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FUTBOL SALA
Sergio González, jugador del 

FC Barcelona B, debuta amb la 

selecció espanyola sots-19

TENNIS DE TAULA
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cinquè aniversari al maig de 2017 
i afronta aquesta efemèride amb 
una barreja d’il·lusió i preocupació 
pel bon rendiment dels seus equips 
i el problemes econòmics que s’afe-
geixen a la manca d’unes instal-
lacions adients. El club, que està 
vinculat a La Unió, va organitzar 
el 26 de novembre la presentació 
dels tres equips que ha confeccio-
nat aquesta temporada. El sènior 
A no ha pogut començar millor la 
seva participació a Segona A Pro-
vincial, categoria que va assolir la 
temporada passada. De moment, 
és líder en solitari després d’haver 
aconseguit vuit victòries consecuti-
ves, l’última contra el segon classifi -
cat, el CTT Vilanova i la Geltrú (4-
3). “Aquest equip té molt nivell, 
però, sincerament, no esperava 
que comencés d’una forma tan 
espectacular. Ens hem convertit 
en el rival a batre i anirem a per 
totes per aconseguir l’ascens”, ha 
dit Francisco Javier Aguado, un 
dels responsables del club i entre-
nador d’aquest sènior A. 
D’altra banda, l’inici del sènior B a 
3a Provincial també està sent molt 
positiu. Aquest equip es va con-
feccionar amb l’objectiu d’aconse-
guir l’ascens i, de moment, és un 
dels dos líders del grup 3r amb 14 
punts i un balanç d’una única der-
rota i set victòries, l’última contra 
el Cruxent Edelma Calella (4-2). 

Planter. El tercer equip del club 
està format per cinc jugadors de 
l’Escola, d’entre 8 i 12 anys, que 
la temporada passada competien 
amb un conjunt que disputava una 
lliga de categoria sènior. A l’estiu, 
els problemes econòmics que pa-
teix el club van motivar la retira-
da d’aquest equip que es manté 
en competició amb la disputa del 
circuit de promeses que organitza 
la Federació Catalana de Tennis 
de Taula. El 26 de novembre, les 
instal·lacions de La Unió van aco-
llir la segona de les sis jornades que 
formen part d’aquest torneig i els 
jugadors locals van acabar, en les 
dues ocasions, a la segona posició 
d’una lligueta de tres equips.  “Els 
més petits continuen demostrant 
que, tot i les nostres difi cultats, 
s’està fent una gran feina amb 
el planter”, ha explicat Aguado, 
qui espera que les negociacions 
amb l’Ajuntament per disposar 
de més espais on poder competir 
i entrenar en millors condicions 
arribin a bon port: “No volem 
que l’escola es converteixi en un 
club d’amics. Tenim paciència, 
però ens preocupa que la solució 
arribi massa tard”. 

V Open de Nadal. Es disputarà el 
17 de desembre, a partir de les 16h. 
Les inscripcions s’han de fer abans 
del dia 14 al correu openscttlaunio@
gmail.com. El preu és de 10 euros i 
s’admetran un màxim de 36 places.

Tot i els problemes econòmics i d’espai, el club de Mas Rampinyo manté el planter i té els dos equips sèniors amb opcions de pujar

El CTT La Unió s’apropa al cinquè aniversari 
amb una barreja d’il·lusió i preocupació

Rafa Jiménez |  �! "#$% &'��

Els jugadors del CTT La Unió es van fer una foto de família durant la presentació que es va fer el 26 de novembre a la seu de La Unió de Mas Rampinyo
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del CTT La Unió, va participar el 

19 de novembre en una sessió 

d’entrenament de tecnifi cació al 

CAR de Sant Cugat, convocada 

per la Federació Catalana de Ten-

nis de Taula. Aguado, que la tem-

porada passada va ser cinquena al 

Campionat d’Espanya prebenjamí, 

anirà a Madrid al mes de gener 

per buscar la classifi cació per als 

Campionats Estatals que es dispu-

taran a Valladolid | RJ
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Després de perdre els seus úl-
tims dos partits contra l’UE 
Sarrià i l’H. Sant Esteve Ses-
rovires, el sènior A del CH 
La Salle es va retrobar amb la 
victòria el 26 de novembre a la 
pista de l’H. Esplugues (29-36). 
Albert Maresma, autor de 12 
gols, va ser el gran artífex d’un 
triomf que permet que l’equip 
de Jaume Puig consolidi la se-
tena posició amb 13 punts. Ma-
resma, que al juny va ser ope-
rat de la cadera, va començar 
la pretemporada cinc setmanes 
més tard que els seus com-
panys, però ha demostrat a les 
últimes jornades que està total-

ment recuperat. “Per sort, he 
agafat ràpid el ritme de com-
petició per contribuir a una 
victòria que l’equip necessita-

va després de dues derrotes”, 
diu el ‘6’ lassal·lià, que està en-
tre els 20 millors anotadors de 
tota la 1a Estatal amb 68 gols.

