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HANDBOL
El femení del CH La Salle que entrena 

Pau Lleixà camina amb pas ferm cap 

a l’ascens a la Lliga Catalana

 El campió de Catalunya de Muntanya 

es decidirà a la 3a Montescatano 

Només cal passar-se qualsevol 
tarda per la pista d’atletisme de la 
Ferreria per poder veure entrenar 
tres montcadencs que s’han situat 
entre els millors atletes de Catalu-
nya i d’Espanya a les seves respec-
tives categories. Per ordre d’edat, 
són Carlos Cera, Aitor Martín 
i Yeli Sagna. Tots tres pertanyen 
a la Joventut Atlètica Montcada 
(JAM) i tenen com a entrenador 
a Francisco Gómez ‘Frasqui’. Car-
los Cera ha trobat als 31 anys la 
seva maduresa esportiva al cros i 
a la muntanya. El 15 de març, va 
formar part de la selecció catalana 
sènior que va competir al Campio-
nat d’Espanya de Cros Individual 
i per Comunitats Autònomes que 
es va disputar a Alcobendas (Ma-
drid). El montcadenc, que  tornava 
a la selecció després d’una dècada 
d’absència, va acabar entre els 50 
primers. Va arribar a la línia de 
meta a la 46a posició, sent el 39è es-
panyol i el sisè millor català, contri-
buint a la tercera posició per selec-
cions aconseguida per Catalunya.

“Espero que em pugui man-
tenir durant anys a la selecció 
catalana perquè tinc una bona 
edat per al cros”, explica Carlos, 
qui aquest any també participarà 
a les curses de la Federació d’En-
titats Excursionistes de Catalunya. 
Cera, que tot i competir amb els 
colors de la Joventut Atlètica Saba-
dell (JAS) continua sent soci de la 
JAM i s’entrena amb ‘Frasqui’, es 
mostra orgullós dels últims resul-

tats del club de la seva vida: “Som 
un club petit en volum, però la 
densitat dels èxits és molt gran. 
Al món de l’atletisme ‘Frasqui’, 
està molt ben valorat per la seva 
capacitat per generar campions 
de Catalunya”.

Després de superar tres operacions 
als genolls, 2015 està sent l’any 
de la consagració d’Aitor Martín. 
Entre gener i febrer, i als seus 21 
anys, es va proclamar doble cam-
pió de Catalunya en Pista Coberta 
en la distància dels 800 metres a 
les categories Promesa i Absoluta. 
“Havia preparat bé el Campio-
nat de Catalunya Promesa i veia 
opcions de guanyar, però no es-
perava ser també el millor a la 
categoria absoluta. Va ser una 
sorpresa”, confesa Aitor, qui ja 
ha anunciat que seguirà el camí de 
Carlos Cera i el proper any compe-
tirà amb la JAS, sense deixar d’en-
trenar-se a la JAM amb ‘Frasqui’: 
“Ell és com un segon pare. No 
el deixaré mai i vull que vingui 
amb mi a uns Jocs Olímpics. És 
el somni de qualsevol esportista 
i el meu també”. 

El més jove. La tercera joia de la 
JAM és Yeli Sagna, qui al febrer 
va aconseguir el subcampionat 
de Catalunya en Pista Coberta als 
800 metres a la categoria juvenil. 
Al Campionat d’Espanya que es 
va celebrar el 15 de març a San 
Sebastià, el montcadenc no va 
poder disputar la fi nal ja que va 
acabar quart en la seva semifi nal. 

Yeli, de 16 anys, va estar a punt de 
no competir aquesta temporada, 
ja que no es trobava amb l’energia 
necessària tant a nivell físic com 
mental. “Tenia dubtes perquè no 
em veia bé a les competicions de 
cros. ‘Frasqui’ sempre em dóna 
suport en els moments compli-
cats i em va animar a compe-
tir”, comenta Yeli, qui es planteja 
canviar a la distància dels 1.500 
metres de cara al Campionat de 
Catalunya a l’aire lliure que es 
farà al juny. “No només s’ha de 
córrer amb els peus, el cap té la 
seva infl uència i la manca de 
motivació juga un paper im-
portant. Yeli porta l’atletisme 
a dins seu però, per causes ali-
enes a l’esport,  està una mica 
estancat. Tot i això, estic segur 
que ressorgirà”, diu ‘Frasqui’.
Memoritzin aquests tres noms per-
què segur que seguiran donant ale-
gries a l’atletisme montcadenc.

