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FUTBOL SALA
El juvenil A del CFS Montcada es 

jugarà a casa la possibilitat de disputar 

la fi nal de la Copa Catalunya

FUTBOL
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bar la lliga al grup 1r de Primera 
Catalana, l’UE Sant Joan-Atlètic 
s’ha assegurat la seva presència, 
una temporada més i ja seran 
tres seguides, a Primera Catalana. 
L’equip de Can Sant Joan és vuitè 
amb 43 punts, vuit més que el CF 
Lloret, que és  cinquè per la cua. 
Amb la permanència garantida, el 
club local està obligat a dissenyar 
un nou projecte amb molts canvis 
ja que haurà de buscar un nou 
entrenador i un nou president, un 
cop Paco Hidalgo i Pepe González 
han confi rmat que deixaran els 
seus respectius càrrecs. 
Així ho va anunciar el tècnic des-
prés de la derrota que l’equip va 
encaixar el 29 d’abril a casa contra 
el segon classifi cat, el CE Manre-
sa (2-4). Hidalgo, qui va arribar 
al club montcadenc l’estiu passat 
per dirigir una plantilla totalment 
renovada que ha ofert un rendi-
ment esportiu extraordinari, mar-
xarà tot i haver rebut l’oferta de 
la junta directiva per renovar. En 
declaracions a La Veu, l’entrenador 
reconeix que, malgrat no tenir res 
signat amb un altre equip, ha deci-
dit no continuar per afrontar nous 
reptes: “Ens hem sentit molt 
a gust a Can Sant Joan i hem 
gaudit molt d’aquesta tempo-
rada, però marxem per buscar 
un projecte amb més estabilitat 

que ens permeti treballar a llarg 
termini, ja sigui a Primera Ca-
talana o en una altra categoria, 
amb opcions de competir i sense 
les limitacions d’aquest club”, 
ha explicat Hidalgo, qui ha lloat 
la feina que està realitzant la junta 
directiva de la Unió. “És un club 
humil sense futbol formatiu i 
amb pocs recursos econòmics, 
i això encara fa que tingui més 
mèrit mantenir-se, per segona 
temporada seguida, a Primera 
Catalana”, ha dit l’entrenador. El  
seu segon, Jordi Gallardo, també 
marxarà, tot i que ambdós pren-
dran camins diferents.

Eleccions. Pepe González ha anun-
ciat que abandonarà la presidèn-
cia després de 15 anys al càrrec. 
González ha explicat que ho dei-
xa abans de la fi nalització del seu 
mandat “per cansament i uns 
problemes de salut que m’obli-
guen a marxar”. El president de 
l’UE Sant Joan-Atlètic reconeix 
que ha estat una temporada molt 
complicada a nivell econòmic i ha 
lloat el treball realitzat per Paco 
Hidalgo i els seus ajudants: “Han 
fet una feina impressionant. No 
es pot dir res dolent perquè ha 
estat gent molt seriosa a la qual 
només li podem agrair el temps 
que han estat al nostre club”. 
L’entitat farà una assemblea l’11 de 
maig per convocar eleccions.

Paco Hidalgo marxarà per afrontar altres reptes professionals mentre que Pepe González ho deixarà després de 15 anys al càrrec

L’UE Sant Joan-Atlètic haurà de fer 
canvis a la banqueta i a la presidència

Rafa Jiménez |  �����!"

El president Pepe González –el primer per la dreta– deixarà el club a fi nal de temporada. Tampoc seguirà tot el cos tècnic que l’acompanya a la fotografi a
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manté a la part tranquil·la de la 

classifi cació, tot i que encadena 

quatre jornades sense guanyar. 

