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FUTBOL
L’UE Sant Joan-Atlètic de ‘Pinti’ ja és 

líder en solitari de 2a Catalana i està 

cada cop més a prop de l’ascens

INCLUSIÓ SOCIAL
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La xantomatosis cerebrotendi-
nosa és una malaltia minoritària 
que provoca diferents trastorns 
neurològics i problemes de mo-
bilitat perquè afecta la muscula-
tura de les cames. A Dani Mateo 
li’n van diagnosticar quan tenia 
23 anys. Però no és l’únic de la 
família, també n’està afectat el 
seu germà bessó. Malgrat tot, 
ambdós han trobat en el tennis 
de taula una afi ció 
que ha esdevin-
gut una part molt 
important de lea 
seves vida. Ma-
teo, qui resideix 
a Badalona, va 
començar a jugar 
dempeus, però la 
pèrdua progressiva d’estabilitat el 
va obligar a competir amb cadira 
de rodes. Ara, amb 43 anys i la 
malaltia estabilitzada, està vivint 
la tercera temporada al CTT La 
Unió. 
Campió de Catalunya de dis-
capacitats fa sis anys, el badalo-
ní ha recuperat al club de Mas 
Rampinyo un bon nivell després 
d’uns anys de parèntesi. Actu-
alment, forma part de l’equip 
sènior B de Tercera Provincial i 
juga contra rivals 
que no tenen cap 
minusvalidesa.
“Des de fora, es 
pot pensar que 
és complicat ju-
gar així, però 
és més fàcil del 
que sembla. Hi ha molt d’es-
forç i sacrifi ci, però tot està a la 
ment”, diu Dani qui, juntament 
amb el seu germà, és un dels tres 
únics jugadors de la província de 
Barcelona que competeix en ten-
nis de taula amb cadira de rodes. 

El seu entrenador, Francisco Javi-
er Aguado, destaca el bon nivell 
de l’esportista: “Posa moltes ga-
nes i agressivitat en el joc. Des 
del primer dia, li vaig dir que 
apostaria per ell”. Mateo s’en-
trena per participar al Campionat 
d’Espanya de discapacitats que es 
disputarà a Blanes al juny. 

Bàsquet. Iker González, de 14 
anys, també té la mobilitat redu-

ïda a causa de la 
síndrome de Han-
nart. Li falten dits 
a les dues mans i 
el peu esquerre,
fet que l’obliga a 
portar una pro-
tèsi. Això, però, 
mai l’ha incapa-

citat per fer esport. Va comen-
çar com a porter de futbol sala 
quan tenia 10 anys. En un mo-
ment de la seva progressió al 
planter, el CFS Montcada el va 
descartar perquè tenia massa 
porters i Iker va provar sort a 
l’atletisme. A la JAM no hi va 
estar gaire temps i, desde fa tres 
temporades, forma part de l’UB 
MIR. “Des de que vaig en-
trar al club, m’he sentit molt 
estimat pels meus companys. 

M’ajuden molt 
i no sento que 
tingui més pro-
blemes que ells 
per jugar”, co-
menta Iker, que, 
tot i sentir-se molt 
a gust a l’UB 

MIR, reconeix que li agradaria 
poder tornar algun dia al futbol 
sala. El seu tècnic al cadet B blau, 
Isidoro García, està encantat
amb el seu rendiment: “És un 
bon jugador i una gran perso-
na. Serà ell qui decideixi quan 

vol deixar de jugar a bàsquet i 
com a club, no li posarem cap 
limitació”.

Korfbal. Els límits de Luis Pablo 
Jiménez semblaven grans quan 
la seva família d’adopció, que el 
va portar des de Guatemala amb 
tres anys, es va adonar que te-
nia una discapacitat intel·lectual. 
Luis Pablo té ara 18 anys i rep 
una educació compartida entre 
el centre ACIDH de Barcelona 
i l’INS Montserrat Miró. Aquí 
va descobrir el korfbal quan te-
nia 13 anys i en l’actualitat forma 

part del sènior de l’AEE Mont-
serrat Miró, que juga a Tercera. 
Acostumada a trobar obstacles 
en el seu camí, la seva mare, 
Carolina Ibáñez, 
ha rebut tot ti-
pus de facilitats 
al club esportiu 
del Miró. “L’aco-
llida va ser im-
p r e s s i o n a n t .
El meu fi ll se 
sent com un més 
i ha millorat les seves habilitats 
socials, obrint-se també a les 
noies gràcies a què el korfbal

