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TENNIS TAULA
El CTT La Unió acaricia 
la possibilitat d’aconseguir 
l’ascens de categoria
PÀG. 29PÀG. 29

MOTOR
El pilot Àlex Márquez visita Montcada 
i Reixac per presentar els projectes 
esportius de l’escola Monlau

FUTBOL

L’UD Santa María mantindrà la seva identitat, 
tot i que rebrà el suport de l’EF Montcada 
El club de Terra Nostra, que ha pogut reunir jugadors per acabar la temporada, no serà el sènior masculí de l’entitat vermella

L’UD Santa María mantindrà 
la seva indentitat i no es conver-
tirà en el sènior masculí de l’EF 
Montcada. Així ho ha decidit 
la junta directiva vermella, que 
fa unes setmanes va respondre 
a la petició d’ajuda que va fer 
el president del club de Terra 
Nostra, Francisco Romero. El 
punt d’infl exió va arribar el 25 
de gener quan l’UD Santa Ma-
ría no es va presentar al partit 
contra el Can Mas Ripollet, 
corresponent a la 16a jornada 
del grup 15è de Quarta Cata-
lana, per manca de jugadors. 
Aquell dia es van encendre to-
tes les alarmes i l’EF Montcada 
va decidir ajudar Romero.
A nivell institucional, el club de 
Terra Nostra està gestionat per 
una comissió que dirigeixen, 
des de l’1 de febrer, Rafa Repi-
so i José Luis Carrasco, mem-
bres de la junta de l’Escola. “En 
aquest temps, hem lluitat per 
tornar a formar un equip i 
que els jugadors confi essin 
de nou en la gestió del club”, 
explica Repiso, veí del barri 
de Terra Nostra que, des d’un 
principi, ha tingut molt clar que 
el més important era mantenir 
la identitat. “Si el barri de Can 
Sant Joan té un equip com 
l’UE Sant Joan, Terra Nostra 
ha de conservar el seu Santa 
María”. 

Per la seva banda, el president de 
l’EF Montcada, Antoni Sánchez, 
considera que “seria una llàs-
tima que l’UD Santa María 
perdés una identitat de gairebé 
50 anys. L’Escola aportarà un 
suport logístic i esportiu, però 
el club de Terra Nostra s’hau-
rà d’autofi nançar”. Sánchez 
no descarta que en un futur la 
relació entre tots dos clubs pugui 
ser més estreta: “Estudiem com 
ho podem fer perquè tenim 
un acord de fi liació amb l’UE 
Sant Joan-Atlètic i la Federa-
ció no ens permet ser fi lials
de dues entitats”. La intenció 
de la gestora és convocar elec-
cions a fi nals de temporada i 
Repiso podria continuar com a 
president.

Tornar a competir. A la part es-
portiva, el tècnic Pere Ricart ha 
tingut l’ajuda d’entrenadors de 
l’Escola i ha pogut recompon-
dre el seu grup amb jugadors 
que, en la seva majoria, van 
passar pels juvenils vermells. 
Tot i que no guanya des del 21 
de desembre, l’equip ha millo-
rat gràcies a que ja es poden fer 
entrenaments i convocatòries 
amb els futbolistes necessaris 
–a les dues últimes jornades, els 
de Terra Nostra, dotzens amb 
14 punts, van empatar contra 
La Salle Bonanova (1-1) i van 
perdre amb el Bellaterra (3-1).

Rafa Jiménez | Redacció

> Moya i Ricart, 

junts a la banqueta

La col·laboració entre l’EF Montca-

da i l’UD Santa María es va fer visi-

ble a la 22a jornada al partit contra 

La Salle Bonanova (1-1), quan 

Pere Ricart va tenir al seu costat 

Antonio Moya, extècnic del feme-

ní i actual entrenador de l’aleví A 

de l’Escola. “Ricart està fent una 

feina extraordinària i necessitava 

una mica d’ajuda. De forma pun-

tual, vaig estar a la banqueta per 

donar un cop de mà”, comenta 

Moya, qui descarta dirigir en un 

futur un sènior masculí | RJ
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Manuel Guardia, en una acció de l’últim partit a casa contra La Salle Bonanova. Tot i marcar primer, els de Terra Nostra no van poder superar el cuer
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L’UE Sant Joan-Atlètic va treu-
re a la 25a jornada un empat 
del camp de l’EE Guineueta 
(3-3), un dels equips amb més 
pressupost de la categoria. A la 
mitja hora, els montcadencs ja 
guanyaven amb gols dels seus 
últims fitxatges: Albert Jiménez i 
Jonatan Ortells. Els barcelonins, 

