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La Xarxa d’Intercanvi de Co-
neixements de Can Cuiàs (Xic)
va aprofitar la festa major del 
barri –celebrada els dies 16, 17 
i 18 de setembre– per organit-
zar el primer mercat d’intercan-
vi, una alternativa per adquirir 
béns de consum sense usar 
diners, que va congregar una 
vintena de participants. L’entitat 
vol organitzar tres o quatre mer-
cats d’intercanvi al llarg de l’any. 
“Encara hem de concretar les 

línies de treball que seguirem, 
però estem il·lusionats”, va ex-
plicar Sergi Rocamora, del grup 
gestor. Al costat de les novetats, 
no han faltat cites clàssiques del 
programa com la paella popular, 
el festival de play-backs, la festa 
de l’escuma i els inflables. “No 
m’esperava una resposta tan 
massiva als actes i això em fa 
pensar que la gent s’ha tornat 
a il·lusionar amb la festa”,
ha valorat el president de l’AV, 
Francisco Castro.

FESTA MAJOR DE CAN CUIÀS

Laura Grau | Can Cuiàs

El mercat d’intercanvi 
desperta força interès
L’AV destaca la bona resposta del veïnat als actes programats

Veïns i veïnes de Can Cuiàs van interessar-se per intercanviar objectes en el primer mercat
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el retro-visor
Antoni Orihuela

Fundació Cultural

Aquest burgès il·lustre es va convertir en un cronista accidental de la història de Montcada

D’entre la gran quantitat de fa-

mílies barcelonines que a final 

del segle XIX i principis del XX 

van escollir Montcada com a lloc 

per passar-hi l’estiu, cal fer men-

ció especial de la família Ubach, 

primerament Francesc Ubach i 

Vinyeta, reconegut poeta i drama-

turg (Mestre en Gai Saber dels 

Jocs Florals de 1874), i després el 

seu fill, Albert Ubach i Mascaró, 

aficionat a la història i a la literatu-

ra, que es va convertir en cronista 

i documentalista de la història de 

Montcada arran d’un fet singular 

que ell mateix va recollir.

Coincidint amb la diada del Cor-

pus l’any 1893, la família passa-

va uns dies a Montcada. Una nit 

la seva mare es va despertar de 

matinada amb uns forts dolors a la 

cama. Atesa pel doctor Buxó, més 

conegut com el senyor Pepet, li va 

diagnosticar un atac de reuma i li 

va recomanar unes fregues, però 

el mal no remetia. Quan va còrrer 

la veu sobre el mal de la senyora 

Ubach, la casa es va omplir de la 

“bona gent” de Montcada... Però 

malgrat la bona voluntat i els con-

sells dels veïns, el mal no cedia. 

L’única solució era trobar una ba-

nyera i sotmetre la malalta a uns 

banys d’aigua calenta. El Cisquet 

de cala Meta, ajudat per en Lluc 

Sala i en Miquel Arenes, van en-

ganxar al carro la mula Lleona i va 

anar cap a Sant Andreu a buscar 

una banyera a casa d’un conegut. 

La recomanació del metge va fun-

cionar i hores després, quan tot 

just veien passar la processó de 

Corpus per davant de la casa, els 

dolors ja remetien. 

Agraïment. Fos quina fos la cau-

sa del guariment, si els banys o la 

gràcia del Santíssim, el fill Albert 

va quedar tan afectat per l’actitud 

solidària dels veïns del poble –“un 

racó del cel”, segons el descrivia 

el seu pare–, que va decidir com a 

forma d’agraïment, recollir i escriu-

re en fitxes esdeveniments i dades 

que pogués obtenir de diferents 

arxius, de la premsa i d’altres pu-

blicacions que tinguessin alguna 

relació amb la història de Montca-

da. Tots els seus documents, que 

la família va cedir anys després a 

la Fundació Cultural Montcada, 

conformen un important arxiu 

històric, que actualment està en 

fase d’ordenació i digitalització. 

Podem afirmar que el seu pas 

per Montcada va deixar una forta 

petjada, que ara rep un reconeixe-

ment oficial amb la placa que la 

Fundació Cultural i l’Ajuntament 

li han dedicat al carrer Barcelona 

de Montcada.

Albert Ubach, un estiuejant agraït

Albert Ubach i Mascaró
Tots els seus 
escrits conformen 
un important arxiu 
històric de la ciutat
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PREMIS ESPORTIUS
El lliurament de trofeus als 

esportistes locals es farà el dia 

28 a l’àgora de Montcada Aqua

HANDBOL
La Salle ensopega en el seu debut 

a la Primera Estatal amb dues 

derrotes amb el Bordils i el Vendrell

PÀG. 30 PÀG. 28

L’afició de Montcada va gaudir 
de valent amb el festival de joc 
que l’FC Barcelona va oferir 
davant l’Huracanes Tampico 
de Mèxic (85-40) en el partit 
organitzat el 5 d’octubre pel 
Club Bàsquet  Montcada amb 
motiu de la segona edició del 
Trofeu Vila de Montcada. El 
matx va omplir de gom a gom 
el pavelló Miquel  Poblet, que 
va registrar una entrada de 
més d’un miler de persones. 
A l’inici de l’enfrontament, 
el president del club montca-
denc, Luis Miguel Rodríguez, 
va agrair la presència dels 
dos equips i va remarcar que 
“aquest partit és una mostra 
d’agraïment a l’empresa de 
pintures Valentine que ens 
dóna suport econòmic des de 
ja fa 15 anys”.

