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TENNIS DE TAULA
El primer equip del TT La Unió puja 

i recupera el seu lloc a la Segona A 

Provincial

2a 

EXCURSIONISME

L� ����� � ��� � �����������
que organitza el Centre Excur-
sionista El Cim des de fa més de 
tres dècades, es pren un descans 
d’un any després de trenta-i-una 
edicions seguides. En un comuni-
cat que ha enviat als seus socis, El 
Cim confessa que no ha estat fàcil 
prendre aquesta decisió i que en-
tén “el trasbals i la decepció” que 
pot generar entre els que esperen 
cada any la celebració de la Mar-
xa. En el seu escrit, la direcció de 
l’entitat justifi ca aquesta suspensió 
perquè “els membres actuals de 
la junta no disposem de tota la 
informació necessària per poder 
dur a terme aquesta activitat 
amb plenes garanties”. Andreu 
García, que al maig de l’any passat 
va agafar el relleu d’Alfred Canals 
a la presidència del club, nega que 
sigui una anul·lació defi nitiva i par-
la “d’un any de parentèsi per po-
der debatre el futur i estudiar un 
nou format de la Marxa a Peu”. 

Crítiques. Canals, alma mater de 
l’activitat des de la seva primera 
edició, ha mostrat públicament el 
seu desacord amb la decisió que 
ha pres l’actual junta directiva i 
fa una valoració molt negativa de 
la seva suspensió. “Una aturada 
d’un any –ha dit– pot acabar sig-
nifi cant una aturada defi nitiva”. 
L’expresident considera que l’actu-
al junta està “destrossant tota la 

feina que s’havia fet durant 
30 anys” i qualifi ca la suspensió 
temporal de la Marxa a Peu com 
“una traició per a tots els parti-
cipants”. Canals es va plantejar 
fi ns i tot la possibilitat d’orga-
nitzar una caminada per omplir 
aquest buit, però fi nalment ho 
ha descartat: “Jo ja estic cansat 
i si la faig ara, estaria obligat 
a continuar organitzant-la en 
els propers anys en cas que El 
Cim no ho faci”. 
Per la seva banda, el regidor 
d’Esports, Salvador Serratosa 
(ERC), no ha amagat la seva sor-
presa davant la decisió d’El Cim 
de suspendre la Marxa que li va 
comunicar personalment García 
en una reunió. “És una activitat 
molt consolidada a nivell local 
i territorial que ajuda a la pro-
moció del nostre municipi”, ha 
dit l’edil. Serratosa, que ha des-
tacat el desig de l’entitat de recu-
perar la Marxa en el futur, consi-
dera que des de l’IME no es pot 
fer una altra cosa que “acceptar 
la decisió i encoratjar l’entitat 
a tornar a programar”.

Canvi a la presidència. Després de 
les vacances de Setmana Santa, la 
junta directiva d’El Cim convocarà 
una assemblea de socis per apro-
var un canvi a la presidència. Gar-
cía ha anunciat que deixarà el seu 
càrrec, tot i que manté la voluntat 
de seguir a la junta.

La suspensió puntual de la caminada, que ha generat el malestar de l’expresident Alfred Canals, servirà per replantejar el seu format

El Cim decideix fer un parèntesi i enguany 
no organitzarà la Marxa a Peu a Montserrat

Rafa Jiménez |  ������!

Alfred Canals, en primer terme, i Andreu García, amb la bandera d’El Cim, van encapçarlar junts per últim cop la Marxa a Peu a Montserrat al 2014
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drà la caminada que es fa cada 
any durant la Festa Major de Mas 
Rampinyo i que servia com a pre-
paratòria de la Marxa a Peu. El 
7 de maig, es farà una pujada a 
Montserrat des de Collbató i el 12 
març es va fer la primera etapa 
del GR-83 o camí del Nord –foto–, 
que surt des de Mataró i arriba als 
peus del Canigó | RJ

