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TAEKWONDO
El Club Lee Young torna del 

Campionat d’Europa de Grècia amb 

una medalla d’or i dues d’argent
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Bañeza) i Laia Andreu (CA Gra-
nollers) es van proclamar el 30 
d’abril campions d’Europa de 
Curses de Muntanya de Vete-
rans després de guanyar la prova 
de 13,4 quilòmetres que es va dis-
putar en un circuit de la Serrala-
da de Marina coincidint amb la 
5a Montescatano que organitza 
la Joventut Atlètica Montcada. 
González, de 37 anys i de la ca-
tegoria M-35, va fer un temps 
de 54 minuts i 11 segons i va 
creuar el primer la línea de meta 
per davant dels també espanyols 
Ignacio Cardona (M-40, 54’25”) 
i Juan Matías Ojeda (M-40, 
54’53”). L’atleta lleonès, vigent 
subcampió d’Espanya de Cros 
de la seva categoria, es mostrava 
satisfet per la victòria en el seu 
debut al Campionat d’Europa de 
Veterans, defi nint el circuit com 
un “recorregut preciós amb 
constants pujades i baixades”. 
A la categoria femenina, Laia 
Andreu, de 37 anys i que també 
debutava en aquesta competició, 
va fer un temps d’1 hora i 8 se-
gons, superant la polonesa Edyta 
Lewnandoska (M-35, 1h 04’ 49”) 
i l’espanyola María José de Toro 
(1h 05’ 08”). L’atleta de Vic, que 
ha estat campiona de Catalunya 
de Cros i va ser tercera al Cam-
pionat d’Espanya al 2014, tam-
bé va elogiar un circuit “tècnic 

que estava molt ben marcat”. 
El 6è Campionat d’Europa de 
Curses de Muntanya de Vete-
rans, que va ser organitzat per 
la JAM amb la col·laboració de 
la Federació Espanyola d’Atletis-
me, l’European Master Athletics 
i l’Ajuntament, va comptar amb 
la participació de 190 atletes que 
provenien de 13 països diferents: 
Espanya –que participava amb la 
delegació més nombrosa i que va 
copar la majoria dels podis a les 
diferents categories–, Portugal, 
França, Gran Bretanya, Grècia, 
Itàlia, Romania, Alemanya, Ho-
landa, Suècia, Ucraïna, Polònia i 
Irlanda.

Elogis. Ildefons Teruel, president 
de la JAM, va fer una valoració 
molt positiva de la matinal d’at-
letisme, tant pel nivell dels atletes 
inscrits com per la manca d’in-
cidents durant tot el recorregut: 
“Aquesta ha estat la millor de 
totes les edicions de la Montes-
catano. No hem parat de rebre  
elogis pel circuit i l’organitza-
ció, tant dels participants com 
dels responsables federatius”. 
Cara a la propera edició, la JAM 
pretén que la prova entri al calen-
dari de la FEEC. Un dels seus 
jutges va homologar el circuit i, si 
s’acaba incorporant, s’hauran de 
fer algunes modifi cacions en el 
traçat actual per fer-la una mica 
més exigent.

ATLETISME DE MUNTANYA

G��� nivell esportiu entre els participants a les tres curses que es van disputar el 30 d’abril a la Serralada de Marina

El Campionat d’Europa de veterans permet 
gaudir de la millor edició de la Montescatano 

Rafa Jiménez |  !"#$%&%

Moment de la sortida del Campionat d’Europa de Curses de Muntanya de Veterans amb Alberto González, guanyador de la prova, a la part esquerra
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Quarta victòria de Carlos Cera a casa
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tano van comptar amb una par-

ticipació de 400 atletes, el límit 

que havia marcat l’organització. El 

montcadenc Carlos Cera –a la foto– 

va guanyar la de 21,7 km amb un 

temps d’1h 41’ 41” que li va per-

metre aconseguir el quart títol en 

aquesta competició. Enguany, i 

sense el campionat de Catalunya 

en joc, el montcadenc va tornar a 

la seva distància preferida dels 20 

km i va gaudir, segons va declarar, 

d’un circuit “divertit, tècnic i molt 

dur, que demostra que aquí tam-

bé es poden fer curses exigents 

de muntanya”. El proper repte de 

Cera és disputar el Campionat de 

Catalunya de Muntanya de la FEEC 

que se celebrarà al setembre a 

Vilassar de Mar. Francesc Galera 

(MR Berguedà) va ser el millor de 

la cursa curta, de 13,4 km, amb un 

temps de 58’23” | RJ
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El CH La Salle tanca un cicle amb 
la retirada de tres jugadors històrics

