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són les paraules que millor defi -
neixen els sentiments dels juga-
dors i seguidors de tots els equips 
que integren el CD Montcada 
de cara a la temporada 2015-16, 
presentada ofi cialment el 26 de 
setembre a l’estadi de La Ferreria. 
Pep Callau, l’animador del Barça 
en les prèvies de tots els partits 
al Camp Nou, va ser l’encarregat 
de presentar-los.
La celebració va reunir un nom-
brós públic que es va acostar 
al camp per conèixer el volum 
total de 19 equips. Aquesta 
temporada l’entitat tindrà dos 
sèniors, dos juvenils, dos cadets, 
dos infantils, dos alevins, tres 
benjamins, cinc prebenjamins 
i un barrufet –les fotos de tots 
es poden veure al Facebook de 
Montcada Comunicació. 
Els gegants i capgrossos de 
Montcada van presidir la fes-
ta, a la que van assistir-hi, entre 
d’altres, l’alcaldessa Laura Cam-
pos (ICV-EUiA-E); el regidor 
d’Esports, Salvador Serratosa 
(ERC) i el director de Lafarge, 
José Luis Coleto, principal patro-
cinador del club.El president del 
CD Montcada, Modesto ‘Tato’ 
Sanchís, va destacar que “la situ-
ació ha fet un gir de 180 graus. 
Ens sentim escoltats, no com 
abans que hi havia actituds 
pròpies de cacics”, en relació al 
distanciament que hi havia amb 

l’anterior govern municipal sobre 
l’assignació dels horaris d’entre-
naments.
Respecte al primer equip, que 
encara no ha guanyat cap partit 
a Segona Catalana, Sanchís es 
mostra optimista i assegura que 
s’ha confeccionat una plantilla 
“que mereix estar de la meitat 
de la classifi cació cap amunt. 
Un conjunt molt jove, però 
amb un gran potencial. Aquest 
equip estarà a la part alta”. 
L’acte de presentació ofi cial del 
CD Montcada va acabar amb els 
parlaments del tècnic del primer 
equip, Miguel Ángel Romero, 
qui va encoratjar els jugadors i 
va demanar el suport de l’afi ció. 
A continuació, i per acabar, va 
haver focs d’artifi ci.

#Notodoesfutbol. El CD Montca-
da vol potenciar el treball de les 
entitats socials i culturals del mu-
nicipi, així com d’altres esportives 
que no es dediquen al món del 
futbol. La campanya #notodoes-

futbol pretèn difondre els valors 
humans d’entitats com Adimir 
(Associació de Discapacitats de 
Montcada), convidada, com en 
d’altres ocasions, a participar en 
la presentació a peu de gespa.

Jesús Abad |  � !erreria

Els 19 equips que s’han confeccionat van omplir el 26 de setembre la gespa de l’estadi de la Ferreria 

FUTBOL
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presentació ofi cial del CD Montcada

PÀG. 21

FUTBOL 
Yannick Llaugé comença amb bon 

peu a la banqueta del sènior femení 

de l’EF Montcada
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El CD Montcada, que juga al 
grup 2n de Segona Catalana, va 
perdre el 27 de setembre contra 
la Mataronesa per 0 a 1, amb un 
gol de Zakaria al minut 89. L’afi -
ció verda va demostrar la seva 
indignació amb el resultat fi nal 
en un partit amb diverses juga-
des polèmiques. Una expulsió 
d’un jugador de la Mataronesa 
i les vuit targetes grogues (cinc 
de les quals van ser mostrades 
a l’equip visitant) refl ecteixen la 
tensió que es va viure durant els 
90 minuts. Després de quatre 
partits, l’equip de Miguel Ángel 
Romero, que va sumar el seu 
únic punt a la tercera jornada al 
camp de l’At. Sant Pol (0-0), ocu-
pa la penúltima posició.