Valoracions. El Barça, tot i no 
jugar amb la seva estrella, Joan 
Carles Navarro –que havia 
anat a Madrid a la presentació 
de la Lliga Endesa–, va ser molt 
superior davant un rival de la 
Lliga Nacional mexicana que 
no va tenir cap opció davant 
la màquina blaugrana, que va 
tancar a Montcada un pretem-
porada perfecta amb cap derro-
ta i dos títols. A la mitja part 
del matx, els jugadors blaugra-
na es van fer una foto amb tots 

els jugadors del planter del Va-
lentine, que van seguir el partit 
a peu de pista asseguts darrera 
d’una de les cistelles. 
La llotja del pavelló va comp-
tar amb l’assistència de nom-
broses personalitats vinculades 
al bàsquet, a més d’una repre-
sentació de Valentine amb la 
presència del director general, 
Francisco Ferrer, i una delega-
ció municipal encapçalada per 
l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), qui va lliurar el trofeu 
de campió al capità del Barça, 
Víctor Sada, qui va dir respecte 
el partit que “hem guanyat un 
equip atípic que no està acos-
tumat al ritme de la competi-
ció d’Europa”.

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

II TROFEU DE BÀSQUET VILA DE MONTCADA

Montcada vibra amb el festival del 
Barça davant l’Huracanes Tampico
El partit, organitzat pel CB Montcada, va omplir de gom a gom el pavelló Miquel Poblet el passat 5 d’octubre 

El Barça va oferir un gran espectacle de bàsquet als aficionats que omplien el pavelló M. Poblet 

BÀSQUET. LLIGA EBA

Rafa Jiménez  | Redacció

El Valentine 
obté la primera 
victòria a la 
pista de l’Arenys

El Valentine va sumar la seva 
primera victòria en el seu re-
torn a la Lliga EBA a la pista de 
l’Arenys Bàsquet (64-74). L’equip 
que entrena Mario del Campo 
sempre va anar per davant en 
el marcador. “Vam afrontar el 
partit amb molta concentra-partit amb molta concentrapartit amb molta concentra
ció, respectant el nostre rival 
des del primer minut”, va eximer minut”imer minut” -, va ex, va ex
plicar el tècnic local, Mario del 
Campo, qui va voler destacar 
“la bona feina que vam fer 
sobretot en defensa”. Una sesobretot en defensa”sobretot en defensa” -
tmana abans, els montcadencs 
no van poder sumar la victòria 
en el primer matx de lliga, ju-
gat a casa. Els locals van perdre 
contra el Mollet per 84-88 en un 
partit on els visitants van arribar 
a tenir un avantatge de 18 punts. 
Els montcadencs van reduir di-Els montcadencs van reduir diEls montcadencs van reduir di
ferències fins empatar a 80. Als 
darrers minuts, el Mollet es va 
endur el triomf “en ser un equip 
més conjuntat”, va dir el presi-, va dir el presi, va dir el presi
dent, Luis Miguel Rodríguez.
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El Valentine va perdre contra el Mollet a casa
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Els jugadors del Barça i de l’Huracanes Tampico amb l’alcaldessa, els directius de Valentine i el president del CB Montcada en acabar el matx
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El matx de la primera volta entre els dos equips locals del Grup Sisè serà a Can Sant Joan

El pròxim 9 d’octubre tindrà 
lloc al camp municipal de Can 
Sant Joan el primer derbi local al 
Grup Sisè de Tercera Catalana. 
El Sant Joan rebrà la visita del 
Santa María, un partit que pro-
met ser molt vibrant i disputat 
entre dos clubs i dues plantilles 
que es coneixen molt, ja que hi 
ha diversos jugadors que han 
militat a ambdós blocs. Serà un 
duel obert entre un equip que 
està a dalt com el Sant Joan i un 
altre que no ha començat bé, so-
bretot a casa. El Santa María es 
troba a la tretzena posició amb 4 
punts, tots aconseguits lluny de 

l’estadi de la Ferreria. Per la seva 
banda, el Sant Joan és el segon 
classificat amb 9 punts, a tan 
sols un del lideratge. 

Últims partits. Precisament, La 
Unió va perdre el primer lloc 
en el darrer partit disputat al 
camp del Sant Celoni, on va 
encaixar per 3-0 la primera de-
rrota a la competició. Els homes 
de José Manuel Martín ‘Pinti’ es 
van veure superats per un rival 
“format per gent veterana en 
aquestes categories, que està 
acostumada a un tipus de joc 
molt diferent al nostre”, va dir 
l’entrenador, qui s’ha mostrat 

content pel bon inici de tempo-
rada. D’altra banda, el davanter 
Critian Artés va haver de ser 
atès pels serveis mèdics després 
de trencar-se el septe nassal.
Pel que fa al Santa María, l’equip 
que dirigeix José Luis Sánchez 
va perdre a l’estadi contra el Cer-
danyola per 1-4 al darrer partit 
disputat. “Vam fer un partit 
per oblidar, vam sortir dor-
mits i al minut 15 ja havíem 
encaixat un 0 a 2”, va explicar 
el segon entrenador de l’equip, 
Óscar Guerrero, qui creu que 
“no hem de buscar culpables 
en cap posició, tots vam estar 
malament”.

