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Fer uns bons fonaments per 
garantir el futur del CD Mont-
cada i gestionar des de la trans-
parència. Aquests són els reptes 
que s’ha marcat la directiva, 
presidida per Modesto ‘Tato’ 
Sanchís, per a aquesta tempora-
da, la quarta a Primera Catala-
na. Després d’un final convuls 
la campanya anterior, prota-
gonitzat per la difícil situació 
econòmica, l’entitat verda ha 
començat de zero. La plantilla 
ha patit una gran renovació –no-
més continuen 6 homes de l’any 
passat– amb la incorporació de 
nombrosos jugadors joves sota 
la direcció del tècnic Iván Ro-
dríguez, que prové de l’Horta. 
“Iniciem un projecte basat en 
la joventut i en la il·lusió i no 
en els diners. És una aposta 
arriscada però tenim plena 
confiança en els jugadors i en 
l’entrenador”, va dir Sanchís a 
la presentació de l’equip, el 28 
d’agost, a l’estadi de la Ferreria. 

Un punt. El CD Montcada ha 
debutat a la lliga amb una de-
rrota a casa contra l’Olesa, un 
dels favorits per pujar, per 1-4 i 
amb un empat a zero en el seu 
desplaçament a Igualada. Els 
verds han ofert en ambdós en-
frontaments una bona imatge, 
tot i que els ha faltat punteria de 
cara a gol. 

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA
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DEBUT DEL VALENTINE
El conjunt de Joan Cortés 
comença la Copa Catalunya 
el dia 18 a Santa Coloma

CH LA SALLE MSS ONTCADA
El club d’handbol presentarà tots 

els equips de l’entitat el 18 de 

setembre al pavelló Miquel Poblet 

PÀG. 28 PÀG. 28

Un CD Montcada renovat aposta 
per la joventut per garantir el futur  
El club local ha començat la competició amb una derrota contra l’Olesa (1-4) i un empat a Igualada (0-0)
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El CD Montcada no va poder imposar-se a l’Olesa, un dels favorits per pujar, en el primer matx de lliga de la Primera Catalana

FUTBOL FEMENÍ

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’EF recupera la 
base de l’equip 
que va pujar a 
Primera Divisió

L’equip femení de l’EF Mont-
cada ha recuperat la major part 
de les jugadores que va acon-
seguir l’ascens a Primera Di-
visió ara fa dues temporades. 
El bloc ha fitxat set noies joves 
que provenen del Molins de 
Rei, el Cerdanyola i l’Espayol.  
El tècnic montcadenc Antonio 
Moya ha tornat a la banqueta 
amb la idea de crear “un equip 
compacte que no tingui tants 
problemes per mantenir la 
categoria com l’any passat”.
Un dels objectius de l’entitat 
és consolidar el futbol femení 
al planter amb la creació d’un 
conjunt infantil-cadet que en-
trenen dues jugadors sèniors. 
En aquesta línia de difusió, a 
la xarxa social Facebook també 
s’ha constituït un grup per do-
nar a conèixer tota l’actualitat 
relacionada amb l’equip fe-
mení. L’EF femení jugarà el 
primer partit de lliga el dia 26 
de setembre contra l’AEM de 
Lleida.

L’Ajuntament avança 12.500 euros a l’entitat verda per iniciar la lliga

L’Ajuntament ha avançat al CD Mont-

cada 12.500 euros de la subvenció 

de l’any vinent per fer front a diversos 

pagaments a l’inici de temporada. Se-

gons fonts municipals, el consistori ha 

pres aquesta decisió perquè la situació 

era molt crítica ja que, de no haver-era molt crítica ja que, de no haverera molt crítica ja que, de no haver se 

liquidat aquests pagaments, el club 

s’hauria vist abocat a la desaparició. 

L’entitat necessitava els diners per 

inscriure els jugadors a la lliga, un trà-

mit que havia de fer fins al 5 de se-

tembre. A més, el Montcada tampoc 

podia iniciar la competició si abans no 

havia resolt el conflicte amb els dos 

entrenadors de la temporada passa-

da –Juan Pino i Jaume Creixell– que 

han denunciat el club perquè no han 

cobrat. “Gràcies a les gestions de la 

Federació i de l’Ajuntament s’ha po-

gut arribar a una solució consensua-

da”, ha remarcat el regidor d’Esports, 

Juan Parra (PSC), qui ha agraït a la 

Federació la seva comprensió “per 

possibilitar que un club amb 87 anys 

d’història continuï portant el nom de 

la nostra ciutat arreu de Catalunya”.

