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El tercer projecte del CD Montca-El tercer projecte del CD MontcaEl tercer projecte del CD Montca
da a la Primera Catalana va pre-
nent forma. Mantenint la filosofia 
de fer una aposta per la gent jove 
i preferentment de Montcada, el 
club verd ja ha presentat cinc fitxat-
ges per a la propera temporada. Es 
tracta dels davanters Eric Calvo 
–el montcadenc torna al club des-
prés del seu pas per la Tercera Di-
visió amb el Prat–, i Israel Serrano, 
que prové del Poble Sec. Per refor-
çar el mig del camp, Alfonso Pino 
s’ha emportat del Mercantil, equip 
que va entrenar fa unes tempora-que va entrenar fa unes temporaque va entrenar fa unes tempora
des, dos joves valors de 18 anys: 
Joan Egaño i Marc Burgos. El cin-
què reforç és un altre montcadenc. 
Es tracta del defensa Víctor Pache-
co, que estava jugant al juvenil del 
Badalona. 
“Teníem molt clar, veient com 
ha anat aquesta temporada, que 
havíem de millorar la davante-
ra. Amb el fitxatge de Serrano 
i el retorn d’Eric, creiem que 
aquest problema està solucio-
nat. Ara, estem pendents d’una 
altra contractació per al mig del 
camp”, ha comentat el president 
del club, Modesto ‘Tato’ Sanchís. 
L’arribada d’aquests cinc jugadors 
s’ha compensat amb l’anunci de 
la baixa d’altres cinc membres 
de la plantilla. Són el capità Xavi 
Alonso, que ha decidit marxar per 
motius personals, Àlex Huguet, 
Rubén Fuentes, Andrés Borges 
i José Luis Romero. El porter Jo-

nathan, que estava cedit a la UE 
Sant Joan, també s’incorporarà a la 
plantilla verda. 

Planificació de la pretemporada.
L’equip de Pino, que ja ha acabat 
els seus entrenaments, iniciarà la 
pretemporada el 3 d’agost, amb 
sessions de dilluns a divendres a 
l’estadi de la Ferreria. El club ja 
ha tancat el cicle de partits amis-
tosos que seran contra el Prat 
(15 de agost, 20h) i l’Espanyol B 
(22 d’agost, 20h), tots dos a casa. 
El dia 29, l’equip farà la presen-
tació oficial davant de l’afició,
a les 19h. Una hora més tard, ju-
garà un partit contra el Mollet. El 
30 d’agost, el conjunt verd tancarà 
la pretemporada amb un matx a 
casa del Palau (18h), amb motiu 
de la celebració de la Festa Major 
d’aquest municipi. 

Rafa Jiménez | Redacció

D’esquerra a dreta: Israel Serrano, Joan Egaño, Modesto ‘Tato’ Sanchís –president del club–, Marc Burgos, Víctor Pacheco i Eric Calvo

FUTBOL. PRIMERA CATALANA
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BAIXA AL VALENTINE
Als seus 33 anys, el base Unai 
Abrisqueta, exjugador de l’equip 
EBA, anuncia la seva retirada

MOVIMENTS A LA SALLE 
Adrià Bonilla, primer reforç de 

l’equip de Dídac de la Torre, que 

prepara el retorn a la Lliga Catalana

PÀG. 28 PÀG. 29

presentació de la nova samarreta

El CD Montcada ja té nova samar-
reta per a la propera temporada. 
El club verd va presentar el 13 de 
juny, en un acte a la Casa de la Vila 
que va despertar l’interès de nom-
brosos aficionats, la nova camiseta 
que lluirà durant les properes tres 
temporades i que pertany a la mar-
ca Joma, que vesteix alguns equips 
de Primera Divisió com el Sevilla, 
el Getafe o el Racing. La primera 
vestimenta seguirà fidel als colors 
tradicionals del club, amb samar-
reta verda i pantalons blancs. La 

novetat estarà en la segona, que 
canvia el color blau pel negre. 
Durant l’acte de presentació, al-
guns jugadors del primer equip 
com Eric Calvo, Jonathan, Rubén 
Tardío, Norbert i Víctor Pacheco 
van fer d’improvisats models. “És 
un teixit de qualitat, que no cala 
la pluja, còmode i lleuger”, va re-
marcar Eva Perea, representant de 
Joma a Montcada. El nou equip 
juvenil que ha creat el CD Mont-
cada també lluirà aquesta nova 
samarreta | SA
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El CD Montcada dóna forma al seu nou 
projecte amb el fitxatge de cinc jugadors
Els davanters Israel Serrano i Eric Calvo; els migcampistes Joan Egaño i Marc Burgos, i el defensa Víctor Pacheco s’afegeixen a la plantilla de Pino 
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Quique Berlinghieri ja comença a fer 
els primers moviments de fitxatges
El porter Fran i el lateral Carlos, primeres dues incorporacions d’un equip que mantindrà el 80% de la seva plantilla