>  Segueixen les 
activitats d’El Cim
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El montcadenc disputarà el Mundial sots-17 de korfbal

“Volem quedar quarts 
o cinquens del món”

Pau Segura té 16 anys i estudia 4t 
de l’ESO a l’INS La Ribera. De 
petit, va destacar com un gran 
jugador de bàdminton, arribant a 
ser campió de Catalunya a nivell 
individual i en dobles, amb la seva 
germana Aitana. Als 12 anys, va 
començar a jugar a korfbal a l’AEE 
Montserrat Miró i actualment for-
ma part de l’equip cadet i del sè-
nior de 3a Divisió. Entre el 18 i el 
20 de març, disputarà a Schijndel 
(Holanda) el seu tercer Mundial 
sots-17 amb la selecció catalana. 

Què és el que més t’agrada del 
korfbal?
Que és un esport col·lectiu i mixt 
on fas molts amics i t’ho passes 
molt bé. Aprens a jugar en equip, 
ja que per aconseguir fi car cistelles 
necessites la cooperació de tots els 
companys i companyes.
Satisfet per jugar el teu tercer 
Mundial sots-17 seguit?
Sí, estic molt content. És una gran 
experiència i una magnífi ca opor-
tunitat de poder seguir aprenent i 
millorant el meu joc. 
Quin és l’objectiu de la selecció 
catalana?
Una bona posició seria quedar 

quarts o cinquens del món. Així 
milloraríem el sisè lloc dels dos úl-
tims Mundials.
Per ser professional del korfbal
s’ha d’emigrar a Holanda. Ho 
provaries?
En un futur sí que voldria anar a 
jugar una temporada a Holanda, 
ja que podria seguir aprenent i mi-
llorant. Com a exemple tinc el cas 
del nostre company Marc Castillo. 
Per a aquesta temporada, m’agra-
daria guanyar la lliga cadet ja que 
és el meu últim any en aquesta ca-
tegoria | RJ 
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FIL DIRECTE AMB... PAU SEGURA (AEE M. MIRÓ)
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El sènior A del Tennis de Taula 
La Unió tornarà a jugar la prope-
ra temporada a la Segona A Pro-
vincial, categoria que va perdre 
l’any passat. Els montcadencs, 
que són líders del grup 2n amb 
32 punts, van aconseguir l’ascens 
matemàtic el 13 de març, i a man-
ca de tres jornades per al fi nal de 
la lliga, a la pista del segon, el 
CTT La Torre de Claramunt (3-
4). L’equip, que va competir amb 
Miguel Alcón, Néstor Troncoso i 
Carlos Fernández, va sumar dos 
punts més després de guanyar el 
partit de dobles. Els vermells es 
plantegen ara el repte d’acabar la 
fase regular a la primera posició, 
fet que els hi permetria tenir un 
encreuament més assequible en 
el play-off que defi nirà el campió 

de tota la categoria. 

Tercera. El sènior B va superar el 
Lluïsos de Gràcia (1-5) i manté 
les seves opcions de lluitar per 

l’ascens ja que ocupa la quarta 
posició al grup 3r amb 22 punts. 
El sènior A, que juga al grup 4t 
de 3a, segueix sent el penúltim.

TENNIS DE TAULA
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El primer equip del TT La Unió tornarà 
a jugar a la Segona A Provincial

bcdce falavera (EF Montcada)
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al costat de la seva germana bessona Ainara. Es va iniciar en el fut-
bol a l’escola Font Freda i també va provar el futbol sala a l’institut 
Montserrat Miró. Als 12 anys, va fi txar pel Sant Gabriel i va jugar du-
rant set temporades al club de Sant Adrià del Besòs. Després d’un 
parentèsi d’un any per estudiar, va tornar al futbol per jugar amb l’EF 
Montcada. Ara està complint la seva quarta temporada al club vermell 
on s’entén a la perfecció amb la seva germana. Ambdués van fer els 
cinc gols de les ‘reds’ en l’últim partit contra l’ENFAF (5-3) | RJ
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Segueix sent cuer i ho té molt complicat per evitar el descens