FUTBOL. TERCERA CATALANA

El Sant Joan i el Santa María 
jugaran el primer derbi el dia 9

Sílvia Alquézar  | Redacció

El CD Montcada no ha pogut 
sumar cap punt dels dos partits 
que ha disputat fins a l’estadi 
de la Ferreria. Els homes d’Iván 
Rodríguez van perdre contra la 
Gramanet B per 2-6 en el primer 
matx davant l’afició i, al següent 
enfrontament com a locals, els 
montcadencs van caure derro-
tats amb el Mollet per 0-2 en el 
derbi vallesà del Grup Primer de 
Primera Catalana. En el debut a 
casa, els verds no van oferir una 
bona imatge, segons va indicar el 
tècnic, qui va demanar perdó als 
seguidors montcadencs en consi-
derar que l’equip “va fallar en 
atac i en defensa”.

Partit estrany. Pel que fa a 
l’últim partit jugat a l’estadi, la 
mateixa plantilla ha qualificat 
l’enfrontament d’estrany, tenint 
en compte que els verds van aca-
bar amb 7 homes per l’expulsió 
de José María, Aitor, Emanuel i 
Pacheco –totes a la segona part– i, 
al minut 10, es va lesionar un dels 
liniers, que es va haver de retirar 
quedant només un únic jutge de 
línia. “No va ser un partit dur 
per haver-hi 4 expulsats”, va 
dir Rodríguez. El primer període 
va ser igualat, amb oportunitats 
per als dos conjunts, mentre que 
a la represa, un error defensiu 

després d’un córner va permetre 
al Mollet inaugurar el marcador. 
El Montcada va lluitar per neu-
tralitzar l’avantatge, disposant de 
diverses ocasions clares de gol 
malgrat la inferioritat numèrica. 
Els dos punts que ha sumat fins 
ara el Montcada han estat gràcies 
als dos empats aconseguits a Far-
ners i a Peralada. Els verds van 
oferir una bona imatge i, en el 
cas del darrer enfrontament, els 
homes de Rodríguez van anar 
guanyant gairebé fins al final, tot 
i quedar-se també amb un home 
menys per l’expulsió de Jordi 
Mir. El CD Montcada visitarà el 
pròxim 9 d’octubre el camp del 
Sant Llorenç de Terrassa, tercer 
classificat amb 10 punts.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada comença amb mal 
peu a l’estadi amb dues derrotes  
El conjunt verd ha sumat dos punts en quatre jornades i es troba a la quinzena posició del Grup Primer

El CD Montcada va perdre contra el Mollet a l’estadi per  0-2 en el derbi vallesà de Primera
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Rodríguez: ‘L’equip té moltes ganes de guanyar a casa i surt engarrotat”

L’entrenador del CD Montcada, 

Iván Rodríguez, reconeix que 

l’equip no ha pogut exhibir el 

seu nivell a l’estadi de la Ferre-

ria en els dos partits de lliga que 

ha disputat fins ara perquè juga 

amb massa nervis i molt intran-

quil. “És un aspecte que hau-
rem de treballar per no cometre 
errades com les del primer gol 
del Mollet; l’equip té moltes ga-
nes de guanyar a casa i surt en-
garrotat”, opina el tècnic mont-

cadenc, qui ha lloat l’actitud de 

la plantilla perquè “sempre es 
deixa la pell al camp i, tot i 
estar en inferioritat numèrica, 
dóna la cara en tot moment. 
Estic molt content”. Respecte 

a les nombroses expulsions a 

les primeres jornades, Rodrí-

guez reconeix que potser “sor-
tim revolucionats perquè som 
conscients que s’ha d’anar al 
màxim, aquest aspecte també 
el treballarem”| SA El tècnic del CD Montcada, Iván Rodríguez

FUTBOL FEMENÍ

L’EF Montcada 
inicia la lliga  
amb dos triomfs 
i un alt nivell

L’equip femení de l’EF Montcada 
ha iniciat la lliga al Grup Segon 
de Primera Divisió de la millor 
manera possible: guanyant i ex-
hibint bon joc. Les noies que en-
trena Antonio Moya van debu-
tar a la competició al camp del 
Sant Quirze, on van superar el 
rival per 3-5 amb una remuntada 
espectacular a la represa després 
d’anar perdent 2-0 al primer pe-
ríode. “Van donar una lliçó de 
força i capacitat de reacció”, va 
indicar l’entrenador.
Pel que fa al primer partit jugat 
al camp de Can Sant Joan, el 
conjunt de l’Escola va superar 
l’ENFAF d’Andorra per 8-0, 
amb sis gols ja al primer temps. 
“Vam fregar la perfecció i vam 
finiquitar el matx a la prime-
ra part”, va manifestar Moya, 
qui considera que la plantilla té 
“molta qualitat”.

