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L’UE Sant Joan-Atlètic crea, amb laa
col·laboració d’un grup d’aficionats,
s,
la figura del ‘voluntari de grada’
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Enric Expósito
seguirà sent el
màxim dirigent
del CH La Salle
Rafa Jiménez | 6789:;<;

Carles Vilalta i Balart serà el nou
president de l’UB MIR en substitució de Jordi Álvarez, que ha
dirigit el club blau des de la seva
fundació, al 2013. Vilalta, de 42
anys i que és responsable de l’Àrea
Social de la Penya Blanc-i-Blava
de Montcada i Reixac, va ser jugador del CB Montcada als anys
90. El nou president va iniciar la
seva vinculació amb l’UB MiR
col·laborant en l’organització dels
tornejos 3x3 i, des de fa un parell de mesos, és entrenador del
sènior B blau, fent tàndem amb
Marta Balaguer. Vilalta comptarà
amb alguns del actuals directius i
tindrà una junta formada per Carmen Abadín (Gestió Institucional),
Yolanda Sacristán (Àrea Econòmica), Benito Santamaría (Àrea
esportiva-relacions laborals), Toni
Alcón (Àrea esportiva-equips superiors), Joan Sisó i Samuel Sánchez
(Àrea esportiva-equips inferiors).
Juan Romo i Àngel Orenes collaboraran amb l’entitat en tasques
de comunicació i assessorament
esportiu respectivament.
Vilalta qualifica “amb un 11” la
feina que ha fet el seu predecessor
perquè, segons diu, rep un club
sanejat que està al dia dels seus
pagaments, però avança que vol
introduir canvis a nivell esportiu.
“La meva intenció és potenciar
el planter amb entrenadors que
tinguin títol amb l’objectiu de re-

cuperar l’esperit i l’orgull d’estar
jugant a Montcada”, ha dit Vilalta, qui buscarà acords amb clubs de
Lliga EBA o ACB i patrocinadors
que permetin que els equips sèniors
puguin donar un salt esportiu
“sense hipotecar el club econòmicament”. El nou president
pretén tornar al color blanc i verd
de l’antic CB Montcada per als
primers equips i, si aconsegueix
sponsors, proposarà que els jugadors dels conjunts Sots-25 i sèniors
no paguin perquè estiguin més
“compromesos amb l’entitat”.
Vilalta també vol que els més petits paguin la meitat de la quota i
potenciar el bàsquet femení.
Amb la presentació d’una única
candidatura es van suspendre les
eleccions previstes per al dia 21 i
la nova junta serà ratificada a l’assemblea que es farà el 29 de maig.
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Després de quatre anys, Álvarez deixa la presidència de l’UB MiR en mans de Vilalta, a la dreta
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bert i Marta Balaguer no guanya
des del 19 de febrer, quan ho va
fer a la pista del CB Sant Feliu
Codines (48-51), i encadena set
derrotes consecutives. A manca
de dues jornades per al final, és
penúltim amb un balanç de 3 victòries en 24 jornades al grup 1r del
Campionat Territorial de Barcelona, que no té descensos | RJ

es va celebrar el 8 d’abril al collegi La Salle va ratificar la continuïtat d’Enric Expósito, qui
va arribar al càrrec de president
fa quatre anys en substitució de
Josep Maresma. Expósito s’ha
envoltat d’un junta formada
per 12 persones que es renova
completament respecte a la que
es va constituir al 2013. “Estic
molt content i em sento reforçat perquè hem estat capaços
de crear una junta directiva
formada per gent vàlida amb
moltes inquietuds i ganes de
fer coses durant els propers
anys que crec que seran molt
productius”, ha dit el president
lassal·lià, qui es planteja com a
objectius augmentar els socis i
completar les seccions femenina
i masculina a totes les categories.
Sènior A. A manca de dues jorna-

des per al final, s’ha assegurat la
permanència a Primera Estatal,
tot i que el 22 d’abril va perdre al
pavelló Miquel Poblet contra el
BM La Roca (28-34) | RJ

