2

2a quinzena | Maig 2018

Esports

Esports
l



KORFBAL
El CK Montcada B i l’AEEK M. Miró
jugaran les finals del Top B i de
Segona Divisió, respectivament
P . 21

HANDBOL

El cadet femení,
tercer al sector
B del Campionat
d’Espanya

El sènior B del CH La Salle es proclama
campió de la Copa Federació de Tercera
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El sènior B del CH La Salle no ha
desaprofitat l’oportunitat d’acabar
la temporada celebrant un títol i
s’ha proclamat campió de la Copa
Federació de Tercera Catalana, formada només per tres equips que
van disputar una lligueta sense
partit de tornada. Els lassal·lians
necessitaven guanyar dos partits
per ser campions i ho van aconseguir derrotant el CH Vilanova (3227) i el CH Cerdanyola B (18-21),
rival que els havia guanyat en els
dos enfrontaments previs a la lliga. “Acabem la temporada molt
contents, més que per la copa en
sí perquè era una versió molt reduïda, per les bones sensacions
que ha donat l’equip, guanyant
els dos partits i demostrant que
tenim marge de millora per fer
coses importants en el futur”, ha
dit el seu tècnic, Javier Córdoba.

FOTOS: CH LA SALLE

Rafa Jiménez | R !""#$

Els jugadors i cos tècnic del sènior B del CH La Salle van celebrar a Cerdanyola el títol de campions de la Copa Federació de Tercera Catalana

E     

Lliga Catalana amb una única derrota

Amb la victòria aconseguida el 17
de maig a la pista del Concòrdia
d’Andorra (12-17), el màster femení del CH La Salle es va proclamar campió de la Lliga Catalana
de la seva categoria. Les lassallianes han aconseguit 22 punts
en 13 jornades amb un balanç de
10 victòries, 2 empats i 1 derrota
i han estat les màximes golejadores amb 279 gols. “L’equip està
format per unes jugadores molt

complidores que demostren una
gran constància ja que la majoria són mares i no falten ni als
entrenaments ni als partits”, ha
dit Eugenio Díaz, membre del
cos tècnic juntament amb Víctor
Alcaraz i que posa com exemple
d’aquest compromís el fet que
l’equip va conquerir el títol jugant
entre setmana a Andorra. El màster femení finalitzarà la lliga el 26
de maig a Montmeló | RJ

lle va finalitzar a la tercera posició
del sector B del Campionat d’Espanya que es va disputar a Etxebarri (Euskadi) entre el 17 i el 20
de maig. Les montcadenques van
acabar la primera fase a la segona
posició del grup 1r amb una derrota contra l’amfitrió, el CB Kukullaga (33-24), i una victòria davant
del Ciudad de Algeciras (23-24). El
20 de maig, l’equip d’Àlex Expósito va guanyar la final de consolació contra el BM Cañiza do Couto
(31-25). El campió d’aquest sector
B que ha aconseguit la seva classificació per a la fase final va ser el
Malkaitz, que va guanyar la final
contra el Kukullaga (23-26).
“La valoració és positiva perquè,
tot i no haver obtingut la classificació per a la fase final, estem
satisfets perquè les jugadores
han guanyat en experiència i
això ens permet créixer com a
equip”, ha dit Expósito, que es
marca com a proper objectiu guanyar els dos partits que li resten
per proclamar-se campiones de la
Copa Catalana | RJ

RAFA JIMÉNEZ
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el primer títol de la seva història

banqueta del FB Montcada

Va superar el TT L’Hospitalet (4-2) i es va proclamar campió de Primera Provincial

  ermell

Rafa Jiménez | R !""#$

El sènior femení del FB Montcada haurà de dissenyar un nou
projecte per a la propera temporada ja que Antonio Moya ha
anunciat que, “amb un 80% de
probabilitats”, deixarà la banqueta vermella. “Per la meva
situació personal, ho tinc
molt complicat per continuar
compatibilitzant el càrrec
d’entrenador d’un equip que
requereix tanta dedicació amb
la vida familiar. M’agrada implicar-me al 100% i, per això,
és millor buscar un relleu”,
ha comentat Moya, qui pren-

xyebcdd! ! d\!z Francisco Javier Aguado, Néstor Troncoso, José Hurtado i Carlos Fernández