és un esport mixt. A més, la 
seva presència també benefi -
cia als altres jugadors perquè 
tractar amb discapacitats fa 

que la societat 
sigui més huma-
na i generosa”, 
diu Ibáñez. En 
referència al debat 
sobre la presència 
de discapacitats a 
l’esport ordinari, 
Ibañez ho té clar: 

“En el cas de la discapacitat 
intel·lectual, fer un esport or-
dinari dignifi ca a la persona”. 

Rafa Jiménez | ./013345

Tot i que l’evolució de la seva malaltia el va obligar a utilitzar la cadira de rodes, Dani Mateo s’ha adaptat per continuar gaudint del tennis de taula
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IH/J KLMNOQ/NS 0TJ1MU TM V1JU4U 0/ competició Luis Pablo Jiménez va aixecar la Copa Catalana que el júnior de l’AEE M. Miró va guanyar al 2014
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Mateo és un dels tres 
únics jugadors de la 
província de Barcelona 
que fa tennis de taula 
amb cadira de rodes 

Iker González juga a 
bàsquet tot i faltar-li 
dits a les mans i tenir 
una pròtesi al peu

Luis Pablo Jiménez, 
amb una discapacitat 
intel·lectual, es troba 
plenament integrat al 
seu equip de korfbal
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Modesto ‘Tato’ Sanchís conti-
nuarà sent el president del CD 
Montcada després de rebre el su-
port de la trentena de socis i sim-
patitzants que van assistir el 28 de 
febrer a l’assemblea convocada 
pel club verd. Després de la der-
rota del primer equip contra l’At. 
Sant Pol, Sanchís va anunciar
que posava el seu càrrec a dis-
posició dels socis, que, fi nalment, 
han avalat la seva gestió. “La ve-
ritat és que necessitava aquest 
gest; ara continuarem treba-
llant per portar el club enda-
vant”, ha dit el president verd. 
Tot i voler esgotar els dos anys 
que li resten de mandat, Sanchís 
també ha reafi rmat que no tindrà 
cap problema a “marxar” si apa-
reix algú que vulgui fer-se càrrec 
de la presidència “sempre que 

presenti un projecte seriós”, ha 
puntualitzat. A nivell esportiu, el 
primer equip ha encadenat dues 
victòries i ha deixat de ser el cuer 
del grup 2n de Segona Catalana.

Marxa Casado. El coordinador i 
director esportiu, Cristobal Ca-
sado ha abandonat l’entitat “per 

motius personals”, segons ha 
confi rmat el president. Casado va 
arribar al CD Montcada al 2013 
i va ser l’encarregat de recuperar 
l’estructura del futbol formatiu. 
“Va fer una molt bona feina 
perquè vam començar de zero 
i avui tenim gairebé una vinte-
na d’equips”, ha valorat Sanchís.

L’assemblea del 28 de febrer va servir per avalar la gestió de l’actual junta directiva verda

Rafa Jiménez | ./013345

‘Tato’ Sanchís rep el suport dels socis 
i seguirà presidint el CD Montcada

Als seus 17 anys, ha debutat a la Lliga Femenina 2 de bàsquet

“És complicat viure de 
l’esport quan ets una noia”

Paula Orenes té 17 anys i està 
estudiant Batxillerat Científi c a La 
Salle. Filla d’Àngel Orenes, exjuga-
dor del Valentine Montcada a Lliga 
EBA, Paula es va iniciar en el bàs-
quet a l’escola del CB Montcada 
fi ns que va ser fi txada per l’Snatt’s 
Femení Sant Adrià ara fa set anys. 
Campiona de Catalunya júnior 
a les dues últimes temporades,
el 6 de febrer va debutar amb el 
primer equip a la Lliga Femenina 
2, la segona màxima categoria del 
bàsquet estatal. Juga habitualment 
d’ala o escolta, però la seva poliva-
lència també li permet actuar de 
base i, fi ns i tot, d’ala-pivot.