hi jjkmn mopqmmonrs
El capità Xavi Benítez –el primer 

per la dreta a la foto– es retira als 

32 anys, juntament amb Chus 

Jiménez i Manel Gámiz, i des-

prés de 22 temporades al club. 

“Per a mi l’handbol és un estil 

de vida. Li estic agraït perquè 

m’ha permès gaudir fent esport 

i he conegut unes persones in-

creïbles”, ha dit Benítez | RJ
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va empatar contra el Sant Mar-
tí Adrianenc (29-29) en l’últim 
partit de la temporada que es va 
disputar el 6 de maig, ha acabat 
la lliga al grup D de Primera Es-
tatal a la desena posició amb 21 
punts i un balanç de 8 triomfs, 
5 empats i 17 derrotes. “Ha es-
tat una temporada irregular 

perquè teníem una plantilla 
curta i hem sofert moltes lesi-
ons. Tot i això, s’ha de valorar 
positivament el fet de no haver 
patit per la permanència en 
una categoria tan complicada 
i igualada”, ha comentat el tèc-
nic, Jaume Puig. El CH La Salle 
ha renunciat a disputar la Copa 
Catalana i el partit contra el Sant 
Martí Adrianenc va suposar l’úl-

tim per a tres jugadors que es 
retiren: Chus Jiménez, Manel 
Gámiz i Xavi Benítez. “Senti-
mentalment, estic molt unit 
als tres perquè hem estat molt 
anys junts i són d’una gran 
qualitat humana. A nivell 
esportiu, han estat tres peces 
claus a les últimes temporades 
i serà molt difícil gestionar els 
seus recanvis”, opina Puig. 

Rafa Jiménez | ~�&%$$��
El sènior A del CH La Salle continuarà una temporada més a Primera Estatal i haurà de fer canvis a la seva plantilla de cara al futur

Quan resten tres jornades per 
acabar la lliga, l’UE Sant Joan-
Atlètic ho té tot de cara per acon-
seguir la permanència a Primera 
Catalana. Amb l’última victò-
ria contra el CE Farners (3-1), 
l’equip de José ‘Pinti’ ha guanyat 
tres partits a les últimes quatre 
jornades i ha pujat fi ns a l’onzè 
lloc del grup 1r amb 38 punts. 
Els montcadencs tenen un avan-
tatge de cinc punts respecte l’FC 
Sant Cugat Esport, que marca 
la frontera dels últims sis equips 
que podrien acabar baixant per 
culpa dels descensos compensats. 
‘Pinti’, que està vivint el seus úl-
tims partits a Can Sant Joan, fa 
els seus càlculs i considera que 
l’equip estarà salvat si suma 
una victòria més. “Aconseguir 

la permanència serà com un 
conte de fades després de tots 
els problemes que hem tingut 
aquest any”, ha dit el tècnic al 
programa ‘Temps Afegit’ de 
Montcada Ràdio, tot deixant 

clar que ha volgut anunciar
amb temps la seva marxa per 
evitar malentesos i després de co-
nèixer que l’entitat li estava bus-
cant un substitut per a la propera 
temporada | RJ  

FUTBOL. PRIMERA CATALANA 
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L’UE Sant Joan Atlètic, a una victòria 
de certifi car la seva permanència
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L’equip d’Alfonso Torres va guanyar el 7 de maig al camp de l’UE 

Castellar B (2-4) i continua ocupant la sisena posició al grup 6è de 

Tercera Catalana amb 45 punts. A manca de tres jornades per acabar 

la lliga, els de Terra Nostra s’han situat a quatre punts de l’At. Can 

Deu. A l’anterior jornada, l’enfrontament directe entre ambdós equips 

va fi nalitzar amb un empat sense gols a l’estadi de La Ferreria | RJ 

La competició es va disputar el 7 i el 8 de maig a Grècia

TAEKWONDO
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medalles a l’Europeu 