esportiu que va començar fa
sis anys i era l’èxit que ens faltava per arrodonir una trajectòria gairebé impecable.
A més, serveix per coronar
una temporada excepcional,
a nivell de resultats, de tots els
nostres equips”, ha comentat el
responsable del club i entrenador de l’equip, Francisco Javier
Aguado.
Tot i gaudir amb aquest èxit,
Aguado ja pensa en el futur,
que es va complicant a mesura

no pot dedicar-se a l’equip al 100%
drà una decisió definitiva quan
s’hagi trobat “la persona adient
amb el que les jugadores es
trobin còmodes treballant”.
Les montcadenques van finalitzar la lliga el 12 de maig al camp
del CFS Mollerussa (0-4) i han
acabat la temporada a la cinquena posició del grup 2n de Primera Catalana amb 44 punts (12
victòries, 8 empats i 8 derrotes).
Tot i que encara no és oficial, la
federació catalana estudia una
reestructuració d’aquesta categoria que provocarà el descens de
fins a vuit equips | RJ

que el sènior A va pujant categories: “Ara és el moment de
veure cap a on volem anar ja
que els propers nivells requereixen de molt esforç i compromís per part de tots i això,
en un club en el que ningú és
professional, és molt dur”.
Sènior B. Ha finalitzat a la sisena

Antonio Moya, primer per l’esquerre, vol trobar un relleu amb el qual l’equip es trobi còmode
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Tot i que no guanya des de fa sis
jornades i que ha perdut quatre
dels seus últims cinc partits –el
darrer, al camp del cuer, l’UE Castellar (1-0)–, el club de Can Sant
Joan ja s’ha assegurat, de manera
matemàtica, la seva permanència
a la categoria. El 27 de maig, els
montcadencs, que són novens del
grup 1r amb 43 punts, jugaran el
seu últim partit a l’estadi de Can Sant Joan contra l’UE Vic. El club va
celebrar l’11 de maig una assemblea de socis que va servir per obrir
un termini de 30 dies per a la presentació de candidats que vulguin
substituir Pepe González com a president | RJ

El CD Montcada necessita un punt més per salvar-se
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CK Montcada A. Tot i haver iniciat
la semifinal amb una victòria,
el sènior A no va poder classificar-se per a la seva primera final
al Top A. El 20 de maig, l’equip
de David Rúa va perdre al pavelló Miquel Pobelt el tercer partit de la semifinal contra el CK
Castellbisbal (18-16), que serà
l’amfitrió de la final contra el KA
Vallparadís | RJ
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campiona del grup 2n de 2a
Catalana després de guanyar el
20 del maig a l’estadi de la Ferreria contra el CD Montcada (02). Després d’aquesta derrota,
l’equip verd encara no ha lligat
la seva permanència i evitarà el
descens si el dia 27 aconsegueix
empatar o guanyar al camp de
l’UD Parc. En cas de derrota, l’equip d’Adrià Màs també es salvarà si
el Sant Andreu de la Barca empata o perd contra el CF Sant Adrià. A
nivell institucional, el club ha convocat una assemblea que es farà el
31 de maig a la Casa de la Vila, a les 18.30h, i que servirà per presentar el projecte de l’únic candidat que aspira a ser el nou president | RJ

L’UD Santa María rebrà el líder per acabar la lliga
L’equip de Robert Villa, que ha encadenat tres victòries seguides al
grup 9è de Tercera Catalana, acomiadarà la temporada el 26 de maig
amb un últim partit a l’estadi de la Ferreria contra el campió, el CF
Caldes Montbui. Els montcadencs són sisens amb 57 punts | RJ

PILAR ABIÁN

El CK Montcada B i l’AEEK M. Miró
jugaran les finals del Top B i Segona

l’AEEK Montserrat Miró, que
competirà contra el CK Badalona per intentar obtenir el títol
de campió de Segona Divisió.
El conjunt que entrena Pedro
López, que va acabar la fase regular a la segona posició, es va
classificar el 13 de maig després
de guanyar el segon partit seguit
de la seva semifinal contra el KC
Sant Llorenç (12-15).
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Jugadors i tècnics del CK Montcada B van celebrar el triomf després del partit contra el Platja d’Aro
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posició de Segona B Provincial i
és el primer reserva per pujar de
categoria si es produeix alguna renúncia d’aquí al mes de setembre.