Al seus últims dos partits, el con-

junt de Paco Hidalgo va perdre a 

casa contra el segon, el CE Man-

resa (2-4), i va salvar un punt al 

camp de l’UE Llagostera B (1-1) 

gràcies a un gol de Wassim, el 

seu últim fi txatge | RJ
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Divisió amb l’Aspil Vidal Ribera Navarra, disputarà el play-off per al 

títol després que el seu equip acabés la lliga regular al vuitè lloc amb 

40 punts (11 victòries, 7 empats i 12 derrotes). El conjunt navarrès 

s’enfrontarà amb el primer classifi cat, l’FS Movistar Inter. El primer par-

tit del play-off, al millor de tres, es jugarà el 12 de maig, a Tudela | RJ 

Presència montcadenca als play-off de Primera

El 12 de maig, a les 18h, jugarà la semifi nal contra el Catgas al pavelló Miquel Poblet

FUTBOL SALA
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pas de la fi nal de la Copa Catalunya

El juvenil A del CFS Montcada 
està a un pas de disputar la fi nal 
de la Copa Catalunya després 
d’haver superat quatre elimina-
tòries. Als quarts de fi nal, que 
es van jugar el 2 de maig al pa-
velló Miquel Poblet, l’equip de 
Jaime Martínez va eliminar l’AE 
UBAE Les Corts (3-2) després 
de remuntar dos gols en contra 
gràcies a tres accions a la segona 
meitat de David Segovia, Marc 
Hermosel i Víctor Sánchez. El 
rival a la semifi nal, que es jugarà 
el 12 de maig, a les 18h, al pave-
lló Miquel Poblet serà el Catgas 
Energia de Santa Coloma, que 
va eliminar el CE Futsal Mataró 
(0-1). L’altra semifi nal la disputa-

ran el CE Manresa i el FC Bar-
celona. El juvenil A montcadenc 
ha fi nalitzat la seva participació 
al grup 5è de Lliga Nacional a 
la quarta posició amb 52 punts, 
tres més que el Catgas Energia. 

Sènior A. L’equip no va poder supe-
rar els vuitens de fi nal de la Copa 
Catalunya després de perdre al pa-
velló Miquel Poblet contra el CE 
Escola Pia, de Segona B Nacional,
per 5 a 9.
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presenta el primer fi txatge

Lamota, amb la seva dona i el president de l’UB MiR, Carles Vilalta, durant la seva presentació

El primer equip de l’UB MiR 
s’ha situat a la sisena posició 
del grup 3r de Tercera amb 44 
punts després d’haver encade-
nat quatre victòries seguides, les 
dues últimes contra el CB Sant 
Josep (79-74) i l’AE Stucom (68-
81). A manca de dues jornades 
per acabar la lliga, la direcció 
esportiva del club ja s’ha posat a 
treballar per reforçar el primer 
equip amb la il·lusió de poder 
lluitar per l’ascens de categoria. 
Amb aquest objectiu, l’entitat va 
presentar el 9 de maig el primer 

fi txatge per a la propera tempo-
rada. Es tracta de Giovanni La-
mota, un aler-pivot de 27 anys 
i 1,93 m. nascut a l’Equador i 
que és veí de Santa Perpètua. 
Lamota, que va arribar a dispu-
tar dues Eurolligues júniors, ha 
jugat aquesta temporada amb el 
CB Granollers a Copa Catalu-
nya, tres categories per damunt 
de Tercera. El club intentarà fer 
encara tres fi txatges més i ha in-
corporat Ernest Serratosa al seu 
cos tècnic per treballar amb el 
planter | RJ 
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El sènior A del CK Montcada 
es troba a només una victòria 
d’aconseguir la seva classifi cació 
per a la fi nal del Top A de la Lli-
ga Nacional després de guanyar 
el primer partit del play-off de 
semifi nals contra el CK Castell-
bisbal (23-22) que es va disputar 
el 6 de maig al pavelló Miquel 
Poblet. L’equip de David Rúa va 
forçar la pròrroga amb una ciste-
lla a manca de quatre segons per 
al fi nal i es va emportar la vic-
tòria amb un ‘gol d’or’ d’Albert 
Barrull després de materialitzar 
un llançament de penal. Gràcies 
a aquest triomf agònic, que va 
ser molt celebrat pels jugadors 
i el cos tècnic, el CK Montcada 
A tindrà dues oportunitats per 
classifi car-se per a la fi nal. “Va 
ser una bogeria poder cele-
brar aquesta primera victòria 
i ara treballarem per tancar la 
classifi cació en el proper partit 
a la pista del Castellbisbal. Si 
no, ho tornarem a intentar a 
casa”, ha explicat, Rúa, qui tam-
bé ha expressat la seva satisfacció 