HANDBOL. CH LA SALLE
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Albert Maresma s’exhibeix, amb 
12 gols, a la pista de l’Esplugues

Rafa Jiménez | n$"!oopq

Albert Maresma és la gran referència ofensiva del CH La Salle amb 6,8 gols per partit

FUTBOL FEMENÍ
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L’EF Montcada obté la vuitena victòria 
seguida abans de rebre el líder invicte

El femení de l’EF Montcada 
afrontarà l’11 de desembre a 
l’estadi de Can Sant Joan (16h) 
un partit clau per mesurar les se-
ves veritables opcions a l’ascens. 
L’equip d’Antonio Moya, que 
ha ampliat fi ns a vuit el número 
de victòries seguides després de 
superar la Fundació Esportiva 
Hospitalet At. B (11-0) i el CE 
Hospitalet (1-2), és quart amb 
24 punts i rebrà la visita de l’UD 
La Planada, que és líder amb 10 
triomfs en 10 jornades | RJ }� ~�%p'� �$�$%� "$ �#}� �'%�o!"! p%�$%�!�� !o!�!� !�� �! �!��! "$ �po���p$~ "$ �#�� �!  �!%!"!
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Amb aquest balanç, l’equip de Marta Balaguer suma 15 punts

BÀSQUET. UB MIR
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dos partits seguits a casa
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El GrupoUno CTC de l’UB 
MiR ha encadenat, per prime-
ra vegada aquesta temporada, 
dues victòries seguides com a 
local i el 27 de novembre va su-
perar el Lima-Horta Bàsquet al 
pavelló Miquel Poblet (79-67). 
En un partit molt igualat que al 
descans refl ectia un empat a 34 
al marcador, els montcadencs 
van estar més encertats a l’úl-
tim quart i es van emportar un 
triomf que els permet superar 
un rival directe a la classifi ca-
ció i situar-se a la cinquena po-
sició per la cua del grup 7è de 
Tercera amb 15 punts | RJ
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novembre va encaixar la desena derrota seguida contra el CH Vilanova del 

Camí (19-34). L’equip que dirigeix Jaume Puig intentarà reforçar-se amb 

algunes exjugadores que van deixar l’equip per diferents motius. Mentres-

tant, Puig treu conclusions positives d’aquesta situació: “L’objectiu de la 

permanència sembla complicat, però, almenys, algunes jugadores joves 

estan progressant en una categoria molt exigent” | RJ 
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després d’haver perdut els 10 partits disputats
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Judith Ibáñez a la darrera jornada, 

el sènior femení verd ha perdut els 

tres últims partits contra l’EF Vi-

ladecavalls (0-5), el Femení Manu 

Lanzarote B (3-1) i el Gimnàstic 

Manresa (4-6). L’equip d’Oriol 

Roig és vuitè al grup 2n de 2a Divi-

sió amb 12 punts | RJ
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A Bilbao, van assolir el seu millor resultat en un Mundial

BALL ESPORTIU
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club Endansa, són els nous sub-
campions del món en sènior 1 
després d’acabar segons al Mun-
dial de Ball Esportiu Llatí que es 
va disputar el 26 de novembre a 
Bilbao. La parella montcadenca, 
que va ser la millor en rumba, 
només es va veure superada pels 
italians Valentino Esposito i Lau-
ra Zaccagnino i va acabar per 
davant dels també espanyols, i 
vigents campions del món, Ru-
bén Viciana i Eva Moya. 
Amb aquest èxit, Nieto i Cirera 
han assolit el seu millor resultat 
en un Campionat del Món i aca-
ben el 2016 encapçalant el ràn-
quing mundial. “Estem molt 
contents perquè, per prime-
ra vegada, el Campionat del 
Món permetia la participació 
de més de dues parelles per 
país i això ha augmentat més 
el nivell dels rivals”, ha comen-
tat Eva Nieto, que gràcies a la fei-
na del seu entrenador personal, 
Marc Sanz, i la seva fi sioterapeu-
ta, Ainhoa Navarro, va poder 
competir a Bilbao tot i arrosse-
gar una lesió en un abductor. 