L’EF Montcada ha començat fort a la lliga
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Sílvia Alquézar  | Redacció
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La Salle ha debutat a Primera 
Estatal amb dues derrotes i molts 
nervis, tot i que l’equip ha trans-
mès bones sensacions en els dos 
primers partits de lliga disputats. 
Els homes de Pablo Camarero es 
van estrenar a la difícil pista del 
Bordils, un dels favorits a lluitar 
per les places d’ascens, on van 
caure per un abultat 34 a 25. Els 
9 gols de diferència no recullen 
la igualtat que hi va haver sobre 
la pista i en el marcador. “Vam 
fer un bon partit, però vam pa-fer un bon partit, però vam pafer un bon partit, però vam pa
gar els nervis del debut i vam 
tenir molts problemes davant 
la superioritat física d’un gran 
conjunt”, va dir l’entrenador, qui 

es mostra optimista perquè la 
plantilla està treballant molt per 
adaptar-se a la nova categoria. 

Nervis. A la jornada següent, La 
Salle va jugar el primer partit al 
pavelló Miquel Poblet a la nova 
categoria. Els montcadencs van 
caure derrotats davant del Ven-
drell per 20 a 21. Segons el tèc-
nic, els nervis de voler fer un bon 
partit a casa va ser un dels motius 
que van impedir a la plantilla fer 
un bon matx: “Vam jugar ma-“Vam jugar ma“Vam jugar ma
lament, no vam saber llançar 
amb precisió ni agafar veloci-
tat, vam cometre antics errors i, 
a més, teníem els nervis de vo-
ler oferir una victòria a l’afició, 

hem d’aprendre a treure’ns la 
pressió del damunt”.
El tècnic va comparar el seu 
equip amb rivals com el Ven-
drell, “un veterà en aquesta 
categoria, d’un club amb juga-categoria, d’un club amb jugacategoria, d’un club amb juga
dors i estructura professional; 
a nosaltres ens falta agafar el 
ritme i això, a més de treball, 
ho dóna el temps”. Tot i les difi-
cultats, la primera part va acabar 
amb un avantatge per als mont-amb un avantatge per als montamb un avantatge per als mont
cadencs de tres gols i l’últim tant 
dels tarragonins va arribar a 10 
segons per al final. A la pròxima 
jornada, La Salle visita Saragossa 
i, a la següent, rep La Roca el dia 
15 d’octubre, al pavelló Miquel 
Poblet (20.15h).

L’equip va perdre a la pista del Bordils (34-25) i davant del Vendrell al pavelló (20-21)

Sílvia Alquézar  |  Redacció

HANDBOL. PRIMERA ESTATAL

La Salle s’estrena a la categoria 
amb dues derrotes i molts nervis

El conjunt local va guanyar per 3-5 després d’una remuntada ‘espectacular’ al final

L’FS Montcada ha començat 
amb bon peu la seva temporada 
a la Tercera Divisió Nacional, 
obtenint una victòria a domicili 
davant el Caldes, per 3 a 5. En 
el seu debut oficial, el tècnic, Jor- Jor Jor
di Rozas, es va mostrar satisfet 
del bon joc que van fer els seus 
homes, especialment a la sego-
na part, però ja va avançar que 
“patirem en camp contrari 
perquè tinc la impressió que 
ens veuen com un dels favorits 
de la lliga i els equips inicia-
ran el partit extramotivats”.
El Caldes va sortir fent un joc 

tancat, el que va dificultar al 
Montcada les possibilitats de 
contraatac. Tot i així, els mont- mont mont
cadencs van arribar al descans 
amb un 1 a 2 favorable, però 
“mostrant un joc molt poc vis-
tós”, va destacar el tècnic. A la 
represa, el Caldes va reaccionar 
i es va avançar en el marcador 
(3-2) i va ser en aquest moment 
quan els homes de Rozas van fer 
un canvi de mentalitat i van re-
muntar en els 10 últims minuts, 
amb un joc “espectacular”, se-
gons l’entrenador. Els gols van 
ser obra de Gerard Esteller (3), 
Grimaldos i Roger Bonet.

FUTBOL SALA. TERCERA DIVISIÓ

L’FS Montcada debuta amb 
una victòria valuosa a Caldes 

Silvia Díaz  | Redacció

L’FS Montcada vol intentar de nou l’ascens
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> Hi haurà derbi local al Grup I de Primera Divisió
Montcada viurà aquesta temporada 

un derbi local de futbol sala al Grup 

Primer de la Primera Divisió, prota-

gonitzat per l’AE Can Cuiàs i el sè-

nior B de l’FS Montcada, ascendit 

de la campanya anterior. Ambdós 

equips debutaran a la competició el 

16 d’octubre, el primer a casa con-

tra el Racing Pineda, mentre que el 

segon ho farà a domicili davant del 

Montseny. Els derbis seran els da-

rrers partits de cada volta, el primer 

el 2 de febrer i el segon el 27 de 

maig. En el primer matx, l’FS Montcada B serà el conjunt local | SA

> La Salle Iste femení comença el 16 d’octubre
L’equip de La Salle Iste femení començarà la lliga de Primera Catalana el 

pròxim 16 d’octubre. Les montcadenques, dirigides de nou per Esperanza 

Hoyos, debutaran a la competició al pavelló Miquel Poblet contra el Molins 

de Rei. El conjunt local s’està preparant a fons per poder millorar la bona 

campanya anterior. El primer amistós, disputat el 20 de setembre, La Salle 

Iste va vèncer el Sant Quirze per un contundent 37 a 17. L’equip manté 

bona part de la plantilla de la temporada passada, amb algunes incorpora-

cions per reforçar el bloc | SA

> Comencen les lligues territorials de bàsquet
Els equips de l’Elvira-La Salle i del 

CEB Can Sant Joan ja han començat 

les seves respectives competicions. 