per haver pogut jugar el primer 
partit de la semifi nal al pavelló 
Miquel Poblet, evitant així el pati-
ment de la possible suspensió de 
partits per culpa de la pluja quan 
l’equip utilitza la pista coberta de 
la Zona Esportiva Centre. 
D’altra banda, l’AEE Montserrat 
Miró també té mig peu a la fi nal 
de Segona Divisió. L’equip de Pe-
dro López va guanyar el primer 

partit de la semifi nal contra el 
KC Sant Llorenç (17-16) i té dues 
oportunitats per certifi car la seva 
classifi cació. 

CK Montcada B. El conjunt va per-
dre el primer enfrontament de la 
semifi nal del Top B contra el KC 
Platja d’Aro B (20-23) i haurà de 
guanyar els dos propers partits si 
vol disputar la fi nal | RJ

KORFBAL
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El CK Montcada A i l’AEE M. Miró 
guanyen el primer partit del play-off
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Els jugadors i tècnics del CK Montcada A van celebrar amb eufòria la seva primera victòria al play-off

Disputarà la fi nal el 20 de maig contra el TT L’Hospitalet

TENNIS DE TAULA
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ser campió de Primera
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Tot i perdre el partit de tornada 
de semifi nals contra l’UE Sant 
Cugat (3-4) que es va disputar 
el 6 de maig al gimnàs de la 
Zona Esportiva Centre, el pri-
mer equip del TT La Unió ha 
aconseguit la seva classifi cació 
per jugar la fi nal de Primera Pro-
vincial amb un resultat global de 
7 a 6. Per tercer any consecutiu, 
el sènior A optarà a proclamar-se 
campió de la seva categoria des-
prés d’haver perdut les dues 
anteriors fi nals disputades. El 

partit decisiu es jugarà el 20 de 
maig contra el TT L’Hospitalet 
a la seu de la Federació Catalana 
de Tennis de Taula a Barcelona. 
D’altra banda, el sènior B del TT 
La Unió manté les seves opcions 
de pujar a Segona A Provincial. 
Els montcadencs ja han supe-
rat dues eliminatòries i el 13 de 
maig disputaran la tercera a casa 
dels Amics de Terrassa. En cas 
de victòria, el sènior B es jugarà 
l’ascens, també a partit únic, el 
20 de maig a la ciutat comtal | RJ 
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Agility Badalona) es 
proclama campió 
d’Espanya amb la 
seva gossa Ammy
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AGILITY

El montcadenc David Ferrer i la seva gossa Ammy, del Club Agility

Badalona, es van proclamar campions d’Espanya a la categoria mini 

durant la competició que es va disputar el 28 i 29 d’abril a Ma-

drid. Amb aquest títol, Ferrer i Ammy van repetir l’èxit aconseguit 

l’any 2016 i han obtingut la classifi cació per formar part de la se-

lecció espanyola que disputarà el Mundial de Suècia entre el 4 i el 

7 d’octubre. L’esportista montcadenc també va a competir a Madrid 

amb la seva gossa Sira, d’11 anys, que es va acomiadar de la com-

petició ofi cial després de 9 temporades aconseguint una gran quan-

titat de títols, destacant els campionats d’Espanya als anys 2010 i 

2013, així com una segona i tercera posició al Mundial del 2014 i  

del 2015. Gràcies a aquests èxits, Ferrer va ser escollit com el millor 

esportista local a la Gala dels Premis Esportius que l’IME va entregar 

fa quatre anys | RJ

FUTBOL
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L’equip d’Antonio Moya va encai-

xar el 6 de maig una contundent 

derrota a Can Sant Joan contra el 

campió del grup 2n de 1a Catala-

na, el Fundació Terrassa (1-9). A 

2a Catalana, el CD Montcada va 

perdre a la Ferreria contra l’Her-

mes (0-1) mentre que a 3a Cata-

lana, l’UD Santa María va guanyar 

al camp de l’At. Vallès (0-2) | RJ 
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El montcadenc va acabar la Titan 