Per la seva banda, el president del CD 

Montcada, Modesto ‘Tato’ Sanchís, ha 

agraït la predisposició de tothom per 

trobar una sortida però ha puntua-

litzat que “aquí ningú s’ha de posar 

l’etiqueta de salvador” | SA 

El femení de l’EF s’ha reforçat molt
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L’objectiu dels locals és recuperar la categoria perduda la temporada passada  

La Unió ha començat la lliga 
amb un empat a zero al camp 
municipal de Can Sant Joan 
contra la Torreta, disputat el 
12 de sete  mbre sota un sol de 
justícia. En el primer matx ofi-
cial de la temporada, els homes 
d’Oswaldo Leboso van mostrar 
un clar domini defensiu, però no 
van saber aprofitar les diverses 
ocasions de gol que van disposar 
al llarg del partit, especialment a 
la segona part. “No estem des-
contents perquè el joc ha estat 
ordenat i intens, però ens falta 
millorar l’atac i imposar més 
pressió als rivals”, va dir Lebo-

so. El Sant Joan ha quedat en-
quadrat enguany al Grup Novè 
de Segona Territorial, després de 
perdre la categoria la campanya 
anterior. El club ha mantingut 
la columna vertebral de l’equip 
de l’any passat, però ha incorpo-
rat  diversos jugadors molt joves. 
Per al tècnic, “l’objectiu és fer 
un bloc i sortir a guanyar tots 
els partits”, ha indicat Leboso, 
qui ha afegit que la plantilla s’ha 
d’oblidar de la reestructuració 
que vol fer la Federació Catala-
na de Futbol cara la temporada 
vinent a totes les categories te-
rritorials. A partir del 2011-12, 
despareixeran totes les catego-

ries des de la Preferent fins a la 
Tercera Regional. La Primera 
Catalana –on juga el CD Mont- Mont Mont
cada– es dividirà en dos grups 
i la resta d’equips es distribuirà 
a la Segona, Tercera i Quarta 
Catalana. L’objectiu del Sant 
Joan és quedar entre el segon i 
el 13è per poder entrar a la nova 
Tercera Catalana i no baixar a 
l’última categoria. 
En l’aspecte econòmic, La 
Unió ha renovat el conveni 
d’esponsorització amb la cimen-
tera Lafarge. “Sense el seu su-
port no podríem continuar”,
ha dit el president, José Gonzá-
lez.  

Sílvia Alquézar/Laura Grau  |  Redacció

FUTBOL. SEGONA TERRITORIAL

El Sant Joan debuta a la lliga a 
casa amb un empat sense gols

L’FS Mausa es reforça amb quatre 
jugadors per intentar de nou l’ascens

FUTBOL SALA. Primera B

L’FS Mausa Montcada ha fet 
un equip per intentar pujar a 
Primera A, un ascens que no 
s’ha produït perquè enguany 
no hi ha hagut tantes renúncies 
com s’esperava a causa d’una 
reestructuració de les cate-
gories superiors. El nou pro-
jecte esportiu del Mausa està 
basat en el mateix equip que 
la campanya passada amb la 
continuïtat del 80% dels juga-
dors i la incorporació de qua-
tre reforços: l’ala-pivot Marc 
Alegret, l’ala-tancament Pol, el 
pivot Adrià Espallargas i l’ala 
Gerard.  Han causat baixa Javi 
Vázquez i David del Corral. 

Els objectius. “Volem ser pri-
mers de grup i assegurar-nos
l’ascens a Primera A”, ha dit 
el tècnic, Juan Antonio Jaro, 
qui considera que la clau per 
arribar al final de la lliga amb 
les opcions intactes serà no 
perdre punts a casa. “No hem 
de perdre els punts que vam 
deixar escapar al principi de 
lliga de l’any passat”, ha re-
marcat l’entrenador. El Mau-
sa debutarà a la competició el 
pròxim 3 d’octubre a Manlleu, 
un dels rivals complicats que 
també aspira a ser-hi al grup 
dels clubs capdavanters. 
Pel que fa a la pretemporada, 
l’FS Montcada ha guanyat tots 

els partits amistosos, exhibint 
un bon nivell.

Sílvia Alquézar  | Redacció

El Sant Joan va debutar a casa contra la Torreta i no va poder passar de l’empat a zero gols
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L’equip vol començar amb bon peu per no repetir el mal començament de fa un any 
La UE Santa Maria lluitarà 
aquesta temporada per tornar 
a Segona Territorial i recupe-
rar així la categoria perduda la 
temporada passada. El club va 
presentar el nou equip el 4 de 
setembre a l’estadi de la Ferre-
ria coincidint amb la festa ma-
jor de Terra Nostra. L’entitat va 
organitzar un triangular en què 
van participar els amfitrions, la 
Llagosta B i el Sant Joan, que 
es va adjudicar el torneig. El 
Santa Maria s’ha reforçat amb 
nombrosos jugadors molt joves 
i segueix dirigit enguany pel 
tècnic que va acabar la cam-
panya anterior, José Luis Sán-
chez. En el torn de parlaments, 
el president, Francisco Rome-

ro, va remarcar que “l’objectiu 
és pujar”. A la presentació, 
hi va haver una representació 
municipal, encapçalada per 
l’alcaldessa, Maria Elena Pérez, 
i el regidor d’Esports, Juan Pa-
rra, tots dos del PSC.