ARXIU/ RAFA JIMÉNEZ
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Enric Expósito ha renovat el seu mandat
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José ‘Pinti’
anuncia que no
seguirà el proper
any al club

Rafa Jiménez | ;8 ;89 7;8
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Rocío Sosa, al centre de la imatge, acompanyada de la dotzena de voluntaris que van estar a la grada durant l’últim partit contra l’UE Tona

da’, que estan identificats amb uns
petos de color groc i que s’encarreguen de controlar que els seguidors de l’UE Sant Joan-Atlètic no
insultin els àrbitres o els jugadors
visitants, evitant també compartaments incívics.
Rocío Sosa, veïna de Can Sant Joan
i aficionada de l’equip, va ser una
de les impulsores d’aquesta iniciativa que ha aconseguit engrescar 60
aficionats, que van fent torns per
als partits com a local, a on es fan

servir 12 voluntaris, i com a visitant, on n’hi ha sis. “L’afició ens
ha rebut molt bé i hem ajudat
a prendre consciència per evitar
que hi hagi insults des de la nostra grada. Hem d’anar al camp
a animar l’equip i estimem tant
aquest club que no podíem
permetre que la continuïtat a
la categoria perillés per aquest
motiu”, ha comentat Rocío, a qui
tothom coneix, popularment, con
la ‘presidenta de l’afició’.

Elogis. La creació de la figura del
‘voluntari de grada’, que ha anat
acompanyada de la instal·lació de
pancartes a l’estadi promovent la
no violència, ha rebut elogis per
part de la Federació. “Ens han felicitat i ens posen com exemple
perquè li hem donat la volta a la
situació en molt poc temps. Tot i
així, no podem relaxar-nos perquè encara tenim el risc de ser
expulsats”, ha dit David Gerbolés,
membre de la junta directiva.

El tècnic de l’UE Sant Joan-Atlètic ha publicat una carta a les
xarxes socials anunciant que no
continuarà la propera temporada a la banqueta del club de
Can Sant Joan, on va arribar fa
sis anys, aconseguint dos ascensos, l’últim a Primera Catalana.
‘Pinti’ marxarà amb tot el seu
cos tècnic per, segons diu, afrontar nous reptes i agraeix el tracte
que ha rebut per part de l’entitat
i l’afició durant la seva estada a
Montcada. “Finalitza una etapa de la meva vida esportiva
que ha durat sis anys, amb la
seguretat d’haver intentat honrar aquest escut a cada partit i
entrenament, i que m’ha proporcionat una família que s’estén amb el cos tècnic, els jugadors i l’afició”, ha dit ‘Pinti’, que
demana als seus homes un últim
esforç per assolir la salvació | RJ

RAFA JIMÉNEZ
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Després d’encadenar dues victòries
seguides contra l’FC Sant Cugat
Esport (1-2) i l’UE Tona (3-1),
l’UE Sant Joan-Atlètic ha aconseguit un coixí de sis punts respecte la
promoció de descens que, a manca
de cinc jornades per al final de la
lliga, li permet ser optimista amb
les seves opcions de salvació. Oblidat l’episodi de la possible destitució del tècnic José Manuel Martín
‘Pinti’, els jugadors han reaccionat
de forma positiva i la permanència
es veu cada vegada més a prop. A
nivell social, el club i l’afició també han reaccionat a temps després
de l’avís de la Federació Catalana
de Futbol que, després de tancar
dues vegades l’estadi de Can Sant
Joan –a les jornades 22 i 26– pel
compartament d’una part dels seus
seguidors, va amenaçar amb l’expulsió de l’equip de la competició
si arribava una nova sanció.
Un cop rebuda la notificació del
segon càstig, que va obligar a que
el partit contra el CD Masnou del
26 de març es jugués a l’estadi de
Ciutat Meridiana, la directiva i un
grup d’aficionats van decidir crear
la figura dels ‘voluntaris de gra-
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tot i perdre el partit pel cinquè lloc