però, li van donar la volta al 
marcador amb tres gols, dos de 
penal. “És molt fàcil xiular dos 
penals d’aquest tipus a l’equip 
local”, comenta el tècnic José 
Manuel Martín ‘Pinti’, qui va 
ser expulsat al 88’. Quan sem-
blava que els tres punts s’havien 
esvaït, va arribar el gol de l’em-

pat del Sant Joan, aconseguit per 
Eric Calvo a l’últim minut. 
Amb aquest punt, l’equip de 
Can Sant Joan va poder oblidar 
la derrota d’una setmana abans 
contra l’UE Sants (3-4) en un 
partit molt tens que va finalitzar 
amb incidents entre part de l’afi-
ció local i jugadors visitants | RJ 

FUTBOL. SEGONA CATALANA

L’UE Sant Joan suma un valuós punt 
al camp de l’EE Guineueta (3-3)
Amb aquest empat va poder oblidar la derrota, amb incidents, contra l’UE Sants (3-4) 

Tot i avançar-se amb un 3 a 1, l’UE Sant Joan va caure contra l’UE Sants en un partit tens

El sènior femení de l’EF Montca-
da continua a la segona posició 
del grup 2n de Primera Catalana 
amb un desavantatge de sis punts 
amb el líder, un Sant Gabriel que 
continua sense cometre cap erra-
da. A l’última jornada, l’equip 
d’Adriano Bujalance va acon-
seguir una victòria fàcil contra 
el Soses Femení (3-0) amb gols 
d’Adriana Domínguez ‘Ronnie’, 
en dues ocasions, i Regina Lo-
renzo. “Hem fet un partit molt 
seriós a totes les línies. No hem 
perdut la concentració en cap 
moment i hem guanyat fent 
un bon futbol”, explica el tècnic 
Adriano Bujalance, qui també 
valora el fet que el seu equip no 
hagi encaixat cap gol a les dues 
últimes jornades contra el Soses 
Femení (3-0) i l’ECF Les Garri-
gues (0-1) | RJ 

L’EF Montcada 
aconsegueix 
dues victòries i 
es manté segona

FUTBOL FEMENÍ

El CD Montcada va empatar 
a la 25a jornada a l’estadi de la 
Ferreria contra l’UE Jonquera (1-
1) i es va quedar sense opcions 
de pujar esglaons al grup 1r 
de Primera Catalana. Després 
d’una primera meitat sense gols, 
els gironins es van avançar al 
quart d’hora de la segona part. 
Els verds van reaccionar ràpida-
ment i Pablo Leal va aconseguir 
l’empat quatre minuts més tard. 
“Només hi ha hagut un equip, 
el nostre, que ha volgut jugar 
al futbol. La Jonquera s’ha li-
mitat a destruir el joc. No ha 
estat un empat just. Això passa 
en el futbol que, a vegades, qui 
no arrisca, acaba tenint més 
sort”, explica l’entrenador Jordi 
Salvanyà, qui es lamenta que el 
seu equip “paga de forma exce-
siva els seus errors per manca 
d’experiència”. El tècnic del CD 
Montcada, qui valora molt positi-
vament haver sumat a les quatre 
últimes jornades, fa amb aques-
tes paraules una clara referència 
al partit d’una setmana abans al 
camp de l’UE Vic (3-3), on els 
verds no van saber mantenir un 
avantatge de 0 a 2. 
El CD Montcada segueix al novè 
lloc amb 33 punts i es manté a 
dos del seu últim rival, l’UE La 
Jonquera, que és setena. 