FUTBOL SALA. SEGONA B
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els seus darrers sis partits
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El Broncesval Montcada, que 
ha perdut els últims sis partits 
que ha disputat, segueix sent el 
cuer del grup B de Segona B i el 
seu descens es pot certifi car de 
forma matemàtica a les properes 
setmanes. A manca de 8 jorna-
des per al fi nal de la lliga, els 
montcadencs, que a l’última jor-
nada van perdre a casa contra el 
Playas de Castellón (2-4), sumen 

14 punts, la mateixa quantitat 
que, ara mateix, els separa de la 
salvació.

Sènior B.  Amb un balanç de nou 
victòries i un empat, no perd des 
de fa deu jornades i és líder del 
grup 1r de Tercera Catalana 
amb 40 punts, quatre més que 
l’FS Quatre Camins, que serà el 
seu proper rival | RJ
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D’esquerra a dreta, Néstor Troncoso, Carlos Fernández, Miguel Gil i Miguel Alcón 

Ocupa la quarta posició i encara manté opcions de pujar

FUTBOL
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forma de l’UD Santa María
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L’UD Santa María,  que  encadena
nou partits sense perdre amb 
un balanç de vuit victòries i un 
empat, suma 41 punts i ha pujat 
fi ns a la quarta posició del grup 
8è de Quarta Catalana. L’equip 
d’Alfonso Torres està demos-
trant una gran capacitat ofen-
siva i en aquestes nou jornades 

ha aconseguit un total de 43 
gols, amb una mitjana de gai-
rebé cinc per partit. El conjunt 
de Terra Nostra manté opcions 
de lluitar per l’ascens i les seves 
dues properes visites seran als 
camps del Llano B i del Can 
Mas, segon i tercer classifi cat, 
que sumen sis punts més | RJ
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La Unión 
segueix líder, tot 
i caure al camp 
de l’UD Cirera
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arribat a encadenar set jornades 
sense perdre amb sis victòries i un 
empat, va caure a la 24a jornada al 
camp de l’UD Cirera (1-0). Tot i 
aquesta ensopegada, l’equip de José 
Manuel Martín ‘Pinti’ continua lí-
der amb tres punts d’avantatge so-
bre la Fundació Privada Hermes, 
que ha aprofi tat la irregularitat del 
Premià per pujar a la segona po-
sició.  

CD Montcada. Ha sortit provisi-
onalment dels llocs de descens 
gràcies a la victòria assolida a l’úl-
tima jornada contra l’EE Guine-
ueta (2-1). A manca de deu partits 
per al fi nal de la lliga, l’equip verd 
s’ha reforçat amb el davanter José 
Manuel ‘Pepe’ García, que va 
marcar en el seu debut contra la 
Guineueta | RJ 
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La cursa de muntanya que organitza per quart any 
consecutiu la JAM es disputarà el 24 d’abril a la Se-
rralada de Marina. Hi haurà tres curses: la curta, que 
servirà per conèixer el nou campió de Catalunya de 
muntanya de la Federació Catalana d’Atletisme, serà 
de 10,7 km (+393 m); la clàssica, de 16,6 km (+789 
m) i la llarga, de 21,7 km (+1.215 m). Les incripcions 
es poden fer fi ns al 17 d’abril al web jam.cat amb una 
limitació de 650 participants. Hi haurà entrenaments 
col·lectius els dies 9 i 17 d’abril | RJ