ATLETISME

La Joventut Atlètica Montcada gaudeix del 
bon moment de forma del seu trio d’asos
Carlos Cera, Aitor Martín i Yeli Sagna s’han consolidat entre els millors atletes de Catalunya i d’Espanya a les seves categories

Rafa Jiménez | La Ferreria

Carlos brilla al cros i a la 
muntanya, mentre que 
Aitor i Yeli destaquen als 
800 metres en pista

Carlos Cera (31 anys), Yeli Sagna (16) i Aitor Martín (21) –aquests últims amb les seves medalles– dibuixen un excel·lent present i futur a la JAM 

Carlos Cera –foto– és el vigent 

campió de Catalunya de Munta-

nya i el 26 d’abril podria revalidar 

el títol a la Serralada de Marina ja 

que la Federació Catalana d’Atle-

tisme va acceptar la proposta que 

li va fer la JAM perquè la cursa de 

9 quilòmetres de la Montescatano

determini el nou campió de 2005. 

“Aquesta designació és un aval 

a la nostra feina que ens servirà 

com aparador per obrir les portes 

de la Montescatano a atletes de 

gran nivell”, explica el president 

de la JAM, Ildefons Teruel, qui cita, 

com a únic precedent al municipi, 

la celebració a mitjans dels anys 

80 d’un Campionat de Catalunya 

de Cros Escolar que es va fer a Ter-

ra Nostra. A nivell esportiu, Carlos 

Cera no amaga la il·lusió de poder 

proclamar-se campió de Catalunya 

a casa: “Serà molt especial poder 

córrer a Montcada i suposa una 

doble motivació”, diu Cera. Les 

inscripcions per a la Montescatano 

van a un bon ritme i estaran ober-

tes fi ns al 9 d’abril o fi ns arribar als 

500 participants. Els primers entre-

naments col·lectius es faran el 28 

de març i el 12 d’abril | RJ
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‘Vull portar-me a 
‘Frasqui’ a uns Jocs 
Olímpics. Aquest és el 
meu somni’, diu Martín
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TAMBÉ ha estat NOTÍCIA....

El CD Montcada segueix cuer, amb 8 punts, al grup 1r de 

Primera Catalana i s’apropa al descens matemàtic a Segona 

després de perdre el seu quart partit seguit contra el CE Farners 

(0-1). El CD Montcada B va caure al camp de l’UD Molletense 

(2-1), trencant una bona ratxa de set victòries seguides al grup 

8è de Quarta Catalana. El club verd presentarà un recurs per 

alineació indeguda d’un jugador molletenc.

L’UE Sant Joan Atlètic va encaixar contra el CE Canyelles (0-2) 

la seva segona derrota consecutiva a casa i és sisè al grup 2n 

de Segona Catalana amb 10 punts de distància respecte les 

posicions d’ascens i de descens. 

Després de dues derrotes seguides contra equips de la zona 

alta de la classifi cació, l’UD Santa María es va retrobar amb la 

victòria al camp del CF Vilamajor B (0-2) i és quart del grup 9è 

de Quarta Catalana, amb 42 punts. 

El sènior femení del CH La 
Salle ha començat el seu camí 
cap a l’ascens a la Lliga Catalana. 
L’equip que dirigeix Pau Lleixà
va fi nalitzar la primera fase a la 
segona posició del grup C de Pri-
mera Catalana amb un balanç de 
12 victòries i dues derrotes. El 22 
de març, el femení va començar 
amb bon peu la segona fase al 
grup A amb una contundent vic-
tòria contra l’H. Sant Joan Despí 
B (29-15). L’objectiu és acabar 
entre els dos millors classifi cats 
per disputar el Top-4 que deter-
minarà quins són els tres equips 
que pujaran. “Ens plantegem 
els propers partits com si fossin 
una fi nal. Els rivals seran com-
plicats, sobretot com a locals, 
però volem estar entre els dos 
primers”, explica el tècnic, qui 

fa una valoració positiva del ren-
diment de les seves jugadores: 
“Estem en el lloc que esperava. 
L’equip està en un bon mo-
ment i es comença a veure el 
resultat de la feina feta”. 

Juvenil Femení. Pau Lleixà també 
és el tècnic d’aquest equip que 
ha fi nalitzat la seva participació a 
Lliga Catalana al setè lloc amb 8 
victòries, 2 empats i 12 derrotes i 
que ara disputarà la Copa.

