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HANDBOL
El CH La Salle comença amb 

bones sensacions una nova 

temporada a Primera Estatal
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que començar, però la derrota que 
la Unió Esportiva Sant Joan-Atlè-
tic va encaixar el 18 de setembre, 
en partit corresponent a la 3a jor-
nada del grup 1r de Primera Ca-
talana, al camp del CE Manresa 
(6-2) va ser un dur correctiu per 
a un debutant a la categoria que 
només havia sumat un punt en els 
primers tres partits. Una setmana 
després, l’equip de José Manuel 
Martín ‘Pinti’, que va expressar 
públicament la seva responsabi-
litat per la desfeta a Manresa per 
l’alineació que havia presentat, es 
va refer amb un bon partit a casa 
contra el FC Ripollet (3-1). El der-
bi vallesà, intens dins i fora del 
terreny de joc i que va estar aturat 
durant 8 minuts a la primera part 
per culpa d’una baralla entre els 
futbolistes, es va començar a resol-
dre amb dos gols a pilota aturada 
aconseguits per Albert Jiménez i 
Óscar Vega abans del descans. 
El Ripollet va retallar distàncies al 
minut 65, però la Unió va lligar els 
tres punts amb un tercer gol acon-
seguit per Edgar Gómez durant 
el temps afegit. “A excepció de 
15 minuts a Manresa que van 
ser un desastre, aquest equip ha 
demostrat que està preparat per 
competir a Primera Catalana. 
Guanyar el primer partit ens 
dóna tranquil·litat i confi ança 
per a les properes jornades”, ha 

dit ‘Pinti’, qui en els dos enfronta-
ments disputats a l’estadi de Can 
Sant Joan ha apostat per la base 
de jugadors que van aconseguir 
l’ascens. “Als nous fi txatges els 
hi està costant adaptar-se a les 
reduïdes dimensions del nos-
tre camp que ens obliguen 
a jugar d’una manera molt 
concreta”, ha dit el tècnic. Des-
prés de quatre jornades, la Unió
ocupa el tretzè lloc amb 4 punts 
i l’1 d’octubre afrontarà el viatge
més llarg de la temporada per en-
frontar-se al FC Andorra (16h). 
El club anima els seus seguidors a 
acompanyar els jugadors en auto-
car al preu de 10 euros. 

Una setmana després de la desfeta a Manresa (6-2), l’equip de ‘Pinti’ va obtenir la primera victòria contra el FC Ripollet (3-1)

L’UE Sant Joan-Atlètic aconsegueix el primer 
triomf de la seva història a Primera Catalana

Rafa Jiménez |  �����!"

Tota la plantilla i el cos tècnic de l’UE Sant Joan-Atlètic es van fer una fotografi a de família abans del derbi vallesà contra el FC Ripollet que va fi nalitzar amb una històrica victòria a Primera Catalana
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Joan-Atlètic que presideix José 

González des de fa 14 anys va 

fi nalitzar el seu mandat al juny. 

González està decidit a aspirar a 

la reelecció, tot i que encara no 

s’ha obert el procés perquè, se-

gons reconeix el mateix president, 

el club s’està adaptant “a les no-

ves exigències organitzatives” de 

Primera Catalana que han obli-

gat a augmentar la quantitat de 

col·laboradors per poder afrontar 

les tasques que s’han de fer | RJ
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a la nova categoria
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La secció de tennis de taula de La Unió, en greus problemes

‘Farem tot el possible 
per continuar a Montcada’

Francisco Javier Aguado és el res-
ponsable de la secció de tennis 
de taula de La Unió, que aquesta 
temporada compleix el seu cinquè 
aniversari amb un cert neguit so-
bre el seu futur. El projecte basat 
en la seva escola de formació tron-
tolla per la manca del pressupost 
econòmic necessari que ha obligat, 
com a primera mesura, a retirar de 
la competició el seu equip infantil.    