Més èxits. Endansa es va procla-
mar, a principis de novembre a 
Platja d’Aro, doble campió d’Es-
panya per clubs en sènior 1, amb 
les parelles Eva Nieto-Carles 
Cirera i Susana Junquero-Jordi 
Tarés, i en sènior 2, amb Mati 
Aranda-Diego Merino i Lourdes 
Domínguez-Xavier Otamendi. El 
5 de desembre, el club competirà 
al Campionat d’Espanya de Dan-
ce Show que es farà a Salou | RJ 
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Eva Nieto i Carles Cirera, 
subcampions del món
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.....Minut i resultat....................................

áâ ãäââåæ çèé çêëìí
obté nou podis a la 
classifi cació fi nal de 
la 3 edició de la
Lliga Catalana

El Roller Can Cuiàs ha tancat la temporada amb grans resultats a la 

3a edició de la Lliga Catalana de patinatge de velocitat que consta 

de tres proves i que va fi nalitzar el 20 de novembre a Torredembarra 

(Tarragona). Entre els patinadors federats, Jorge Fernández va acabar 

a la tercera posició, aconseguint també el tercer lloc a la classifi cació 

general de la Lliga Catalana. A nivell popular, el club local ha situat vuit 

patinadors en posicions de podi. Es tracta dels prebenjamins Mireia 

Téllez i Marta Garrido, que han acabat a la primera i tercera posició, i 

Adrián Rodríguez, que ha estat segon; la benjamina Eva Fernández, 

tercera; els alevins Noa Mena i Iván Roldán, segona i tercer respec-

tivament; i els màsters Jesús Roldán i Dani Molina, segon i tercer. 

D’altra banda, el club organitza el 17 de desembre, a les 17.30h, una 

exhibició amb la visita del Pare Noël a la pista del barri | RJ,(ÌÌ
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PATINATGE

ðñòá óèéô õäèéö÷ôâøôëù úëââäæè âè íåûè íåüêæåôèô ýåþåéíëûè
i encadena, per primer cop, dues victòries consecutives

El CD Montcada consolida la 
segona posició a 3a Catalana
El CD Montcada continua al segon lloc del grup 

6è de 3a Catalana a l’espera d’una ensopega-

da de l’UE Sabadellenca. Els verds no han 

encaixat cap gol a les últimes dues jornades, 

que han fi nalitzat amb dues victòries més con-

tra l’UE Castellar B (6-0) i el CD Can Parellada 

(0-2). Pendent de conèixer quan podrà acabar 

els 18 minuts del partit que anava guanyant al 

camp del CE Llorençà (1-2), l’equip de José 

Antonio Montes és segon amb 31 punts | RJ

Per primera vegada des del seu ascens a Primera Catalana, l’UE Sant 

Joan-Atlètic ha encadenat dues victòries seguides que li han permès donar 

un espectacular salt a la classifi cació. Coincidint amb els dos únics partits 

que ha pogut deixar la seva porteria a zero, l’equip de José Manuel Martín 

‘Pinti’ ha sumat dos triomfs d’or contra l’UE Tona (0-2) i l’UE Vic (2-0) que 

l’han situat a la desena posició amb 17 punts, empatat amb quatre con-

junts i amb els mateixos punts que el setè, l’FC Sant Cugat Esport. D’altra 

banda, Ray Crespo, que va deixar el club a principis d’octubre, s’ha tornat 

a incorporar a la disciplina del conjunt de Can Sant Joan | RJ 
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L’UD Santa María perd dos 
partits seguits i baixa al 9è lloc
L’UD Santa María no guanya des del derbi de 

l’11a jornada contra el CD Montcada (3-2) i ha 

encaixat, per primera vegada des del seu ascens 

a Tercera Catalana, dues derrotes consecutives. 

Els de Terra Nostra van disputar dos partits se-

guits a Sabadell i van perdre als camps del líder, 

l’UE Sabadellenca (6-0), i l’At Can Deu (5-3). Amb 

aquest balanç de resultats, l’equip d’Alfonso Torres

baixa a la novena posició amb 19 punts | RJ-,È /É
ÊË /Ì -
,-Í /
Î 3

-,È /
ÉÊ ,-
�Ì ,/
A -*

Toni Navarrete, segon a la 
Barcelona Trail Races
L’atleta de l’UltraJam, la secció de 

muntanya de la JAM, va aconse-

guir la segona posició a la categoria 

de veterans a la prova de 46 quilò-

metres de la Barcelona Trail Races 

que es va disputar el 26 de novem-

bre a la serra de Collserola. Amb 

un temps de 4h 23’ 09”, Navarrete 

va acabar a l’onzena posició de la 

classifi cació general | RJ

ATLETISME DE MUNTANYA

÷ééè �ëââèæ ë �èê áüåýè ùèéûëåé ýñå�êë� ë �æå�èæåé êéè
nova temporada competint a la modalitat de ciclocròs