El Santa Maria lluitarà 
per pujar de categoria

FUTBOL

Sílvia Alquézar  | Redacció
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El Santa Maria jugarà enguany a Tercera

El Mausa intentarà pujar a Primera A
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El montcadenc Javier Quílez, 
del CA Mollet, ha quedat cam-
pió d’Espanya en la categoria 
de veterans majors de 50 anys 
a la prova dels 5.000 metres 
marxa, disputada a Arona (Te-
nerife). El marcador local va 
invertir un temps de 27 minuts 
i 3 segons. Uns dies abans, Quí-
lez també va pujar al podi a la 
mateixa prova al Campionat de 
Catalunya, on va acabar en se-
gona posició amb un registre de 
26 minuts i 36 centèsimes. 

Triatló. El montcadenc Víctor 
Peña va acabar a la quinzena 
posició a la categoria de 30 a 34 
anys al Campionat d’Espanya 
de Triatló, que es va disputar a 
final d’agost a Pulpi (Almeria). 
D’altra banda, el triatleta local 
també va finalitzar a la mateixa 
classificació al Campionat de 

Catalunya, que va tenir lloc a 
Banyoles el dia 4. L’esportista 
montcadenc, que compagina els 
entrenaments amb la seva feina 
de monitor d’spinning a Mont-
cada Aqua, s’ha mostrat con-
tent amb els resultats. La triatló 
consta de tres proves: 1.500 m. 
nedant, 40 quilòmetres en bici i 
10 quilòmetres corrent. 

Quílez, campió d’Espanya 
als 5.000 metres marxa

ATLETISME

Sílvia Alquézar  | Redacció

El triatleta Víctor Peña ha estat 15è al torneig estatal i català
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El triatleta Víctor Peña al torneig de Banyoles 

CEAV

Èxit d’inscrits 
a la caminada 
per Collserola
El Centre Espeleològic Alpí 
Vallesà (CEAV) organitza el 
19 de setembre la primera ca-
minada popular per Collserola. 
L’excursió, de 16 quilòmetres, 
començarà a la plaça Lluís Com-
panys a les 8h. En el moment de 
tancar aquesta edició, ja hi havia 
inscrites 120 persones, una xifra 
que l’organització creu que se su-
perarà amb escreix i es compli-
ran les previsions d’un límit de 
150 caminants | SA

L’equip de Dídac de la Torre debutarà a la Lliga Catalana el dia 18 contra el Pardinyes

El CH La Salle Montcada ha 
treballat intensament des de fi-
nals d’agost per estar a punt per 
debutar a la Lliga Catalana el 18 
de setembre al pavelló Miquel 
Poblet contra el Pardinyes. La 
plantilla del primer equip se-
gueix sota les ordres de Dídac 
de la Torre –que també s’estrena 
com a director tècnic del club– i 
amb pràcticament tots els juga-
dors de la campanya anterior. El 
primer equip no podrà disposar 
fins al gener d’un dels seus juga-
dors més importants, Jesús Jimé-
nez ‘Chus’, que participa en un 
programa d’estudis a l’estranger. 
En el capítol d’incorporacions, el 
conjunt s’ha reforçat amb Adrià 
Bonilla (Barberà), extrem es-
querra que pot defensar tan de 
segon com d’avançat; el porter 

Ricard Presas (Granollers), que 
va jugar al club fins a la catego-
ria cadet i que, amb gairebé dos 
metres d’alçada; Aleix Illa (La 
Garriga),  extrem dret que va 
militar l’any passat a Primera 
Catalana i amb molta qualitat en 
el llançament, i Aaron Campos 

(Poble Nou),  jugador ambidex-
tre que pot jugar tant a segona 
com a primera línia. 
El tècnic ha fet un balanç positiu 
de la pretemporada. “Ens hem 
reforçat bé i crec que podrem 
quedar entre els cinc primers”,
ha dit de la Torre.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

HANDBOL

La Salle es reforça amb quatre 
fitxatges per assolir nous reptes

La Salle ha reforçat la plantilla per intentar quedar entre els primers classificats de la Lliga

El Cim inicia la Ruta del 
Tres Monts per etapes

MUNTANYA

El Centre Excursionista de 
Montcada, el Cim, ha co-
mençat a fer la Ruta dels Tres 
Monts, un recorregut entre el 
Montseny i Montserrat dividit 
en sis etapes. Els components 
de l’entitat local van fer la pri-
mera el 4 de setembre. Van 
haver de caminar durant 22 
quilòmetres per arribar fins a 
Tagament, amb un desnivell 
acumulat de 1.384 metres. La 

segona etapa serà entre Taga-
ment i Sant Feliu de Codines, 
passant per Figaró i Sant Mi-
quel del Fai. La caminada, que 
es farà el 23 d’octubre, és de 18 
quilòmetres amb un desnivell 
d’uns 1.300 m. D’altra banda, 
l’entitat també participarà el 
18 i 19 de setembre a la marxa 
Matagalls-Montserrat. A més, 
el Cim organitza el dia 25 una 
sortida de tot el dia al Congost 
del Mont Rebei, a Lleida.