HANDBOL. PRIMERA CATALANA

L’equip de Pau Lleixà vol classifi car-se per al Top-4 i ser un dels tres que pugen

Rafa Jiménez | Redacció

El CH La Salle femení inicia la segona 
fase amb l’objectiu d’assolir l’ascens

L’equip d’Antonio Moya ha sumat dues victòries contra el Manlleu i el Pontenc

L’EF Montcada consolida el tercer lloc

El sènior femení de l’EF Mont-

cada s’ha refet de la derrota que 

va encaixar a la 21a jornada al 

camp de l’UE La Pera (7-1) i 

ha consolidat la tercera posició 

al grup 3r de 1a Catalana grà-

cies a dues victòries seguides 

contra dos rivals que estan si-

tuats entre els sis primers. Un 

gol de Nerea Talavera en temps 

de descompte li va donar el 

triomf contra el Manlleu (4-3) i un 

altre de Jennifer Morgan va per-

metre l’equip sumar tres punts al 

camp del Pontenc (0-1) | RJ
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EN FORMA

El sènior femení del CH La Salle va superar sense problemes l’H. Sant Joan Despí B (29-15)
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Víctor Pacheco (CD Montcada)

EL SELFIE

Víctor Pacheco és, amb només 24 anys, el capità del CD Montcada. Veí 

de Montcada, Víctor va jugar el seu últim any com a juvenil a l’equip de 

Divisió d’Honor del Badalona i a l’estiu següent, va fi txar pel club verd. 

Des d’aleshores, s’ha mantingut durant set temporades com un dels 

defenses centrals amb més partits amb la samarreta verda. Dins del ves-

tuari, ha viscut en primera persona un any per oblidar: “Els futbolistes 

i el cos tècnic hem estat el màxim de professionals. Ara, intentarem 

endarrerir el descens tot el que puguem” | RJ
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Més informació a 

L’extrem juga des de fa dues dècades al CH La Salle

“Aquesta generació està 
escrivint un nou capítol”   

Els dies d’Àlex Expósito sembla
que tinguin més de 24 hores. L’ex-
trem dret del primer equip del 
CH La Salle encara troba temps 
d’entrenar dos conjunts femenins: 
l’infantil A lassal·lià i el juvenil de 
l’Esportiu Castelldefels Handbol. 
Als seus 28 anys, no vol renunciar 
a cap de les seves dues grans pas-
sions: jugar i entrenar a handbol. 
I menys aquesta temporada en la 
que està sent un dels protagonistes 
de l’excel·lent paper a la 1a Estatal 
del club de la seva vida, on va en-
trar quan era aleví i del qual el seu 
pare Enric n’és el president. 

Tot i l’última derrota a la pista 
del Mataró (29-20), aquesta tem-
porada està sent històrica. 
I tant! És històric. Estem escrivint 
un nou capítol d’una generació de 
gent de la casa que va aconseguir 
l’ascens a la Lliga Catalana i a la 
1a Estatal. És un bon regal després 
de tant de temps amb el mateix 
grup de jugadors. Encara no s’ha 
acabat, i tenim a les nostres mans 
l’opció de seguir als primers llocs.
Quina és la clau d’aquest èxit?
Portem molt temps jugant plegats, 
i, a més, la majoria som de Mont-
cada i formem un grup d’amics. 
La gent que ha vingut de fora sem-
pre s’ha integrat molt ràpidament i 

els entrenadors han sabut aprofi tar 
aquest excel·lent ambient per acon-
seguir bons resultats.
El partit a la pista del Sant 
Martí Adrianenc serà decisiu 
per saber si podeu jugar les fa-
ses d’ascens. Esteu preparats?
El marge d’error s’ha reduït. Sen-
se oblidar el partit al pavelló Mi-
quel Poblet contra el Sant Joan 
Despí, l’enfrontament a casa del 
Sant Martí Adrianenc serà clau 
per saber si encara estem vius. 
Passi el que passi, tothom hauria 
signat el que estem fent, però al 
vestuari li agradaria disputar les 
fases d’ascens | RJ
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FIL DIRECTE AMB...       ÀLEX EXPÓSITO (CH LA SALLE)

L’extem dret Àlex Expósito, en un partit
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.....Minut i resultat....................................

A manca de dues jornades per 

fi nalitzar la lliga, el sènior B del 

Tennis de Taula La Unió ja és ma-

temàticament segon al grup 3r 

de la Tercera Provincial amb 26 

punts –13 victòries i 4 derrotes. 