Sènior B. El segon equip enca-
ra no ha aconseguit cap punt al 
grup 6è de Tercera Catalana. A 
les dues últimes jornades, va per-
dre contra el Juan XXIII (1-0) i 
l’UE Castellbisbal (2-5) | JA

Segona derrota 
a casa amb un 
gol en contra al 
minut 89
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L’UB MIR estarà dirigit aquest 
curs per dos coordinadors: 
Rogelio Pérez, per a les catego-
ries superiors, i Lorena Bascón, 
per a les inferiors. Els equips 
confeccionats, en categoria mas-
culina, són tres sèniors, un sots-
21, dos júniors, dos cadets, un 
infantil, un pre-infantil, dos mi-
nis i un pre-mini mentre que, a 
nivell femení, hi haurà un sènior, 
un cadet i un mini. L’Escola del 
club, que fa una crida per ampliar
la xifra de conjunts femenins, ha 
passat de 20 a 30 jugadors. 
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Rafa Jiménez | c07�4456

L’UB MIR confecciona un total de 
16 equips per a la nova temporada
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Baró de Viver. Allà va començar a jugar fa quatre temporades i va marcar 
42 gols, contribuint a l’ascens de l’equip a Tercera Catalana. Després de 
passar pel Turó de la Peira, va tornar al club del seu barri, i amb 32 gols, 
va ajudar a un altre ascens a 2a. Aquest estiu, el seu amic Gerard ‘Dete’ 
Pujol, porter de la Unió, li va recomanar que vingués a jugar a Can Sant 
Joan. De moment, ha marcat tres gols en dos partits: “Em trobo molt a 

gust perquè és l’ambient més semblant al del meu barri”, ha dit | RJ
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David Ortega afronta la seva tercera etapa a l’FS Montcada

‘Si no surts a donar-ho tot, 
qualsevol et pot guanyar’ 

David Ortega, de 20 anys, afronta 
aquesta nova etapa a l’FS Montca-
da amb la satisfacció de “tornar a 
sentir-se esportista”, després d’un 
any sense jugar, però amb les ex-
periències acumulades pel seu pas 
per Itàlia i pel FC Barcelona, on va 
arribar a jugar a Divisió de Plata, 
actual 2A. Ortega porta l’esport a 
la sang  ja que des de petit jugava 
amb els amics d’escola a Can Cuiàs,
però també el porta a la motxilla 
perquè ara està estudiant Grau Su-
perior d’Esports 

Com valores l’inici de tempo-
rada? De moment, no està sent 
gaire bo per al Broncesval.
Estem en una categoria que m’en-
canta, en què no hi ha un clar favo-
rit. Si no surts a donar-ho tot, qual-
sevol equip et pot guanyar. S’ha de 
lluitar i aprendre a competir.
Vas fi txar aquest estiu pel pri-
mer equip, però ja coneixes molt 
bé el club.  
Sóc de Can Cuiàs i és la tercera ve-
gada que formo part d’aquet club 
perquè ja havia jugat en categories
inferiors. A més a més, el meu 

germà també va començar jugant 
a l’FS Montcada. De fet, ell forma 
part del nou projecte del sènior B.
Quins objectius et marques en 
aquesta temporada?
Sentir-me còmode i gaudir de minuts 
dins la pista. Només tinc 20 anys, 
però crec tenir certa experiència.
M’agradaria poder-ho transmetre 
als meus companys, al cos tècnic i 
als afi cionats per lluitar per aconse-
guir nous reptes | JA
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FIL DIRECTE AMB... DAVID ORTEGA (BRONCESVAL)
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Una setmana abans de l’inici de 
la competició, l’UB MIR va orga-
nitzar el 19 i el 20 de setembre el 
seu primer torneig de pretempo-
rada des de la fusió del bàsquet 
montcadenc. La Zona Esportiva 
Centre i el pavelló Miquel Poblet 
van ser l’escenari de 15 partits 
que van tenir com a protago-
nistes els equips del club blau i 
d’altres entitats convidades | RJ

