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TAEWKONDO
El Club Lee Young Montcada torna
amb cinc medalles del Campionat
d’Espanya de Poomsae
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HANDBOL

El CH La Salle aconsegueix una victòria
balsàmica que l’apropa a la permanència
Rafa Jiménez | !"#$%%&'
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només havia sumat tres punts en
7 jornades de la segona volta i que
havia encadenat tres derrotes seguides, va aconseguir l’11 de març
una important victòria al pavelló
Miquel Poblet en el derbi lassal·lià
contra La Bonanova (31-19), que
és cuer del grup D de Primera Estatal. Tot i les importants baixes de
Pau Maresma, Manel Gámiz i Ángel González, l’equip que dirigeix
Jaume Puig va ser molt superior
al seu rival gràcies a la inspiració
ofensiva de Chus Jiménez, autor
de 7 gols. Amb aquest triomf, els
vermells mantenen la novena posició amb 18 punts i augmenten
el seu avantatge amb les dues posicions de descens que ara ocupen
l’Handbol Esplugues, amb 12
punts, i La Salle Bonanova, amb 9.
Els últims resultats negatius de
l’equip, que havia guanyat 13
punts a les primeres 15 jornades,
havien generat inquietud a l’entorn del club lassal·lià davant la
possibilitat de perdre la categoria
sis anys després de l’ascens. Puig
considera que aquest canvi de rendiment entre la primera i la segona
volta es pot explicar per l’absència
de Pau Maresma, el principal referent en atac, que s’ha perdut una
gran quantitat de partits per culpa
dels seus problemes als genolls, i la
mala sort en moments puntuals:
“L’equip fa una bona feina en

defensa, però no tenir a Pau en
algunes jornades ens ha generat dificultats a nivell ofensiu.
Aquesta és una categoria molt
complicada i ara perdem partits
molt ajustats que es decideixen
per petits detalls i que, en anteriors temporades, guanyàvem”.
A manca de set jornades per acabar la lliga, el tècnic lassal·lià creu
ferventment que el seu equip mantindrà la categoria. Segons els seus
càlculs, el CH La Salle només
necessita un triomf més per assegurar-se la permanència i, fins i
tot, es podria salvar si no guanya
cap punt més i l’acompanyen els
resultats dels seus rivals directes.
“L’última victòria contra La
Salle Bonanova ens dona molta
tranquil·litat. Continuem a la
part mitja de la classificació
i no contemplo la possibilitat
d’acabar baixant”, ha comentat
Puig, qui destaca, com a fet positiu
d’aquesta temporada, la consolidació dels júniors Arnau Titos i Mario Pérez “que han de ser el futur
de l’equip”.
Femení. A manca de quatre jorna-

des per acabar la competició a Lliga
Catalana, el sènior femení continua
sent el cuer amb un 1 punt i està
virtualment descendit. “La manca de jugadores ha perjudicat el
rendiment d’un equip que ha de
pensar en un nou projecte amb
un nou entrenador”, ha dit Puig.

FOTOS: PERE DE LAMO

L’equip de Jaume Puig obté el segon triomf de l’any i augmenta el seu avantatge respecte les posicions de descens

Chus Jiménez va ser el màxim golejador del CH La Salle en la seva important victòria contra La Salle Bonanova (31-19) al pavelló Miquel Poblet
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sènior B lassal·lià
L()*+,- .) /01,)3 453.670 86 90
començat amb bon peu la seva
participació a la fase final de Quarta Catalana que determinarà quins
són els sis equips que pujaran de
categoria. Els montcadencs, que
van debutar amb un empat a la
pista de l’H. Poblenou C (23-23),
van perdre a casa contra el CH
Sant Miquel B (21-22) i són cinquens amb 1 punt | RJ
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El Lee Young guanya cinc medalles
al Campionat d’Espanya de Poomsae
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i encadena dos triomfs consecutius a 1a Divisió
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Després de la victòria en el derbi contra
l’FC Sant Quirze (20), l’equip d’Antonio
Moya també va guanyar al camp del CFJ
Mollerussa (2-4). Les
‘reds’ consoliden la sisena posició amb 39
punts i s’apropen a
cinc del tercer lloc | RJ

Rafa Jiménez | !"#$%%&'

El Lee Young Montcada va obtenir cinc medalles –tres ors i dos
argents— al Campionat d’Espanya de Poomsae que es va disputar l’11 de març a Cartagena amb
la participació d’un miler de competidors de 200 clubs de tot l’Estat. Representant la selecció catalana, Soomi Jo Lee i Christian
Villar es van proclamar campions
d’Espanya a les categories Màster 1 i Júnior respectivament.
També va guanyar la medalla
d’or el Trio 2 format per Sergi
De Castro, José Luis Estudillo i
Joel Lee, que, a nivell individual,
es va penjar l’argent en Sènior
2. José Luis Estudillo i Soomi Jo
Lee també van repetir una segona medalla de plata en Parella 2.
Aquest campionat era puntuable
per formar la selecció espanyola
que participarà a l’Europeu.
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CLUB LEE YOUNG MONTCADA

