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BÀSQUET
L’UB MiR inicia el procés electoral per
escollir un nou president que agafi el
relleu de Jordi Álvarez
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FUTBOL

L’UE Sant Joan-Atlètic creu que rep un tracte
injust i es conxorxa per assolir la salvació
L’equip ha sortit de les posicions de descens després de guanyar l’FC Andorra (4-0) en un partit a porta tancada i a camp neutral
na de futbol, que va obligar l’UE
Sant Joan-Atlètic a jugar el 19 de
febrer contra el FC Andorra a
porta tancada i en camp neutral
pels incidents reiterats protagonitzats per part de la seva afició, pot
significar un punt d’inflexió en la
trajectòria dels de Can Sant Joan.
Després d’encadenar 8 jornades
sense guanyar, l’equip de José Manuel Martín ‘Pinti’ va tirar d’orgull
per golejar un rival que arribava
a aquest partit a la segona posició
del grup 1r de Primera Catalana.
El FC Andorra, que només havia
perdut quatre partits, no va tenir
cap opció a l’estadi del CD Carmelo davant d’una UE Sant JoanAtlètic que es va veure impulsada
pels gols dels seus capitans: Rubén
del Barrio i Albert Jiménez, autor
d’un hat-trick. “Després d’una setmana molt complicada a nivell
extraesportiu, l’equip va aprofitar aquest plus de motivació
per fer el millor partit de la temporada a tots els nivells”, ha comentat José Manuel Martín ‘Pinti’,
que considera que l’enfrontament
contra els andorrans no tindrà res
a veure amb la resta de 12 ‘finals’
que l’equip ha d’afrontar per aconseguir la permanència, que, segons
diu, s’haurà de cimentar amb un
bon rendiment en els partits a casa.
Després d’aconseguir la seva cinquena victòria, els de Can Sant

Joan van sortir dels llocs de descens
abans del descans del Carnaval i
han pujat fins a la dotzena posició
amb 24 punts, deixant sis rivals
per sota. En relació a la sanció de
la Federació, que també va imposar una multa econòmica de 384
euros, ‘Pinti’ considera que s’està
sent injust amb l’equip i el seu entorn: “El sentiment generalitzat
al vestuari és que no estem rebent el mateix tracte que la resta dels rivals i algunes decisions
arbitrals ens estant perjudicant”.
Segons el tècnic, el comportament
puntual d’un grup de seguidors no
ha de servir per estigmatitzar tota
una afició, “que no fa ni diu res
que no passi a d’altres camps”.
Versió oficial. La junta directiva

comparteix amb l’equip i el cos tècnic aquest sentiment d’injustícia.
“Hem patit alguns arbitratges
polèmics i ens sentim perjudicats esportiva i socialment per
actituds massa estrictes”, ha explicat un dels seus membres, Eusebi de Miguel, que, tot i les últimes
polèmiques, prefereix mirar endavant: “Des de la junta fem tot el
possible per potenciar els grans
valors del seguiment que té el
club a nivell social. Passem pàgina del tancament. Desitgem que
tothom ho tingui clar perquè no
torni a passar i, a nivell esportiu,
la plantilla s’ha conxorxat per
lluitar fins al final”.

RAFA JIMÉNEZ
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L’UE Sant Joan-Atlètic ha rebut un total de 106 targetes grogues (4,8 per partit) i 6 vermelles directes en les 22 jornades disputades a 1a Catalana
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sola en l’enfrontament a porta tancada que es va jugar al camp del
CD Carmelo. Un nombrós grup de
seguidors es va desplaçar des de
Can Sant Joan fins a Barcelona per
veure el partit des d’un turó proper. Al final del partit, els jugadors
van celebrar la victòria, agraint
el suport de l’afició | RJ

anuncis gratuïts
Tel. 935 726 474
ae: som@laveu.cat
EFGHIFJKM Local de 84 m2 en Font
Pudenta, soleado y con patio. Buen
precio. Urge. Tel. 607 256 454.
Venda. Pis, de l’any 2007, a la Font
Pudenta. 2 hab. + despatx. Preu:
140.000 euros. Tel. 696 130 783.
Venta o alquiler. Dos plazas de
párquing en av. Catalunya de Mas
Rampinyo. Tel. 691077 039.
Se ofrece. Señora para labores de
limpieza. Tel. 680 280 442 (Montse).
Se ofrece. Señora con experiencia
para limpiar. Tel. 640 220 866.
Clases. De alemán. Tel. 610 392 086.
amspkgmontcada@gmail.com.