A manca de cinc jornades per al final de la
lliga, el CD Montcada
continua depenent de
si mateix per aconseguir l’ascens directe
a Segona Catalana ja
que és el millor segon
de tots els grups de
Barcelona. L’equip de
José Antonio Montes
va derrotar l’UD Santa María (3-0) en el derbi que es va disputar el 9
d’abril a l’estadi de la Ferreria i, després de guanyar a l’última jornada
al camp de l’UE Castellar B (0-3), encadena nou triomfs seguits. Els
verds, que tenen un desavantatge de set punts respecte el líder, l’UE
Sabadellenca, han augmentat fins a vuit la distància amb el tercer, l’EF
Bonaire, i ho tenen tot de cara per, almenys, disputar la promoció | RJ

El sènior B del CTT La Unió
jugarà la propera temporada a
Segona B Provincial. Tot i perdre
el partit per al cinquè i sisè lloc de
Tercera, que es va disputar el 23
d’abril contra el TT El Prat (0-6),
els montcadencs pujaran ja que
són el primer reserva i ocuparan
una de les places que deixarà el
TT Sabadell. Els tres equips del
club sabadellenc han copat les
primeres posicions a Tercera i
el reglament determina que tres
conjunts d’una mateixa entitat
no poden compartir categoria.
Paco Aguado, jugador del sènior
B i responsable del club, coneixia
aquesta notícia abans de l’últim
partit, però la va ocultar a la resta de companys: “Preferia no
donar aquesta informació per
veure si podíem pujar directament, però era molt complicat
perquè hem jugat contra rivals
d’un nivell superior”.

RAFA JIMÉNEZ

El primer equip es classifica per disputar la final per al títol de campió de 2a A

Áµ¶°Â¸¶¹¹; ; <¹¶9;Ã els jugadors del sènior B Paco Aguado, Jaume Vilalta i Toni López

Tot i la derrota, Aguado fa una
valoració molt positiva de la temporada del sènior B: “Està integrat per jugadors formats a
casa, de primer i segon any de
competició, i ha ofert un gran
rendiment. A nivell esportiu,
la temporada ha estat excellent, només ens falta disposar
de més suport econòmic i d’un
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local propi que ens permetria
seguir creixent”, ha dit Aguado,
en referència als contactes que
manté amb l’Ajuntament.
Sènior A. Va superar les semifinals

contra l’UE Sant Cugat (9-3) i jugarà, el 14 de maig, a Calella, la
final per ser campió de 2a A contra el CTT Amics Terrassa | RJ
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que estava invicte des de
feia nou jornades, va tornar
a perdre el 22 d’abril a casa
del segon, l’FS Canet (4-3).
Els montcadencs, que el 6
d’abril van quedar eliminats
de la Copa Catalunya contra
l’FS La Unión (2-6), són setens amb 38 punts | RJ

RAFA JIMÉNEZ
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PATINATGE DE VELOCITAT
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El Roller Can Cuiàs, que va competir amb una quarantena de patinadors, va obtenir un total de 24 podis a la segona jornada de la Lliga Catalana de Patinatge de Velocitat que es va disputar el 8 d’abril
a l’aparcament que hi ha entre el pavelló Miquel Poblet i el col·legi
La Salle. A la categoria de federats, i en màster, ‘Bitxo’ Gómez i Jorge Fernández van aconseguir la segona i la tercera posició respectivament. Entre els més petits, el prebenjamí Adrián Rodríguez va
guanyar la cursa de 100 metres mentre que l’aleví Iván Roldán va
ser segon i tercer als 2.000 i als 100 m. A la categoria de populars,
el club local va obtenir 19 podis més en màster, sènior, prebenjamí,
benjamí i mini | RJ

obté 24 podis a la
segona jornada
de la Lliga Catalana
disputada el 8 d’abril
a Montcada
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MOUNTAIN BIKE

Anna Villar sofreix una
taquicàrdia en una cursa

a la Titan Desert
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La Bicicletada pel Besòs
es farà el 7 de maig

La ciclista de l’equip Biking Point
haurà de fer repòs fins que els
metges li diagnostiquin els motius de la taquicàrdia que va sofrir el 16 d’abril durant la disputa
de la Copa de França a la localitat
de Saint-Pompont. Villar, que entre el 8 i el 9 d’abril va guanyar la
classificació general de la Twonav
Empordà BTT Extrem, va estar
ingressada durant una setmana a
l’Hospital Cardiològic de Bordeus
i ara es recupera a casa | RJ

