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PRESENTACIÓ
L’AE Can Cuiàs consolida el seu 

projecte amb un total de quatre 

seccions

FUTBOL
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bre a la tarda va provocar que, per 
un dia, el pavelló Miquel Poblet es 
convertís en la llar de l’Escola de 
Futbol Montcada durant la presen-
tació de tots els seus equips per a 
la temporada 2016-2017. L’acte va 
comptar amb la col·laboració de 
membres l’escola de ball Eva Nie-
to, que van oferir quatre números 
musicals abans de l’inici de la pre-
sentació, que va obrir el conjunt 
sènior de l’UD Santa María, que 
juga a Tercera Catalana i que està 
vinculat al club vermell. 

Vintena d’equips. Els familiars que 
omplien la tribuna principal del 
pavelló Miquel Poblet van anar 
aplaudint, un per un a mesura que 
anaven entrant a la pista, als gaire-
bé 350 jugadors que formen part 
de l’EF Montcada, que ha pogut 
confeccionar un total de 21 equips 
de futbol: a la categoria femenina, 
un sènior i un cadet-infantil, que és 
de nova creació; i a la masculina, 
un sènior de veterans, dos juvenils, 
dos cadets, tres infantils, quatre 
alevins, quatre benjamins, tres pre-
benjamins i un debutant, així com 
els més petits de l’escola (patufets). 
L’entitat que presideix Antoni Sán-
chez també reafi rma la seva apos-
ta per al futbol sala i manté tres 
equips que ja tenia la temporada 
passada: un sènior, un juvenil i un 
infantil.

L’acte de presentació va comptar 
amb la presència d’una delega-
ció de l’Ajuntament formada per 
l’alcaldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA-E), i el regidor d’Esports, 
Salvador Serratosa (ERC), així 
com un representat del principal 
patrocinador del club, Lafarge. En 
el seu discurs, el president de l’en-
titat va demanar un aplaudiment 
recíproc entre jugadors i familiars
i es va felicitar pels 11 anys de 
funcionament de l’EF Montca-
da. Sánchez va fer referència a 
la possible fusió amb el planter 
del CD Montcada, expressant el 
seu “convenciment que Mont-
cada podrà tornar a gaudir 
d’un futbol base unifi cat”. 
Per la seva part, l’alcaldessa,
qui va demanar disculpes pels 
problemes de megafonia que van 
difi cultar la comprensió dels par-
laments, va desitjar sort als juga-
dors per a la nova temporada i va 
agrair la seva tasca i la dels seus 
familiars perquè, entre tots, “esteu 
fent que l’esport sigui un pilar i 
un referent del municipi, poten-
ciant-lo i donant-li valor”.

Final lluminós. L’acte va fi nalitzar 
amb una fotografi a de família de 
tots els jugadors, entrenadors i 
membres de la junta directiva de 
l’EF Montcada i un espectacle 
de llum gràcies al repartiment 
de centenars de pulseres de color 
vermell i groc.  

El club vermell va presentar el 12 d’octubre al pavelló Miquel Poblet la vintena d’equips que ha creat per a aquesta temporada

L’EF Montcada exhibeix la seva força i fa una 
crida a la unifi cació del futbol formatiu local
Rafa Jiménez |  !" #$%& '(!!