Anna Villar i Pau Egeda han trobat 

en el ciclocròs una modalitat idònia 

per preparar la propera temporada 

de BTT que començarà al març de 

2017. Villar i Egeda, que a fi nals de 

juny es van proclamar Campions de 

Catalunya de BTT a les categories 

èlit femenina i màster 30, respectiva-

ment, després d’haver estar pares a 

principis de març, han participat en 

quatre de les set proves de la Copa 

Catalana de Ciclocròs.  A manca de 

tres curses per al fi nal, Anna –a la 

foto– és cinquena a la classifi cació 

mentre que Pau és sisè. La parella, 

que ha anunciat que deixa l’equip Tomàs Bellès-Cannondale, va ser pre-

miada pels seus èxits esportius durant la gala que la Federació Catalana de 

Ciclisme va organitzar el 23 de novembre a Barcelona | RJ 

MOUNTAIN BIKE
ACTIVITATS ESPORTIVES DE NADAL
áâ çEó �äéôùèýè äæüèéëô�è âè �æëúåæè åýëùë�
d’un Campus de Nadal entre el 27 i 30 de desembre
Aquesta activitat es farà al pavelló Miquel Poblet, de 9 a 13h. El 

campus, amb un preu de 50 euros, està dirigit a infants nascuts en-

tre els anys 2003 i 2012 i està limitat a 40 places. Les incripcions es 

poden fer a les ofi cines del club (c/Tarragona, 3) els dilluns, dimarts 

i dimecres, de 17.30 a 20h | RJ
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L’UB MiR prepara un torneig de Nadal per a les 
categories premini i mini a la Zona Esportiva Centre

El torneig es disputarà a la pista de la Zona Esportiva Centre, de 9 a 

18h, entre el 27 i el 30 de desembre i està destinat a jugadors i juga-

dores de les categories premini (dies 27 i 28) i mini (29 i 30). Les ins-

cripcions s’han de fer abans del 5 de desembre a les ofi cines de l’UB 

MiR (Zona Esportiva Centre), dimarts i divendres, de 18.30h a 20h | RJ

El Club Gimnàstic La Unió farà el seu festival 
nadalenc el 10 de desembre, en dues sessions
El festival començarà a les 16h a les instal·lacions de La Unió i degut 

a la gran quantitat de nens i adults que formen part del club, es farà 

una altra sessió a les 18h. Participaran, aproximadament, un centenar 

de nenes, de 4 a 23 anys, i una vintena de dones, de 18 a 60 anys | RJ

La Unió Escacs Montcada ultima un torneig 
de partides ràpides dirigit a infants i adults

El torneig es disputarà el 22 de desembre al pavelló Miquel Poblet, a 

partir de les 17.30h, i les inscripcions es fan el mateix dia. Està dirigit 

a socis de l’UE Montcada i als infants de les escoles del municipi | RJ
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jugarà la propera temporada al FC Barcelona 

FîÍ

Juan David Fuentes, que la tem-

porada passada va fer 108 gols 

amb l’infantil de l’EF Montcada, 

ha fi txat pel FC Barcelona. El da-

vanter, de 13 anys, està jugant 

amb la Fundació Marcet a Prefe-

rent i vestirà de blaugrana a partir 

del juny de 2017. Fuentes, que 

va néixer a Colòmbia i viu a Mont-

cada des dels 5 anys, va estar a 

punt de fi txar pel València FC, 

però a última hora va superar la 

prova que el Barça li va fer a la 

seva ciutat esportiva | RJ

BÀSQUET
áâ ùèýåô ÷ ýå âñò �ëã üêèé�è åâí ýäí �âôëúí
partits que ha disputat al pavelló Miquel Poblet

El cadet A de l’UB MiR 

és tercer al grup 7è 

del nivell C després 

d’haver guanyat els 

dos últims partits que 

ha jugat al pavelló Mi-

quel Poblet contra el 

QBasket Sant Cugat 

Verd (85-35) i l’UE 

Sant Cugat 1 (58-48). 