Desert, la cursa de mountain bike 

per etapes que es va disputar entre 

el 29 d’abril i 4 de maig al desert 

del Sàhara (Marroc). Navarrete, de 

la categoria màster 40, va debutar 

en aquesta competició amb l’equip 

Tomás Domingo, fi nalitzant a la 

129a posició de la classifi cació ge-

neral d’un total de 546 fi nishers | RJ

Toni Navarrete fi nalitza 
l’exigent Titan Desert

MOUNTAIN BIKE

CULTURISME/FITNESS
÷øùúûü ÷øülán guanya el campionat d’Espanya 
El montcadenc, de 45 anys, es 
va proclamar campió d’Espanya 
a la categoria sènior de menys 
de 70 kilos durant la competi-
ció que l’Associació de Culturis-
me i Fitness Natural d’Espanya 
(ACFNE) va organitzar el 5 i 6 
de maig a Ronda (Màlaga). Grà-
cies a aquest triomf, Millán s’ha 
classifi cat per al Mundial que es 
disputarà el 2 de juny a Brno (Re-
pública Txeca). Per poder viatjar 
a competir, el montcadenc, però, 
haurà de buscar fi nançament ja 
que l’ACFNE no pot pagar les 
despeses dels esportistes espan-

yols per manca de pressupost | RJ 

Fernando Peralta guanya el 
Torneig Blitz de l’1 de maig
El Gran Mestre argentí –a la foto, amb el xec– 

va ser el guanyador del 6è Torneig Blitz del 

Dia Internacional del Treball que l’UE Montca-

da va organitzar l’1 de maig al pavelló Miquel 

Poblet amb la participació de 59 jugadors. 

Peralta, amb 8 punts, va ser el campió per 

davant del brasiler Yago de Moura i l’iranià 

Arash Akbarinia, ambdós amb un total de 7 

punts. El millor escaquista local, amb 5 punts, 

va ser el Mestre Fide Antonio Fernández | RJ'.+
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Tot a punt per a una nova edició 
de la Marxa a Peu a Montserrat
Al tancament d’aquesta edició, un centenar de perso-

nes s’havien inscrit per participar entre el 12 i el 13 de 

maig a la 32a edició d’aquesta prova popular que orga-

nitza el centre excursionista El Cim. La Marxa sortirà, a 

les 18h, des del pavelló Miquel Poblet i les inscripcions 

es podran fer fi ns al dia abans a la seu d’El Cim, a 

l’Abi. D’altra banda, una trentena de caminaires –a la 

foto– van desafi ar el 6 de maig el mal temps i van par-

ticipar a l’excursió a Castell de Torre del Baró dins del 

cicle Montcada Camina 2018 que promouen El Cim, el 

CEAV i el CECC amb la col·laboració de l’IME | RJ ý &À#$
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FUTBOL SALA
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El conjunt de Pau Lleixà va perdre el 5 de maig l’últim partit de lliga 

al grup D de Primera Estatal a la pista del l’OAR Gràcia (31-30) i ha 

acabat al vuitè lloc amb 28 punts (14 victòries i 16 derrotes). Els lassal-

lians debutaran el 12 de maig a la Copa Catalana a la pista del CH Sant 

Esteve de Palautordera. El sènior B jugarà un dia després a la Copa 

Federació contra el CH Vilanova. El femení va acabar la segona fase 

de 1a Catalana amb una derrota contra l’H. Sant Vicenç B (21-30) | RJ 

HANDBOL
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La XVIa Bicicletada del 
Besòs es farà el dia 27

CICLISME

��� inscripcions, que són gratuï-

tes, es poden fer a la pàgina web 

besos-tordera.cat i estaran ober-

tes fi ns arribar al límit dels 1.000 

participants | RJ

Al tancament d’aquesta edició, el conjunt de Toni Moreno havia de 

disputar com a local l’enfrontament contra l’Esportiu González Serra B, 

corresponent a la 23a jornada del grup 4t de Tercera Catalana, que es 

va haver d’ajornar dues vegades per culpa de la pluja | RJ 
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Ua torneig del ‘FIFA 18’ serà la 
gran novetat del programa esportiu
Les activitats vinculades a l’esport es faran els dies 19 i 20 de maig a diferents escenaris