Com va anar el teu debut contra 
el CB Almeria?
Bastant bé. Només em vaig posar 
nerviosa quan vaig escoltar el meu 
nom en el moment del canvi, però 
sabia que les meves companyes 
m’ajudarien. Durant el partit, es-
tava tranquil·la perquè porto tota 
la temporada entrenant amb el pri-
mer equip.
Creus que podràs arribar a 
viure del bàsquet?
De moment, només penso en el 
present i el futur ja vindrà. Però 

sí que m’agradaria seguir jugant a 
un gran nivell durant uns quants 
anys. Quan ets noia, és molt com-
plicat arribar a viure de l’esport.  
En el cas dels nois, és diferent. 
Un dels teus objectius és anar a 
estudiar a una universitat dels 
EUA. T’ajudaria en la teva for-
mació esportiva? 
Encara no hi ha res segur, però 
als EUA. es juga a un gran nivell i 
per tant m’ajudaria a millorar bas-
tant. Però no només ho faria pel 
bàsquet, sino també per tenir una 
bona formació acadèmica | RJ
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FIL DIRECTE AMB... PAULA ORENES (SANT ADRIÀ)

W1TQ1 XJ/M/Y ZT[1 1 Q\]M1UU\Y ]1MU ^0J4_

Resten 12 jornades per acabar 
la lliga i l’UE Sant Joan-Atlètic 
s’ha situat, per primera vegada, 
líder en solitari del grup 2n de 2a 
Catalana. L’equip de José Manu-
el Martín ‘Pinti’ no va desapro-
fi tar la derrota a la 22a jornada 
del Premià Club Esportiu con-
tra l’UD Cirera (2-1) i, amb el 
triomf aconseguit a casa de l’UD 
At. Gramanet (0-1) gràcies a un 
gol de Miguelito, ocupa la pri-
mera posició amb 49 punts. Els 
de Can Sant Joan tenen un avan-
tatge de tres punts amb el segon, 
el Premià, i sis sobre el tercer, la 
Fundació Privada Hermes. Tot i 
la bona situació de l’equip, ‘Pinti’ 
demana prudència perquè “en-
cara queda molta lliga i tots 
els equips estan augmentant 
la seva intensitat per complir 
el seus objectius”. El calendari 

determina que la Unió haurà de 
jugar d’aquí al fi nal de la lliga el 
mateix número de partits com a 
local i com a visitant i s’enfron-
tarà als seus dos rivals directes: 
a quatre jornades del fi nal, rebrà 
la visita de l’Hermes i tancarà la 

temporada al camp del Premià. 
“Si aconseguim guanyar els sis 
partits que tenim a casa i tres 
a domicili, crec que podrem 
assolir l’objectiu d’arribar a la 
primera o a la segona posició”, 
ha reconegut ‘Pinti’.

FUTBOL. SEGONA CATALANA
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L’UE Sant Joan-Atlètic, líder en solitari 
després d’una derrota del Premià
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������ veí de Mas Rampinyo, de 21 anys, va provar el futbol de pe-
tit, però, als 14, va canviar-se a la seva altra gran passió: el bàsquet. 
Fa quatre anys va formar un equip amb un grup d’amics a l’Elvira-La 
Salle i junts han anant progressant dins de l’estructura de l’UB MIR. 
Aquesta temporada, aquest grup és el nucli del GrupoUnoCTC, que 
és líder i lluita per pujar a Tercera. Miquel, que està estudiant per 
ser mestre d’educació física, és el capità i considera que la clau de 
l’èxit està en el treball de l’entrenadora, Marta Balaguer, que “ens ha 

convertit en un equip, dins i fora de la pista” | RJ
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TAMBÉ ha estat NOTÍCIA....

��UD Santa María ha marcat 13 gols en els seus dos últims 
partits i puja fi ns a la cinquena posició del grup 8è de Quarta 
Catalana amb 35 punts.  

A manca de 12 jornades per al fi nal de la lliga, el CD Montcada

B segueix sent el cuer del grup 6è de 3a Catalana amb 13 punts.