Sílvia Alquézar  | Redacció

> Dos triatletes locals a l’Antwerp Ironman
Els triatletes montcadencs Joan Muñoz i Xavi Carvajal van acabar a la 
posició 549 i 551 respectivament d’un total de 1.200 arribats a la prova 
Antwerp Ironman 70.3, disputada el 25 de juliol a la ciutat belga d’Am-
beres. El primer va invertir un temps total de 5 hores, 3 minuts i 18 
segons, mentre que el segon va travessar la meta tan sols quatre segons 
més tard. La mitja Ironman consisteix a nedar 1’9 quilòmetres, recórrer 
90 quilòmetres en bici i córrer una mitja marató | SA
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El club ha incorporat dos jugadors experimentats per afrontar la categoria superior

El Valentine debutarà el 18 de se-
tembre a la Copa Catalunya –ca-
tegoria assolida la campanya ante-
rior– a la pista del Santa Coloma. 
L’equip, que segueix sota les ordres 
de Joan Cortés, ha incorporat dos 
fitxatges força experimentats en 
categories altes. Es tracta del pivot 
Eloy Singüenza, de 30 anys i 1’95 
m. que havia jugat a Castelló, i del 
base escolta Daniel del Castillo, de 
26 anys i 1’92 metres que es va for-
mar al planter blaugrana i ara es-

tava jugant a Sevilla. Finalment, el 
pivot Quique Moragas, de 36 anys 
i 2’13 metres d’alçada que havia es-
tat internacional absolut i jugador 
del Barça i Manresa –amb qui es 
va proclamar campió de l’ACB–, 
no s’ha pogut incorporar per pro-
blemes físics. 

Objectius. Per al tècnic local, 
l’objectiu inicial és mantenir la ca-
tegoria en el primer any a la Copa 
Catalunya. “Ens hem reforçat 
bastant, però ara hem de veure 

com s’acopla l’equip”, ha indicat 
Cortés. El CB Montcada ha iniciat 
la seva nova etapa sota la presidèn-
cia de Luis Miguel Rodríguez, que 
ha configurat una directiva de 20 
persones: “Hem incorporat per-
sones amb perfils diversos que 
els agradi el bàsquet”. Entre els 
projectes a curt termini, Rodrí-
guez ha avançat que vol dur a ter-
me una campanya de captació de 
socis i batejar l’Escola amb el nom 
del desaparegut Ramón Fernán-
dez, exjugador i extècnic del club. 

Sílvia Alquézar  |  Redacció

BÀSQUET. COPA CATALUNYA

El Valentine debutarà a la Copa 
a la pista del Santa Coloma
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El Valentine s’estrena a la Copa Catalunya el dia 18 a la pista del Santa Coloma de Gramanet
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Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQUET

FUTBOL SALA 

El primer equip de l’AE 
Can Cuiàs –al Grup Quart 
de Primera Divisió– ha co-
mençat a preparar la nova 
temporada sota les ordres 
de Matías Ruiz. El bloc ha 
fet canvis incorporant cinc 

nous fitxatges. “Volem 
quedar el més amunt 
possible”, ha dit el tècnic, 
qui ha lloat la il·lusió del 
conjunt davant el nou pro-
jecte. El club no disposarà 
enguany de sènior B | SA

> L’Escola fa un sènior molt jove 
El sènior de futbol sala de l’EF Montcada està format enguany 
per una plantilla jove, amb una mitjana d’edat de 20 anys. 
L’equip militarà a la Segona Divisió, on s’ha marcat com a 
objectiu conjuntar el bloc perquè els jugadors s’adaptin a la 
categoria. L’Escola també disposarà d’un conjunt juvenil a 
Primera Divisió, a més de l’equip cadet i infantil, tots dos a 
Segona | SA

El CEB Can Sant Joan dis-
posa enguany d’un equip 
més en competició després 
de la creació d’un sènior fe-
mení, que jugarà a Tercera 
Catalana B. El bloc, dirigit 
per Fernando Peña, està 
format per jugadores vete-
ranes, algunes de les quals 
havien jugat a equips de 
Montcada. D’altra banda, 
l’entitat manté una tempo-
rada més el sènior masculí, 
entrenat per Dani Pérez i 

que jugarà al Campionat 
Territorial, i el sots-25, que 
competirà al Campionat B 
i enguany està dirigit per 
Josep Bacardit. L’objectiu 
del Can Sant Joan és fer un 
bon paper a les respectives 
categories i promoure la 
pràctica del bàsquet. Les 
competicions començaran 
el 25-26 de setembre. El 
club organitza el dia 19 un 
seguit de partits amistosos 
a l’escola El Viver per do-
nar a conèixer els equips.