KORFBAL

El korfbal montcadenc, que va
classificar dos equips a les finals
de la Copa Catalana A i B del
mes de febrer, continua vivint
una temporada històrica i comptarà amb dos representants a dos
de les quatre finals de les quatre categories nacionals (Top A,
Top B, Segona Disivió i Júnior)
que es disputaran el 26 de maig
a Castellbisbal. El sènior B del
CK Montcada, que és el vigent
campió de Copa, disputarà la final del Top B de Lliga Nacional
contra el KA Vallparadís i aspira
a conquerir el segon doblet de
la seva història, repetint l’èxit de
2011. El 20 de maig, el conjunt
que dirigeix Sergio Perales, que
va ser campió de la fase regular,
va certificar el seu bitllet per a la
final després de guanyar el tercer
partit del play-off de semifinals
contra el Platja d’ARO KC (1816) al pavelló Miquel Poblet,
remuntant una eliminatòria que
havia iniciat amb una derrota.
L’altre representant montcadenc
a les finals de Castellbisbal serà

 

RAFA JIMÉNEZ

El TT La Unió, que es va fundar fa sis anys, ha estrenat el
seu palmarès gràcies al seu primer equip, que continua superant tot els reptes esportius que
es troba en el seu camí. Després
d’haver aconseguit cinc ascensos en sis temporades –l’últim, a
Preferent– i d’haver perdut dues
finals seguides, el sènior A va
conquerir el primer títol oficial
per al club de Mas Rampinyo
després de guanyar la final de
Primera Provincial que es va
disputar el 20 de maig contra
el TT L’Hospitalet (4-2) a la seu
de la federació catalana.
Els sis partits contra l’Hospitalet van estar molt igualats i
va ser Carlos Fernández, amb
3 a 2 en el marcador, el que
va aconseguir el punt decisiu,
remuntant un 0 a 2 en contra,
per evitar anar a l’enfrontament de dobles. La resta de
l’equip montcadenc va estar format per José Hurtado i Néstor
Troncoso. “Aquest títol suposa
la culminació d’un projecte

TT LA UNIÓ

TENNIS DE TAULA
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.....Minut i resultat....................................
PREMIS ESPORTIUS

Vicente Valiente, exconserge del pavelló Miquel Poblet, Andrés Novoa i Jesús Claramón, ambdós instructors de Montcada Aqua, són
els tres finalistes al premi popular que serà la gran novetat de la gala
dels Premis Esportius que l’IME i Montcada Comunicació organitzaran el 5 de juliol al Teatre Municipal. La primera fase de votacions es
va tancar el 18 de maig, un cop que Carlos Serrano, jugador de l’UB
MiR que también havia estat proposat per al guardó, va demanar
que la seva candidatura fos retirada per motius personals. El termini
de votacions per escollir el guanyador, que seran secretes i que tornaran a començar des de zero, estarà obert entre l’1 i el 15 de juny a
la pàgina web participa.montcada.cat. Al tancament de les votacions
per decidir els finalistes, Jesús Claramon havia obtingut 35 sufragis
mentre que Andrés Novoa i Vicente Valiente estaven empatats amb
20 | RJ
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Andrés Novoa i
Jesús Claramón
són els tres
finalistes del
guardó popular que
entregarà l’IME

BÀSQUET
La Marxa a Peu a Montserrat, suspesa per la
pluja, es reprendrà el 9 de juny en horari de matí El sènior A de l’UB MiR

FUTBOL SALA
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finalitza la lliga al setè lloc

L’equip d’Àlex Fernández ha perdut
el seus dos últims partits a fora de
casa contra la Fundació Esportiva
Grama (4-1) i l’AEFS Arrels (9-8).
Els montcadencs disputaran l’últim
partit de lliga el 26 de maig al pavelló Miquel Poblet contra el CUFS
Lloret amb l’objectiu de mantenir
la tercera posició al grup 1r de
Tercera Nacional. El Maderas San
Andrés Montcada B ha acabat la
lliga al grup 4t de Tercera Catalana
al sisè lloc amb 44 punts | RJ
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ha escollit la montcadenca perquè
sigui la nova seleccionadora catalana de BTT en substitució de Carlos
Portilla, que ha deixat el càrrec per
motius personals. Villar es va haver
de retirar l’any passat per problemes al cor i feia mesos que estava
treballant en diferents comissions
de la federació relacionades amb el
BBT i la seva secció femenina | RJ
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El FB Montcada continuarà a Segona Catalana