L’equip, format íntegrament per 

jugadors de primer any que pro-

venen de l’escola del club, dispu-

tarà el play-off per lluitar pel títol 

i l’ascens. El primer equip de La 

Unió, que ha sofert importants 

baixes durant la temporada, és 

novè a la Segona Provincial A i llui-

tarà per ocupar millors posicions 

de cara al play-off classifi catori | RJ  

L’esport català, contra les 
mesures fi scals de l’Estat
El pavelló de l’Estació del Nord de Barcelona 

es va omplir el 19 de març amb prop de 2.000 

persones en un acte convocat per la Unió de 

Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) 

contra les mesures de caire fi scal que vol im-

pulsar el govern espanyol. A la trobada van 

participar representants de l’esport local | RJ
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AEROMODELISME 
A MAS DURAN
El camp de vol local, 
en el límit amb Ripollet, 
acull la primera 
jornada del Barcelona 
Air Meeting

Una cinquantena de pilots i una setantena d’avions de diferents 

models va participar del 13 al 15 de març en la primera edició del 

Barcelona Air Meeting que va organitzar el Real Aero Club Barce-

lona Sabadell al camp de vol de Montcada i Reixac –a Mas Duran, 

en el límit amb Ripollet. Els responsables d’aquesta trobada, que 

vol convertir-se en un referent a nivell europeu, han anunciat que 

preparen una activitat d’aeromodelisme que es farà durant dos dies 

i que s’inclourà al programa de la propera Festa Major per donar a 

conèixer aquesta pista de vol que està oberta al municipi des de fa 

dues dècades | RJ  
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El sènior B del TT La Unió, 
al play-off d’ascens

TENNIS DE TAULA
Dues victòries seguides 
per al sènior C de l’UB MIR
El sènior C de l’UB MIR ocupa la setena 

posició al grup 4t del Campionat Territorial 

de Barcelona després de la disputa de 23 

jornades gràcies a dues victòries seguides 

contra el CB Santa Perpètua (70-60) i el 

Martorelles A (71-62) | RJ 

TAMBÉ ha estat NOTÍCIA...

El Broncesval no va poder matenir la 

bona ratxa com a local i va perdre 

el derbi a la Segona B de futbol sala 

contra l’FS Ripollet (5-7).

Més informació a 
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anuncis gratuïts
Tel. 935 726 474 · ae: som@laveu.cat

Alquilo. Habitación para señora o chica 
los fi nes de semana. 130 euros al mes. 
Tel. 685 322 759.
En alquiler. Parcela urbanizable de 
490 m2 con tres bungalows en Can 
Pomada (Mas Rampinyo). Precio: 150 
euros/mes. Precio de venta: 70.000 
euros. Tel. 662 460 268.
Buso. Piso en alquiler con dos habi-
taciones como mínimo, amueblado o 
semi en la zona de Mas Rampinyo o 
Mas Duran. Màximo 550 euros. Tel. 
680 715 880.
S’ofereix. Educadora infantil amb 
experiència demostrable s’ofereix per 
a cangurs de tarda. Preu econòmic. 
Tamara, tel. 618 430 027.
Alquiler. Plaza de aparcamiento en 
calle Provenza para coche grande. Tel. 
931 149 386/ 687 743 984.
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TAMBÉ serà NOTÍCIA....

Els juvenils A del CD Montcada i l’EF Montcada s’enfrontaran 

el 29 de març a l’estadi de la Ferreria (12h) en partit correspo-

nent al grup 7è de Primera Divisió.

La nedadora Marina Castro (CN Sabadell) disputarà el Cam-

pionat d’Espanya Absolut ‘Open’ de Primavera que es farà a 

Màlaga entre el 28 i el 31 de març.

Més informació a 

La selecció catalana va fi nalitzar 
sisena al Mundial sots-17 que es 
va disputar entre el 20 i el 21 
de març a Schijndel (Holanda). 
L’equip català va comptar amb 
la presència de tres jugadors de 
l’AEE Montserrat Miró: Judit 
Fernández Pena, Pau Segura i 
Judith Fernández Gran. Cata-

lunya va disputar 8 partits en 
dos dies amb tres victòries i cinc 
derrotes. Holanda va guanyar el  
torneig després de derrotar Bèl-
gica a la fi nal (18-16). 
Luis Hernández, també de l’AEE 
M. Miró, va participar amb la se-
lecció sots-15 en una gira d’amis-
tosos a Holanda | RJ