Els diferents jugadors de futbol i futbol sala que formen part de l’EF Montcada van omplir de color vermell la pista del pavelló Miquel Poblet
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yar el 16 d’octubre el seu primer 
partit a casa contra el Soses Feme-
ní (1-0) gràcies a un gol de Sandra 
de la Cruz al minut 78. Les ‘reds’, 
que una setmana abans havien 
golejat al camp del CE Sabadell B 
(0-4), encadenen per primera ve-
gada dues victòries seguides i pu-
gen, amb 9 punts, al sisè lloc del 
grup 2n de Primera Catalana | RJ
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2 d’octubre davant la seva afi ció 
en el que va ser el tret de sortida 
per a la temporada 2016-2017. El 
club de Can Cuiàs compta amb 
quatre seccions –patinatge, futbol 
sala, excursionisme i petanca– 
amb un total de 370 esportistes 
i, segons el seu president, Jorge 
Fernández, viu “una fase de 
consolidació de la seva actual
estructura esportiva amb di-
ferents projectes”. La secció 
més nombrosa és el Roller Can 
Cuiàs, formada per 190 socis i 
que es planteja com a objectius 
continuar impulsant el patinatge 
amb les activitats extraescolars 
que realitza, mitjançant el grup 
Montcadaroda, a quatre escoles 
del municipi i a altres sis de lo-
calitats veïnes, així com mantenir 
els bons resultats dels seus equips 
de patinatge de velocitat de cate-
goria sènior i infantil, tant a nivell 

popular com federat. Segons Fer-
nández, un dels reptes d’aquesta 
secció és continuar treballant per 
“intentar solucionar la manca 
d’un espai adequat per practi-
car el patinatge al municipi”.  

Futbol Sala. L’AE Can Cuiàs ha 
fet canvis en aquesta secció i 
Juanma Díaz és el seu nou res-
ponsable. En total, hi ha una sei-

xantena de jugadors distribuïts
en tres equips: un sènior i un 
aleví federats i un prebenjamí 
escolar, així com un grup d’en-
trenament que formarà part de 
l’escola. El nou projecte pretén 
prioritzar la qualitat abans que 
la quantitat  i només ha creat un 
sènior masculí dels dos que tenia 
la temporada passada, perdent 
també el femení. 

La secció de petanca està for-
mada per 20 socis federats
i el Centre Excursionista de Can 
Cuiàs (CECC) compta amb 100 
membres. Aquesta secció que 
capitaneja Sergio Ligero té com 
a novetat la creació d’un grup 
d’escalada. L’acte de presentació 
va comptar amb la presència del 
regidor d’Esports, Salvador Ser-
ratosa (ERC). 

Rafa Jiménez | d%#"eefg
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L’AE Can Cuiàs no ha guanyat 
encara cap partit després de la 
disputa de dues jornades al grup 
6è de 3a Catalana. El conjunt 
que entrena Matías Ruiz s’ha 
creat arran de la fusió dels dos 
sèniors masculins que l’entitat 
tenia la temporada passada i, de 
moment, ha perdut contra el CFS 
Matadepera (2-4) i el CFS Vilo-
mara (4-1). “Hem confeccionat
una plantilla que té potencial, 
però el primer que hem d’acon-
seguir és que els jugadors, que 
provenen de dos equips dife-
rents, es complementin a la 
pista”, ha dit Ruiz | RJ

El sènior 
comença  
la lliga amb 
dues derrotes
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L’AE Can Cuiàs encara no ha pogut puntuar
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L’EF Montcada i l’FS Montcada 
B, que juguen als grups 3r i 1r de 
2a Catalana respectivament, en-
cara no coneixen la victòria. Els 
vermells, entrenats per José Luis 
Carrasco, han perdut contra els 
Amics del Pou-Nou Escorial A 
(4-6) i el CE Inter Sentmenat (4-
3). Carrasco, que no ha pogut 
disposar de tots els jugadors per 
culpa de les lesions, no vol plan-
tejar-se un objectiu concret en un 
nou grup del que desconeix el 
nivell dels seus rivals: “La lliga 
ens posarà al nostre lloc i la in-
tenció és competir partit a par-
tit per veure fi ns a on podem 
arribar”, ha comentat el tècnic.
Per la seva part, l’FS Montcada 
B, que va pujar la temporada pas-
sada, no ha marcat cap gol contra 
l’Inter Dinàmic Masnou (0-4) i el 
Futsal Caldes d’Estrac (6-0). Xavi 
Romeo dirigeix un conjunt que 
s’ha creat des de zero, ja que tots 
els jugadors que van assolir l’as-
cens van marxar del club. “Tot 
i que sabem que no serà gens 
fàcil, l’objectiu és la permanèn-
cia perquè tenim un equip to-
talment nou”, ha dit Romeo | RJ 