Com s’ha arribat a aquesta 
situació?
Sense un planter, no hi ha futur per 
a cap club i el nostre projecte es ba-
sava en l’escola de formació. Des 
de la seva creació, ha anat creixent  
i exigia una professionalització que 
no és possible per la nostra man-
ca de pressupost i la impossibilitat 
de créixer per manca d’espai a les 
instal·lacions de La Unió, que fa 
tot el que pot per ajudar-nos. Com 
a primera conseqüència, hem ha-
gut de retirar l’equip infantil per 
evitar futures sancions i només po-
dem mantenir els dos sèniors.  
El club corre el risc d’acabar 
desapareixent?  
La nostra aposta és ferma i in-
tentarem aguantar fi ns a l’últim 

moment, però no sé fi ns a quan 
podrem resistir. Volem acabar la 
temporada del cinquè aniversari 
i seria una llàstima que aquest 
projecte no pogués tenir conti-
nuïtat. 
Han pensat a vincular-se a altres 
entitats o, fi ns i tot, marxar del 
municipi?
Hem rebut ofertes i el suport mo-
ral de tots els clubs locals, però 
volem mantenir-nos a Montca-
da, tot i que sentim enveja sana 
quan veiem com clubs d’altres 
municipis sí reben el suport que 
necessiten a tots els nivells | CM 
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El sènior A del CH La Salle 
va obtenir el 24 de setembre la 
victòria en el seu primer partit 
ofi cial de la temporada contra el 
CH Sant Esteve de Palautordera 
(26-20), que debutava a Prime-
ra Catalana després d’haver-se 
proclamat cambió de Lliga Ca-
talana. Ángel González, amb sis 
gols, va ser el màxim golejador 
de l’equip de Jaume Puig, que al 
descans guanyava per un clar 14 
a 9. Roger Mas, un dels fi txat-
ges d’aquesta estiu procedent del 
CH Santa Maria de Palautorde-
ra, va tenir una actuació desta-
cada amb un total de 4 gols.  

Femení. L’equip de Miguel Bar-
rios va debutar el 25 setembre a 
Lliga Catalana amb una primera 
derrota a la pista del CH Car-

dedeu (32-16). El sènior femení, 
que va pujar la temporada passa-
da, s’estrena a casa l’1 d’octubre 
contra el CH Ascó (20h). 
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El sènior A del CH La Salle inicia la 
lliga amb una victòria com a local

El capità Miquel Morató es va lesionar al primer partit

BÀSQUET
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debut de l’UB MIR a Tercera
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El GrupoUno CTC de l’UB 
MIR, que va guanyar en el seu 
debut a Tercera Catalana a la 
pista de l’AE Stucom A (56-64), 
no va poder celebrar el seu pri-
mer partit a casa amb un triomf. 
Els montcadencs van perdre el 
25 de setembre al pavelló Miquel 
Poblet contra el SESE B (63-68) 

i són vuitens al grup 7è amb 3 
punts. “A l’equip li manca ro-
datge i estar més cohesionat, 
perquè ara intentem resoldre 
els problemes de forma indivi-
dual”, ha dit la seva entrenado-
ra, Marta Balaguer, qui lamenta 
la lesió al genoll del capità Mi-
quel Morató en el debut | RJ 
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El CH La Salle no es va deixar sorprendre per un debutant, el CH Sant Esteve de Palautordera 

FUTBOL SALA
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El Broncesval comença amb bon peu 
la seva nova etapa a Tercera Catalana 

Després del descens de la tem-
porada passada, un renovat 
Broncesval Montcada que ha 
apostat per la joventut de la 
seva plantilla va iniciar el 24 de 
setembre una nova etapa a Ter-
cera Catalana i ho va fer amb 
bon peu gràcies a una contun-
dent victòria al pavelló Miquel 
Poblet contra l’FS Sant Cugat 
(6-1). Marc Cárdenas, autor de 
tres gols, va ser el gran prota-
gonista golejador d’un partit en 
què també van marcar David 
Ortega, Víctor Andrés i Bryan 
Flores | RJ 