Ambdós clubs tenen enguany dos 

conjunts sèniors masculins i un fe-

mení. El més destacat de les dues 

primeres jornades ha estat l’àmplia 

victòria de l’Elvira B contra el BIM 

per 116 a 22. També hi ha hagut 

alguns triomfs ajustats com el del 

Mama Mandawa del CEB Can Sant 

Joan contra el Santa Perpètua X, per 

61 a 62, o bé el del Montseny-Can 

Sant Joan davant del Sant Andreu 

per 64 a 68. Pel que fa a les noies, el 

conjunt de Can Sant Joan va caure 

derrotat contra Les Franqueses per un clar 60 a 23, mentre que l’Elvira va 

vèncer el Torelló per 61 a 40 a la primera jornada | SA
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La Salle ha debutat a la Primera Estatal amb dues derrotes, l’última a casa contra el Vendrell
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El ciclista també s’ha proclamat sotscampió estatal i de l’Open d’Espanya al grup M-30

BTT

El ciclista local Pau Egeda obté 
el Gran Premi Copa Catalana 

El ciclista montcadenc Pau Ege-
da, de l’equip Tomàs Bellès-
Cannodale, s’ha proclamat 
campió de la categoria M-30 al 
Gran Premi Massi Copa Cata-
lana, una competició formada 
per 7 proves distribuïdes per 
tota la geografia catalana on el 
corredor local ha fet podi a to-
tes les curses, una regularitat 
que li ha permès adjudicar-se el 
triomf global. L’última prova va 
tenir lloc a Montjuïc, on Egeda 
va quedar en segona posició en 
la modalitat de cros country. 
Aquesta victòria posa punt i fi-
nal a una temporada en què el 
ciclista montcadenc també ha 
quedat sotscampió d’Espanya 
i de l’Open estatal, que consta 
de cinc curses. A nivell interna-

cional, Egeda va prendre part a 
la prestigiosa Copa de França 
Subaru, que es va disputar a la 

Vall d’Isere, on el corredor local 
va aconseguir una brillant sego-
na posició.  

Sílvia Alquézar  |  Redacció

Can Piqué guanya tres 
medalles al torneig català

TIR AMB ARC

El Club Català de Tir amb 
Arc Can Piqué ha guanyat 
tres medalles al Campionat de 
Catalunya de camp, disputat el 
25 de setembre a La Llacuna 
(Tarragona). Els tres podis es 
van aconseguir a la modalitat 
d’arc recte. El montcadenc Fé-
lix Pérez va quedar en prime-
ra posició a la categoria sènior 

masculí, mentre que el seu com-
pany d’equip Manel Fuentes va 
obtenir el guardó de bronze. 
En sènior femení, Alicia Var- Var Var
gas continua sumant victòries i 
ampliant el seu palmarès, ja que 
es va classificar en primer lloc. 
Precisament, Vargas i Fuentes 
participen del 6 al 9 d’octubre 
al Campionat d’Espanya, que es 
disputa a Trujillo (Cáceres). 

Sílvia Alquézar  | Redacció 

El montcadenc Pau Egeda, al centre, amb el trofeu que l’acredita campió de la Copa Catalana

Sílvia Alquézar | Redacció

BALL ESPORTIU 

CAMINADA PER LA SERRALADA MARINA

Unes 270 persones van partici-
par el 18 de setembre a la segona 
edició de la Caminada popular 
per la Serralada de Marina, or-
ganitzada pel Centre Espeleo-
lògic Alpí Vallesà (CEAV). La 
sortida es va desenvolupar amb 
total normalitat i, segons un dels 
organitzadors, Ildefonso Gar-
cía, la valoració és molt positiva 
“perquè la caminada es conso-
lida”. Els participants van poder 
escollir entre un itinerari llarg 
(21 quilòmetres) i un de més de 
breu, de 12.

La parella formada per Eva Nieto 
i Carles Cirera, del Club de Ball 
Esportiu Endansa, es va proclamar 
entre el 24 i 25 de setembre campi-
ona de Catalunya de ball llatí en la 
cate  goria sènior I. A més, la pa-cate  goria sènior I. A més, la pacate  goria sènior I. A més, la pa
rella composada per Elian Nieto i 
Marc Sanz va aconseguir el tercer 
lloc al Campionat de Catalunya 
llatí (adult 2). D’altra banda, Nieto 
i Cirera també van aconseguir els 
dies 17 i 18 de setembre la meda-dies 17 i 18 de setembre la medadies 17 i 18 de setembre la meda
lla de plata a l’European Master 
Games Lignano 2011, disputat a 
Itàlia. Nieto-Cirera ha estat convo-
cada pel Comitè Olímpic Internaci-
onal a participar al 2013 al World 
Master Games Torino. Aquesta pa-Master Games Torino. Aquesta paMaster Games Torino. Aquesta pa
rella prendrà part el 23 d’octubre al 
Campionat Internacional de Mons 
(Bélgica), el 18 de novembre a l’Aus-
trian Open (Viena) i el dia 11 de 
desembre representarà a Espanya 
al Campionat del Món, que es dis-
putarà a Rouen (França). “Estem 

molt contents amb els resultats 
perquè el nivell és molt elevat 
i hi ha molta participació”, ha 
indicat la ballarina Eva Nieto, qui 
s’ha mostrat molt optimista cara 
les pròximes competicions a nivell 
internacional. “Volem fer un bon 
paper”, ha manifestat Cirera.