L’esport tornarà a tenir el seu 
protagonisme al programa de la 
Festa Major amb l’organització 
per part d’algunes entitats i de 
l’IME d’una sèrie d’activitats 
que es concentraran els dies 19 
i 20 de maig. La gran novetat 
serà l’organització el dia 20 de 
la Montcada Gaming Party, un 
torneig amb format i condicions 
similars al videojoc ‘FIFA 18’ que 
es farà al pavelló Miquel Poblet. 
La competició és per a un màxim 
de 32 participants en eliminatòria 
simple directa i es disputarà a la 
franja horària de la tarda. La 
inscripció es realitzarà el mateix 
dia de l’activitat, de 16 a 17h. Al 
matí, hi haurà portes obertes. 
D’altra banda, i també el dia 20, 
la Joventut Atlètica Montcada or-
ganitzarà la 13 edició de la Milla 
Urbana, que es disputarà a la 
rambla dels Països Catalans. Les 
inscripcions, al preu de 3 euros, 
ja es poden fer a la pàgina web 
jam.cat fi ns al 15 de maig. Tam-
bé es podran realitzar de forma 

presencial, al preu de 5 euros, en 
el mateix dia de la competició, 
una hora abans del seu inici.

19 de maig. A partir de les 9h, 
es farà la Caminada Popular al 
Poblat Ibèric Les Maleses que 
organitzen El Cim, el CEAV, el 
CECC i el Museu Municipal. 
Caldrà inscripció prèvia, trucant 
al telèfon 935 651 121 o enviant 
un correu a l’adreça museumunic-
ipal@montcada.org. D’altra banda, 
l’UB MiR prepara un concurs 
de triples amb una màquina de 

tir davant del pavelló Miquel Po-
blet, a partir de les 10h. Les in-
scripcions es realitzaran abans de 
l’inici de l’activitat. Aquest mateix 
dia, INS Montserrat Miró farà 
unes jornades de korfbal a l’esco-
la Reixac, a partir de les 9h; el CP 
Montcada celebrarà un torneig 
de petanca a la pista de Plan d’en 
Coll (les inscripcions s’han de fer 
a les 8.30h, mitja hora abans del 
començament) i l’UE Montcada 
prepararà un torneig de partides 
ràpides d’escacs al carrer Major, 
de 10 a 13h | RJ
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Ï� vesta Major de Montcada acollirà, per primera vegada, un torneig del videojoc ‘FiFA 18’

El porter montcadenc juga amb l’equip aleví del FC Barcelona

FUTBOL SALA

G��Å�� ��	Å��
� �ÅÇ�Æ

d’Espanya amb Catalunya

Gerard Álvarez, porter de 12 
anys del FC Barcelona, s’ha pro-
clamat campió d’Espanya amb 
la selecció catalana alevina des-
prés de guanyar la fase fi nal que 
es va disputar a Cantàbria, entre 
el 25 i el 28 d’abril. Catalunya va 
vèncer els seus cinc partits, supe-
rant l’Aragó a la fi nal (1-8). 
Álvarez, aleví de segon any, tam-
bé ha guanyat la lliga de Divisió 
d’Honor amb el FC Barcelona, 
club al que va arribar la tempora-
da passada després d’haver jugat 
al CFS Montcada i l’FS Ripollet. 
A l’equip blaugrana també estan 

els montcadencs Aitor Santiago 
i Nil Prieto, que són alevins de 
primer any | RJ 
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El cadet femení A lassal·lià viatjarà a 
Euskadi per jugar els sectors estatals

El cadet femení A del CH La 
Salle disputarà entre el 17 i el 20 
de maig a Etxebarri (Euskadi) 
els sectors estatals amb l’objectiu 
d’aconseguir la classifi cació per a 
la fase fi nal del Campionat d’Es-
panya. L’equip d’Àlex Expósito 
formarà part del sector B amb 
cuatre rivals. Les montcaden-
ques, quartes de Catalunya, juga-
ran al grup 1r una lligueta contra 
l’amfi trió, el CB Kukullaga –
segon d’Euskadi– i el Ciudad de 
Algeciras –quart d’Andalusia. En 

cas de guanyar el seu grup, s’en-
frontaran amb el vencedor de 
l’eliminatòria a doble partit dels 
dos equips del grup 2n: Malkaitz 
Esubaloia –primer de Navarra– i 
el BM Cañiza Os Couto –segon 
de Galícia.