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA 

El CD Montcada perd una bona 
oportunitat per pujar llocs a la taula
Segueix sent novè després d’empatar a casa contra l’UE Jonquera (1-1), que és setena amb dos punts més
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> Tres triomfs 
seguits del sènior B
El CD Montcada B ha pujat llocs 

a la taula del grup 15è de Quar-

ta Catalana i ara és sisè gràcies 

a tres victòries seguides. A les 

dues últimes jornades, els verds 

van superar dos rivals de la zona 

baixa: l’FC Bellaterra (3-2) i 

l’EF Base Ripollet (1-2). L’equip 

de Juan Meca suma 38 punts 

i està a només un de la quarta 

posició que ocupa l’Esquerra de 

l’Eixample B | RJ
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Amb un balanç d’una victòria i tres empats, el CD Montcada acumula quatre jornades puntuant i es manté a la part tranquil·la de la taula

L’EF Montcada continua a la segona posició
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Després de sis jornades invicte, el 
sènior masculí del CH La Salle va 
tornar a perdre un partit a la pista 
del CE Vendrell Handbol (28-27). 
Després d’arribar a tenir un desa-
vantatge de set gols a la primera 
meitat, l’equip de Jaume Puig va 
reaccionar abans i després del des-
cans. A manca de quatre minuts 
per al final, el partit estava em-
patat. Estant un gol per sota, els 
montcadencs van perdre la pilota 
en el seu últim atac després d’una 
decisió arbitral una mica dubtosa. 

“No parlo dels àrbitres, però no 
hem guanyat mai amb aquesta 
parella i els jugadors ja surten 
condicionats”, comenta el tècnic 
Jaume Puig, que, tot i això, reco-
neix que “l’equip no ha jugat el 
seu millor partit perquè tampoc 
estem entrenant bé per diferents 
motius laborals i personals dels 
jugadors”.
Després d’aquesta derrota, els 
lassal·lians baixen a la sisena posi-
ció del grup D de la Primera Esta-
tal amb 25 punts, els mateixos que 
el cinquè, l’H. Palautordera. 

Va caure a El Vendrell (28-27) i baixa a la sisena posició

Rafa Jiménez | Redacció

El CH La Salle perd després 
de sis jornades invicte

HANDBOL
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El sènior femení del CH La 
Salle s’ha complicat les seves 
possibilitats de pujar de catego-
ria després de perdre els seus 
dos últims partits al grup B de 
la segona fase de la Primera 
Catalana. Les montcadenques 
van caure a domicili contra 
l’OAR Gràcia Sabadell B (30-
16) i el CH Canovelles (27-16). 
A manca d’una jornada per al 
final de la primera volta, són 
cinquenes amb dos punts i un 
balanç d’una victòria i tres der-
rotes | RJ 

El sènior femení 
lassal·lià es 
complica les  
opcions de pujar

L’EF Montcada ha perdut els seus dos últims partits i s’allunya del lideratge del seu grup
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A la 22a jornada, el CH La Salle va superar el cuer, i ja descendit, Handbol Banyoles (24-21)

Després d’una jornada de descans, 
el Broncesval va tornar a la com-
petició a la pista de l’Igga Prospe-
ritat (4-3), on va encaixar la seva 
sisena derrota en set jornades. Els 
barcelonins, que lluiten per evitar 
el descens, van sortir amb més in-
tensitat i es van avançar fins al 3 
a 0. Tot i reaccionar amb gols de 
Roger Bonet, Petit i Riquelme, els 
montcadencs no van poder sumar 

cap punt. “Ha estat un partit 
molt igualat, però ens costa molt 
fer gols”, comenta el tècnic José 
Renau ‘Renato’, qui reconeix que 
l’equip està desitjant “finalitzar la 
temporada de la forma més dig-
ne possible per iniciar un nou 
projecte”. El Broncesval ocupa la 
desena posició del grup 3r de Se-
gona B amb 33 punts, nomes un  
més que l’onzè, l’Esparraguera | RJ 

Va perdre a la pista d’un Prosperitat que es juga el descens

Sisena derrota en set  
partits del Broncesval 

FUTBOL SALA. SEGONA B

El capità Mario Litrán espera que un company posi la pilota en joc en el partit contra l’Esparraguera
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Encara es poden fer fins a l’1 

d’abril les inscripcions gratuïtes 

per al I Torneig Ciutat de Mont-

cada i Reixac que l’FS Montcada 

està organitzant per al 12 d’abril 

–de 9 a 14h, a les instal·lacions 

del carrer Bonavista– amb 

l’objectiu de promocionar el 

futbol sala. Els nens i nenes 

que vulguin participar poder fer 

una inscripció individual o per 

equips. La sol·licitud s’ha de por-

tar a les oficines del club, al ca-

rrer Tarragona, 3, de 18 a 19h, 

els dilluns i els dimecres | RJ

L’AE Can Cuiàs i l’EF Montcada, 
que ocupen les dues primeres po-
sicions del grup 4rt de la Segona 
Catalana de futbol sala, es veuran 
les cares el 29 de març a la pista 
del barri de Can Cuiàs (16h) en 
partit correponent a la 20a jorna-
da. L’equip d’Óscar Ruiz és líder 
destacat amb 44 punts gràcies a 
les seves deu victòries seguides, les 