FUTBOL SALA. SEGONA CATALANA
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encara no han sumat cap victòria
Ambdós equips, que no comparteixen grup, han perdut a les dues primeres jornades
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Jordi Álvarez parla de les properes eleccions a l’UB MIR

‘Ha arribat el moment 
perquè entri aire fresc’

Jordi Álvarez és el president de 
l’UB MIR des de 2013. L’enti-
tat, que va néixer per unifi car el 
bàsquet local, es prepara per a un 
procés electoral que escollirà una 
nova junta. Álvarez deixa entre-
veure que ha arribat el moment 
del relleu a la presidència, tot i 
que anuncia que continuarà col-
laborant amb el club.    

Amb quines expectatives 
afronta l’UB MIR aquesta 
nova temporada?
Amb il·lusió. Després d’uns anys 
complicats, crec que tenim un 
club consolidat. Tots els que hi 
formem part ja hem oblidat el 
que hi havia abans de la fusió.   
Al 2017 es convocaran eleccions. 
Es presentarà a la reelecció? 
Iniciarem el procés a principi 
d’any per presentar candidatu-
res. A nivell personal, crec que és 
un bon moment perquè entri aire 
fresc i es produeixi un canvi a la 
presidència, tot i que continuaré 
col·laborant amb el club. 

Quina nota posaria al seu 
mandat?
No crec que m’hagi de posar cap 
nota, però penso que hem fet un 
bon treball que es pot veure amb 
la nostra gestió. Tenim un club 
sanejat i no ens podem queixar
Il·lusionat amb el sènior A 
masculí després del seu ascens? 
No renunciem a res i l’objectiu és 
anar pujant categories perquè no 
hem d’oblidar que aquest equip 
és un mirall per als nostres juga-
dors del planter.
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L’ENTREVISTA DE ‘TEMPS AFEGIT’
DILLUNS I DIVENDRES (13.05 i 19.05h), A MONTCADA RÀDIO (104.6 FM)

Cristian Martínez | d%#"eefg
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L’UE Sant Joan-Atlètic encadena dos empats contra l’UE 
Avià (2-2) i el fi lial del FC Girona (1-1) a Primera Catalana

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

L’UE Sant Joan-Atlètic va tenir molt a prop la segona victòria de la 
temporada, però el 9 d’octubre va acabar empatant a casa un partit 
contra l’UE Avià (2-2) que semblava que tenia guanyat amb un avan-
tatge de 2 a 0 amb dos gols d’Albert Jiménez a la primera meitat. Una 
setmana més tard, i gràcies a un gol de Pau Vázquez, l’equip de José 
Manuel Martín ‘Pinti’ va treure un empat del camp del FC Girona B 
(1-1). Els de Can Sant Joan, que s’han reforçat amb Javi Serrano, són 
setzens amb 6 punts. D’altra banda, el club va obrir el 7 d’octubre el 
procés per a la renovació de la junta directiva. Els interessats que vul-
guin presentar la seva candidatura han d’enviar un correu electrònic a 
l’adreça union.e.sanjuan.at@gmail.com abans del 16 de noviembre. El 
president en funcions, José González, ja ha formalitzat la seva i aspira 
a la reelecció després de 14 anys de mandat | RJ 
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La 7a Caminada Popular del 
CEAV reuneix 160 persones