El CD Montcada reafirma la segona posició
i amplia el seu avantatge amb el tercer classificat

!"\]"^"_`$%&' #"a %lub local que va participar a Cartagena amb el seu director, José Santiago
Premis Nacionals. Quatre inte-

grants del club Lee Young van
rebre un guardó a l’entrega dels
Premis Nacionals que es va fer
el 10 de març a Múrcia. Pascual

Palos va guanyar la medalla de
plata al mèrit esportiu mentre
que Celestino Montoya, Joel
Lee i José Manuel Ramón van
rebre la de bronze.

Els verds han guanyat
els seus quatre últims
partits i la seva darrera victòria al camp del
CF La Romànica (2-4)
li permet consolidar la
segona posició al grup
6è de Tercera, ampliant fins als sis punts el
seu avantatge amb el
tercer, l’EF Bonaire | RJ
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L’UD Santa María guanya tres partits seguits
i aspira a poder arribar al quart lloc de la classificació

FUTBOL
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i podria ser exclosa de la competició
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L’equip de ‘Pinti’ no podrà jugar al seu estadi el partit del 26 de març contra el Masnou
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L’estadi de Can Sant Joan tornarà a ser tancat

El comitè de competició de la
Federació Catalana de Futbol
ha tornat a clausurar l’estadi de
Can Sant Joan de cara al partit
que l’UE Sant Joan-Atlètic ha
de jugar el 26 de març contra el
Masnou per, segons especifica,
“produir-se incidents greus de
públic” durant la darrera jornada a casa contra el FC Girona B
(0-3). La Federació, que no especifica si aquest enfrontament
s’haurà de disputar a porta tancada, també li ha imposat una

multa econòmica de 385 euros
i l’avisa que, en cas de que es
tornin a produir nous incidents,
podria ser exclosa de la competició. La Unió va expressar a les
xarxes socials la seva indignació
amb el nou càstig que ha rebut
per part de l’ens federatiu. El
19 de febrer, el conjunt de Can
Sant Joan, que el 18 de març
juga a Lloret, ja va haver de
disputar al camp del Carmelo,
i a porta tancada, el seu partit
contra l’FC Andorra B | RJ

L’equip d’Alfonso Torres no perd des de fa
tres jornades i, després de guanyar al
camp de l’EF BarberàAndalucía (0-1), ocupa la setena posició
al grup 6è de Tercera
amb 37 punts, apropant-se a quatre del
quart classificat | RJ

TENNIS DE TAULA
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sènior B es classifica per disputar el play-off d’ascens
El primer equip es va
assegurar el títol amb
la 20a victòria seguida
que va aconseguir el 5
de març a Vilanova i
la Geltrú. Aquest mateix dia, el sènior B va
guanyar a Calella i disputarà el play-off d’ascens a 2aB | RJ
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a la recepció oficial
que la Generalitat va
oferir a les seleccions
catalanes pels seus
èxits durant el 2016
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L’UE Montcada inicia la segona fase
amb l’objectiu d’evitar el descens

BTT
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del Club
Ciclista Biking Point, a l’Open d’Espanya XCO Cofidis

El primer equip, que va acabar la primera fase de la
Divisió d’Honor de la Lliga Catalana d’escacs a l’última
posició del grup 1r amb 1 punt, afronta la seva participació a la segona fase, formada pels últims quatre
classificats dels dos grups i que determinarà quins són
els tres equips que descendiran. Els participants arroseguen els punts que van aconseguir a la primera part de
la temporada i l’equip montcadenc va començar amb
una derrota contra el Foment (3-7). Al grup 7è de 1a
Provincial, el sènior B també va perdre per 3 a 5 contra
l’Agustí B i ocupa l’última posició amb 1 punt | RJ
OPEN ESPANYA XCO COFIDIS

Pau Egeda –a la foto, el primer
per l’esquerra– i Anna Villar, del
Club Ciclista Biking Point, han iniciat amb bon peu la seva participació a l’Open d’Espanya de BTT
XCO Cofidis que va començar el
5 de març amb els Internacionals
de Chelva, a València. Egeda va
ser segon a la categoria Màster
30 amb un temps d’1 hora i 14
minuts mentre que Villar va ser
quarta en èlit femenina, amb 1
hora i 26 minuts. La segona prova de l’Open d’Espanya, format
per tres curses, es disputarà el
19 de març a Valladolid | RJ
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a la Copa Catalana de Curses de Resistència