últimes contra el CFS Premià de 
Dalt B (5-0) i el Barri Can Calet 
(2-4). Per la seva part, l’EF Mont-
cada ocupa la segona posició amb 
34 punts i un partit menys que els 
seus veïns. Els vermells arriben a 
aquest derbi després de dues der-
rotes seguides, la darrera contra el 
PB Palau-Solità i Plegamans (4-3). 
L’enfrontament de la primera volta 
va finalitzar amb un empat (2-2).

El 29 de març, el líder, l’AE Can Cuiàs, rebrà el segon, l’EFM

Rafa Jiménez | Redacció

Derbi local entre els dos 
primers classificats 

FUTBOL SALA. SEGONA CATALANA

Després de dues derrotes segui-
des, l’AFS Bosc d’en Vilaró es va 
retrobar amb la victòria a la 20a 
jornada a la pista de l’FS Betania 
(4-6). Una setmana més tard, els 
verds, vuitens amb 28 punts al 
grup B de la Primera Territorial, 
van perdre l’oportunitat d’apro-
par-se al sète, l’AE Tiana B, qui 
els va derrotar a la pista coberta 
del centre amb un 4 a 6 | RJ 

L’AFS Bosc d’en 
Vilaró no pot 
apropar-se a la 
setena posició 

F. SALA. 1a TERRITORIAL

> Inscripcions 
torneig base
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BÀSQUET. UB MIR

A manca d’una jornada, l’equip 
sots-21 B de l’UB MIR té a les 
seves mans la possibilitat de  
guanyar la lliga. El conjunt que 
entrena Samuel Fernández en-
capçala la classificació del grup 
1r del nivell B amb un balanç 
de 16 victòries i tres úniques  
derrotes. Els seus últims triomfs 
es van produir contra el Vallde-
mia (45-39) i el CB Roser B (75-
43) i acabarà primer si guanya 
el 30 de març a la pista del CB 
Trevol-Font Castellana. “És un 
equip format per gent molt 
jove. No érem els favorits, 
però sempre hem pensat que  
podíem estar a dalt lluitant 
partit a partit”, explica el tèc-
nic Samuel Fernández. Si acaba 
a la primera posició, el sots-21 B 
pujarà de nivell i jugarà una lli-

gueta contra els líders dels altres 
dos grups. Curiosament, l’equip 
sots-21 C del club blau encapçala 
el 3r i es podria viure un interes-
sant derbi entre dos equips de la 
mateixa entitat.

Es podria veure un derbi contra el C, que també és líder de grup

El sots-21 B, molt a prop 
de guanyar la seva lliga

Rafa Jiménez | Redacció

> Exposició de Poblet al Museu Olímpic

Ja es pot visitar al Museu Olímpic i de l’Esport de Barcelona l’exposició 

‘Records de Miquel Poblet’, que romandrà oberta fins al 6 d’abril amb 

una part del llegat esportiu que l’exciclista va cedir a l’Ajuntament de 

Montcada i Reixac. A la mostra es poden trobar algunes de les bicicle-

tes de Poblet, així com medalles, copes, maillots i bandes d’algunes 

de les seves victòries. L’acte oficial d’inauguració es va fer el 20 de 

març amb la presència, entre d’altres, de l’expresident de la Gene-

ralitat, Jordi Pujol; el secretari d’esport de la Generalitat, Ivan Tibau;  

l’alcaldessa de Montcada i Reixac, María Elena Pérez, i el regidor 

d’Esports i president de l’IME, Marc Rodríguez | RJ

Monlau-Repsol Technical School 
va presentar el 25 de març a les 
instal·lacions que té al polígon de la 
Ferreria els seus projectes esportius 
de la temporada 2014. Per primera 
vegada, els responsables d’aquesta 
escola de motor que forma pilots, 
mecànics i enginyers van fer públic 

al mateix temps els seus projectes 
al món de l’automobilisme i el mo-
tociclisme. Monlau té 19 pilots (8 
de motos i 11 de cotxes) que par-
ticipen en diferents competicions 
nacionals i inter na  cionals. Els seus 
grans referents són Àlex Márquez i 
Àlex Rins, que participen al Mun-
dial de Moto3.