»c¼dc½c¾¿eÀÁÂ ÃÄÀeÃ e Ãe Åede¿Â Æc ÇedÀcÃÄ¾e
Un total de 18 membres de les seccions d’atletisme i de triatló de la 
JAM van participar el 13 de març a la marató de Barcelona. La repre-
sentació local va estar formada per Miguel Barrero (2h 57’ 31”), Álex 
Serrano (3h 00’ 41”), Rubén Morente (3h 04’ 00”), Toni Navarrete (3h 
05’ 54”), Eva Pupim (3h 25’ 44”), Juanjo Muñoz (3h 26’ 53”), Carlos 
San Felipe (3h 28’ 59”), Álex Rueda (3h 34’ 47”), Javi Gastán (3h 34’ 
47”), David Artés (3h 38’ 21”), José Sánchez (3h 43’ 23”), Javi Sán-
chez (3h 43’ 26”), Fredy Castellsegue (3h 45’ 40”), Francisco Serrano 
(3h 47’ 31”), José Serrano (3h 47’ 32”), Gabriel Gordillo (3h 48’ 59”), 
Damián Pérez (3h 53’ 49”) i Pere Serrano (4h 35’ 34”) | RJ

La JAM obre les inscripcions per 
a la 4a edició de la Montescatano

HANDBOL
ÈÉÊËÌÍÊÎÏÐÑÒ
montcadenc 
a la gala de
celebració dels 
75 anys de la 
federació catalana

La Federació Catalana d’Handbol va reconèixer l’aportació montcadenca 
al món de l’handbol durant la celebració d’una gala de commemoració 
del seu 75è aniversari que es va celebrar el 4 de març al Poliesportiu del 
Mig de Sant Joan Despí. Emilio León, exjugador, exàrbitre i exmembre 
del comitè de competició de la Federació, va rebre la insígnia d’or i bri-
llants per la seva dedicació. El CH La Salle i Josep Gómez, molt vinculat 
al club lassal·lià amb diferents tasques, també van obtenir un guardó. 
Eugenio Díaz, un dels fundadors del BM Montcada, va recollir un premi 
de reconeixement a la tasca d’aquest desaparegut club que va fomentar 
l’handbol femení. L’acte d’entrega va comptar amb la presència d’una 
delegació de l’Ajuntament formada per l’alcaldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA-E), i el regidor d’Esports, Salvador Serratosa (ERC) | RJ

.....Minut i resultat....................................
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El sènior GrupoUnoCTC de l’UB 
MIR perd a la pista del segon 
Després d’encadenar 14 partits sense perdre, el Gru-
poUno CTC de l’UB MIR va caure a la 21a jornada a la 
pista del segon, el CB Sant Antoni-Poble Sec A (43-35), 
i no va poder mantenir el bàsquet average favorable ja 
que a la primera volta va guanyar de 6 punts (53-47). A 
manca de cinc partits per al fi nal, l’equip de Marta Ba-
laguer continua líder amb una victòria de marge. “Estic 

molt contenta amb la progressió de l’equip des de l’inici 

de temporada. Hem corregit els errors i això ens ha unit, 

fet que ens ha portat fi ns al lideratge. Ara ens queda la 

recta fi nal on seguirem treballant al màxim per arribar a 

port en la millor forma possible”, ha dit Balaguer | RJ

Dol per la mort de
Juan Gómez, ‘Nani’ 
Juan Gómez, ‘Nani’, un veí de 
Montcada que era molt conegut en 
l’ambient esportiu local per la seva 
gran afi ció al futbol i a l’handbol, 
va morir a principis del mes de 
març a Sant Quirze del Vallès, lo-
calitat on va viure als últims anys. 
‘Nani’, que patia una discapacitat 
psíquica, va estar durant molts 
anys vinculat al CD Montcada, del 
que era un fi del seguidor | RJ  
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Segona posició de Cera 
a l’Ascens a St. Sadurní
Carlos Cera, de la secció UltraJAM 
de la Joventut Atlètica Montcada 
–a l’esquerra– va aconseguir la 
segona posició a l’Ascens a Sant 
Sadurní, el 6 de març a Sant Fe-
liu de Codines. Cera va trigar 1h 
56 minuts i 10 segons a fer els 
21 quilòmetres de la prova amb 
un desnivell de 1.300 metres. El 
guanyador va ser Miki Solé, amb 
1h 52’ i 45” | RJ  