Top 4. Es va disputar el 28 i 29 
d’abril al pavelló M. Poblet i el 
cadet lassal·lià va quedar quart 
després de perdre els dos partits 
contra l’H. Sant Vicenç (29-32) i 
l’Ass. Lleidatana (27-32) | RJ

L’objectiu és guanyar-lo i classifi car-se per a la fase fi nal del Campionat d’Espanya
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mar campió de Catalunya aleví amb el seu equip després de guanyar la 

fi nal del Top 4 que es va disputar el 6 de maig a Palafrugell contra el BM 

Granollers (9-7). El també montcadenc Josep Quirós, que juga al juvenil 

del BM Granollers, va aconseguir amb el seu equip la quarta posició al 

Campionat d’Espanya de clubs que es va celebrar a la capital del Vallès 

Oriental entre el 2 i el 6 de maig. Els granollerins van perdre la semifi nal 

contra el FC Barcelona (29-30) i van caure a la fi nal de consolació, amb 

idèntic resultat, contra el Cisne Colegio Los Sauces | RJ

Èxits d’Izan Solís i Josep Quirós als seus clubs

VA
N

ES
A 

G
O

N
ZÁ

LE
Z

NATACIÓ
ÝëìîÚìíÛÕî×C ØÚ êÕÛ×ìÕ ÝÕòíÛë Õ ÞÚò �ÞÞÚò Ý�ìÕÛ×Úò
La nedadora del CN Sabadell ha participat –entre els dies 5 i 12 de 

maig– a Lanzarote en una estada específi ca de l’equip d’aigües ober-

tes de la Federació Espanyola de Natació. L’objectiu de la montcaden-

ca, de la categoria júnior 2, és preparar la seva participació a la cursa 

de 10 quilòmetres d’una etapa de la Copa d’Europa d’aigües obertes 

que es disputarà el 31 de maig a Gravelines (França). Serà la primera 

vegada que Castro nedi una distància tan llarga en aigües obertes | RJ

GIMNÀSTICA RÍTMICA 
TÛÚò ñ×õìÕòíÚò ØÚÞ Ý� ÿÕ �ì×C� Õ ÞÕ �ìÕÞ íÚÛÛ×íëÛ×ÕÞ
La benjamina open Sheila Rogel, 

la infantil B Olalla Gómez i la ca-

det A Marta Vázquez, del CG La 

Unió, van aconseguir la victòria a 

les seves categories a la segona 

fase de la fi nal del campionat 

comarcal que el Consell Esportiu 

del Vallès Occidental Sud va or-

ganitzar el 28 d’abril a Cerdanyo-

la. Amb aquest resultat, les tres 

gimnastes locals s’han classifi cat 

per a la fi nal territorial dels Jocs 

Esportius Escolars de Catalunya 

del 20 de maig | RJ
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derrota en 21 jornades. Els montcadencs van certifi car el títol amb la vic-

tòria que van aconseguir el 28 d’abril contra l’At. Sant Joan (19-2) i quan 

encara resten tres jornades per acabar el campionat | RJ 

L’aleví de l’AE Can Cuiàs guanya la seva lliga

áã À#
'-&(

KORFBAL
PÛÚòEìî×Õ ØÚ ÞóLèè ê×ÛC Õ ÞÕ òÚÞÚîî×C îÕíÕÞÕìÕ òëíò)*+
Nora Hendriske, Glenda Jiménez i Aitana Segura han entrat a la llista 

de preseleccionats que formaran part de la preparació del Mundial de 

la categoria sots-17 que es disputarà el 23 i 24 de juny a Eindhoven 

(Holanda). Les tres montcadenques integren el grup de 24 jugadors 

que buscaran un lloc a la llista defi nitiva de convocats  | RJ