El B. Montseny-Can Sant Joan jugarà novament al Campionat Territorial

El conjunt de Matías Ruiz ha incorporat cinc fitxatges

El club manté el primer equip masculí i el sots-25

L’AE Can Cuiàs renova 
l’equip de Primera Divisió

El CEB Can Sant Joan
crea un sènior femení

> Pere Arbona entrena La Salle B
El segon equip de La Salle Montcada ha iniciat una nova 
etapa amb l’entrenador Pere Arbona a la banqueta. L’equip 
jugarà a Tercera Catalana, tot i que opta a una plaça vacant a 
Tercera Preferent, una categoria superior nova que ha creat 
enguany la Federació Catalana. Els montcadencs van iniciar 
la pretemporada a principi de setembre | SA

El sènior de l’AE Can Cuiàs jugarà un any més a Primera Divisió  
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> L’Elvira-La Salle renova la directiva 
L’Associació Esportiva Elvira-La Salle ha començat la tempo-
rada amb canvis a la direcció de l’entitat. A partir d’ara, el nou 
responsable de l’entitat és Diego Carmona, que substitueix 
en el càrrec Cristina Iniesta. L’Elvira-La Salle ha començat a 
preparar la nova temporada que afronta amb nous reptes per 
als seus equips de bàsquet i futbol sala | LR
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La Joventut Atlètica Mont-
cada ( JAM) ha començat la 
nova temporada a les pistes 
construïdes a l’antic camp 
de futbol de Terra Nostra, 
al polígon de la Ferreria. 
El club s’ha traslladat a 
les noves instal·lacions ja 
que a la seva ubicació fins 
ara al Pla d’en Coll –entre 
el pavelló Miquel Poblet i 
el CAP Les Indianes– hi 
ha prevista la construcció 
del nou institut Montser-
rat Miró. “Estem molt 
contents amb l’equipa-
ment perquè disposem 
de vestidors amb dutxes, 
que allà no en teníem, i 

la corda, de 300 metres, 
és de qualitat”, ha indicat 
el president de la JAM, 
Ildefonso Teruel. D’altra 
banda, el club ha posat en 
marxa per segon any l’Es-
cola d’atletisme, que aple-
ga una quinzena d’infants 
que entrenen els dimarts i 
dijous de 18 a 19.30h. L’en-
titat vol fer una campanya 
de captació de nous practi-
cants d’atletisme, tot i que 
el president reconeix que 
el trasllat a la Ferreria pot 
ser un handicap. “Estem 
a tan sols 500 metres de 
l’estadi de la Ferreria”,
explica el responsable de 
la JAM.

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) ha 
obert les inscripcions per 
a les activitats esportives 
programades a la Zona 
Esportiva Centre, al pa-
velló Miquel Poblet, al 
Kursaal i a la Casa de la 
Vila. Al gimnàs munici-
pal del carrer Bonavista hi 
haurà classes d’aerobic de 
manteniment, tonificació, 
steps, tai-txí per a adults, 
a més d’aerobic i tai-txí 
per a infants. Per als més 
grans, l’IME també ofer-
ta una gran quantitat de 
cursos de diferets estils de 
balls com els llatins, els de 
saló, roda cubana, en línia 
i danses orientals. Pel que 
fa a la resta d’equipaments, 
Esports ha treballat con-
juntament amb la Regido-
ria de Cultura per oferir a 
la ciutadania pilates, ioga 
i tai-txí al pavelló Miquel 
Poblet, tai-txí, ioga i dan-

ses orientals al Kursaal i 
danses orientals, tai-txí i 
ioga a la Casa de la Vila. 
La major part de les clas-
ses són en horari de tarda. 
Les inscripcions s’han de 
fer a les oficines de l’IME, 
situades a Montcada Aqua 
(Tarragona, sn) de dilluns 
a divendres de 9 a 13h i 
de dilluns a dijous de 17 
a 19h. Els preus oscil·len 

entre els 90 i els 60 euros 
trimestrals. També hi ha 
disponibles abonaments 
per a tota la temporada o 
per l’any sencer, a més de 
bonificacions per als ma-
jors de 65 anys residents a 
Montcada.

Futbol 7. Fins al 23 de se-
tembre és oberta la ins-
cripció a la Lliga d’Hivern, 

que es disputarà d’octubre 
a juny els dimecres i diven-
dres a l’estadi de la Ferre-
ria. La quota per conjunt 
és de 1.300 euros. La ma-
trícula s’ha de fer a l’IME. 
La campanya anterior, la 
competició va ser un èxit 
de participació amb 11 
conjunts, batent-se el rè-
cord d’inscripció. L’actual 
campió és el Team.

NOVA TEMPORADA

El ioga és una de les activitats que oferta l’IME a diferents equipaments municipals com ara la Casa de la Vila

Sílvia Alquézar | Redacció
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Les classes es faran a la Zona Centre, al pavelló Miquel Poblet, al Kursaal i la Casa de la Vila 

La JAM entrena a les 
pistes de la Ferreria

ATLETISME

Sílvia Alquézar | Redacció

El club inicia la segona temporada de l’Escola
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La nova instal·lació de La Ferreria disposa també de vestidors amb dutxes
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BÀSQUET. CB MONTCADA

El Valentine potencia 
l’escola del planter 

El Valentine ha començat 
a preparar la nova tempo-
rada marcada per la reno-
vació de la junta directiva, 
presidida per Luis Miguel 
Rodríguez. El CB Mont-
cada vol impulsar especial-
ment l’escola, que compta 
amb un nou coordinador, 
el jugador del primer equip 
Xavi Carvajal. En el mo-
ment de tancar aquesta 

edició, la inscripció arriba-
va ja a prop dels 30 infants, 
que entrenen els dimarts i 
dijous de 17.15 a 18.45h. 
Les persones interessades 
es poden adreçar en aquest 
horari per la pista coberta 
o bé per les oficines del 
club. “Volem fer una es-
cola amb valors més glo-
balistes, que els nois s’ho 
passin bé gaudint amb el 
bàsquet”, ha indicat el nou 

director esportiu, Moisés 
Sánchez. El club té enguany 
vuit equips: premini, mini 
A i B, preinfantil, cadet, 
júnior A i B i sots-21, la no-
vetat d’enguany. “És una 

categoria pont entre els 
juvenils i els sèniors per 
ampliar la formació”, ha 
dit Sánchez, qui ha comen-
tat que ha desaparegut un 
conjunt cadet. 