Un total de 160 persones van prendre part en la 
setena edició de la Caminada Popular Vila de Mont-
cada que va organitzar el 2 d’octubre el CEAV, amb 
la col·laboració dels centres excursionistes de Can 
Cuiàs i El Cim. El recorregut, de 20 quilòmetres, va 
passar per diferents indrets de la Serralada de Ma-
rina. El president del CEAV, Miguel Ángel Hernán-
dez, s’ha mostrat satisfet de la participació, més alta 
que la de l’any passat, i ha anunciat que l’entitat 
comença a preparar els actes del cinquantè aniver-
sari, que es commemora l’1 d’abril de 2017 | LG
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de forma temporal 
les direccions del 
sènior masculí i 
femení del CH La Salle

Jaume Puig ha assumit la direcció del femení del CH La Salle i ho com-
patibilitza amb el càrrec d’entrenador del sènior masculí. Miguel Barrios 
havia de ser el tècnic del femení en el seu retorn a Lliga Catalana després 
de l’ascens de la temporada passada amb Pau Lleixà a la banqueta, però 
va comunicar al club, a manca de tres dies per començar la competició, 
que renunciava per motius laborals. Davant d’aquest imprevist, el CH La 
Salle va buscar una solució d’urgència i li va proposar a Puig que es fes 
càrrec de l’equip de forma temporal. “Sóc una persona de club i la junta 

directiva em va demanar ajuda. Per mi no suposa cap problema perquè 

puc compatibilitzar els horaris d’entrenament i partits fi ns que es bus-

qui una solució defi nitiva”, ha dit Puig, qui encara no ha pogut guanyar 
cap partit amb el femení. D’altra banda, el masculí lassal·lià és sisè amb 
6 punts al grup D de Primera Estatal després d’empatar els últims dos 
partits contra l’H. Bordils B (27-27) i l’H. Sant Joan Despí (28-28) | RJ

El femení de l’UB MIR obté a la 
pròrroga el seu primer triomf 

El sènior femení de l’UB MIR només ha pogut 
aconseguir una victòria al grup 1r de Tercera. 
L’equip que dirigeix el tàndem format per Marta 
Balaguer i Álvaro Gimbert va guanyar a la segona 
jornada al Gimnàs Municipal de la Zona Esporti-
va Centre contra l’UE Mataró B (61-58) després 
d’una pròrroga. La resta dels partits que ha dis-
putat contra el Masnou B (64-62) i el CB Vilassar 
de Mar (64-39) van fi nalitzar amb derrota. A la 
propera jornada rebrà la visita del cuer, el CB 
Sant Feliu de Codines | RJ
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Més de 150 persones de totes les edats van participar en la 36a edició 
de la Bicicletada que va organitzar el 2 d’octubre l’AV de Montcada No-
va-Pla d’en Coll per diferents barris de Montcada. Des del participant 
més jove, de 6 mesos d’edat, fi ns al més gran, de 90, tots van acabar el 
recorregut de 8 quilòmetres per Montcada Nova, Mas Rampinyo, Mas 
Duran, la Font Pudenta, Terra Nostra i Montcada centre. L’entitat va es-
gotar les existències de fruites i aigües facilitades per l’Ajuntament i va 
repartir obsequis entre els ciclistes. El president, Joan Alemany, ha des-
tacat que el recorregut va trascórrer amb normalitat i amb una partici-
pació superior a la dels dos anys anteriors. “Estem contents perquè ha 

vingut gent de tots els barris i, fi ns i tot, de fora”, ha afegit Alemany | LG
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Bon balanç del Mundial de 
taewkondo de Poomsae 

Christian Villar (Júnior), Soomi Jo Lee (Màster 1) i 
José Luis Estudillo, formant Parella 2 amb Lee, van 
acabar entre els deu primers de les seves respec-
tives categories al Mundial de Poomsae que es va 
disputar entre el 28 de setembre i el 3 d’octubre a 
Lima (Perú). Els tres esportistes del Lee Young van 
formar part de la selecció espanyola que entrena el 
també montcadenc José Santiago i que, integrada 
per 70 esportistes, va acabar a la primera posició 
del rànquing europeu amb un total de dues meda-
lles de plata i una de bronze | RJ