El club Lee Young va aconse-
guir tres medalles a l’Europeu 
de Poomsae i Freestyle que es 
va disputar el 7 i el 8 de maig 
a l’illa grega de Rodes. En Po-
omsae, i a nivell individual, 
Soomi Jo Lee es va procla-
mar campiona d’Europa a la 
categoria màster i també es 
va endur la medalla d’argent 
fent Parella 2 amb José Luis 

Estudillo. El Trio 2 format per 
Sergi de Castro, José Luis Es-
tudillo i Joel Lee també va pu-
jar a la segona posició del podi. 
El júnior Christian Villar va 
acabar al cinquè lloc. La selec-
ció espanyola que dirigeix el 
montcadenc José Santiago va 
obtenir un total 21 medalles (4 
ors, 10 argents i 7 bronzes) en 
aquest campionat d’Europa | RJ 
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Amb l’onzena victòria seguida 

que va aconseguir el 7 de maig 

al camp de l’UE Castellbisbal (1-

3), el CD Montcada s’ha assegu-

rat disputar la promoció d’ascens 

a Segona Catalana si és que no 

puja directament. A manca de 

tres jornades per acabar la lliga, 

l’equip de José Antonio Montes 

és segon al grup 6è de Tercera 

Catalana amb 78 punts i enca-

ra depèn de si mateix per ser 

el millor segon dels grups de 

Barcelona. Per això, necessita 

només necessita sumar cinc dels 9 punts que hi ha en joc o esperar 

alguna ensopegada de l’UD Parc, que juga al grup 9è i que, amb cinc 

punts menys, és el gran rival dels verds per assolir l’ascens directe | RJ 

FUTBOL FEMENÍ
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El sènior femení vermell, que 

ha guanyat cinc dels últims sis 

partits, fi nalitzarà la lliga el 14 

de maig rebent la visita del CF 

Femení Manu Lanzarote, que 

lluita per proclamar-se cam-

pió de lliga i pujar a Preferent. 

L’equip d’Antonio Moya és cin-

què amb 54 punts i, tot i que no 

ho tindrà gens fàcil per derrotar 

el líder, encara podria atrapar 

l’EF Tàrrega, que es quarta 

amb un punt més | RJ 
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L’UD Santa María s’apropa a la quarta posició
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de la caminada i es marca 
com a objectius incrementar 
la participació i alleugerir la 
duresa del nou recorregut 
estrenat enguany

Al voltant de 150 persones van participar entre el 6 i el 7 de maig a la 32a 

Marxa a Peu a Montserrat que el Centre Excursionista El Cim ha recupe-

rat després d’un any de parèntesi. Els primers en arribar al santuari van 

trigar unes 16 hores i el recorregut de 53 km es va realitzar sense cap 

incidència, amb un total de 22 abandonaments, un 6% del total de par-

ticipants. Gaietà Sarrà, president d’El Cim, fa una valoració molt positiva 

d’aquesta edició que ha servit per recuperar una de les proves esportives 

populars amb més tradició al municipi. “Estem molt satisfets i tenim 

la intenció de consolidar aquesta nova etapa de la Marxa, tot i que 

estudiarem fer algunes modifi cacions en el recorregut perquè no sigui 

tan dur i hem d’analitzar els motius d’una participació que esperàvem 

que fos una mica superior”, ha comentat Sarrà | RJ  
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BALANÇ DE LA 32a
MARXA A MONTSERRAT

Åµ¨³°® ±²¬©Æ¬ °¤ Çorneig 
Blitz de l’UE Montcada
Javier Amores, del Club Mollet, 

es va proclamar campió del V 

Torneig Blitz que la Unió Escacs 

Montcada va organitzar l’1 de 

maig al pavelló Miquel Poblet. 

Amb 8,5 punts, Amores va aca-

bar per davant del Gran Mestre 

bulgar Petar Arnaud i Gerard 

Ayats, del Club Llinars. El millor 

local va ser Daniel Uribe, que va 

acabar sisè amb 7 punts. El tor-

neig va comptar amb la participa-

ció de 58 jugadors | RJ

ESCACS

El ciclista de l’equip Profl ex va 

haver d’abandonar durant la pri-

mera etapa d’aquesta cursa de 

mountain bike per etapes que va 

començar el 30 d’abril al desert 

del Sàhara marroquí. Romero 

va patir una hiponatremia (dis-

minució de la concentració de 

sodi a la sang) després d’haver 

disputat 50 quilòmetres de la 

primera etapa i va ser traslladat 

ràpidament en helicòpter a la 

unitat mèdica de l’organització. 