Sílvia Alquézar | Redacció

El club ha creat aquesta temporada un sots-21

El Valentine presenta força novetats amb l’arribada de la nova junta directiva

> Homenatge a esportistes d’elit
En un acte presidit pels somriures i el bon humor l’Ajun-
tament va homenatjar el dia 14 tres dels esportistes d’elit 
del municipi que enguany han assolit importants fites. Es 
tracta de l’atleta juvenil del la JAM Aitor Martín, campió 
d’Espanya i de Catalunya en 2.000 metres obstacles; la 
ciclista Anna Villar, campiona d’Espanya i de Catalunya en 
la modalitat de rally BTT, i M. Carmen Gómez, subcampi-
ona del món de dards i campiona de Catalunya. Tots tres 
acaben de culminar una temporada plena d’èxits que el 
consistori ha volgut significar amb el lliurament d’una pla-
ca conmemorativa. A la foto, els guardonats amb les auto-
ritats municipals | PAP

IL
A

R
A

B
IÁ

N

L’IME oferta activitats esportives a 
diversos equipaments municipals 
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FUTBOL. EF MONTCADA

L’Escola tindrà 21 equips i donarà 
formació a prop de 300 infants  

L’Escola de Futbol Mont-
cada ja ha començat la 
nova temporada, en què 
disposarà d’un total de 21 
equips i donarà formació 
al voltant de 300 infants 
amb edats compreses entre 
els 4 i els 18 anys. El club 
està perfilant els equips 
de la nova campanya on 
hi ha canvis importants 
com la transformació de 
la categoria aleví, que ha 
passat a ser de futbol 7, 
una reestructuració que ha 
obligat l’entitat a crear cinc 
alevins.

Més canvis. Una altra de 
les novetats d’aquest any 
de l’EF és la potenciació 
del futbol femení amb la 
creació d’un conjunt cadet. 
D’altra banda, el direc-

tor esportiu del club, José 
Manuel Jurado, també 
ha remarcat que un altre 
dels objectius d’enguany 
és “consolidar i projectar 
els equips més grans –ju-
venil, cadet i infantil– per-
què els més petits tinguin 
uns conjunts on emmira-
llar-se”.
L’EF compta amb 8 en-
trenadors nous. Els in-
fants interessats a jugar a 
l’Escola es poden adreçar 
de dilluns a divendres, de 
18 a 21h, a l’estadi de la 
Ferreria o bé al camp de 
futbol de Can Sant Joan. 
La presentació de tots els 
equips de l’entitat es farà, 
com ja és tradicional, el 
12 d’octubre, tot i que en-
guany la ubicació serà el 
camp municipal de futbol 
de Can Sant Joan.

Sílvia Alquézar | Redacció

El club disposarà enguany d’un total de cinc conjunts alevins per la reestructuració de la categoria

L’EF tindrà enguany cinc equips alevins perquè han passat a ser de futbol 7
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L’equip juvenil del CD 
Montcada ha iniciat el ro-
datge per competir aquesta 
temporada a Primera Divi-
sió, categoria que va asso-
lir la campanya anterior 
després d’una gran cam-
panya. Els montcadencs, 
sota les ordres un any més 
de Juan Meca, han renovat 
bona part de la plantilla 
ja que vuit jugadors de 
l’any passat han passat a 
ser amateurs: 5 n’han pu-
jat al primer equip del CD 
Montcada i 3 n’han fitxat 
pel Sant Joan. 

Lliga difícil. El conjunt 
local, que ha quedat en-
quadrat al Grup Setè, s’ha 
marcat com a objectiu con-
tinuar a la categoria, tot i 
que el seu tècnic ha afegit 
que “no descartem res, 
anirem pas a pas però 
aspirem a tot”. Meca re-
coneix que aquesta cam-
panya serà més difícil que 
l’anterior perquè els rivals 

són més complicats. “Te-
nim molta il·lusió de fer 
un bon paper i ja estem 
desitjant de començar la 
lliga”, ha dit l’entrenador. 
La competició començarà 
el pròxim 10 d’octubre i el 
primer rival dels montca-
dencs serà l’Andalucía de 
Barberà a domicili. El juve-
nil tornarà a jugar a l’estadi 
de la Ferreria els dissabtes 
a les 16h, compartint hora-
ri amb l’Escola.