Els ballarins del CE Endansa han guanyat en ball llatí

La sortida del CEAV es consolida 
amb més de 270 participants

La parella Nieto-Cirera, 
campiona de Catalunya

La parella Nieto-Cirera durant una actuació
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Unes 270 persones van participar a la II Caminada per la Serralada de Marina
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Sílvia Alquézar  |  Vallensana

Alicia Vargas, Félix Pérez i Manel Fuentes amb la medalla que van guanyar al torneig català
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L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) ha 
ampliat fins al 14 d’octubre 
el termini per presentar 
candidatures als Premis Es-
portius 2011, que es faran 
públics el dia 28 a l’Àgora 
de Montcada a les 19.30h. 
Els historials per optar als 
reconeixements s’han de 
presentar al registre d’en-
trada de l’Oficina d’Aten-
ció Ciutadana (OAC) de 
l’Ajuntament (avinguda de 
la Unitat, 6, planta baixa),  
pels propis esportistes, per 
les entitats o bé per altres 
persones sempre i quan 
tingui el consentiment de 
l’interessat/interessada. Se-
gons el reglament elaborat 
pel consistori, l’acte tindrà 
tres apartats diferents per a 
mencions especials, reconei-
xements i premis esportius. 
L’objectiu dels guardons 
serà potenciar el reconei-

xement social de la pràctica 
esportiva i posar de mani-
fest l’esforç i la dedicació 
dels esportistes, les entitats 
i les persones vinculades a 
l’esport local. La proposta 
dels nominats es farà mit-
jançant la presentació de 
candidatures i, per decidir 
l’atorgament dels premis, es 
constituirà un jurat especí-
fic que les avaluarà.

Jurat. Ja ha quedat constitu-
ït el jurat del certamen, que 
serà l’encarregat d’analitzar 
i valorar totes les propostes 
i puntuar-les d’acord als cri-
teris recollits a les bases dels 
Premis Esportius, aprova-
des per la Junta de Govern 
Local el passat 12 de juliol. 
El president del jurat és 
el responsable de l’IME i 
regidor d’Esports, Marc 
Rodríguez (PSC). També 
hi ha vuit vocals: dos re-
presentants dels mitjans de 

comunicació local (Raül 
Rivas i Sílvia Alquézar), 
quatre membres d’entitats 
esportives ( Joan Asbert, Il-
defonso Teruel, Domingo 

Calduch i Antonio Moya) 
i dos integrants del Con-
sell de l’Esport Escolar de 
Montcada (Agustín Fuertes 
i José Andrés).  

PREMIS ESPORTIS 2011

Durant la gala, es premiaran els millors esportistes de la temporada passada 

Silvia Díaz | Redacció

La cerimònia de lliurament de premis es farà el dia 28 a l’Àgora de Montcada Aqua a les 19.30h

L’IME amplia la data per presentar 
candidatures fins al 14 d’octubre
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> La lliga de futbol 7 comença el dia 28 
Un total de nou equips s’han inscrit a la Lliga d’Hivern de 

futbol 7 d’aquesta temporada, organitzada per l’Institut Mu-

nicipal d’Esports i Lleure (IME). La competició començarà el 

pròxim 28 d’octubre i els partits es disputaran a l’estadi de la 

Ferreria els dimecres i divendres a partir de les 19h | SA 

> Els jocs escolars necessiten àrbitres 
El Consell de l’Esport Escolar de Montcada (CDEM) i l’Institut 

Municipal d’Esports i Lleure (IME) necessiten àrbitres per a 

la lliga escolar 2011-12. Les persones interessades es po-

den adreçar a les oficines del carrer Tarragona, en horari de 

matí i tarda. Els equips van començar a entrenar a principi 

d’octubre i la competició tindrà lloc a partir de novembre. En 

el cas de la lliga de multiesport, durant el primer trimestre tin-

drà lloc la lliga d’handbol, al segon es disputarà la competició 

de bàsquet i, a l’últim, serà el torn per al futbol. A la foto, uns 

nens entrenen a bàsquet a una escola de la ciutat | SA 

El Valentine remodela el seu local 
per obrir-lo a tots els aficionats

El Club Bàsquet Montca-
da va inaugurar la remo-
delació de la seva seu, si-
tuada al carrer Bonavista, 
realitzada durant l’estiu. El 
nou local s’ha reorganitzat 
i ha guanyat en espai i 
pretén convertir-se, segons 
paraules del president 
de l’entitat, Luis Miguel 
Rodríguez, “en la casa 
dels amants del bàsquet 
a Montcada, no només 
dels membres del club”.
L’acte va comptar amb la 
presència de l’expresident 
de l’entitat Pere Oliva i 
alguns exjugadors com 
Santi Abad. També hi va 
haver una representació 
de l’Ajuntament, encapça-
lada per l’alcaldessa Ma-
ría Elena Pérez i dos dels 

seus regidors, el d’Esports, 
Marc Rodríguez, i el presi-
dent de l’Àrea de Política 
Territorial, Juan Parra, 
tots tres del PSC. Els 
edils van rebre de part del 

club un carnet de soci per 
aquesta temporada 2011-
2012, que va començar 
la setmana passada i que 
suposa el retorn del pri-
mer equip a la Lliga EBA. 