El sènior femení de l’EF Mont-
cada es manté invicte en el co-
mençament de la temporada al 
grup 2n de Primera Catalana. 
En el seu debut, les montcaden-
ques van empatar al camp del 
Mercantil (2-2) en un partit en 
què va arribar a guanyar per 0 
a 2. En el primer matx a casa, 
van superar el Martinenc (3-2). 
El tècnic Yannick Llaugé pre-
veu “una lliga molt compe-
titiva amb equips molt forts. 
Haurem de treballar molt la 
concentració, la mentalitat i 
polir alguns aspectes” | JA

FUTBOL. PRIMERA CATALANA
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Un empat i un triomf en l’inici de 
temporada del femení de l’Escola
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El sènior masculí del CH La 
Salle va començar la lliga el 26 
de setembre amb una treballada 
victòria al pavelló Miquel Poblet 
contra l’OAR Gràcia (28-21). La 
bona defensa i les actuacions del 
porter ‘Turu’ Flores van ser de-
cisives per remuntar després del 
descans. “Aquesta victòria ens 
dóna moral i confi ança perquè 
l’equip ha perdut una mica 
de potencial. No hem d’obli-
dar que l’objectiu principal
és mantenir la categoria”, ha 
dit el tècnic, Jaume Puig | RJ

A la primera jornada, va superar l’OAR Gràcia (28-21)

El CH La Salle comença 
la lliga amb una victòria

HANDBOL. PRIMERA ESTATAL
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Pau Maresma, en una acció contra l’OAR

TAMBÉ serà NOTÍCIA....

®¯ °±²±³´ µ±¯ CH La Salle, que juga al grup B de 1a Catalana, 
comença la lliga el 4 d’octubre a casa de l’UE Sarrià-Riudellots. 

L’Associació de Veïns Montcada Nova-Pla d’en Coll organitza el 
4 d’octubre la 35a edició de la Pedalada Popular que sortirà a 
les 11h del pavelló Miquel Poblet. Les inscripcions es podran fer 
una hora abans en el mateix punt de sortida. 

Més informació a 
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Ajornat el segon partit 
de l’ UD Santa María 

El Sots-21 blau de l’UB MIR 
debuta amb una victòria
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.....Minut i resultat....................................

Montcada i Reixac ha estat el municipi escollit per ser el 18 
d’octubre, i per primera vegada, l’escenari de la Ronda Vallesana, 
una sortida a peu que la Unió Excursionista Sabadell organitza des 
de 1980 per diferents indrets de la geografi a del Vallès Occidental i 
Oriental. Les inscripcions es podran fer fi ns al 10 d’octubre de for-
ma presencial, a Sabadell, a la seu de la Unió Excursionista (Carrer 
de la Salut, 14-16) o a Montcada i Reixac, a la Joieria Mollet (Roca-
mora, 9). També es poden fer per Internet al web www.ues.cat | RJ

R
AF

A 
JI

M
ÉN

EZ

L’equip montcadenc va capgirar el marcador 
a la segona part per aconseguir el seu pri-
mer triomf contra l’Agrupació Esportiva Santa 
Eulàlia (71-60). Miguel Ángel Ganella, que diri-
geix l’equip fent un tàndem amb Ester Cabrera, 
ha assenyalat que “les noves incorporacions 

aporten qualitat i confi ança”. Sense marcar-
se objectius, el tècnic confi a en “mantenir la 

categoria” conscient que “estem jugant sense 

pressió, que és allò més important” | JA

L’UD Santa María no va jugar al 
camp del CD Sentmenat, en partit 
corresponent a la 2a jornada del 
grup 8è de 4a Catalana, ja que el 
seu rival no ha presentat les llicèn-
cies. A l’espera de la decisió de la 
federació, l’equip d’Alfonso Torres 
suma tres punts aconseguits en el 
debut contra el Lourdes (2-0) | RJ 