El ciclista montcadenc de l’equip
Proflex començarà a partir del
30 d’abril la seva participació en
aquesta exigent prova en la que
els corredors hauran de fer 612
quilòmetres en sis etapes al desert del Sàhara marroquí. Romero, que dóna suport a la campanya contra la violència de gènere
‘Ni una más’ de l’ONG Mujeres
en Igualdad, correrà sense assistència mecànica ni l’ajuda de cap
fisioterapeuta | RJ

El Consorci Besòs-Tordera organitza el 7 de maig la XV Bicicletada del Besòs que proposa fer
un recorregut amb tres punts de
sortida des de Granollers, Parets
del Vallès i Montornès del Vallès
fins a Sant Adrià del Besòs. Com
és tradicional, Montcada i Reixac
serà un dels punts d’incorporació
a l’accés parking 2000, a les
10.30h, aproximadament. Les
inscripcions, totalment gratuïtes,
es poden fer al web www.ciclisme.cat fins que s’arribi al límit
dels 1.500 participants. Com a
novetat, la Bicicletada del Besòs
d’enguany també servirà per recaptar fons per a la celiaquia | RJ
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Comarcal disputada al pavelló Miquel Poblet

AGILITY

El Club Gimnàstic La
Unió va aconseguir
nou podis a la final
del Campionat Comarcal de Gimnàstica
Rítmica que organitza
el Consell Esportiu del
Vallès Occidental Sud
@C i que es va disputar el
=g 22 d’abril al pavelló
C Miquel Poblet. Tenint
també en compte els
resultats de la primera
jornada, que es va fer el 26 de març a Badia del Vallès, la infantil Núria Álvarez i la benjamina Sheila Roger, ambdues en Promoció A, així com la infantil Lucía Pina i l’alevina Sandra Luque, de Promoció B, van aconseguir
la victòria. La infantil Alba Picharco, en Promoció A, i la prebenjamina Lola
Serrano, en Iniciació, van ser terceres. A la competició de conjunts, els
equips benjamí d’Iniciació i l’infantil de Promoció B van obtenir el triomf
mentre que l’aleví de Promoció B va ser segon | RJ

David Ferrer i Sira,
campions de Catalunya
La parella montcadenca, del Club
Agility Badalona, es va proclamar
campiona de Catalunya a la categoria Mini durant la competició
que es va disputar el primer cap
de setmana d’abril a Caldes de
Montbui. Tot i que Ferrer i Sira ja
estaven classificats amb anterioritat, aquesta competició atorgava
els últims tres bitllets per poder
participar al Campionat d’Espanya
que es disputarà entre el 27 i el 28
de maig, a Madrid | RJ
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Encara es poden fer fins al 4 de maig, o quan s’arribi als 250 participants, les incripcions per prendre part a la Marxa a Peu a Montserrat,
que se celebrarà el dia 6. Els que vulguin preparar-la poden participar
a la XXXI Caminada Mas Rampinyo, de 26 quilòmetres, que es farà
el 30 d’abril amb sortida des de La Unió, a les 8h. L’1 de maig, hi ha
prevista una altra excursió, de 12 km i amb sortida des del pavelló Miquel Poblet, que forma part del cicle ‘Montcada Camina 2017’. El 23
d’abril, una trentena de persones –a la foto– van participar a la penúltima preparatòria de la Marxa que es va fer a la Serralada de Marina | RJ
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va obtenir set medalles
(cinc d’or i dues de bronze) al Campionat de Catalunya de Promoció de Poomsae que es va disputar
el 16 d’abril a Barcelona.
Miriam Caravaca i Ángela
Rodríguez van aconseguir la victòria a les categories Sènior 1 i 2 respectivament. També
es van emportar la medalla d’or els cadets Ian Patón i Lucas Fernández, així com l’infantil Jan Nadal. L’infantil Andrés López i el benjamí
Izan Mateo van guanyar la medalla de bronze mentre que l’alevina B
Lucía Santiago va ocupar la cinquena posició | RJ
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Els dos equips del CK Montcada ja estan classificats
entre els quatre primers
per disputar el play off per
al títol del Top A i B de Lliga
Nacional respectivament.
El sènior A és quart, empatat amb el tercer, amb 13
punts (6 victòries, 1 empat
i 3 derrotes) mentre que el
B és segon, empatat amb
el tercer, amb 15 punts, tot
i haver disputat dos partits
menys (7-1-1). Per la seva banda, el sènior de l’AEE Montserrat Miró –a
la foto– va empatar a l’última jornada contra el Korfbal Lleida (18-18), que
havia guanyat tots els partits que havia disputat fins ara, i ocupa la segona
posició a Segona Divisió amb 23 punts (11-1-1) | RJ