“L’Ajuntament sempre 
està al costat de les enti-
tats del municipi i hem 
volgut estar presents a la 
inauguració del seu nou 
local, que està a l’alçada 
d’aquest gran grup”, va 
comentar Rodríguez. 

Obres d’art. Per decorar 
el seu nou local, el club 
ha rebut dues aportacions 
ben especials per part de 
dos dels artistes més re-
coneguts del municipi: 
‘Maese’ Pérez i Luis Bar-
bosa, que han fet donació 
d’un quadre i una escul-
tura, respectivament. En 
els propers mesos, els res-
ponsables de l’entitat  bus-
caran una ubicació dintre 
del seu local per a aquestes 
dues obres. 

Rafa Jiménez | Montcada

BÀSQUET

El CB Montcada va aprofitar l’acte per lliurar als representants municipals carnets de socis per a l’equip EBA

El president del Valentine va lliurar un carnet de soci a les autoritats
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BÀSQUET

Sílvia Alquézar  | Redacció

Bon inici 
dels equips 
de l’Elvira

Els dos equips del planter de 
l’Elvira-La Salle han debu-
tat a la competició amb bon 
peu. El conjunt sots-21 mas-
culí juga enguany al Nivell 
B i encapçala la classificació 
després d’haver guanyat els 
dos primers partits de lliga. 
Els montcadencs van vèn-
cer el Llinars per 74 a 47 i 
l’Esportiu Bàsquet per 31 a 
62. D’altra banda, l’equip 
júnior es troba enquadrat al 
Grup 2 del Nivell C. Els lo-
cals van guanyar contra el 
Centelles per 59 a 63. 

> Bona inscripció a les activitats de l’IME
La primera setmana d’octubre han començat les activitats es-

portives que l’Institut Municipal d’Esports i Lleure (IME) oferta 

al Kursaal, la Casa de la Vila, al pavelló Miquel Poblet i a la 

Zona Esportiva Centre. Les propostes, la majoria relaciona-

des amb els balls i les tècniques de relaxació, han tingut una 

bona acceptació per part de la ciutadania i, molts grups, ja 

estan tancats. Les persones que estiguin interessades encara 

es poden inscriure a les oficines del carrer Tarragona  | SA 

BÀSQUET

Sílvia Alquézar  | Redacció

El júnior del 
Can St. Joan 
arrenca bé

El conjunt júnior masculí 
del CEB Can Sant Joan ha 
començat la lliga amb dues 
victòries i una derrota, al 
Grup 4 del Nivell B del 
Campionat de Catalunya. 
Els montcadencs van 
guanyar les dues primeres 
jornades de la competició 
davant de Les Corts B per 
42 a 62 i contra l’Horta B 
per 59 a 50. En canvi, al 
darrer partit, els nois van 
perdre amb l’Alella per 64 
a 52. 
Pel que fa als conjunts 
femenins, l’infantil juga 
al Nivell B. A la primera 
jornada, les noies van vèn-
cer a la pista del Llinars 
per 66 a 78. D’altra banda, 
el conjunt preinfantil ha 
quedat enquadrat al Grup 
4 del Nivell C. Al primer 
matx, l’equip va superar el 
Palau per un clar 7-59.Els equips de l’Elvira han debutat bé
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L’Escola té aquesta temporada 
350 jugadors i més de 20 equips 

Fidel a la mateixa data, 
l’Escola de Futbol Montcada 
presentarà el 12 d’octubre a 
l’estadi de la Ferreria tots els 
equips que formen l’entitat 
aquesta temporada, en un 
acte que començarà a les 
10.30h i comptarà amb la 
desfilada de tots els juga-
dors i jugadores, a més dels 
parlaments a càrrec de les 
autoritats municipals i el 
president del club. 

Les xifres. Al voltant de 350 
infants i joves formaran part 
de l’EF aquesta temporada, 
distribuïts en 25 equips: el 
sènior femení, dos juvenils, 
dos cadets, tres infantils, 
cinc alevins, quatre benja-
mins, tres prebenjamins, 
un patufet, un d’escola i tres 
conjunts de futbol sala, ca-
det, juvenil i sènior. “Com 
a escola, els nostres prin-

cipals objectius són que 
els infants es formin i s’ho 
passin bé”, ha manifestat 
el coordinador de l’entitat, 
Carlos Depares, qui, a ni-
vell competitiu, ha avançat 
que el repte a inici de tem-
porada és “treballar per-

què l’aleví A pugi de cate-
goria; de la resta, esperem 
mantenir-nos”. Pel que fa 
al cos tècnic, Depares ha ex-
plicat que l’entitat s’ha dotat 
d’entrenadors “que pugen 
encara més el nivell del 
club”, entre els quals hi ha 

jugadors del CD Montca-
da i un professor específic 
per a porters. A excepció 
del cadet de futbol sala i el 
Femení, que han iniciat la 
temporada, tots els equips 
comencen la lliga el cap de 
setmana del 8 i 9 d’octubre.