El femení de l’EF Montcada es 
va refer de la derrota en el debut 
contra l’EF Tàrrega (1-5) i va ob-
tenir el primer triomf a la segona 
jornada del grup 2n de Primera 
Catalana al camp de l’ENFAF 
andorrà (1-5). Sandra de la Cruz, 
Ainara Talavera (2), Regina Lo-
renzo i Morgan Jones van mar-
car els gols de l’equip d’Antonio 
Moya, qui ha destacat “la bona 
actitud d’un equip que té molt 
clar que l’únic que no es pot 
negociar és el sacrifi ci” | RJ 
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El femení de l’EF Montcada goleja 
l’ENFAF i suma els primers tres punts
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Les jugadores de l’EF Montcada van celebrar als vestidors la seva contundent victòria a Andorra
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El CD Montcada es manté com un dels líders de Tercera 
Catalana després de guanyar els quatre primers partits

L’UD Santa María salva un 
punt al camp del cuer

.....Minut i resultat....................................

L’UD Santa María va poder remuntar un par-

tit que se li va complicar al camp del cuer, 

l’Agrupació Sant Andreu de la Barca B, que 

encara no havia puntuat. L’equip de Terra 

Nostra va aixecar un 2 a 0 en contra després 

del descans amb els gols de Genís Rosa (51’) i 

Anthony Joel López (60’). El conjunt d’Alfonso 

Torres és novè amb 4 punts i buscarà la pri-

mera victòria com a local l’1 d’octubre contra 

el Tibidabo Torre Romeu (18h) | RJ

A l’última jornada disputada al camp de La Planada, el CD Montcada va 

guanyar per 1 a 2, tot i l’expulsió de José Luis Casillas –a la foto– al minut 

15 per dues targetes grogues. L’equip de José Antonio Montes suma 12 

punts i és un dels líders del grup juntament amb l’UE Sabadellenca i l’FC 

Llorença. “El més important és que la plantilla està sent conscient de 

tot el que pot arribar a aconseguir amb el seu treball i qualitat”, ha dit 

Montes. D’altra banda, el nou femení verd debuta l’1 d’octubre contra el 

CF Vilomara (14h) al grup 2n de 2a Catalana | RJ 
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El 2 d’octubre, 36a bicicletada 
i Caminada Popular del CEAV

La 36a edició de la bicicletada popular, que orga-

nitza l’AV Montcada Nova-Pla d’en Coll, es farà el 

2 d’octubre i començarà des de l’exterior del pa-

velló Miquel Poblet, a partir de les 11h. Les ins-

cripcions es podran fer al punt de sortida abans 

del seu inici i el recorregut serà de 8 quilòmetres. 

D’alta banda, el CEAV organitza aquest mateix dia, 

amb la col·laboració per primera vegada del CIM i 

del Centre Excursionista de Can Cuiàs, la Caminada 

Popular que sortirà a les 8h del parc de les Aigües. 

Les inscripcions es van tancar el 29 de setembre | RJ
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Club Eva Nieto als 
Campionats de 
Catalunya Estandards 
i Llatins disputats a 
Llinars del Vallès

El Club de Ball Esportiu Eva Nieto va obtenir uns grans resultats als Cam-

pionats de Catalunya de Ball Esportiu Estandards i Llatins que es van 

disputar el 24 i 25 de setembre a Llinars del Vallès. Entre els represen-

tants locals, cal destacar el paper de Rubén López i Martina Moyano, 

que van guanyar la Copa Catalunya sots-13 i es van proclamar campions 

de Catalunya en llatí en júnior 1. A la mateixa categoria i també en llatí, 

Mario Lirio i Luciana Zacarías van ser semifi nalistes. En sènior 2, Xavier 

Otamendi i Lourdes Domínguez es van proclamar campions en rumba i 

subcampions en llatí, mentre que les parelles Jordi Tares-Susana Jun-

quera i Diego Merino-Mati Aranda van ser tercers i sisens respectivament 

en llatí. Jordi Alcántara i Eulàlia Llorens, de la categoria sènior 3, van ser 

semifi nalistes en llatí mentre que Aleix Cirera i Aina Otamendi, de la cate-

goria juvenil 1, van ser quarts en jive i sisens en llatí. També en juvenil 1 

i en llatí, Sergio Toral i Edurne García van ser semifi nalistes. Carles Cirera 

i Eva Nieto van participar com a tècnics ja que s’entrenen per als Inter-

nacionals que es faran a Dusseldorf i Viena a l’octubre i al novembre | RJ

La Segona Catalana de futbol 
sala no tindrà derbi local
La competició ofi cial a la Segona Catalana de futbol 