UE SANT JOAN-ATLÈTIC
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escollir una nova junta directiva

El Roller Can Cuiàs triomfa
al Campionat de Catalunya

L’entitat té 230 socis i el 13 de març obrirà el termini per presentar candidatures

Al seu debut, va obtenir tres victòries i un total de 12 podis
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uns grans resultats en el seu debut al Campionat de Catalunya
de Circuit que es va disputar el
19 de febrer a Reus. El club local va aconseguir un total de 12
podis en un circuit urbà de 350
metres, destacant tres victòries
i tres subcampionats. A la categoria Màster 40, ‘Bitxo’ Gómez
es va proclamar doble campiona

a les proves de 10.000 metres
puntuació i 5.000 línia, mentre
que Adrián Rodríguez va ser el
millor a la categoria prebenjamina als 350 metres, aconseguint
també la segona posició als 700
m. L’altre patinador que va pujar dues vegades al segon esglaó
del podi va ser Jorge Fernández
(Màster 50) als 10.000 metres
puntuació i als 5.000 línia | RJ

ROLLER CAN CUIÀS

La Casa de la Vila acollirà una assemblea per començar a escollir la nova junta directiva de l’UB MIR

La Unió Bàsquet MiR inicia una
nova etapa amb la convocatòria
de les seves primeres eleccions
per escollir una nova junta directiva. El club, que Jordi Álvarez
presideix des de la seva creació al
2013, ha creat una massa social
que arriba als 230 socis, els quals
estant convocats per participar
en una assemblea que es farà el
13 de març a la Casa de la Vila
(19h). Aquest dia s’iniciarà el
període electoral que romandrà
obert fins al 13 d’abril per poder
presentar candidatures. Les eleccions se celebraran el 21 d’abril
en una nova assamblea que es
farà a la Casa de la Vila (19h) | RJ
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'0 sots-25 B de l’UB MiR no està
tenint sort aquesta temporada i
encara no ha pogut aconseguir
cap victòria al grup 2n de la
fase prèvia provincial del C.C.
Sots-25. L’equip que entrena
Marta Balaguer, que a la l’última
jornada va perdre a la pista del
Bàsquet Sitges (60-39), ha perdut els 17 partits que ha disputat
fins ara | RJ
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¥¦§¨ ©ª«¬®¯® °«®±²® ¬³°´ ¯°³³ª¬°´ ª«´°µ¬±¶°´

FUTBOL SALA

El Broncesval encadena set victòries
seguides entre lliga i Copa Catalunya
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tot i encadenar cinc jornades sense perdre

SARA ABADIA

Quan semblava que havia tocat
fons, el Broncesval Montcada
ha protagonitzat una reacció
espectacular i ha encadenat set
victòries consecutives, cinc a la
lliga i dues a la Copa Catalunya.
L’equip d’Álex Fernández no
perd des del 14 de gener i ha pujat a la vuitena posició del grup
1r de Tercera Nacional, amb 28
punts, després de guanyar a l’última jornada a la pista del CFS
Premià de Mar (4-6).
A Copa Catalunya, els montcadencs, que van disputar la final
a quatre al 2015, ja han superat
dues fases després d’eliminar
l’FSC Grups Arrahona, de Divisió d’Honor Catalana, per 1 a 4,
i el FC Cerdanyola, de Segona B
Nacional, per un contundent 7 a
1. Aquest darrer partit contra un
rival que juga en una categoria
superior es va disputar el 23 de