El juvenil no descarta 
res a Primera Divisió

FUTBOL. CD MONTCADA

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL SALA. FS MONTCADA

Els blocs del Mausa lluitaran 
per seguir a la Divisió d’Honor

L’FS Mausa Montcada té 
enguany tots els primers 
equips de cada categoria al 
màxim nivell. El prebenja-
mí, benjamí, infantil A, ca-
det, juvenil i cadet-infantil 
femení lluitaran aquesta 
temporada per mantenir-
se a la Divisió d’Honor. 
El coordinador esportiu 
del club, Juan Antonio 
Jaro –que també entrena 
el sènior A–, s’ha mostrat 
satisfet perquè “el treball 
dels tres últims anys ha 
donat el seu fruit”. En 
aquest sentit, el tècnic ha 
remarcat que els esforços 
se centraran de nou a se-
guir formant jugadors i 
persones.

Bon planter. L’entrenador 
també ha destacat que hi 
ha molt bona fornada de 
jugadors al club, en espe-
cial a les categories juveni-
ls, infantil i benjamí, “que 
segur que lluiten per es-

tar a dalt del seu grup”.
A banda d’aquests blocs, 
el Mausa també disposa al 
planter d’un infantil B, que 
milita a la Primera Divisió. 
Les competicions de lliga 
començaran totes entre el 
3 i 16 d’octubre.
El Mausa presentarà tots 
els equips de l’entitat el 

pròxim 25 de setembre a 
les 17h al pavelló Miquel 
Poblet. Hi haurà partits 
amistosos dels diferents 
conjunts tant al matí com 
a la tarda contra els com-
binats del FS Sagarra. El 
primer equip, que milita 
a Primera Nacional B, ju-
garà les 18h.

Sílvia Alquézar | Redacció

El club organitza el 25 de setembre la presentació oficial amb partits amistosos
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L’FS Mausa Montcada té pràcticament tots els equips a la Divisió d’Honor

HANDBOL. CH LA SALLE 

La Salle presenta els conjunts 
el 18 de setembre al pavelló

El CH La Salle Montcada 
presentarà els equips el 
18 de setembre al pavelló 
Miquel Poblet. A partir de 
les 16h jugaran els equips 
cadets masculí i femení i 
a les 18h, el primer con-
junt del club debutarà a 
la Lliga Catalana contra 
el Pardinyes de Lleida. A 
la mitja part, hi haurà un 
partit a càrrec dels blocs 
benjamins de l’escola i, 
en acabar l’enfrontament, 
els protagonistes seran els 
alevins. La presentació ofi-
cial tindrà lloc a partir de 
les 20h. 

Canvis. La Salle presenta 
diverses novetats aques-
ta temporada. El nou 
director tècnic és Dídac 
de la Torre, entrenador 
del primer equip. També 
s’incorpora com a respo-
nable de l’escola Pere Ar-
bona, que també dirigirà 
el sènior B i el cadet mas-

culí. A nivell d’equips, el 
club montcadenc ha creat 
enguany un equip cadet 
femení, que s’afegeix a 
l’infantil que ja jugava la 
temporada passada. Pel 
que fa als objectius del 
planter, el president, Josep 
Maresma, ha indicat que 
l’entitat s’ha marcat com a 
prioritat seguir potenciant 
l’handbol a les escoles de 

la ciutat. “Volem arribar 
a més centres i crear-ne
més equips alevins i ben-
jamins”, ha dit Maresma, 
qui ha avançat que també 
continuaran amb la inicia-
tiva d’organitzar sessions 
teòriques i pràctiques a cà-
rrec de jugadors de primer 
nivell com la que va fer la 
campanya anterior Andrei 
Txephin.

Sílvia Alquézar | Redacció

L’escola, dirigida per Pere Arbona, vol introduir l’handbol a més escoles locals

La Salle vol potenciar el planter amb la difusió de l’handbol a més escoles

El CD Montcada jugarà al Grup Setè
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Anna Villar

La recompensa a molts esforços. El 18 de juliol d’enguany, la montcadenca Anna Villar (Barcelona, 
1983) aconseguia a Montjuïc una de les victòries més esperades, el campionat d’Espanya de ciclisme en 
la modalitat de Rally. Aquest títol s’afegia als ja acumulats aquesta temporada: el Campionat de Catalunya 
de Rally, el de Marató i el Superprestigi Massi-Open Espanya. Tots aquests mèrits, més la desena plaça 
a la Marató d’Alemanya, estan culminant en què aquesta veïna de Can Sant Joan sigui una ferma candi-
data a obtenir la plaça per a Espanya d’aquesta modalitat de ciclisme per als Jocs Olímpics de Londres 
2012, tot i que la balear Marga Fullana, l’actual número 1, no li posarà fàcil. Llicenciada en Geologia per 
la Universitat de Barcelona, Villar ha aparcat de moment aquests estudis per dedicar-la Universitat de Barcelona, Villar ha aparcat de moment aquests estudis per dedicarla Universitat de Barcelona, Villar ha aparcat de moment aquests estudis per dedicar se de ple al ciclis-
me, esport al que va entrar per afició i on ha acabat com a corredora d’elit al club Ayala Syncros Team. Ha 
triat una de les vessants de les dues rodes més dures i les seves cames han de suportar proves d’asfalt, 
amb revolts, de muntanya i fins i tot maratons de més d’un centenar de quilòmetres.