Més informació a 
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FUTBOL FEMENÍ. PRIMERA CATALANA
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per a l’EF Montcada
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El sènior femení de l’EF Mont-
cada encadena cinc victòries 
consecutives al grup 2n de 1a 
Catalana. Les ‘reds’, que han re-
cuperat algunes jugadores com 
Ronie, Sandra de la Cruz i Jessi 
León, han pujat fi ns al vuitè lloc 
amb 33 punts. “El retorn de ju-
gadores, la voluntat de sortir 
de la ratxa negativa i l’empen-
ta de les futbolistes de pes són 
factors que han donat confi an-
ça i força al col·lectiu”, ha valo-
rat el tècnic, Yannick Llaugé | RJ
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El president felicita un jugador després de la victòria en l’últim partit contra l’AD La Llàntia (2-1)
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Rafa Jiménez | ./013345

El president felicita un jugador després de la victòria en l’últim partit contra l’AD La Llàntia (2-1)
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El sènior masculí de futbol sala de l’EF Montcada va guanyar per 
4 a 1 el derbi contra l’AE Can Cuiàs A que es va disputar el 27 de 
febrer en partit corresponent a la 15a jornada del grup 1r de 2a 
Catalana. L’equip de José Luis Carrasco va ser superior i al des-
cans guanyava per 2 a 0 amb gols d’Alberto Fernández (2’) i Ma-
rio Giménez (4’). L’AE Can Cuiàs va retallar distàncies mitjançant 
Rubén Lozano (30’), però va acabar perdent amb dos gols més de 
Mario Giménez (35’) i Ricardo Rodríguez (37’). Després d’aquesta 
victòria, els vermells es mantenen quarts amb 28 punts, mentre 
que l’equip de Matías Ruiz és penúltim amb 3 | RJ

Reconeixement de la federació 
a l’handbol montcadenc 
La Federació Catalana d’Handbol organitza el 4 de 
març a Sant Joan Despí una gala de commemoració 
del seu 75è aniversari on hi haurà un destacat prota-
gonisme local. L’ exjugador i exàrbitre Emilio León re-
brà la insígnia d’or i brillants per la seva dedicació. El 
Club Handbol La Salle i Josep Gómez, molt vinculat 
al club lassal·lià amb diferents tasques, també rebran 
un guardó. Eugenio Díaz, un dels fundadors del BM 
Montcada femení, rebrà un premi de reconeixement 
a la tasca d’aquest desaparegut club  | RJ

AUTOMOBILISME
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Sant Joan adapta de 
manera altruista un 
cotxe de l’any 90 per 
participar en un raid 
solidari al desert

Autos Sant Joan, un taller de reparació de cotxes ubicat al carrer del 
Drac de Can Sant Joan, ha col·laborat en l’adaptació d’un vehicle que 
està competint a l’Unidesert, una cursa automobilística amb un fi  soli-
dari que va començar el 27 de febrer al Marroc i que fi nalitzarà el 6 de 
març. L’Unidesert és un raid dirigit a estudiants d’entre 18 i 28 d’anys 
que han de conduir cotxes antics (fabricats abans de 1991) amb tracció 
a les dues rodes i que han de transportar un mínim de 30 quilograms de 
material per anar deixant en els diferents pobles del recorregut. Francis-
co Martínez, propietari d’Autos Sant Joan i membre del grup d’afi cionats 
als cotxes clàssics de Montcada i Reixac, va estar des del mes de juliol 
adaptant de manera altruista un Renault Super 5 conduït per Jordi Hur-
tado i Dani Figueras, dos estudiants de Vilanova del Camí | RJ

.....Minut i resultat....................................
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El sènior GrupoUnoCTC de l’UB 
MIR aspira a l’ascens a Tercera
L’equip que dirigeix Marta Balaguer és líder del grup 
6è de la Territorial de Barcelona amb 35 punts i un im-
portant avantatge de dues victòries respecte al segon, 
el CB Sant Antoni-Poble Sec A. Els montcadencs, que 
van protagonitzar un inici de temporada molt discret 
amb tres derrotes a les sis primeres jornades, no perden
des del 8 de novembre i des d’aquella última enso-
pegada han encadenat 13 victòries consecutives. 
A manca de set jornades per al fi nal de la lliga, els 
blaus disputaran el 13 de març un partit decisiu a la 
pista del segon per confi rmar les seves aspiracions a 
l’ascens directe a Tercera | RJ