FUTBOL
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L’AFS Bosc d’en Vilaró 
retira el seu equip sènior 
Després de tres temporades de funciona-
ment, l’AFS Bosc d’en Vilaró, que competia 
al grup B de la Primera Territorial de la Fe-
deració Catalana de Futbol Sala, no s’ha ins-
crit per iniciar una nova lliga per manca de 
jugadors. Tot i renunciar de moment a tenir 
un equip sènior, Javier Pérez, jugador i un 
dels responsables del club, ha avançat que 
treballa per crear en el futur un conjunt de 
categoria juvenil amb gent del barri | RJ

Eva Nieto i Carles Cirera 
competiran a Niça
Eva Nieto i Carles Cirera, del Team 
Dynamik, van aconseguir la victòria 
als trofeus de Coslada (Madrid) i 
Guadalajara que es van disputar 
el 19 i 20 de setembre. La parella 
representarà a Espanya a la World 

Cup i als World Master Games 
que se celebraran entre el 2 i el 4 
d’octubre a Niça (França) | RJ

BALL ESPORTIU
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FUTBOL AMERICÀ
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equip i al planter del Barbera Rookies

El futbol americà no és gaire popular a Catalunya, però a Mont-
cada i Reixac trobem l’exemple d’un grup de joves que fan 
aquest esport al Barberà Rookies, equip que aquesta tempora-
da jugarà a la Serie A LNFA (Liga Nacional de Futbol Americà), 
la màxima categoria que està formada per sis equips. Francis-
co José Ros, de 27 anys, és veí de Montcada Nova i va entrar 
en el món del futbol americà a través d’un amic quan estudiava 
al col·legi La Salle. Aquell primer contacte i el fet de veure pel·lícules i els partits dels 
desapareguts Barcelona Dragons van atreure la seva atenció fi ns a convertir-se en un 
apassionat d’aquest esport originari dels Estats Units: “Quan reps el primer cop, sents 
tanta adrenalina que ràpidament t’enganxes al futbol americà”, diu Ros, qui fa sis 
temporades que juga, variant la seva posició al camp segons el seu pes. Aquesta serà 
la seva segona experiència a Primera Divisió amb el Barberà Rookies després d’haver 
aconseguit l’ascens la temporada passada.  
Ara, aquest club vallesà busca jugadors i fi nançament per afrontar les despeses de com-
petir al màxim nivell. Per sort, i a diferència d’altres equips que acaben desapareixent 
per manca de jugadors, el Barberà Rookies té el seu planter amb un grup de jugadors 

Fran Ros juga al sènior que ha pujat a la màxima categoria 

mentre que Carlos Cerezo i Marcos de Faría encara són cadets
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Ernesto Romero fi nalitza la 
Madrid Lisboa Non Stop  
L’equip Nop System Team Race ‘Ni Una Más’ va 
poder completar els 774 quilòmetres de la Powera-
de Ion4 Madrid Lisboa Non Stop MTB, prova que es 
va disputar entre el 25 i el 27 de setembre. L’equip 
de Romero, format també per Daniel Sánchez, An-
tonio Sánchez i Jordi Adell, va trigar 39 hores, 37 
minuts i 47 segons en fer el recorregut i va fi nalitzar 
a la posició 34 de la general | RJ
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alevins, infantils (els anomenats fl ags i que juguen sense contacte), cadets i júniors. A 
l’equip cadet, trobem dos montcadencs més: Carlos Cerezo i Marcos de Faría. Ambdós 
tenen 16 anys i estudien al col·legi La Salle. Fa dues temporades, van coincidir al planter 
del Barberà Rookies i ara podrien tornar a trobar-se ja que, després de viure un any a 
l’estranger amb la seva família, Marcos està a prova per tornar a reincoporar-se al seu antic 
equip. “El meu pare treballava a Barberà i em va dir que allà hi havia un club de futbol 
americà. Feia temps que em sentia atret per aquest esport i em va agradar des d’un prin-
cipi. Hi ha molt contacte i reps cops, però tot es fa des del respecte”, comenta Carlos. 
Per a més informació, sobre les activitats del Barberà Rookies es pot consultar la pàgina 
web www.barberarookies.com | RJ
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.....Viu l’Esport................
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L’infantil femení A del CH 
La Salle tornarà a jugar a Lli-
ga Catalana després d’haver 
superat una fase prèvia clas-
sifi catòria contra l’Handbol 
Esplugues (8-29) i l’AEH Les 
Franqueses (33-9). “Aquest 
any hem de recollir els fruits 
de tot el treball que hem fet 
amb aquest grup de jugado-
res i intentarem assolir una 
fi ta històrica per a l’handbol 
femení local”, comenta el seu 
tècnic, Àlex Expósito | RJ