sala comença el 8 i 9 d’octubre. L’FS Montcada B, 

que es va proclamar campió a Tercera –a la foto–, 

i l’EF Montcada compartiran categoria, tot i que 

no haurà derbi perquè jugaran en grups diferents: 

l’FSM B, al 1r i l’EFM, al 3r. Ambdós debutaran el 8 

d’octubre amb partits com a locals. D’altra banda, 

l’AE Can Cuiàs tindrà un únic sènior que jugarà al 

grup 6è de Tercera Catalana | RJ
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Tot i que els cursos i tallers esportius que organitza l’Institut Municipal 

d’Esports i Lleure (IME) van començar a mitjans de setembre, encara es 

poden fer inscripcions a les activitats que no han omplert totes les seves 

places. Per conèixer la disponibilitat, es pot demanar la informació a les 

ofi cines de l’IME (Tarragona, 32), de dilluns a dijous, de 9 a 13h i de 16 

a 19h, i divendres, de 9 a 13h, o trucant al telèfon 935 650 999. Els cur-

sos que oferta l’IME són aeròbic per a infants i adults, tai-txí, ioga, pilates, 

danses orientals, tonifi cació i ball per a adults, com zumba –a la foto–  o 

balls en parella. Com a novetat, enguany es dóna la possibilitat de pagar 

una entrada puntual a les classes de zumba per a aquelles persones 

que no vulguin fer-ne el curs sencer, al preu de 2 euros per sessió | RJ

R
AF

A 
JI

M
ÉN

EZ

Paula Orenes, a punt de 
debutar amb els T-Birds
La montcadenca, de 17 anys i que 

va marxar a l’estiu als EE.UU. per 

viure a la ciutat de Casper (Wyo-

ming) i jugar amb els Thunder Birds 

de l’Escola Universitària Casper Co-

llage, debutarà el 15 d’octubre en 

un prestigiós torneig a Salt Lake 

City. A partir de l’1 de novembre, 

Orenes disputarà la conferència 

9 de la Primera Divisió de Collage 

amb dos partits setmanals  | RJ

BÀSQUET Bon inici de González amb 
el Barça B de futbol sala
Sergio González, que la temporada passada 

va debutar a Primera Divisió amb el Catgas 

Energia Santa Coloma, va fi txat aquest estiu 

pel FC Barcelona per jugar a Segona Divi-

sió amb el segon equip. De moment, el fi lial 

blaugrana ocupa la primera posició a la sego-

na màxima categoria del futbol sala nacional 

gràcies a dues victòries a les primeres jorna-

des contra el O’Parrulo Ferrol (6-1) i El Pozo 

Ciudad de Murcia (3-4). El montcadenc, de 

19 anys, ha disputat els dos partits com a ti-

tular i ha marcat un gol | RJ

BALL ESPORTIU
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de primer any, el cadet femení 
del CH La Salle jugarà a Lliga 
Catalana després d’haver acon-
seguit la seva classifi cació en un 
fase prèvia que es va disputar 
entre el 16 i el 18 de setembre. 
En tres dies, les lassal·lianes 
van guanyar dos partits –con-
tra l’HE Castelldefels (38-19) i 
l’H Sant Cugat (21-25)– i van 
perdre un –contra el BM La 
Roca (15-25). 
“No ens marquem fi tes 
ambicioses, tot i que no re-
nunciarem a res. El nostre 
primer objectiu era entrar a 
Lliga Catalana per disputar 

una competició exigent que 
ens ajudarà a créixer”, ha dit 
Expósito, qui manté el grup de 
l’infantil femení que va arribar 

a disputar l’últim campionat 
d’Espanya. El debut ofi cial a 
Lliga serà el 9 d’octubre a casa 
contra el BM La Roca.