En el marc de l’entrega de premis de la 3a Copa Catalana de
Curses de Resistència que la
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya va organitzar
el 4 de març a Barcelona, Enric
Dalmau i Jordi López, ambdós de
l’UltraJAM, van ser guardonats
per haver quedat a la primera i a
la segona posició de la classificació general a les categories Màster i Veterans respectivament.
López també va rebre un premi
a la regularitat per haver finalitzat
totes les curses d’aquesta competició formada per un total de
sis proves | RJ

Les inscripcions per al Campionat d’Europa de Curses
de Muntanya de Veterans es tancaran el 30 de març
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EXCURSIONISME

Bons resultats del Roller
Can Cuiàs a Marina d’Or

dq dV

comença els actes de celebració del seu
50è aniversari amb la inauguració d’una exposició

³

El Centre Excursionista Alpí-Vallesà inaugura el 5 d’abril al Kursaal
(19.30h) l’exposició sobre el seu 50è aniversari amb un recull de fotografies. El club rebrà el 23 de març un reconeixement a la festa de
la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya. D’altra banda, un
centenar de persones va participar el 5 de març a la segona sortida del
cicle ‘Montcada Camina 2017’ que organitza l’IME amb el suport d’El
Cim, el CEAV i el CECC –foto. El recorregut de 10 quilòmetres al Turó
va ser tot un èxit de convocatòria ja que es va doblar la participació de
la primera sortida que es va fer el 5 de febrer a Sant Pere de Reixac. La
següent proposta d’aquest cicle està prevista per al 2 d’abril amb una
excursió de 16 quilòmetres a Can Coll (Cerdanyola) | RJ
ROLLER CAN CUIÀS

ULTRAJAM

PATINATGE

Pablo Soler va ser quart a la classificació general de la categoria
popular de la Mitja Marató de Marina d’Or que es va disputar el 12
de març a Oropesa del Mar. Héctor
Cunillera i Danny Molina van ocupar la novena i la desena posició a
la categoria Màster 30 mentre que
Jeanne Lucero va ser desena en
sènior femení. A la Marató, i a la
categoria de federats, Jordi Lagares va ser 13è en Màster 30 mentre
que Ramón Subirats va ser 36è a
la cursa popular en Màster 50 | RJ

ATLETISME DE MUNTANYA
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eleccions que escolliran una nova junta de l’UB MiR
IME
«griot gªoriot or kq ©k

Mundial de l’Activitat Física

JAM

Al tancament d’aquesta edició, 99
atletes s’havien apuntat a l’Europeu
de Veterans que es disputarà el 30
d’abril coincidint amb la celebració
de la 4a edició de la Montescatano
que organitza la JAM. El termini
d’inscripcions per aquesta cursa
de 13,4 km destinada a esportistes
majors de 35 anys que han de tenir
fitxa amb les seves respectives federacions nacionals es tancarà el 30
de març i es poden fer al web www.
montescatano.cat. El termini per
participar a les altres dues curses
de la Montescatano, de 21,7 i 13,4
km, estarà obert fins al 15 d’abril.
De moment, hi ha 103 inscrits | RJ

Una delegació de l’AEE Montserrat Miró i del CK Montcada va assistir a
la recepció que la consellera de la Presidència del govern català, Neus
Munté, va oferir el 7 de març al Palau de la Generalitat als diferents
equips de les seleccions catalanes de korfbal, des de la sots-15 fins a
l’absoluta, pels èxits aconseguits durant el 2016. La representació local
va estar formada per Judit Fernández, Clara Cruz, Luis Hernández, Aida
Rodríguez, Aitana Segura i Pau Segura. D’altra banda, l’AEE Montserrat
Miró es va afegir als actes commemoratius del Dia Internacional de les
Dones Treballadores que es va celebrar el 8 de març amb la difusió d’un
cartell amb l’eslògan: ‘Korfbal, l’esport que igual=a’. Cristina Martínez,
presidenta de l’entitat i professora d’Educació Física a l’institut Montserrat
Miró, reivindica la singularitat de l’únic esport mixt que, segons diu, “promou la igualtat perquè permet que nois i noies puguin competir al
mateix temps, respectant les seves diferències físiques” | RJ

Amb motiu d’aquest dia que se
celebra el 6 d’abril, l’IME farà, durant la setmana del 3 al 7 d’abril,
unes jornades de portes obertes a
les activitats dirigides que organitza
al pavelló Miquel Poblet, a la Zona
Esportiva Centre i al Kursaal. Per
participar, i segons la disponibilitat
de places, cal presentar-se abans
de l’inici de l’activitat. Montcada
Aqua també s’afegeix a la iniciativa
i permetrà l’accés a determinades
activitats físiques i aquàtiques | RJ