MOUNTAIN BIKE

Anna Villar és la nova
seleccionadora catalana
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El conjunt vermell va certificar,
matemàticament, la seva permanència a Segona Catalana
amb la victòria que va aconseguir
el 19 de maig a la pista coberta
del centre contra un rival directe
com el CEFS Prosperitat B (8-2),
que ha acabat baixant de categoria. L’equip de José Luis Carrasco, que és desè al grup 2n de
Segona Catalana amb 27 punts,
finalitzarà la lliga el 27 de maig
a la pista de l’FS Castellar B, que
també s’ha salvat | RJ
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L’equip de Toni Moreno va guanyar el 10 de maig el partit contra el
González Serra B (5-0) que es va
ajornar dues vegades per la pluja.
Tres dies més tard, els montcadencs van perdre a la pista del CFS
Rubí Nord (6-4), un rival directe
per a l’ascens. Els de Can Cuiàs,
que descansaran a l’última jornada, han acabat la temporada a la
cinquena posició del grup 4t de 3a
Catalana amb 45 punts i no podran
pujar de forma directa al quedar-se
fora dels quatre primers llocs | RJ

RAFA JIMÉNEZ
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acabat la competició a la setena
posició del grup 3r de la Tercera
Categoria amb 47 punts i un balanç
de 17 victòries i 13 derrotes. El sènior A, que va aconseguir l’ascens
fa dues temporades, va disputar el
seu últim partit el 19 de maig a la
pista de l’AEE Col·legi Cultural Badalona. La derrota per 93 a 68 va
posar fi a una ratxa positiva de cinc
victòries consecutives | RJ

IME

Piscina d’estiu i cloenda
dels Jocs Escolars
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entre el 9 de juny i el 9 de setembre.
La compra dels abonaments s’ha de
tramitar de forma presencial a les
oficines de l’IME (Tarragona, 32) i
poden ser individuals, familiars, de
tot l’estiu o bé, mensuals. D’altra
banda, el dia 25, a les 17.30h, l’IME
i el CDEM organitzen la cloenda
dels Jocs Escolars davant del pavelló Miquel Poblet | RJ
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SEBASTIÁN LÓPEZ

La 32a edició de la Marxa a Peu a Montserrat que organitza El Cim
es va haver de suspendre el 13 de maig, a la una de la matinada i
a Terrassa, per culpa del mal temps. Els participants –al voltant de
160– havien sortit a la tarda davant del pavelló Miquel Poblet sota una
pluja que els va acompanyar en bona part del camí. Després de fer
prop de la meitat dels 54 quilòmetres del recorregut, i en veure que
les condicions climatològiques no milloraven i el terreny cada cop era
més impracticable, l’organització va decidir suspendre l’esdeveniment
per evitar riscos. La Marxa es reprendrà el 9 de juny, fent el camí que
falta entre Terrassa i Montserrat en horari matinal. Els participants que
vulguin completar l’excursió estan convocats per agafar autocars, a
les 6h, davant del col·legi La Salle. L’hora aproximada d’arribada a
Montserrat serà les 14h | RJ
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propera temporada a Primera Estatal després de proclamar-se amb el seu equip campió de la fase d’ascens que es va disputar
entre l’11 i el 13 de maig a Arrasate (Euskadi) contra el Calasancio, l’Arrasate i l’Iruña.
El Poblenou va acabar a la segona posició
de la Lliga Catalana per darrera de La Salle
Bonanova i serà l’únic equip barceloní que
competirà durant el curs vinent a la tercera
màxima categoria de l’handbol espanyol | RJ
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jugarà a Segona Divisió
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El juvenil A va caure a la semifinal de la Copa Catalunya

guanyen la 13a Milla Urbana

B, que acabarà la lliga el 26 de
maig a la pista del CFS Barri
Can Calet C, és quart amb 46
punts (15 victòries, 1 empat i 7
derrotes).