HANDBOL
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les fases i jugarà a Lliga Catalana
Àlex Expósito manté el grup de l’infantil femení que va brillar la temporada passada
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juvenil de Nacional de l’FS Montcada
L’equip de Miriam Domínguez no ha pogut puntuar en el seus dos últims partits

Les jugadores del cadet femení fan una rotllana per seguir les instruccions del seu tècnic

2 D’OCTUBRE
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futbol sala, patinatge, excursionisme i petanca
L’AE Can Cuiàs pre-

sentarà el 2 d’octu-

bre, a partir de les 

17h a la pista mu-

nicipal del barri, 

els integrants de 

les seves seccions 

de patinatge, futbol 

sala, excursionisme 

i petanca. D’altra 

banda, Mireia Té-

llez Nin, del Roller 

Can Cuiàs, va aconseguir la segona posició a la primera edició del tor-

neig de patinatge de velocitat Manel Lahosa que es va disputar el 10 de 

setembre a Lliçà d’Amunt. La patinadora de l’equip infantil –a la 

foto– també va ser quarta a la prova en circuit. Per la seva part, 

l’equip màster de velocitat format per Alberto López, Francesca 

Origa, Jorge de la Fuente, Jordi Lagares, Faust Nuñez i Héctor 

Cunillera va participar l’11 de setembre a la prestigiosa Marató 

P2P amb sortida des de Pamplona i arribada a Puente de la Reina 

(Navarra). Tots els corredors locals van millorar els seus temps en 

aquesta prova de 42 quilòmetres de distància | RJ

FUTBOL
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s’enfrontaran a la primera jornada de 2a Divisió

Dues temporades 

després, el futbol 

montcadenc tor-

narà a viure un 

derbi juvenil en-

tre el CD Montca-

da i l’Escola, que 

coincidiran al grup 

30è de Segona Di-

visió. El sorteig del 

calendari va deter-

minar que el derbi 

no es farà esperar 

gaire ja que es po-

drà veure a la primera jornada que es disputarà l’1 d’octubre a l’es-

tadi de la Ferreria (20h) amb els verds com a locals. L’últim derbi 

entre juvenils es va viure a la temporada 2014-15, quan ambdós 

equips jugaven a Primera Divisió, i el partit de la segona volta –a 

la foto– va servir per oblidar els incidents que es van produir en el 

primer enfrontament | RJ
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El juvenil de l’FS Montcada, que 
juga al grup 5è de la Lliga Na-
cional, no ha pogut mantenir el 
seu bon inici després de debutar 
el 10 de setembre amb victòria 
al pave-lló Miquel Poblet con-
tra el Recreativos Manacor (4-
0). L’equip que dirigeix Miriam 
Domínguez ha perdut els seus dos 
últims partits contra l’FS Manresa 
(6-3) i l’FS Unión de Santa Co-
loma (3-5) i és onzè amb 3 punts 
després de tres jornades | RJ El juvenil de l’FS Montcada va perdre l’últim partit a casa contra la Unión de Santa Coloma (3-5)
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d’octubre la presentació de tots 
els equips que ha confeccio-
nat per a la temporada 2016-17. 
L’acte es farà a l’estadi de Can 
Sant Joan, tot i que al tancament 
d’aquesta edició encara estava 
per confi rmar l’hora d’inici. El 
club que presideix Toni Sánchez 
ha creat per aquest curs un total 
de 22 equips de futbol (incloent 
l’escola) i tres de futbol sala | RJ 

L’EF Montcada 
presenta els 
seus equips el 
12 d’octubreV� �������� �� �� V��� �� ��������� �� �� ���! ��"#�� $�%���

BÀSQUET
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inicia la lliga amb triomf

El júnior B de la Unió Bàsquet 
MIR, que juga al grup 4t del 
Nivell B, ha estat el primer con-
junt del planter del club blau 
que ha començat la competi-
ció ofi cial. El 24 de setembre, 
l’equip de Luis Marín va gua-
nyar el seu primer partit contra 
el CB Vila de Montornès 1 (65-
51). A la propera jornada, els 
montcadencs visitaran la pista 
del Lliçà d’Amunt 2 | RJ PT!��T� Y!���T!� ��T �^ «/U!WT � �� ^�a� �� 
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