ATLETISME
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Martínez a la Copa Catalana
La montcadenca Laura Martínez 
Frisach, de 17 anys i gimnasta 
del Club Gimnàstic Catalunya de 
Sabadell, va aconseguir la me-
dalla d’or a la primera fase de la 
Copa Catalana que es va dispu-
tar el 12 de març a Castelldefels. 
Martínez –a la foto, de vermell–, 
forma part de la categoria sènior 
i va realitzar en aquesta competi-
ció un exercici de maces | RJ  
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la segona fase de la Tercera Categoria de la lliga Pàdelcat. L’equip està 
format per Paco Cano, José Ignacio Contreras, Jou Gonzales, Pepe 
Robles, Ramon Contijoch, Julio González, Lorenzo Campos, David 
Fernández, Álex Arco, Sergio Milán, Antonio Ortega, Sergi Higueras, 
Daniel Esporrín, Javier Corral, Rubén Tejero i Josep Segon | RJ

El 6 d’abril se celebra el Dia Mun-
dial de l’Activitat Física i l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleure (IME) 
s’ha volgut afegir a aquesta com-
memoració amb unes jornades de 
portes obertes que es faran entre el 
4 i el 8 d’abril a totes les seves ac-
tivitats. Els que estiguin interessats 
podran provar aeròbic, tonifi cació, 
pilates, ioga, danses orientals, es-
ports col·lectius, zumba, tai-txí o 
balls en parella que es fan a l’Espai 
Cultural Kursaal i als gimnasos de 
la Zona Esportiva Centre i del pa-
velló Miquel Poblet. L’aforament és 
limitat i els horaris es poden consul-
tar al web imemontcada.org.

Montcada Aqua. També s’adhereix 
a aquesta iniciativa que pretén fo-
mentar l’activitat esportiva entre 
infants i adults. El 6 d’abril, farà 
una jornada de portes obertes que 
permetrà que tothom tingui accés 
lliure a les seves instal·lacions i acti-
vitats dirigides. A més, les persones 
que s’apuntin durant aquest dia no 
hauran de pagar la matrícula | RJ

L’IME s’afegeix al Dia 
Mundial de l’Activitat Física

PORTES OBERTES
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TAMBÉ ha estat NOTÍCIA....

÷ø ùúûüýþ ÿ E�ø CH La Salle va perdre a la 23a jornada al pave-
lló Miquel Poblet contra el líder, el BM Granollers B (30-31), i 
baixa fi ns a la setena posició de la 1a Estatal amb 25 punts. A 
manca de la disputa d’una jornada, el sènior femení s’assegura 
fi nalitzar a la segona posició la primera fase de 1a Catalana.

Més informació a 
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.....Viu l’Esport................
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i Brahim Dahak (JAM)

La Joventut Atlètica Montcada 
va aconseguir uns bons resul-
tats al Campionat de Catalunya 
infantil de pista coberta que 
es va disputar el 12 de març a 
Sabadell. Joan de la Torre va 
guanyar la cursa de 2.000 me-
tres amb un temps de 6’20”71. 

En aquesta mateixa prova, 
Hugo Carreras va acabar a la 
sisena posició després de fer la 
seva millor marca personal amb 
6’40”79. A la prova de 1.000 me-
tres, Brahim Dahak, també de 
la JAM, va ser segon amb un 
temps de 3’07”99 | RJ

Els montcadencs Álex Andrés 
i Adrián Saez, de 13 anys, es 
van proclamar amb el Catgas 
Energia Santa Coloma subcam-
pions de la Mini Copa d’Espanya 
Infantil que es va disputar entre 
el 10 i el 13 de març a Guada-
lajara. Després d’eliminar el Bu-
rela (9-0) i l’Inter Movistar (4-3), 
l’equip colomenc va perdre la fi -

nal contra el FC Barcelona (4-9). 
A la categoria sènior, el també 
montcadenc Sergio González no 
va poder jugar cap minut amb el 
primer equip del Catgas Energia 
Santa Coloma durant el partit de 
quarts de fi nal de la Copa d’Es-
panya contra el Burela Pescados 
Rubén, que va fi nalitzar amb 
victòria gallega per 4 a 6 | RJ