El montcadenc va tornar el 6 de 

maig a Catalunya i ara s’haurà 

de fer més proves cardiològi-

ques per conèixer l’origen del 

seu problema físic | RJ

Problemes físics per a 
Ernesto Romero a la Titan
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Un total de 689 ciclistes, 110 dels quals es van afegir al punt 

d’incorporació situat a Montcada i Reixac, van participar el 7 de maig 

a la XV Bicicletada del Besòs que va organitzar el Consorci Besòs-Tor-

dera amb tres sortides des de Granollers, Parets i Montornès i arribada 

a Sant Andrià del Besòs. L’edició d’aquest any tenia un vessant solidari 

amb la recaptació de diners per a la celiaquia. Els ciclistes van recórrer 

un total de 13.223 quilòmetres, que l’empresa Proceli, dedicada a la 

fabricació de productes sense gluten, va apadrinar amb una aportació 

de 0,10 euros per cada quilòmetre que generarà una donació de 1.323 

euros que serà entregada a l’Associació Celíacs de Catalunya | RJ

La gimnasta montcadenca, de 

14 anys i que pertany al Club 

L’Espiral de Sabadell, va acon-

seguir la victòria a la Final de la 

Copa Catalana Nivell IV que es 

va disputar el 6 de maig a Giro-

na. Gràcies a aquest triomf, Ri-

bota, que l’any passat va deixar 

el CG La Unió, ha assolit l’ascens 

al Nivell V per a la propera tem-

porada | RJ

Marina Ribota guanya la 
Copa Catalana Nivell IV

El club local, que va participar amb 86 patinadors inscrits, va obtenir un 

total de sis podis a la Mou-te per l’Esclerosi Múltiple que es va organitzar 

el 30 d’abril al circuit de Montmeló. A la prova de 10 quilòmetres, ‘Bitxo’ 

Gómez i Jordi Lagares van acabar a la segona posició de les categories 

femenina i masculina absoluta, respectivament. A la Milla infantil, Eva Fer-

nández i Mireia Téllez van fi nalitzar al segon i tercer lloc, posicions que 

també van aconseguir Alejandro Funes i Iván Roldán | RJ

PATINATGE DE VELOCITAT
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el seu palmarès a Calella
El primer equip, que ha pujat a 

Primera i que va guanyar el seu 

grup amb un ple de victòries, dis-

putarà el 14 de maig a Calella la 

fi nal per ser campió de Segona 

A Provincial contra el CTT Amics 

Terassa. En cas de victòria, el 

club aconseguiria el seu primer 

títol ofi cial després de cinc anys 

de vida i encara podria aspirar a 

pujar a Preferent si supera una 

eliminatòria contra el cinquè mi-

llor equip de Primera | RJ

Un total de 180 parelles i 8 grups 

coreogràfi cs procedents de tota Es-

panya van participar el 7 de maig 

al Vè Trofeu de Ball Esportiu Vila de 

Montcada-Endansa que es va ce-

lebrar al pavelló Miquel Poblet sota 

l’organització del Club de Ball Espor-

tiu Eva Nieto-Endansa i que era pun-

tuable per al Campionat d’Espanya 

que es farà al juny a València. A ni-

vell esportiu, el club local va obtenir 

set podis en una nova jornada dels 

Trofeus Nacionals Llatí i Estàndard, 

destacant les victòries de les parelles 

Lourdes Domínguez-Xavier Otamen-

di (Sènior 2 A Internacional), Edurne 

García-Sergio Toral (Juvenil 2, cate-

goria F) i Paula Becerra-Arnau Recio 

(Júnior 1, Segona Territorial). Domínguez i Otamendi també van guanyar el 

4rt Memorial Jordi Solà i tres equips de l’escola local van pujar al podi a una 

nova jornada del Campionat Nacional de Dansa Coreogràfi ca, destacant 

els triomfs del conjunt juvenil Chayanne i del màster absolut ‘Flores’ | RJ

BALL ESPORTIU
Ûãïâãçâ âëÞãçßðäßåñ Þãòß éÞïåç âÜ óô õrofeu 
Vila de Montcada celebrat al pavelló Miquel Poblet
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TENNIS DE TAULA MOUNTAIN BIKE
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FUTBOL SALA
¸̄£¹ §¨©ª«¬¬ «°³ª¶û ca la seva permanència a Segona