SÍLVIA ALQUÉZAR

seus equips entre els millors de les seves lligues

La 5a edició d’aquesta cursa de
muntanya, que es disputarà el 30
d’abril a la Serralada de Marina
sota l’organització de la JAM amb
la col·laboració de l’Ajuntament,
constarà de tres proves. El 6è
Campionat d’Europa de Curses
de Muntanya de Veterans, que
és la gran novetat d’enguany, reunirà 190 atletes de 12 nacionalitats diferents: Espanya, Portugal,
França, Gran Bretanya, Grècia,
Itàlia, Romania, Alemanya, Holanda, Suècia i Ucraïna. La cursa,
de 13,4 quilòmetres, sortirà de la
plaça de l’Església a les 8.30h. Les
altres dues proves, la curta (13,4
km i 250 atletes) i la llarga (21,7
km i 150 atletes), començaran a
les 10.30h | RJ

SÍLVIA ALQUÉZAR

La Montescatano reunirà
un total de 590 atletes
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EXCURSIONISME
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Encara es pot visitar al Kursaal, i fins al 5 de maig, l’exposició que repassa
els 50 anys de vida del Centre Espeleològic Alpí Vallesà. La mostra es va
inaugurar el 5 d’abril i el regidor d’Esports, Salvador Serratosa (ERC), va
anunciar que el club tindrà una placa commemorativa al pavelló Miquel
Poblet. “És una manera d’homenatjar l’esforç i la feina durant 50 anys,
una empresa gens fàcil”, va reconèixer Serratosa | SA
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La Federació Espanyola d’Handbol ha inclòs el montcadenc, que juga
al juvenil del BM Granollers, en una llista de pre-convocats per disputar
amb la selecció espanyola el Festival Olímpic de la Joventut Europea
que se celebrarà entre el 22 i el 30 de juliol a Gyor (Hongria). Aquesta
competició multiesportiva de periodicitat bianual està destinada a joves
esportistes dels 50 països que formen part de l’associació de Comitès
Olímpics Europeus | RJ

%

la lliga i obté l’ascens a Primera
A l’última jornada va cedir un empat després d’haver encadenat 24 victòries seguides

FUTBOL
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EF MONTCADA

Rafa Jiménez | &¶<;::´'

L’aleví B de l’EF Montcada va
jugar el 23 d’abril al camp de la
Unificación Santa Perpètua sabent que ja era campió de lliga del
grup 10è de Segona Divisió, fet
que li permet l’ascens a Primera.
Un dia abans, i a manca de cinc
jornades per al final, la derrota
del segon classificat, el CF Parets,
al camp del CD La Llagosta (52) va certificar l’èxit dels vermells
que a Santa Perpètua van empatar el seu primer partit d’aquesta
lliga després d’haver encadenat
24 victòries seguides.