L’EF Montcada ha
començat la segona
volta al grup 3r de
Segona Catalana amb
dues derrotes contra
el líder, Amics del PouNou Escorial (6-1), i
el quart classificat, el
CE Inter Sentmenat
(3-8). L’equip de José
Luis Carrasco, que va
tancar la primera volta
amb una altra ensopegada contra el segon, l’AECS L’Hospitalet B (2-4), ocupa la quarta
posició per la cua amb 12 punts. D’altra banda, el sènior B del CFS
Montcada, que juga al grup 1r de Segona Catalana, ha deixat l’última
posició i ara és penúltim amb 5 punts. L’equip de Xavi Romeo s’ha vist
beneficiat per la retirada del Futsal Caldes d’Estrac i la Federació li ha
donat per guanyat, amb un 6 a 0, el partit que havia de jugar contra
aquest rival i que corresponia a la 15a jornada. El nou cuer, tot i que té
un partit menys, és el CE Port de Barcelona, amb 3 punts | RJ
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febrer i els golejadors locals van
ser Marc Cárdenas (2), Mario
Litrán (2), Bryan Flores, David
Ortega i Arnau Santiveri. “La
Copa sempre és diferent i és
una competició atractiva per
als jugadors perquè els permet
sortir de la rutina setmanal
de la lliga. Tot i això, tenim

una plantilla molt curta per
culpa de les lesions i el nostre
preparador físic està fent una
gran feina perquè els jugadors
no notin el cansament de disputar dues competicions en
paral·lel”, ha comentat Álex
Fernández al programa ‘Temps
Afegit’ de Montcada Ràdio.

L’AE Can Cuiàs acumula cinc jornades
sense perdre amb
dues victòries i tres
empats. Entre el final
de la primera volta i
l’inici de la segona,
l’equip de Matías Ruiz
ha empatat contra el
daÀ
a¿ CF Castellgalí B (3-3),
aa
ab¾ el CFS Matadepera
(2-2) i el CFS Vilomara (1-1). Tot i aquesta
bona ratxa de resultats, els de Can Cuiàs continuen a l’última posició del grup 6è de Tercera Catalana amb 10 punts i podrien saltar a
l’antepenúltima posició si guanyen el partit contra el penúltim, el CFS
Castellnou, que, al tancament d’aquesta edició, s’havia de disputar el
2 de març després d’haver-se ajornat tres vegades | RJ

SÍLVIA ALQUÉZAR

SARA ABADIA

contra rivals de la part alta de la classificació
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Chelo Narejo va guanyar el 26 de febrer el campionat d’Espanya de WuShu a la modalitat sanda (combat) i a la categoria de menys de 60 kg.
La montcadenca va ser la millor de les quatre competidores que van
participar en aquesta categoria i ha aconseguit el seu resultat esportiu
més destacat tres anys després d’haver-se iniciat en aquesta art marcial
xinesa que s’inclou a la Federació de Judo. Narejo, de 32 anys, s’entrena
sota les ordres d’Edu Méndez a la secció de Wu-Shu del CT Reixac i va
ser l’única representant del club local al Campionat d’Espanya que es
va celebrar a Madrid. “Estic molt contenta perquè no m’esperava l’or.
Aquesta és la tercera competició que disputava i no tenia la confiança
suficient per pensar que podia guanyar, tot i que he entrenat molt dur
per preparar-me”, ha comentat Narejo, que fa dos anys es va proclamar
subcampiona de Catalunya i que ha aconseguit el bitllet per disputar el
Mundial, encara amb una data per concretar | RJ

CT Reixac, es
proclama campiona
d’Espanya de
Wu-Shu a la
modalitat de combat
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TENNIS DE TAULA

ATLETISME

Seybou Sidibe torna a jugar
amb el CD Montcada
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El club verd ha anunciat la reincoporació del davanter guineà a
la seva plantilla. Sidibe va fitxar la
temporada passada pel CD Montcada, però una lesió al genoll li
va obligar a passar pel quiròfan
sense haver tingut gaire protagonisme a l’equip. Si el tècnic José
Antonio Montes ho considera
oportú, el davanter africà podria
debutar el 5 de març contra l’UE
Avià a l’estadi de la Ferreria | RJ