L’escola de motor té les seves instal·lacions a la Ferreria

Rafa Jiménez | La Ferreria

Monlau presenta els 
seus projectes esportius

El sots-21 B va remuntar davant del Valldemia

MOTOR

Els pilots Àlex Márquez i Àlex Rins no es van voler perdre l’acte de presentació fet a Montcada

El centre excursionista El Cim 
prepara la XXX Marxa a Peu 
a Montserrat que se celebrarà 
els dies 3 i 4 de maig. Les ins-
cripcions estaran obertes entre 
el 14 i el 30 d’abril, tot i que 
abans ja es faran sortides pre-
paratòries. Les dues primeres 
seran el 30 de març, en direcció 
a Can Coll sortint del col·legi 
La Salle a les 9h, i el 6 d’abril, 
durant tot el dia a la Serra de 
Collserola amb sortida a les 8h 
des de la mateixa escola. Per a 
les dues excursions no cal fer 
una inscripció prèvia | RJ

Preparatòries 
per a la 
Marxa a Peu a 
Montserrat
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Pablo Barbosa, qui va ser futbo-
lista de l’UE Sant Joan-Atlètic fa 
algunes temporades, s’ha passat 
al món de l’atletisme i durant el 
mes d’abril afrontarà, als seus 
36 anys, el repte de superar una 
exigent prova de resistència. Pa-
blo, veí de Can Sant Joan i fill 
de l’escultor Luis Barbosa, par-
ticiparà a la Marathon des Sa-
bles, una cursa a peu en la que 
els participants han de recórrer 
250 quilòmetres –en sis etapes i 
set dies– al desert marroquí del 
Sàhara. Barbosa serà un dels 
47 espanyols que participarà en 
aquesta competició, que es farà 
entre el 4 i el 14 d’abril i on els 
corredors han de portar el seu 
propi menjar durant les curses 
i dormir al desert. “Només fa 
un any i mig que he comen-

çat a córrer i pot semblar una 
prova massa exigent, però 
jo em trobo preparat”, diu 
Barbosa, qui ha tingut que es-
talviar 3.000 euros per poder 
prendre-hi part.

L’exjugador de l’UE Sant Joan només fa un any i mig que corre

ATLETISME

Pablo Barbosa participarà 
a la Marathon des Sables

Rafa Jiménez | Redacció
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Pablo Barbosa, durant una prova

Toni Ortiz, de la Joventut Atlètica 
Montcada ( JAM), va aconseguir 
la primera posició de la categoria 
màster (+51 anys) a l’Ultra Trail 
Les Fonts, prova que es va dispu-
tar entre el 14 i el 16 de març amb 
una distància de 120 quilòmetres i 
6.000 metres de desnivell entre els 
municipis de Xerta i Tarragona. 
Els participants van haver de fer 
tres curses en tres dies: la Noctur-
neta (23 quilòmetres i 350 metres), 
la Trail (70 km i 4.000 m.) i la Cur-
sa de les Fonts (27 km i 1.650 m.). 
Ortiz va fer un temps final acumu-
lat de 17h 51’ i 3”.

Montescatano. El 29 de març i el 
6 d’abril –amb sortida a les 10h 
des de la plaça de l’Església– es 
faran el dos primers entrenaments  
col·lectius per a la II Montescatano 
del 27 d’abril. Les inscripcions per 
a la cursa encara es poden fer al 
web www.montescatano.cat | RJ

Toni Ortiz (JAM) 
guanya l’Ultra 
Trail Les Fonts

C
TT

 L
A 

U
N

IÓ

EXCURSIONISME

L’equip sènior del CTT La Unió, 
que només ha perdut cinc jornades 
aquesta temporada, depèn d’ell 
mateix per aconseguir l’ascens. A 
la penúltima jornada, els montca-
dencs van superar el Xaloc Olesa, 
el líder del grup 2n de Segona B 
que ja ha ascendit, amb un con-
tundent 6 a 0. La Unió, que ocupa 
la segona posició amb els mateixos 
punts que el CTT Sant Quirze del 
Vallès, pujarà si guanya el 30 de 
març a casa del CTT La Torre de 
Claramunt. En joc, també està la 
possibilitat de disputar el play-off 
per guanyar la lliga | RJ