“M’estic esforçant al màxim 
per poder arribar a Londres”

-Campiona d’Espanya de BTT. Com 

se sent després de la victòria?

Estic molt contenta d’haver aconse-
guit el títol perquè portava anys bus-
cant-lo i es resistia. La victòria ha estat 
una recompensa a tant patiment. 
-Com està vivint la temporada?

He fet ja una mena de tour per Euro-
pa i l’Amèrica del Nord. He participat 
a diverses competicions mundials a 
Bèlgica, Alemanya, Suïsa, Itàlia i a 
Israel vaig anar a un europeu. A prin-
cipi d’agost vaig acabar en desena 
posició a la Marató d’Alemanya i a les 
copes del Món dels Estats Units i el 
Canadà, a principi de setembre, vaig 
quedar a la posició 28, una mica més 
baix del que m’esperava per tot el que 
m’havia preparat.
-Coneixerà molts països, doncs?

El que conec és multitud d’aeroports! 
La veritat és que quan estàs en com-
petició veus poc, el municipi on et 
toca córrer i poc més. És una de les 
poques pegues que li veig a viatjar 

mentre competeixo, perquè a mi 
m’encanta fer turisme.
-En quin moment sortir amb la bici 

deixa de ser una afició i es conver-

teix en la seva professió?

Sortia amb els amics durant els caps 
de setmana i en un moment donat, 
quan tenia uns 18 anys, em vaig ani-
mar i vaig començar a anar a com-
peticions com la Copa catalana en 
BTT, quan formava part del club de 
la botiga Action. D’aquí vaig passar a 
Madrid i des de fa sis anys em dedico 
a la competició d’elit.
-El seu calendari és molt diferent al 

de la resta...

Quan tothom acostuma a estar de va-
cances, a l’estiu, jo em trobo en plena 
acció. El meu calendari comença a fi-
nal de febrer i s’allarga fins a l’octubre, 
que és quan penjo la bicicleta durant 
unes setmanes i descanso fins que 
arrenquen els entrenaments.
-Com viu la seva família estar al cos-

tat d’una esportista d’elit?

Des del primer moment m’ha donat 
tot el seu suport i han entès que hi 
hagi mesos complicats i que pas-
si poc per casa quan estic en plena 
competició. Quan corro a Catalunya 
venen tots a veure’m.

-I pot viure del ciclisme?

Més aviat, sobrevisc. No tinc, ni molt 
menys, el sou d’un futbolista però 
mica en mica, el ciclisme s’està pa-
gant millor. És molt important trobar 
un bon equip, però has de fer molta 
feina per promocionar l’esport i bus-
car espònsors.
-No m’imagino a Leo Messi buscant 

patrocinadors per al Barça.

Però nosaltres no pertanyem a un 
esport majoritari i entre tots hem de 
sumar esforços per tirar endavant. A 
més, tinc molt bona sintonia amb el di-
rector de l’equip, Manuel Gómez Aya-
la, que també és el meu entrenador.
-Quant dura la carrera d’una com-

petidora de ciclisme en BTT?

La nostra vida esportiva es pot allar-La nostra vida esportiva es pot allarLa nostra vida esportiva es pot allar
gar fins més enllà dels 40 anys i 
diuen que als 30 estem en el punt 
òptim de forma, tot i que de vega-
des corro amb noies de 18 anys que 
em superen. El que tinc clar és que 
deixaré de competir quan perdi la 
motivació i a hores d’ara no em fal-
ta. De fet, estic treballant per poder 
anar als Jocs Olímpics de Londres.
-I ho té fàcil?

D’Espanya només hi ha una plaça 
o dues com a molt, si obtenim una 
bona puntuació. Som tres les corredo-
res que les disputem, Marga Fullana, 
l’actual número 1, Rocío Gamonal i jo. 
Les tres estem aconseguint el màxim 

de punts possibles als campionats.
-Amb quina prova gaudeix més?

Amb l’Open d’Espanya de Rally, per 
això estic tan contenta d’haver acon-
seguit el campionat. El 80% dels en-
trenaments els faig a carretera però la 
muntanya m’agrada molt.
-Com valora la situació actual de 

l’esport femení?

Sóc optimista perquè en ciclisme, 
per exemple, cada vegada hi ha més 
noies. Quan surto a entrenar veig mol-
tes dones fent bici, corrent, els gimna-
sos n’estan plens... 
-Espanya està vivint una època dau-

rada a nivell esportiu. Això li posa el 

llistó molt alt...

Obtenir èxits és molt important per-Obtenir èxits és molt important perObtenir èxits és molt important per
què administracions o empreses 
vulguin invertir en esports. A l’Estat 
espanyol ja s’hi destinaven recursos, 
però majoritàriament a les modalitats 
més tradicionals. Sembla que ara 
les col·laboracions s’estan obrint a 
d’altres disciplines.

“És molt important per a 
un país estar en un nivell 
òptim d’èxits esportius 
perquè això repercuteix 
en una major inversió”

Campiona d’Espanya de BTT

A títol personal
SILVIA DÍAZ
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