Els infantils Álex Andrés i Adrián Saez juguen al Catgas Energia

FUTBOL SALA
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subcampió de la Mini Copa

L’infantil A femení del CH La 
Salle va aconseguir, a manca de 
dues jornades per al fi nal de la se-
gona fase de la competició al grup 
A-1 de Lliga Catalana, la seva 
classifi cació per jugar el Top-4 de 
Catalunya que es disputarà el 2 i 
3 d’abril. A més, l’equip d’Àlex 
Expósito s’ha assegurat una pla-
ça per jugar, entre el 27 i el 29 de 
maig, els sectors estatals, fet que 
suposa una fi ta històrica al club. 
A manca d’una jornada per al 
fi nal de la segona fase, les mont-
cadenques són segones amb 15 
punts i un balanç de 7 victòries, 
1 empat i 1 derrota. 

HANDBOL
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jugarà el Top-4 i els sectors estatals 
L’equip que dirigeix Àlex Expósito fa història al club amb aquesta doble classifi cació
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��E�A� C��)F el tercer dempeus per l’esquerra, i Álex Andrés, el cinquè, amb l’equip colomenc
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J��� *� I� Torre, el primer per l’esquerra, i Brahim Dahak, amb el seu tècnic, ‘Frasqui’

TAMBÉ serà NOTÍCIA....
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Futsal School, un club japonès de futbol sala de la localitat de 
Nagoya, visitaran Montcada entre el 29 de març i el 3 d’abril. 
El seu objectiu es rebre classes de tecnifi cació que impartirà 
Àlex Fernández, el tècnic del primer equip de l’FS Montcada, i 
entrenar amb diferents conjunts del planter del club local. 
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L’aleví A del CD Montcada ha guanyat quatre dels últims sis partits que ha disputat

Tot i tenir un partit menys que 
alguns dels seus rivals directes, 
l’aleví C de l’EF Montcada  
ocupa la tercera posició al grup 
45è de Tercera Divisió amb 48 
punts després de la disputa de 
20 jornades. Els vermells, que 
han guanyat els seus cinc últims 
partits, només han encaixat dues 
derrotes i estan a tres punts de la 
segona posició que ocupa l’EF 
Barberà-Andalucia G, que serà el 
seu rival a la penúltima jornada.

CD Montcada. L’aleví A, que va 
encadenar set derrotes seguides, 
ha millorat el seu rendiment. Els 
verds, que juguen al grup 10è de 
Segona Divisió, ocupen la cinque-
na posició per la cua amb 20 punts 
i un balanç de 6 victòries, 2 empats 
i 12 derrotes | RJ 

L’aleví C de l’EF 
Montcada, amb  
opcions de pujar
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L’equip infantil de l’UB MIR ha guanyat dos dels sis partits que ha dis-
putat al grup 5è del nivell B-2 de bàsquet. A la primera fase, va obtenir 
també dues victòries al nivell B. “El nostre objectiu en el que resta de 

temporada és cohesionar al màxim el grup de joves que tenim i se-

guir formant-los com a jugadors”, ha dit el seu tècnic, Oriol Reyes | RJ
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el 21 i el 24 de març un campus 
de Setmana Santa. Les inscrip-
cions es poden fer fi ns al dia 18 
i tot l’abonament val 40 euros. 
D’altra banda, la infantil Irene 
Aguado participarà en una nova 
concentració de la Federació Ca-
talana que es farà a Calella entre 
el 20 i 23 de març | RJ

Campus de 
Setmana Santa 
del TT La Unió
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