Ho aconseguirà si derrota a domicili el CTT La Torre Claramunt

El CTT La Unió depèn 
d’ell mateix per pujar

TENNIS TAULA

El palista José Hurtado, en plena acció

La Penya Blanc-i-blava de 
Montcada i Reixac celebrarà 
el seu 40è aniversari el proper 
5 d’abril amb un sopar al res-
taurant Can Piqué. Per a més 
informació es pot contactar al 
telèfon 687 637 971 o al correu 
electrònic pericosdemontcada@
gmail.com  | RJ

La Penya  
Blanc-i-blava 
celebra el seu 
40è aniversari

COMMEMORACIÓ
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El cadet B de l’FS Montcada està 
lluitant per mantenir la categoria 
a la Primera Divisió. Els mont-
cadencs, que juguen al grup 2n, 
ocupen la quarta posició per la 
cua amb 16 punts –baixen els 
quatre últims– després de patir 
una mala ratxa de sis derrotes 

seguides. Les últimes es van pro-
duir contra un rival directe, l’Es-
tel Vallseca (1-2), i el segon classi-
ficat, el Claret FS (10-1). Després 
de 18 jornades, i a manca de vuit 
per al final de la lliga, el cadet B 
només ha pogut sumar cinc vic-
tòries i un empat | RJ

Juga a Primera Divisió i lluita per no perdre la categoria

FUTBOL SALA. FS MONTCADA

El cadet B encadena sis 
derrotes consecutives

El cadet B de l’FS Montcada va perdre per la mínima el seu últim partit al pavelló Miquel Poblet
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L’infantil B de l’UB MIR només ha 
perdut un partit aquesta temporada
Invicte al nivell D, és líder del C-2 i té el bàsquet ‘average’ guanyat amb el seu gran rival 

L’infantil B de l’UB MIR 
està protagonitzant una gran 
temporada. Després d’acabar  
invicte a la primera posició del 
nivell D, els montcadencs tam-
bé són líders del grup 2n del 
C-2 amb una única derrota que 
van patir a la primera jornada a 
la pista del CB Santa Perpètua 
(73-66). El 15 de març, i amb 
l’inici de la segona volta, l’in-
fantil B es va revenjar d’aquella 
única ensopegada de la tempo-
rada superant el CB Santa Per-

pètua (64-56) a la pista coberta 
de la Zona Esportiva Centre. 
Els blaus, a més, van guanyar 
de vuit punts i tenen el bàsquet 
average favorable amb el seu 
gran rival ja que a la primera 
volta van perdre de set. 
A la 8a jornada, l’UB MIR 
va sumar un altre triomf, el 
setè consecutiu, a la pista del  
Valldemia Groc (30-80). A man-
ca de cinc partits per al final de 
la lliga, els blaus lideren el seu 
grup amb els mateixos punts 
que el seu rival perpetuenc.

Rafa Jiménez | Redacció

L’infantil B s’està mostrant intractable

BÀSQUET

> Èxit dels més petits 
del club blau

L’equip de l’escola de l’UB MIR va 

debutar el 15 i 16 de març a la Tro-
bada d’Escoles que es va celebrar 
a Parets del Vallès. El conjunt que 
entrena Mireia Álvarez va guanyar 
els quatre partits que va disputar 
contra el CB Parets, el CB Vilanova 
del Vallès, el CB Vila de Montornès i 
el CB Canet, assolint un gran èxit en 
el seu debut ‘competitiu’ | RJ
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L’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure i Montcada Aqua han or-
ganitzat unes jornades de portes 
obertes en algunes de les seves 
activitats esportives amb motiu 
de la celebració, el 6 d’abril, 
del Dia Mundial de l’Activitat 
Física. Entre el 7 i l’11 d’abril, 
es podrà participar en activitats 
com el ioga –7 i 9 d’abril, de 
18.30 a 19.30h, a l’Espai Cul-
tural Kursaal, i 8 i 10 d’abril, de 
18 a 19.15h, a la Casa de la Vila; 
pilates –7, 9 i 11 d’abril, de 10.30 
a 11.30h, al Gimnàs Municipal 
de la Zona Esportiva Centre; 
tai-txi –11 d’abril, de 17 a 18h, 
al Gimnàs Municipal; i balls en 
parella –8 i 10 d’abril, de 21 a 
22.30h, al Gimnàs Municipal. 
A les instal·lacions de Montcada 
Aqua també hi haurà portes 
obertes en activitats com sh’bam 
–8 d’abril, a les 9.30h; combat 