El futbolista montcadenc de la
Fundació Marcet, que la propera temporada jugarà amb el FC
Barcelona, club amb qui ja s’entrena una dia a la setmana, va
guanyar amb l’infantil blaugrana
la Mediterranean Internacional
Cup que es va disputar entre l’11
i el 16 d’abril a diferents localitat
gironines. Juan David Fuentes –a
la foto, a la dreta–, de 13 anys i
exjugador de l’EF Montcada, va
marcar dos gols al torneig | RJ

KORFBAL
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AEE MONTSERRAT MIRÓ

de Catalunya a la categoria sots-18
La seva germana Anaïs va ser la millor fèmina a la sots-12 i la quarta, a la sots-14
el Campionat d’Espanya per
edats i els campionats de Catalunya i d’Espanya de categoria
absoluta.
La seva germana Anaïs (Peona i
Peó) també va participar al Campionat de Catalunya i va finalitzar a la quarta posició de la classificació general de la categoria
sots-12, sent la primera fèmina.
A la categoria sots-14, la montcadenca va ser quinzena, sent la
quarta millor classificada | RJ

ÛÍ@ ËÝ@ AÈÞâËÝÐ@ ËÆ ÍÅBÛÛ ßÝÑàG
serrat Miró van finalitzar a la
setena posició amb la selecció
catalana sots-19 al Mundial de la
categoria que es va disputar entre
el 14 i el 16 d’abril a Leeuwarden
(Holanda). L’equip català va acabar la competició amb un balanç
final de tres victòries i quatre derrotes | RJ

TENNIS DE TAULA
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PEONA I PEÓ

Daniel García, de 17 anys, va
participar al Campionat de
Catalunya per edats que es va
disputar entre el 8 i el 13 d’abril
a Salou, proclamant-se campió
a la categoria sots-18 després
d’aconseguir un total de 7 punts
en 9 partides disputades. Gràcies
a aquest triomf, el montcadenc,
que pertany al club barceloní
Peona i Peó i que ja té els títols
de Mestre Català i Mestre FIDE,
s’ha classificat per disputar
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L’escola del CTT La Unió va oferir un gran rendiment en el seu debut al
Campionat de Catalunya benjamí que es va disputar el 8 i el 9 d’abril
a Valls. A nivell individual, Irene Aguado i Àlex López no van poder
superar la fase prèvia per accedir a les eliminatòries. En dobles, Aguado, que feia parella amb Míriam Parente (CTT Ripollet), va ser quarta
mentre que López, que competia amb Joel Guinart (CTT Cardedeu), va
caure als setzens de final. Per equips, la parella femenina i masculina
van acabar a la sisena i a la vuitena posició respectivament | RJ

Daniel García, campió de Catalunya sots-18

Obertes les
inscripcions
per al Casal
Esportiu
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L’IME i el CDEM van organitzar la primera edició d’aquesta trobada que
es va celebrar el 8 d’abril al col·legi Reixac i a la Zona Esportiva Centre
amb l’objectiu donar a conèixer el ventall d’activitats extraescolars que es
fan als diferents centres educatius del municipi. Alumnes de l’escola El
Viver, el Turó, el Reixac i el FEDAC Montcada, així com membres de l’AE
Can Cuiàs van gaudir amb esports com el futbol, l’handbol presoner i el
korfbal, així com alguns jocs com ara les bitlles catalanes | RJ

Es podran formalitzar entre el
2 i el 4 de maig a les oficines
de l’IME (Tarragona, 32), de 9
a 13h i de 16 a 19h. El Casal
esportiu es farà del 26 de juny
al 14 de juliol (primer torn) i
del 17 al 28 de juliol (segon
torn). Les activitats s’adrecen a
infants i joves nascuts entre el
2001 i el 2013 i es desenvoluparan a diversos equipaments
esportius del municipi. L’IME
també ofereix un Casal específic de futbol, que es farà durant les mateixes dates, per a
infants i joves nascuts entre el
2001 i el 2011 | RJ
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El CFS Montcada va organitzar el 22 d’abril la 6a Trobada Promeses que
la Federació Catalana de Futbol promou per promocionar i iniciar els jugadors amb menys edat en el futbol sala. La jornada, que es va celebrar
de 9 a 14h, a la pista coberta de la Zona Esportiva Centre, va reunir vuit
equips (CFS Montcada, FS Roger’s Català Atlètic, FS Ripollet, FS Pallejà A
i B, FS Olesa, AE Montornès i Unió FS Mollet) que van disputar partits de
20 minuts. La propera trobada es farà el 14 de maig, a Blanes | RJ