A manca de dues jor-

nades per acabar la 

fase prèvia, l’equip té 

13 punts (5 victòries-3 

derrotes) | RJ
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amb la selecció espanyola sots-19
El jugador, ex del planter del CFS Montcada, ha jugat dos amistosos contra Txèquia

Sergio González, jugador 
montcadenc de 19 anys del FC 
Barcelona B, va debutar el 27 de 
novembre amb la selecció espan-
yola sots-19 en un amistós que es 
va disputar a La Nucía (Alacant) 
contra la República Txeca (1-0). 
González, que ha rebut la seva 
primera convocatòria per jugar 
amb l’equip que dirigeix Fed-
erico Vidal, també va participar 
en el partit que es va jugar un dia 
més tard contra el mateix rival 
a Calpe i que va fi nalitzar amb 
victòria espanyola per 7 a 1.  
Sergio, que es va formar al CFS 
Montcada, el FC Barcelona i 
l’AE Les Corts UBAE, va tornar 

aquest estiu al club blaugrana 
procedent del Catgas Energia 
Santa Coloma, equip amb el que 
va debutar la temporada pas-

sada a 1a Divisió. El Barça B és 
líder de 2a Divisió i el montca-
denc és el màxim golejador de la 
categoria amb 12 gols | RJ 
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de categoria infantil i benjamí
L’infantil B i el benjamí C vermells van superar els equips A i B verds respectivament

L’infantil B de l’EF Montcada, 
que és segon amb 19 punts al 
grup 35è de Segona Divisió, va 
superar el CD Montcada A (1-
0), novè amb 9 punts, a la 8a 
jornada que es va disputar el 
19 de novembre a l’estadi de 
la Ferreria. Un dia més tard, 
a Can Sant Joan, el benjamí C 
de l’EFM, que és líder amb 24 
punts, va guanyar el CDM B 
(5-2), cinquè amb 16 punts, en 
partit de la 8a jornada del grup 
25è de Tercera Divisió | RJ 
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El benjamí B verd no va poder amb el líder
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Celia Celma i Joan de la Torre, de la JAM, brillen 
en l’inici del calendari de la temporada de cros

La Joventut Atlètica 

Montcada (JAM) ha 

iniciat amb bon peu 

el calendari de cros 

que s’allargarà fi ns 

al mes de febrer. La 

júnior Celia Celma 

va aconseguir la vic-

tòria a la categoria 

Open Femení al 37è 

Cros dels Arenys 

que es va disputar 

el 12 de novembre amb un temps fi nal de 15’51”. D’altra banda, 

el cadet Joan de la Torre va acabar segon a la categoria cadet al 

19è Cros Ciutat de Girona que es va disputar el 20 de novembre 

amb un temps de 9 minuts i 19 segons –a la foto, la representació 

de la JAM que va córrer a Girona | RJ 
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primers punts després de set victòries

L’infantil A del CFS Montcada, 
que havia iniciat la temporada 
amb set victòries consecutives, 
va perdre el 26 de novembre els 
primers punts al grup 1r de 1a 
Divisió. L’empat contra el CFS 
Palau Solità i Plegamans (3-3) al 
pavelló Miquel Poblet deixa els 
montcadencs a la segona posició 
amb 22 punts, a dos de l’FS Sant 
Joan de Vilassar de Mar que serà 
el seu proper rival a casa | RJ 
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El CFS Palau Solità i Plegamans va esgarrapar un empat a 3 al pavelló Miquel Poblet
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ATLETISME
ðè �åé4èúëéè ÷ëé5èæè �å6è7 el, de l’Ecuador Club 
de Atletismo, acaba segona a la 93a Jean Bouin

Ainhara Peñafi el, de 

8 anys, va aconseguir 

la segona posició a la 

categoria benjamina 

femenina de la cursa 

de 1,2 quilòmetres 

de la 93a Jean Bouin 

que es va disputar 

el 27 de novembre a 

Barcelona. Peñafi el, 

que estudia al col·legi 

El Viver i pertany a 

l’Ecuador Club de Atletismo (ECA), va córrer els 1.200 metres amb un 

temps de 4 minuts i 32 segons. El pare i el tiet d’Ainhara, Manuel i Pet-

ter Peñafi el –a la foto–, van ser campions nacionals d’atletisme al seu 

país i són els entrenadors d’aquesta jove atleta que ha estat segona 

de la seva categoria a les dues últimes edicions de la Milla Urbana | RJ 
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Xavi Romeo es dirigeix als seus jugadors en un temps mort de l’últim partit al pavelló Miquel Poblet