–7 i 9 d’abril, a les 20.30h i 9.30h 
respectivament; balance –8 i 10 
d’abril, a les 10.30h i 20.30h 
respectivament; ciclo –8, 9 i 10 
d’abril, a les 17.30h, 19.30h i 
9.30h respectivament; i pilates 
–9 d’abril, a les 17.30h. 

Per gaudir d’aquestes portes 
obertes no cal fer una inscripció 
prèvia, però els espais tindran 
un aforament limitat, a excep-
ció de les activitats que es fan al 
Gimnàs Municipal de la Zona 
Esportiva Centre.

DIA MUNDIAL DE L’ACTIVITAT FÍSICA

L’IME i Montcada Aqua organitzen  
jornades obertes en algunes activitats
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Participants en una de les activitats que organitza l’IME al Gimnàs Municipal del centre

Es faran entre els dies 7 i 11 d’abril i no caldrà inscrivir-se prèviament

Rafa Jiménez | Redacció

> Minitrobada d’handbol a Granollers
Els quatre equips alevins (dos masculins i dos femenins) i el pre-ben-
jamí mixte del CH La Salle –foto–, que va arribar als quarts de final, 
van participar el 23 de març a la XII Trobada de Minihandbol que va 
organitzar el BM Granollers a les seves instal·lacions | RJ  
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L’equip d’Àlex Expósito, sense sort als quatre primers partits

L’infantil femení no ha 
guanyat a la segona fase

Després de quatre jornades, 
l’infantil femení del CH La 
Salle que entrena Àlex Expó-
sito encara no ha pogut gua-
nyar cap partit a la segona fase 
de la Primera Catalana. Les 
montcadenques, que van ser 
segones a la primera part de 
la competició amb un balanç 
d’11 victòries i 3 derrotes, han 
perdut a les dues últimes jor-
nades a casa contra el CH Pa-
lautordera (32-33) i el CH Sant 
Esteve Palautordera (11-19) | RJ 

HANDBOL. CH LA SALLE

L’infantil femení no està tenint sort



311a quinzena | Abril 2014 Esports

El benjamí D de l’EF Montcada 
va fer bona la seva millor classi-
ficació al grup 23è de la Tercera 
Divisió i es va emportar la victò-
ria amb un 4 a 1 en el derbi con-
tra el CD Montcada que es va 
disputar el 22 de març a l’estadi 
de Can Sant Joan. El quart equip 
benjamí de l’Escola es consolida 
a la setena posició amb 34 punts 
(11 victòries, 1 empat i 9 derro-
tes) mentre que els verds són ter-
cers per la cua amb 5 victòries, 1 
empat i 15 derrotes. 

Pre-benjamins. L’estadi de Can 
Sant Joan també va ser l’escenari 
d’un altre derbi de futbol que es 
va jugar el 15 de març. El triomf, 
per 4 a 3, va caure a mans de l’EF 
Montcada B, que ocupa la terce-
ra posició del grup 44è amb 36 
punts i un balanç d’11 victòries, 
3 empats i 4 derrotes. Els verds 
són desens amb 22 punts (7 vic-
tòries, 1 empat i 11 derrotes).

FUTBOL. SEGONA DIVISIÓ

L’EF Montcada guanya els dos 
derbis de benjamins i prebenjamins

Rafa Jiménez | Redacció

El benjamí D i el prebenjamí B van superar el CD Montcada per 4 a 1 i 4 a 3
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El benjamí D de l’EF Montcada va guanyar un derbi que a la primera volta va acabar amb empat (3-3)

L’equip infantil masculí del CT 
Reixac no va poder aconseguir 
la victòria a la final del Campi-
onat de Catalunya-Trofeu Joan 
Antoni Samaranch que va dis-
putar el 16 de març contra el CT 
Mas Duran de Cervera (1-4). La 
final es jugava al millor de cinc 
partits individuals i dos dobles. 