El cadet B del CFS Montcada
jugarà la propera temporada a
2a Divisió ja que acabarà entre
els cinc primers classificats del
grup 2n de 3a Divisió. Amb la
victòria aconseguida el 12 de
maig a la pista del CFS Premià
de Dalt (1-8), els montcadencs
van certificar el seu ascens quan
mancaven dues jornades per finalitzar el campionat. El cadet

El millor jugador del torneig ‘FiFA 18’ va ser el montcadenc Cristian Tomás
Rafa Jiménez | N[! y_ OP[[
./0134567 879:79 ;<7= >366?9@B

Juvenil A. El 12 de maig, va perdre
al pavelló M. Poblet la semifinal
de la Copa Catalunya contra el C.
E. Santa Coloma (3-9), que jugarà
la final contra el FC Barcelona | RJ

GERARD BALMASEDA

amb un temps de 4’45”, i Beatriz
Caspar (Ría Ferrol), amb 5’38”,
van ser els guanyadors de la
categoria sènior de la 13ª edició
de la Milla Urbana que la JAM
i l’IME van organitzar el 20 de
maig a la Rambla dels Països
Catalans amb motiu de la Festa
Major. La prova va comptar amb
la participació de 195 atletes, des
de la categoria pre-benjamina fins
a la de veterans.
Altres esports. La Montcada Ga-

Un total de 195 atletes, de diferents edats, van participar a la 13a edició de la Milla Urbana

RAÜL RIVAS

ming Party va comptar amb la
inscripció de 48 jugadors per al
torneig del videojoc ‘FIFA 18’.
Les tres primeres posicions van
ser per als montcadencs Cristian Tomás, Alejandro Romero
i Advieri Ramos. Ferran Amargant, jugador del sènior B de
l’UB MiR, va ser el guanyador
del concurs de triples per el que
van passar uns 118 jugadors. El
torneig d’escacs de l’UE Montcada va reunir una vintena de jugadors i una quarantena va participar a la trobada de petanca.
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local a la selecció catalana pre-benjamina
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El korfbal va ser protagonista a la pista coberta

ANTONIO SOTO
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El pre-infantil –a la
foto– ha guanyat
la fase regular del
grup 2n del Nivell D
amb 23 punts i un
balanç d’11 victòries i una única derrota. L’equip blau
va acabar la fase
prèvia a l’última posició del grup 4t del
nivell C després de no haver pogut aconseguir cap victòria en 8 jornades. El Mini de l’UB MiR, que havia guanyat la prèvia al grup 13è del
nivell B, també s’ha proclamat campió de la fase regular al grup 4t del
Nivell B-1 amb 24 punts (10 victories i 4 derrotes) | RJ
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El FB Montcada
farà un campus
de tecnificació
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Amb la victòria aconseguida el 12 de maig al camp de l’UE Mollet (1-3),
l’equip vermell es va proclamar campió del grup 1r de la segona fase de
la lliga de la seva categoria amb 10 victòries i cap derrota. Els debutants
que entrenen Eric Cerón i Ingrid Tarzán també van guanyar la lliga al grup
4t de la primera fase i no han perdut cap partit aquesta temporada | RJ

Se celebrarà entre el 25 de juny
i el 27 de juliol a l’estadi de la
Ferreria i està dirigit a nens i
nenes de 5 a 16 anys. El campus de tecnificació serà dirigit
per Dani Busquets, entrenador
del juvenil del FB Montcada
i del cadet del CD Montcada.
Les inscripcions s’han de fer
abans del 8 de juny a l’oficina
del club o trucant al telèfon
697 896 528 | RJ

GIMNÀSTICA



Els montcadencs Álex Delcan –a
l’esquerra– i Víctor Soto, del FS Ripollet, van ser convocats per la federació per disputar el 20 de maig
un amistós a Blanes amb la selecció catalana pre-benjamina | RJ



Ê ×ÔÒË ÏØ×Ò ËÌÔÚÛ Ë ÒË nal nacional dels Jocs Esportius
La gimnasta benjamina del CG La Unió va aconseguir la medalla d’argent
a la final territorial dels Jocs Esportius Escolars que es va disputar el 20 de
maig a Santa Margarida i els Monjos i s’ha classificat per a la final nacional
que se celebrarà el 10 de juny a Viladecans. Olalla Gómez (infantil B) i Marta Vázquez (cadet A) també van disputar la final territorial | RJ
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ÙËÍÚ× Ï ÔÖ Ë ÒË nal territorial
A la competició que es va celebrar el 19 de maig a Barberà del Vallès, la
infantil Aina Artés i l’alevina Gemma Gómez van aconseguir la victòria als
100 metres papallona i els 50 m. lliures, respectivament. La cadet Nadia
Misas i el juvenil Martín Casado van ser segons als 100 m. esquena i als
100 m. papallona, respectivament. Els quatre s’han classificat per a la final
nacional que es disputarà el 2 de juny a El Vendrell | RJ