Gran inici de lliga del 
sènior A del TT La Unió

El Club de Tennis de Taula La Unió A 
es manté invicte a Segona A Provin-
cial, categoria que va assolir la tem-
porada passada. Els montcadencs 
són líders del grup 2n després 
d’haver guanyat les tres jornades 
disputades contra el CTT Ripollet 
(5-1), el Foment Martinenc (1-5) i 
CTT Els Amics Terrassa B (5-1). El 
sènior B és tercer a la 3a Provincial 
amb dos triomfs i una derrota | RJ

Miguel Muñoz guanya 
el II Torneig Blitz 

Miguel Muñoz, de l’UE Montcada, es 
va proclamar campió del II Torneig 
Blitz que el club local va organitzar 
el 12 d’octubre al pavelló Miquel Po-
blet. Amb 8,5 punts de 9 possibles, 
Muñoz va acabar a la primera posi-
ció per davant de Luis Rojas (Gra-
nollers) i Lázaro Lorenzo (Sabadell). 
El millor local d’aquesta competició 
que va reunir 64 jugadors va ser An-
tonio Gil | RJ

El CD Montcada femení suma 
sis punts en tres jornades
Aquest equip de nova creació va aconse-
guir el 15 d’octubre la seva primera vic-
tòria a la Segona Divisió femenina con-
tra el FC Montmajor (5-2) amb gols de 
Judith Ibáñez (2), Mariela León, Laura 
Bujalance i Sara López. Quatre dies més tard, 
les verdes, que vestien de rosa per comme-
morar el Dia Internacional contra el càncer de 
mama, van sumar tres punts més sense haver 
de jugar a causa de la incompareixença del CF 
Vilomara. D’altra banda, el sènior masculí verd 
suma set victòries seguides a 3a Catalana | RJ
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.....Viu l’Esport................
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Colete, membre de la junta di-
rectiva de l’EF Montcada i entre-
nador del seu juvenil A, va fer el 
3 d’octubre al programa Temps 
Afegit de Montcada Ràdio han 
ajudat a reobrir el debat sobre 
la unifi cació del futbol formatiu. 
En la seva intervenció, Colete es 
va mostrar partidari de la fusió, 
afi rmant que el derbi entre els 
juvenils que es va jugar el dia 1 
no s’hauria d’haver disputat per-
què “les dues entitats s’haurien 
d’unir per ser més fortes”. 
El CD Montcada es va sentir 
al·ludit per aquestes paraules i 
va emetre un comunicat negant 
que sigui contrari a la unifi cació 
i expressant la seva voluntat de 
continuar amb el diàleg, amb 
una sèrie de condicions: que a les 
reunions participin les directives 
d’ambdues entitats al complet, 
que el regidor d’Esports, Sal-
vador Serratosa (ERC), estigui 
present com a convidat i que 
s’aixequi acta de tot el que es 
digui. La proposta del club verd 
va rebre una resposta per part de 
l’EF Montcada, que en un escrit 
va animar les dues parts a “posar
una data el més aviat pos-
sible i portar a terme totes les 
reunions que siguin necessàries 
per al bé del futbol base for-
matiu a Montcada i Reixac”. 
En el seu escrit, el club vermell 
desvelava que ambdues entitats 
van mantenir reunions durant 

els mesos de maig i juny per par-
lar d’aquest tema, que no van 
tenir continuïtat i que van acabar 
sense cap acord.
De moment, el regidor d’Esports 
ha dit que està a disposició 
dels clubs per participar com a 
mediador en properes reunions, 
deixant clar que les entitats són 
autònomes i  “que mai prendrè 
partit per cap de les parts”.