Tres jugadors de l’AEE Miró van formar part de la selecció

KORFBAL

Catalunya fi nalitza al sisè 
lloc al Mundial sots-17

La selecció catalana sots-19 de 
futbol sala es va proclamar cam-
piona d’Espanya després de der-
rotar el 22 de març la Regió de 
Múrcia per un clar 5 a 0 a Esplu-
gues de Llobregat. Dos jugadors 
amb vinculació amb Montcada i 
Reixac van aportar el seu granet 
de sorra. Són el montcadenc Ser-
gio González, juvenil de Marfi l 
Santa Coloma i entrenador d’un 
dels equips del planter de l’FS 
Montcada, i Toni Hinojosa, veí 
de Santa Coloma de Gramanet 
i jugador del juvenil A de l’FS 
Montcada | RJ

Èxit de Sergio González i Toni Hinojosa amb la selecció catalana

FUTBOL SALA

Representació local en el 
campió d’Espanya sots-19

Toni Hinojosa i Sergio González
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D’esquerra a dreta, Judit Fernández Pena, Pau Segura, Judith Fernández Gran i Luis Hernández
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.....Viu l’Esport................

L’UB MIR col·laborarà a la 
Festa Major de Mas Rampinyo 
amb l’organització d’una torneig 
de 3x3 que es farà el 26 d’abril 
al matí. Les inscripcions ja estan 
obertes i es podran fer fi ns al dia 

19 al web del club www.ubmir.cat. 
D’altra banda, l’Escola del club va 
debutar el 22 de març a la troba-
da de bàsquet que es va fer a les 
instal·lacions de l’UE Claret de 
Barcelona | RJ 

BÀSQUET
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S’obren les inscripcions 
del 3x3 de Mas Rampinyo
Es farà el 26 d’abril amb motiu de la Festa Major del barri

L’equip de l’Escola, a la trobada de bàsquet

Un total de 25 gimnastes del CG 
La Unió va participar el 14 de 
març a la primera jornada dels 
Campionats Comarcals de Gim-
nàstica del Consell Comarcal del 
Vallès Occidental Sud que es va 
disputar al pavelló Miquel Pob-
let a les categories prebenjamí, 
benjamí, aleví, infantil i cadet. 
La representació montcadenca 
va estar formada per gimnastes 
de 5 a 16 anys que van participar 
en proves individuals i de con-
junt en pilota, cinta i cèrcol.
A nivell de resultats, van desta-
car les primeres posicions 
aconseguides per la prebenja-
mina Sheila Rogel (Iniciació), 
les alevines Mireia Granero (Ini-
ciació), Paula Blasco (Promoció 
B) i Núria Álvarez (Promoció 
A), així com les infantils Andrea 
Granero (Promoció B) i Tània 

Palomino (Promoció A), qui va 
precedir Marina Ribota i Nayla 
Hernández. L’alevina Irune 
Menchón (Iniciació) va ser se-
gona mentre que la benjamina 
Sandra Luque (Iniciació) i la in-
fantil Maria Bello (Promoció B) 
van acabar terceres.

Per equips. En les proves de 
conjunts, el Club Gimnàstic 
La Unió va ser primer en dues 
categories: infantil Promoció A i 
benjamí Iniciació. També en Ini-
ciació, el club local va aconseguir 
la segona posició a la categoria 
alevina.  

GIMNÀSTICA

Participació del CG La Unió a la 
primera jornada dels Comarcals 
El club local va competir amb un grup de 25 gimnastes, de 5 a 16 anys d’edat

Les més petites del Club Gimnàstica La Unió, fent un exercici d’escalfament abans de competir 
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Rafa Jiménez | Pla d’en Coll

L’aleví B de l’FS Montcada és 
vuitè al grup 1r de 1a Divisió 
amb 25 punts  –8 victòries, 1 em-
pat i 9 derrotes. L’equip de Víc-
tor Rojano està format per una 
majoria de jugadors de primer 
any i ha perdut els últims par-
tits contra el CET 10 B (5-1) i el 
Castellar (2-8). “El nostre por-
ter ha marxat i el nou encara 
s’està adaptant. L’objectiu era 
mantenir-nos a la categoria i si 
continuem lluitant, no tindrem 
problemes”, diu Rojano | RJ 

FUTBOL SALA

Ocupa la mitja taula al grup 1r de 1a Divisió, tot i perdre els seus dos últims partits

L’aleví B de l’FS Montcada es va veure superat clarament per l’FS Castellar a casa (2-8)
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L’aleví B de l’FS Montcada, a prop 
de l’objectiu de salvar la categoria