Els enfrontaments per parelles ja 
no es van arribar a disputar per-
què els montcadencs van perdre 
els individuals, que es van jugar 
de forma simultània, per 1 a 4. 
Des del club es fa una valoració 
molt positiva de la participació 
de l’infantil masculí en aquesta 
competició | RJ

Va caure a casa contra el CT Mas Duran de Cervera (1-4)

TENNIS

L’infantil masculí perd la 
final del trofeu Samaranch

D’esquerra a dreta, J. Torruella, I. Morente, Grosso, G. Contijoch, J. Mesas i F. Navarro
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> Participació 
a la Copa Danone

Els dos alevins del CD Montcada 

van participar el 16 de març a 
Cabrils a la Danone Nations Cup, 
torneig internacional per a nens 
d’entre 10 i 12 anys. Cap dels 
dos alevins verds es va classificar 
per a la final regional del 18 de 
maig. L’A va perdre els dos partits 
mentre que el B va empatar un i 
va caure en el segon | RJ

NATACIÓ

L’EN Montcada aconsegueix sis 
primeres posicions als Comarcals
Victòries de Claudia Garrote, Marc Grau, Nadia Misas, Aina Artés i Martín Toldo

La selecció catalana sots-16 de 
corfbol va finalitzar a la sisena 
posició al Mundial de la catego-
ria que es va disputar entre el 
14 i 16 de març a Schijndel (Ho-
landa) amb la presència de cinc 
jugadors de l’AEE Montserrat 
Miró: Pau Segura, Judit Fernán-
dez Pena, Namar Alimbau, Pa-
blo Marañón i Judit Fernández 
Gran, qui va ser subcampiona 
del torneig 2x2 que es va dispu-
tar com a prèvia. Durant un cap 
de setmana intens, la selecció ca-
talana va jugar vuit partits (amb 

un temps més breu de l’habitual), 
aconseguint tres victòries contra 
Bielorrúsia, en dues ocasions (6-
16 i 13-7), i Anglaterra (5-4). 

Sots-19. Tres jugadors de l’AEE 
Miró, Mari Hernández, Aida 
Rodríguez i Pol Sànchez, han en-
trat a la llista de la selecció cata-
lana que participarà al Mundial 
de la categoria que es disputarà 
a Leeuwarden (Holanda), del 17 
al 20 d’abril. Aquest equip està 
entrenat per David Rúa, tècnic 
del Multiópticas Isis A | RJ

A l’equip van participar cins jugadors de l’AEE M. Miró

CORFBOL

La selecció catalana  
sots-16, sisena al Mundial

Familiars, jugadors i cos tècnic de la selecció catalana, en una foto de família
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L’Escola de Natació Montca-
da va aconseguir sis primeres 
posicions a la tercera jornada 
dels Comarcals de Natació 
que es va disputar el 15 de 
març al Complex Esportiu de 
Can Xarau de Cerdanyola del 
Vallès. Els guanyadors van ser 
els infantils Claudia Garrote 
i Marc Grau (tots dos als 100 
metres papallona); l’alevina 
Nadia Misas (50 m. lliures); i 

els benjamins Aina Artés (25 
m. papallona i 25 m. lliures) i 
Martín Toldo (25 m. papallo-
na). A la categoria cadet, Marc 
Ribas i Daniel Gonzalo van 
finalitzar a la segona i tercera 
posició als 100 metres lliures 
i papallona respectivament. 
Els infantils Natalia Castro i 
Marc Grau van ser segons als 
100 metres papallona i lliures, 
mentre que l’alevina Nadia Mi-
sas va certificar la seva bona 

actuació amb un tercer lloc als 
50 m. papallona. Entre els més 
petits, els pre-benjamins, Car-
la Misas va ser tercera en 25 
metres papallona mentre que 
Izan Calvo també va ser tecer 
a dues proves: 25 m. papallona 
i lliures. 
A les curses de relleus, l’EN 
Montcada va ser segona als 
4x25 alevins mixtes estils i 
tercera als 4x50 cadets mixtes 
estils.

El prebenjamí B de l’EF Montcada va tornar a guanyar, com a la primera volta, el derbi de futbol

Rafa Jiménez | Redacció
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