Després de l’última victòria contra el
CTT Badalona (5-1), el CTT La Unió
B ha consolidat, amb 28 punts, el
segon lloc al grup 3r de Tercerca i,
a manca de quatre jornades per al
final de la lliga, només necessita un
triomf més per assegurar-se un lloc
al play-off d’ascens directe que disputaran els dos primers classificats
dels quatre grups de Tercera. Els
cinc millors d’aquesta fase pugen
directament | RJ

êë cicle d’excursions que organitza l’IME amb el suport d’El Cim,
el CEAV i el CECC, continua el 5 de març amb una nova proposta
amb destinació al Turó. El recorregut, de 10 quilòmetres, començarà a les 9h des del pavelló Miquel Poblet. Les inscripcions es
poden fer prèviament a la seu de l’IME (Tarragona, 32) o a través
del correu electrònic ime@montcada.org | RJ

EXCURSIOSME

sortida
que es farà el 5 de març amb destinació al Turó

a prop de l’ascens
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a la final de Salamanca

L’atleta de la JAS no es va classificar
per a la final de la cursa dels 800
metres al Campionat d’Espanya absolut de pista coberta que es va disputar el 18 i el 19 de febrer a Salamanca. El montcadenc, que durant
els dies previs es va haver de medicar per un problema d’angines, va
ser quart a la seva semifinal amb
un temps d’1’55”01 | RJ
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la segona posició al II Trofeu GEIEGIRONA
La gimnasta montcadenca de 17 anys, del Club
Gimnàstic Catalunya de
Sabadell, va aconseguir
la segona posició al II
Trofeu GEIEGIRONA que
es va disputar el 18 de
febrer. Martínez –la primera per l’esquerra, a la
foto– va competir a la la
categoria sènior amb un
exercici de maces | RJ

KORFBAL
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i no es
pot classificar per a la final de la Copa Catalana

L’equip que entrena David Rúa no va poder superar les semifinals
de la Copa Catalana que es van disputar el 18 de febrer a Tiana.
Els montcadencs van perdre contra el KA Vallparadís (16-27), que
jugarà la final contra el CK Castellbisbal | RJ

CG CATALUNYA

Dos podis consecutius
per a Lluís Tort (UltraJam)

CTP REIXAC

El sènior A del CTP Reixac ha acabat a la primera posició del seu grup la
primera fase de la 2a Categoria de la Va Lliga Pàdelcat per equips. El conjunt, que només ha perdut una eliminatòria en aquesta temporada, està
format per un total de 17 jugadors. A la foto, Rubén Tejero (capità), Daniel
Martínez, Felipe López, Chesco León, Roger Lidón i Sergi Gallardo | RJ
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L’alteta local va guanyar, amb un
temps de 55 minuts i 26 segons,
la cursa de 12 km de la HosTrailRic
que es va disputar el 19 de febrer.
Una setmana més tard, Tort va ser
segon, amb un temps de 50’42”, a
la cursa de 10 km de la Sísmica de
Sant Andreu de la Barca | RJ

El sènior A del CTP Reixac, líder del seu grup

GIMNÀSTICA
ahb
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(CTT La Unió) al Campionat Estatal de Valladolid