Les candidatures es poden
presentar fins al 13 d’abril i les
eleccions per escollir la nova
junta directiva se celebraran
el dia 21 a la sala de reunions
de la pista coberta de la Zona
Esportiva Centre, de 18 a 21h.
D’altra banda, el sènior B de
l’UB MiR –a la foto– és setè al
grup 2n del Campionat Territorial de Barcelona amb 31 punts
i un balanç d’11 victòries i 9
derrotes. A l’última jornada, els
montcadencs van superar el
CB La Roca (64-45) i encadenen quatre triomfs seguits | RJ
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disputat a Cerdanyola i es classifica per a la fase final

KARATE
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El conjunt integrat per
alumnes de 4t d’ESO
va guanyar el KINS que
la Federació Catalana
i el CEVOS van organitzar el 7 de març a
Cerdanyola del Vallès.
La representació local
va estar formada per
quatre equips de l’institut de la Ribera, tres de la Ferreria i quatre del Miró. El guanyador
d’aquesta trobada entre 9 centres de secundiària s’ha classificat per a
la fase final que es disputarà el 24 de maig a Barcelona | RJ
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Campionat de Catalunya Infantil
Va assolir dos subcampionats i dues terceres posicions en kumite i a la categoria juvenil
Rafa Jiménez | !"#$%%&'

NATACIÓ
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posicions a la tercera jornada del Comarcal

SHI-KAN

El club Shi-Kan va obtenir uns
grans resultats al Campionat
de Catalunya Infantil que es va
disputar el 4 de març al pavelló
Olímpic de Reus amb la participació d’uns 500 esportistes
d’entre 6 i 13 anys de les categories benjamí, aleví, infantil i juvenil. En aquesta categoria i en kumite, Eric Ruiz (-50 kg) i Carlos
González (+60kg) es van proclamar subcampions mentre que
Álex Berzosa (-60 kg) i Francesc
Cinca (-40 kg) van ser tercers.
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PATINATGE

Iván Roldán i Adrián Rodríguez es
proclamen subcampions de Catalunya
Els patinadors de categoria aleví i pre-benjamí van fer un gran paper a Lliçà d’Amunt
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El Roller Can Cuiàs va obtenir
dues segones posicions al Campionat de Catalunya de Pista
que es va disputar l’11 de març
a Lliçà d’Amunt. L’aleví Iván
Roldán va ser tercer a la prova
de 1.500 metres en línia i segon
a la de 3.000 m. puntuació, però
la suma de les dues curses li va
donar el subcampionat. D’altra
banda, el pre-benjamí Adrián
Rodríguez va ser segon als 300
i 500 m. en línia. L’equip infantil
també va estar format per Eva
Fernández i Mireia Téllez | RJ
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L’aleví A del CD Montcada s’emporta
el derbi abans de jugar la Danone Cup

RAFA JIMÉNEZ

Els verds, que van derrotar l’EF Montcada (3-2), disputaran la fase prèvia a Cabrils
L’aleví A del CD Montcada va
guanyar per 3 a 2 el derbi contra l’EF Montcada A que es va
disputar el 4 de març a l’estadi
de la Ferreria. Els verds, que són
sisens del grup 13è de 2a Divisió
amb 32 punts, es van revenjar
de la derrota per 5 a 3 que van
encaixar a la primera volta contra els vermells, novens amb 28.
D’altra banda, l’aleví A verd jugarà la fase prèvia de la Danone
Cup que es disputarà el 19 de
març a Cabrils | RJ
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La delegació local va participar l’11 de març a la tercera jornada
del Comarcal de Natació que el CEVOS va organitzar a Cerdanyola.
Entre els resultats de l’EN Montcada, van destacar les dues victòries dels cadets Claudia Garrote i Marc Grau als 100 metres papallona i lliures. La júnior Marta Mérida va guanyar els 100 m. papallona i, entre els infantils, Martí Toldos va guanyar la prova de 100 m.
papallona mentre que Eloy Quero va ser el millor als 100 m. lliures.
En relleus, els equips alevins i cadets mixtes van ser els millors a
les proves de 4x25 metres i 4x50 metres respectivament | RJ

GIMNÀSTICA
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competició per equips del Trofeu Vila de Montgat
L’equip aleví del CG La
Unió, format per Carla
Álvarez, Iratxe Jiménez,
Antia Pérez, Goreti Fonollet i Ainhoa RodríÛ guez, va aconseguir la
{ medalla d’or a la cate³ goria B al II Trofeu Vila
de Mongat que es va
disputar el 5 de març.
El conjunt infantil, integrat per Itziar Ruiz, Olalla Gómez, Daniela Belo,
Laura Mejía i Lucía Pina, va ser tercer a la categoria B. A nivell individual, Sheila Rogel va ser quarta a la categoria Benjamí A | RJ
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