A manca de tres jornades per 

acabar la lliga, l’EF Montcada s’ha 

assegurat, de manera matemàti-

ca, la seva permanència a Segona 

Catalana. El 29 d’abril, l’equip de 

José Luis Carrasco va certifi car-la 

amb una victòria a la pista d’un ri-

val directe com el CE Escola Pia B 

(1-5) a qui ha condemnat al des-

cens. A l’útltim partit disputat a 

casa, els vermells van superar l’FS 

Montpedrós (5-4) i han pujat fi ns 

a la vuitena posició del grup 3r amb 27 punts. Al grup 6è de Tercera 

Catalana, l’AE Can Cuiàs va perdre a la pista de l’Escola Pia C (6-3) i és 

cuer amb 13 punts amb una ratxa de nou jornades sense guanyar | RJ 

(.(,1
½3)3
+(

SÍ
LV

IA
 A

LQ
U

ÉZ
AR

El CFS Montcada B encara té opcions de salvar-se

La retirada de dos integrants del 

grup 1r de Segona Catalana –CFS 

La Unión B i Futsal Caldes d’Es-

trac– permet que el segon equip 

del CFS Montcada encara tingui 

opcions per evitar la tercera posi-

ció de descens. A manca de tres 

partits per fi nalitzar la lliga, l’equip 

de Xavi Romeo, que a l’última 

jornada va derrotar l’FS Polinyà 

(6-5), és penúltim amb 12 punts 

i està empatat amb el CE Port de 

Barcelona i l’AV Montigalà, que han jugat un partit menys. D’altra ban-

da, el primer equip del club va perdre el seu últim partit a la pista de 

l’FS Castellar (6-5) i és vuitè al grup 1r de Tercera Nacional | RJ 
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el derbi i s’apropa a l’ascens a 2a
Els vermells són tercers i jugaran contra el segon classifi cat a la penúltima jornada

L’infantil de l’EF Montcada 
va guanyar per 3 a 1 el derbi 
contra el CFS Montcada B que 
es va disputar el 6 de maig a la 
pista coberta del centre. A man-
ca de tres jornades per acabar 
la lliga, l’equip vermell és tercer 
al grup 3r de Tercera Divisió 
amb 45 punts i podria pujar a 
Segona si el 21 de maig acon-
segueix la victòria a casa contra 
l’FS Sant Joan de Vilassar, que 
és segon amb un punt més | RJ
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L’infantil vermell, que va golejar en el derbi de la primera volta per 1 a 7, va tornar a ser superior

GIMNÀSTICA RÍTMICA
¥¤¬®®¶û cació per a la fi nal del Barcelona Comarques
El CG La Unió va aconseguir dos 

podis a la fase classifi catòria del 

Trofeu Barcelona Comarques que 

es va disputar el 29 d’abril a Car-

dedeu. Sheila Roger (benjamina 

A) i Lucía Pina (infantil B) van ser 

segones i s’han classifi cat per par-

ticipar a la fi nal que es disputarà 

l’11 de juny a Cardedeu. La cadet 

A Mireia Granero i les alevines B 

Olalla Gómez i Sandra Luque tam-

bé van entrar a la fi nal després 

d’acabar entre les 10 primeres. 

D’altra banda, el conjunt Benjamí 

Iniciació va ser segon al Trofeu Julia Usón, que es va disputar el 30 

d’abril a Llinars del Vallès. En categoria individual, l’alevina B Sandra 

Luque i la infantil B Lucía Pina van ser tercera i sisena, respectivament. 