Silvia Díaz | Redacció

FUTBOL

L’entitat farà la presentació oficial de totes les plantilles el 12 d’octubre, a l’estadi de la Ferreria, a les 10.30h

Els equips de l’Escola de Futbol Montcada ja han començat a entrenar a l’estadi i al camp de Can Sant Joan
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L’equip juvenil del CD Montcada debutarà aquesta temporada a Preferent
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L’FS Montcada presenta tots 
els equips el dia 8 al pavelló 

La presentació oficial dels 
dotze equips que formen 
l’FS Montcada tindrà lloc 
el 8 d’octubre al pavelló 
Miquel Poblet, a partir 
de les 16.45h, una estona 
abans que comenci el pri-
mer partit de lliga a casa 
del sènior (18h) i després 
del matx que disputarà el 
juvenil (15h). 
El club disposarà aquesta 
temporada d’un preben-
jamí, dos benjamins, dos 
alevins, dos infantils, un 
cadet masculí i un altre 
femení, el juvenil i els 
sèniors A i B. A totes les 
categories del planter hi 
ha un conjunt que milita 
a la màxima divisió de les 
seves respectives lligues, a 
excepció del cadet masculí, 
del qual el coordinador de 
l’entitat, Lolo Rodríguez, 
ha manifestat que “hem fet 

un equip potent per inten-
tar pujar de nivell”.

Activitats previstes. L’acte 
començarà amb una actua-
ció de ball a càrrec del gim-
nàs Jym’s i, a continuació, 
desfilaran per la pista tots 
els jugadors i jugadores de 
l’FS Montcada, començant 
pels petits i acabant pels 

sèniors. Els parlaments 
aniran a càrrec de les au-
toritats municipals i de la 
directiva de l’entitat. 
Les lligues dels conjunts 
aleví, infantil i juvenil de 
Divisió d’Honor ja estan 
en marxa. La resta d’equips 
començaran la temporada  
durant el cap de setmana 
del 15 i 16 d’octubre. 

Silvia Díaz | Redacció

FUTBOL SALA

El club tindrà aquesta temporada 10 conjunts al planter i dos sèniors masculins

L’FS ha duplicat el nombre de jugadors. A la imatge, partit del juvenil
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El juvenil cau contra el Gavà i 
no jugarà a la Lliga Catalana

L’equip juvenil de La Salle 
jugarà aquesta tempora-
da a Primera Catalana, 
després d’haver perdut 
l’eliminatòria davant del 
Gavà al Grup 4 en vuitens 
de final. Els montcadencs, 
dirigits per Jaume Puig, 
van perdre a la pista del 
Baix Llobregat per 30 a 
25 i, al matx de tornada, 
van caure al pavelló per 
20 a 24. Els locals no han 
hagut de passar la ronda 
classificatòria per formar 
part de la competició de 
Primera Catalana perquè 
la campanya anterior van 
jugar a la màxima catego-
ria de l’handbol català.

Femení. D’altra banda, el 
cadet femení tampoc hi 
serà aquesta temporada a 
la Lliga Catalana, ja que 
va perdre l’eliminatòria 

contra el Sant Joan Despí 
en caure derrotat als dos 
partits per 14-21 i 24-10. El 
conjunt local, dirigit per 
Àlex Expósito, jugarà a 
la Primera Catalana. Pel 
que fa a l’infantil femení, 
l’equip de La Salle dispu-
tarà els dies 8 i 9 d’octubre 
la fase de classificació per 

a la màxima categoria da-
vant de l’Epic Casino de 
Terrassa. Segons fonts del 
club local, hi ha moltes op-
cions de poder repetir l’èxit 
aconseguit la campanya 
anterior, en què les mont-
cadenques ja van superar 
el conjunt terrassenc en la 
mateixa eliminatòria.

Sílvia Alquézar | Redacció

HANDBOL. LA SALLE

El cadet femení també va perdre l’eliminatòria per a la màxima categoria

El conjunt juvenil de La Salle jugarà aquesta temporada a Primera Catalana
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L’equip juvenil del CD 
Montcada no ha començat 
amb bon peu a la nova ca-
tegoria de Preferent, asso-
lida la temporada passada. 
Els nois de Rafa González 
van perdre contra el Gi-
ronès-Sabat per un clar 0-4 
en un matx que els rivals 
van controlar de principi a 
fi. Els visitants van inaugu-
rar el marcador en el minut 
22. Ja a la represa, al 51, el 
conjunt gironí va ampliar 
l’avantatge i, amb dos con-
tracops al 68 i al 72, va sen-

tenciar el matx. La plantilla 
és conscient que no ha tin-
gut un bon debut a la com-
petició i que treballarà dur 
per millorar en les pròxi-
mes jornades. “Hem de se-
guir esforçant-nos perquè 
en aquest primer matx 
no hem donat sensació de 
reacció en cap moment”,
ha dit l’entrenador verd.
D’altra banda, el primer 
partit que havia de jugar 
el conjunt juvenil al camp 
de l’OAR Vic es va ajornar 
per la mort del tècnic del 
primer equip del club.

El juvenil debuta amb 
derrota a Preferent

FUTBOL. CD MONTCADA

Sílvia Alquézar | Redacció