Va superar la fase classifi catòria i jugarà a Lliga Catalana

HANDBOL. CH LA SALLE

àáâãäåæ çæèãéçêãëìæ
per a l’infantil femení A
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L’EF Montcada ha augmentat 
respecte la temporada passada 
el seu volum d’equips. A man-
ca de tancar la llista defi nitiva, 
ha confeccionat 23 conjunts de 
futbol: un sènior femení i un de 
veterans, així com un de l’Escola, 
dos debutants, tres pre-benja-
mins, cinc benjamins, quatre 
alevins, dos infantils, tres cadets i 
un juvenil. En futbol sala, també 
s’ha creat un nou conjunt infantil 
que s’afegeix al cadet, juvenil i  
sènior. El club farà la presentació
l’11 d’octubre, a les 18.30h, a 
l’estadi de la Ferreria. 

FUTBOL
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d’equips per a la nova temporada
El club, que farà la presentació l’11 d’octubre, ha confeccionat un total de 27 conjunts

Rafa Jiménez | c07�4456
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El cadet A del CD Montcada s’ha 
vist benefi ciat per una renúncia i 
podrà jugar al grup 7è de Primera 
Divisió. A l’última lliga, aquest 
cadet, que era el B, va acabar a 
la segona posició del grup 30è 
de Segona Divisió amb 66 punts 
(21 victòries, tres empats i qua-
tre derrotes)  i tenia preferència a 
l’hora de pujar de categoria si es 
produïa alguna renúncia. L’equip 
debutarà el 4 d’octubre al camp 
del CE Vilassar de Dalt B | RJ

El cadet A del CD Montcada puja 
de categoria gràcies a una renúncia
Jugarà al grup 7è de Primera Divisió ja que va ser segon la temporada passada a 2a

<0:91f: 7í>J0151 T. e1�. 10.75F0./ 4>F � d? el cadet A jugarà aquest any a Primera Divisió

Bon inici del juvenil
de l’FS Montcada

El juvenil de l’FS Montcada és 
un dels quatre líders del grup 
5è de Lliga Nacional després 
de guanyar el dos primers 
partits de la temporada ofi cial. 
Els montcadencs van debu-
tar amb una golejada a casa 
contra el Futsal Mataró (9-2) 
–foto– i va confi rmar el seu bon 
inici amb un triomf a la pista 
del CFS La Unión (3-4) | RJ

Imatge d’arxiu de la presentació de la passada temporada de l’EF Montcada a Can Sant Joan
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El Club Roller Can Cuiàs tre-
balla per introduir el patinatge 
en línia a les escoles en l’horari 
d’extraescolars en col·laboració 
amb les AMPA. Amb aquest 
objectiu ha fet algunes demos-
tracions en alguns col·legis de 
primària, concretament al Font 
Freda, el Reixac i La Salle. El 
Roller Can Cuiàs també par-
ticiparà en una jornada sobre 
vehicles sostenibles sobre ro-
des que es farà el 17 d’octubre 
a l’Elvira Cuyàs | RJ

Ha organitzat diferents exhibicions en centres educatius 
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presència a les escoles 
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