El 7 de maig, el conjunt Benjamí Iniciació va guanyar la medalla d’or al 

Trofeu Vila de Sitges –a la foto | RJ 
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proclama campió de lliga al nivell C-1
A falta d’una jornada, l’equip blau està invicte amb un balanç de 12 victòries i un empat

El cadet A de l’UB MiR, que es 
manté invicte després de 13 jor-
nades, s’ha proclamat campió del 
grup 2n del Nivell C-1 amb 25 
punts i un balanç de 12 victòries 
i un empat. L’equip blau, que a 
la primera fase va fi nalitzar a la 
segona posició del grup 7è del 
nivell C amb 16 punts (10-6-4), 
va poder celebrar el seu èxit du-
rant l’últim partit com a local que 
va disputar el 6 de maig contra 
el CB Parets (73-55). El cadet A 
fi nalitzarà la lliga el 13 de maig a 
la pista de l’AB Premià B.  

Rafa Jiménez | ~�&%$$��
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Un centenar de jugadors, repartits en 25 equips, van participar al 

torneig 3x3 que el club blau va organitzar l’1 de maig a l’avinguda de 

Catalunya durant la Festa Major de Mas Rampinyo. L’UB MiR prepara 

un altre 3x3 que es farà el 3 de juny durant la Festa Major de Mont-

cada. Les inscripcions, al preu de 15 euros per equip, es podran fer 

entre el 22 i el 31 de maig a l’ofi cina del club (pista coberta del centre) 

o al correu electrònic uniobasquetmir@ubmir.cat | RJ
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La Joventut Atlètica Montcada 
ha obert les inscripcions per a 
la cursa que es disputarà el 4 
de juny amb motiu de la Festa 
Major a la rambla dels Països
Catalans. Els interessats a 
participar hauran de pagar 3 
euros i s’han d’apuntar al web 
www.jam.cat fi ns al 26 de maig. 
D’altra banda, el benjamí Eric 
Loba va ser el millor de la seva 
categoria a la Milla de Ripo-
llet que es va disputar el 6 de 
maig. L’atleta montcadenc va 
recórrer la distància de 400 
metres en un temps d’1 minut i 
26 segons | RJ

La JAM obre 
les inscripcions 
per a la 12a 
Milla Urbana
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L’Escola de Natació Montcada ha acabat segona per darrera de l’EN Bar-

berà del Vallès a la classifi cació per municipis del Campionat Comarcal 

que va fi nalitzar el 29 d’abril amb la disputa de la fi nal a Montcada Aqua. 

Marc Grau i Claudia Garrote han estat escollits com a nedadors complets 

de la categoria cadet després de sumar les seves millors marques en els 

quatre estils a les quatre jornades prèvies a la fi nal. A Montcada, l’escola 

local va aconseguir 26 podis en proves individuals i cinc en relleus | RJ
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PATINATGE DE VELOCITAT
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Tres integrants de l’equip infantil de velocitat, Eva Fernández, Iván 

Roldán i Adrián Rodríguez, van participar a Les 3 Pistes, una competi-

ció que es va disputar entre el 15 i el 17 d’abril a les localitats de Pribac, 

Valence d’Agen i Gujan-Mestras. Rodríguez va acabar a la vuitena i 

novena posició a les dues primeres pistes | RJ 
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L’equip que entrena Dani Busquets 

ha fi nalitzat la lliga al grup 30è de 

Segona Divisió empatat a la prime-

ra posició, amb 56 punts, amb el 

CF Lliçà de Vall. A l’última jornada, 

els verds van derrotar l’UE Mollet 

(2-0), però els llicencs van sumar 

al camp de l’EF Barberà-Andalucía 

(1-1) el punt que necessitaven per 

ser campion ja que han guanyat 

els dos enfrontaments directes. El 

juvenil del CD Montcada podria 

pujar com un dels millor segons de la categoria, però haurà d’esperar 

a que fi nalitzi la competició a tots els grups. D’altra banda, els dos 

prebenjamins A del CD Montcada i de l’EF Montcada –a la foto– van 

acabar la temporada el 29 d’abril amb la disputa d’un derbi a l’estadi 

de la Ferreria que va acabar amb victòria verda per un ajustat 4 a 3 | RJ 
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L’Institut Municipal d’Esports i Lliure organitzarà, davant del pavelló Mi-

quel Poblet, aquest acte per tancar la temporada de l’esport escolar | RJ 