Benítez triomfa a Anglaterra
amb la selecció espanyola sots-16

La jugadora benjamina, que el 4 de març
participarà en un nou
entrenament al CAR
de Sant Cugat, va finalitzar la seva participació al Campionat Estatal que es va disputar
entre el 17 i el 19 de
febrer amb dues victòries i tres derrotes | RJ
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El jugador del RCD Espanyol va guanyar el Torneig Desenvolupament UEFA
El montcadenc Sergi Benítez,
del RCD Espanyol, es va
proclamar amb la selecció espanyola sots-16 campió del
Torneig de Desenvolupament
UEFA que es va disputar entre
el 15 i el 20 de febrer a Anglaterra amb la participació del país
amfitrió, Espanya, Itàlia i Finlàndia. La selecció espanyola, que
en aquesta competició de caire
amistós va estar dirigida per Albert Celades, es va emportar el
torneig després de guanyar dos
partits –contra Finlàndia (1-4) i
Anglaterra (1-5)– i empatar un

altre contra Itàlia (2-2). Benítez,
que va fer el seu debut amb la
selecció sots-16 en el partit contra l’equip amfitrió que es va
disputar el dia 17, està vivint
la seva novena temporada al
RCD Espanyol, club que el va
fitxar quan jugava a futbol sala
al Marfil Santa Coloma després
d’haver-se iniciat a l’AE Can
Cuiàs.
Tot i tenir encara 16 anys, el
montcadenc està jugant aquesta
temporada amb el Juvenil B de
Lliga Nacional i disputarà amb
la selecció catalana sots-16 la fase
final del Campionat d’Espanya.

¤" ÷Óø amb la selecció espanyola
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SARA ABADIA

El cadet B del CD Montcada,
que ocupa l’última posició al
grup 24è de Segona Divisió,
va trencar amb una ratxa de 8
jornades sense guanyar i es va
emportar la victòria en el derbi
contra l’EF Montcada B (31), que és novè amb 13 punts.
Després d’una primera meitat
que va finalitzar amb empat a
1, el partit, que es va disputar
el 19 de febrer a la Ferreria, es
va decidir amb dos gols dels
verds als minuts 66 i 69 | RJ

FUTBOL SALA

El juvenil del FC Barcelona allarga
la seva ratxa al pavelló Miquel Poblet
Els blaugranes, que són líders invictes, van derrotar el CFS Montcada per 3 gols a 6

LAURA GRAU

El juvenil del CFS Montcada,
que és desè al grup 5è de Lliga
Nacional amb 29 punts, va perdre el 25 de febrer a casa contra
el FC Barcelona (3-6). Els blaugranes són els líders indiscutibles
del seu grup ja que han guanyat
els 23 partits que han disputat
aquesta temporada.
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La nedadora del CN Sabadell, de la categoria júnior 2, va ser quarta a
la cursa de 5.000 metres del Campionat d’Espanya de Llarga Distància
que es va disputar el 18 i 19 de febrer a Mataró. Amb un temps de
59 minuts i 33 segons, la montcadenca va aconseguir la mínima per
participar al Campionat d’Espana d’aigües obertes que es disputarà
el 17 de juny a Banyoles i que és classificatori per a l’Europeu que se
celebrarà al mes de juliol a Marsella (França) | RJ

BALL ESPORTIU
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Els verds, que només havien guanyat un partit, van derrotar l’equip vermell per 3 a 1

Prebenjamí. El montcadenc Víctor Soto va participar en un
entrenament de la selecció catalana que es va fer el 26 de febrer
a Sant Llorenç d’Hortons | RJ
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posició al Campionat d’Espanya de Llarga Distància

El cadet B del CD Montcada es retroba
amb el triomf contra l’EF Montcada B
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en tres competicions disputades a Marina d’Or
Una representació de
l’escola de dansa Eva
Nieto va participar el 18
i 19 de febrer al Campionat d’Espanya Standard, el Trofeu Marina
d’Or i a la Copa Promoció que es van disputar
a Oropesa del Mar. Al I
Trofeu Marina d’Or, les
parelles Aleix Cirera-Aina Otamendi –a la foto– i Arnau Recio-Paula
Becerra van guanyar en juvenil 1 i júnior 1 respectivament. Al Campionat d’Espanya Standard, Cirera i Otamendi van ser cinquens mentre
que Recio i Becerra van superar la primera ronda. A la Copa Promoció, Marina Rodríguez i Rafael Rodríguez van obtenir el triomf, assolint
l’ascens a la categoria B de llatins sènior 2 | RJ
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