Lluís Tort guanya la 
Puiggraciós XRace
L’atleta de l’UltraJam va ser el millor 
a la prova de 10 quilòmetres (+400 
metres de desnivell) de la Puiggra-
ciós XRace que es va disputar el 
21 de febrer a l’Ametlla del Vallès. 
Llum Capilla, també de l’UltraJam, 
va acabar tercera a la categoria ve-
terana femenina a la prova de 23 
quilòmetres (+1.200 metres) de la 
V Cursa Eramprunyà que es va ce-
lebrar el mateix dia a Gavà | RJ  
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TAMBÉ ha estat NOTÍCIA....

×Ø CH La Salle consolida el sisè lloc al grup D de la Primera 
Estatal després de superar l’H. Sant Esteve Sesrovires (25-24). 
Per la seva part, el femení és segon al grup B de 1a Catalana.

En futbol sala, el Broncesval va perdre a Manresa (6-3) i ho té 
cada vegada més complicat per evitar el descens. En canvi, el 
sènior B del CFS Montcada segueix el camí de l’ascens i continua 
líder del grup 1r de 3a Catalana amb 37 punts.

El montcadenc Sergio González (Catgas Santa Coloma) ha estat 
convocat per disputar amb el primer equip la Copa d’Espanya 
de futbol sala que se celebrarà a Guadalajara entre el 10 i el 
13 de març. D’altra banda, Ceuta acollirà a fi nals d’abril la fase 
fi nal del Campionat d’Espanya de seleccions sots-19. 

Més informació a 

Celia Celma (JAM), subcampiona de 
Catalunya júnior en pista coberta
L’atleta júnior de la Joventut Atlètica Montcada –a la foto, 
la primera per l’esquerra– és la nova subcampiona de 
Catalunya en pista coberta a la distància dels 1.500 me-
tres. La montcadenca, de 17 anys, va fer un temps de 
5:14.34 en la fi nal que es va disputar el 27 de febrer a 
Sabadell. Tot i aquest èxit, Celma no ha pogut fer la mar-
ca mínima per disputar el Campionat d’Espanya | RJ
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L’equip del CBE Endansa va obtenir el cinquè lloc al Campionat del 
Món de Formacions de Ball que es va celebrar el 27 de febrer a 
Torremolinos (Málaga). L’equip local va ser un dels 15 participants 
en la fase fi nal d’aquesta competició després d’haver superat dues 
eliminatòries prèvies amb la presència d’una trentena de grups. El 
conjunt montcadenc estava format per 23 ballarins que van com-
petir amb la coreografi a ‘Perdidos en África’. D’altra banda, Rubén 
López i Martina Moyano han ascendit a la categoria C Nacional 
júnior 1 llatí després de fer un bon paper al Campionat d’Espanya 
que es va disputar el 20 de febrer a Oropesa del Mar  | RJ

Marina Castro es classifi ca per 
disputar l’Europeu júnior 
La montcadenca s’ha proclamat campiona 
d’Espanya júnior a les proves dels 400 i 800 me-
tres que es van disputar en el marc del Campionat 
d’Espanya infantil i júnior que es va celebrar a la 
seu del CN Terrassa entre el 27 de febrer i l’1 de 
març. Amb aquestes dues victòries, aconseguides 
amb dos nous rècords del campionat, la nedadora 
del CN Sabadell ha assolit la marca mínima per 
participar a l’Europeu júnior que es disputarà a 
Hongria entre el 5 i el 10 de juliol | RJ

Pau Segura (AEE M. Miró) anirà 
al Mundial sots-17 de korfbal
Pau Segura, jugador del sènior de Tercera de l’AEE 
Montserrat Miró, ja ha participat en tres entrenaments 
amb la selecció catalana sots-17 i ha estat convocat per 
disputar el Mundial que se celebrarà a Schijndel (Holan-
da) entre el 18 i el 20 de març. Els rivals a la primera 
fase de l’equip que dirigeix Javier Navarro seran Bèlgica, 
Alemanya, Portugal i Hongria | RJ
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