Derbis. El partit entre els juve-
nils del CD Montcada i l’EF 
Montcada, corresponent a la 
primera jornada del grup 30è 
de 2a Divisió, va fi nalitzar amb 
un empat a 3. Aquest derbi es va 
repetir el 15 d’octubre entre els 
cadets B. L’enfrontament, corre-
sponent a la 3a jornada del grup 
24è de 2a Divisó, va acabar amb 
victòria vermella per 5 a 1 | RJ 
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la porta a seguir parlant de la fusió
El regidor d’Esports, Salvador Serratosa, podria fer de mediador en properes reunions

ä ,�)R
)å ,æ /

Rafa Jiménez | d%#"eefg

FUTBOL SALA
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a les dues primeres jornades de lliga
L’equip de Cristian González ha derrotat l’FS Castellar (2-3) i l’Olympic Floresta (4-3)

El derbi juvenil entre l’EF Montcada A i el CD Montcada va acabar amb un repartiment de punts

BÀSQUET/FUTBOL
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equips que han creat per a aquesta temporada
L’UB MIR organitza el 23 d’octubre al pavelló Miquel Poblet la presen-
tació de tots els seus equips. L’acte començarà a les 17.30h al pavelló 
Miquel Poblet entre els partits que disputaran el júnior 1 i el sènior A 
masculins del club blau. Per la seva part, el CD Montcada també pre-
sentarà tots els seus equips aprofi tant la festivitat de l’1 de novembre. 
L’acte es farà a l’estadi de la Ferreria i començarà a les 17.30h | RJ

KORFBAL
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prèvia de la Copa Catalana C disputada a Vacarisses 

El sènior de l’AEE 
Montserrat Miró no 
va poder classifi -
car-se per disputar 
la fi nal de la Copa 
Catalana C després 
de caure a les se-
mifi nals de la fase 
prèvia que es va 
disputar el 15 i 16 
d’octubre a Vaca-
risses. Els montcadencs van superar els quarts de fi nal contra l’equip 
amfi trió, el CK Vacarisses (25-12), i a les semifi nals, van caure elimi-
nats davant el Sant Llorenç KC B (24-14) | RJ
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El juvenil B de l’FS Montcada 
és un dels quatre líders del grup 
1r de Primera Divisió després 
d’haver guanyat els dos primers 
partits contra l’FS Castellar (2-3) 
i l’Olímpic Floresta (4-3). “Les 
sensacions són bones amb un 
equip format per jugadors de 
primer any. L’objectiu és la 
permanència, però no tanca-
rem la porta a res i veurem, 
setmana a setmana, fi ns a on 
podem arribar”, ha dit el seu 
tècnic, Cristian González | RJ 
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�& �& �"��f� �(!� f&�%&�² el juvenil B va poder aixecar un 0 a 3 en contra davant l’Ol. Floresta

�! #%�©f %&��% %!� e"#%�� ¨ �" #%fE"� �&" f�"tge d’esportivitat al fi nal dels 90 minuts de joc
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dissenyat per preparar els JJ.OO. de Tokio 2020
Marina Castro, del CN Sabadell, ha estat convocada per la Federa-
ció Espanyola de Natació per participar en una concentració amb 
l’equip Nacional 2020, que es farà entre el 28 d’octubre i el 6 de 
novembre al CAR de Sant Cugat. La montcadenca, de 17 anys 
i de la categoria absoluta jove, forma part del grup de nedadors  
prometedors que participarà en un programa per preparar els Jocs 
Olímpics de Tokio 2020 | RJ

BÀSQUET
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partit al nivell B després de dues derrotes

El júnior femení de l’UB MIR va 
aconseguir a l’última jornada que 
es va disputar el 16 d’octubre la 
seva primera victòria al grup 10è 
del Nivell B del Campionat Ter-
ritorial. Les montcadenques, que 
havien perdut els dos partits an-
teriors contra l’ASME (62-33) i el 
CB Manyanet Les Corts (39-53), 
van aconseguir el primer triomf 
contra el Virolai A (34-27) i su-
men un total de 4 punts | RJ R)*)
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