FUTBOL. UE SANT JOAN, PRIMERA TERRITORIAL

Amb la temporada ja finalitzada, 
Manel Trias, president de l’EF 
Montcada, fa una valoració a 
nivell esportiu i social de la situa-
ció del club i no amaga que les 
relacions amb el CD Montcada 
s’han deteriorat després de la po-
lèmica sobre el nou juvenil. 

-Com ha vist la temporada del 
club a nivell esportiu?
En línies generals, s’han complert 
les expectatives. Som una escola 
jove, que va consolidant les seves 
categories. Estem satisfets amb el 
resultats esportius.
-I en la vessant social?
Això és el que més ens interes-

sa. El que volem és fomentar la 
convivència i una sèrie de valors 
mitjançant el futbol. La nostra fa-
mília es cada vegada més gran.
-Com veu el futur de l’equip 
femení?
Hi ha contactes per trobar un 
nou entrenador, però encara no 
estan tancats. En tot cas, l’equip 
té garantida la seva continuïtat 
després d’haver aconseguit la 
permanència. El que ens agra-
daria és que el futbol femení 
tingués més acceptació entre les 

noies més joves i nosaltres conti-
nuem treballant en aquesta línia. 
-Com estan les relacions amb 
el CD Montcada després de la 
formació del juvenil verd?
S’han deteriorat. Amb la creació 
d’un juvenil, el CD Montcada 
està interferint en la tasca que 
nosaltres tenim encomanada i 
això no ens sembla gens positiu. 
Les voluntats són similars, però 
les maneres o temes secundaris, 
molt diferents i no hem pogut 
arribar a cap acord.

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. Entrevista a Manel Trias, president de l’EF Montcada

Argüelles
seguirà dirigint 
el Santa Maria

Miguel Argüelles continuarà la 
propera temporada a la banque-
ta del Santa Maria. L’entrenador, 
que va substituir José María 
Esquerda ‘Tete’ al tram final de 
l’últim curs, ha arribat a un acord 
amb el president Ricardo Moya 
per seguir al càrrec un any més. 
De moment, el tècnic està parlant 
amb tots els jugadors per saber la 
seva disponibilitat per continuar 
a l’equip. L’objectiu és confeccio-
nar un bloc més jove i, en aquest 
sentit, podrien pujar un parell de 
juvenils de l’EF Montcada. “És 
complicat, però no hem de 
tancar la porta a la possibilitat 
d’intentar pujar a la Primera 
Territorial”, ha dit Argüelles. 
L’equip ja ha acabat els seus en-
trenaments i començarà la pre-
temporada el 18 d’agost. 

Rafa Jiménez | Redacció

Manel Trias, president de l’EF Montcada
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“La nostra família és 
cada vegada més gran”

Quique Berlinghieri, nou entre-
nador de la UE Sant Joan, ja està 
treballant en la confecció de la 
plantilla per a la propera tempo-
rada. De moment, el club de Can 
Sant Joan ha tancat els dos pri-
mers fitxatges. Es tracta de Fran, 
exporter del Santa Maria ara fa 
dues temporades, i el lateral Car-
los, ex de l’Alella. “Continua el 
80% de la plantilla, fet que fa-
cilitarà el meu treball amb un 
grup que ja està cohesionat”,
ha destacat el nou tècnic, que es-
pera lligar més reforços, entre ells 
el d’un altre porter ja que Jona-
than marxarà al CD Montcada. 
L’entitat farà la seva assemblea 
de socis el 19 de juny on es con-

firmaran algunes baixes a la junta 
directiva, tot i que Pepe González 
continuarà a la presidència.

Torneig de presentació. D’altra 
banda, el club organitzarà aques-
ta pretemporada, per primera ve-
gada, el seu propi torneig, que es 
disputarà el cap de setmana del 
5 i 6 de setembre amb la partici-
pació del FC Palau, Atlètic Poble 
Sec i CE Sabadell B, que serà el 
primer rival dels montcadencs. 
L’equip tornarà a la feina el 10 
d’agost i ja ha confirmat dos par-
tits amistosos. Seran el dissabte 
29 d’agost, a l’estadi de Can Sant 
Joan, contra el Montmeló, i el 30 
d’agost, a la Roca del Vallès, da-
vant la Torreta.

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. 2a Territorial

> Amistós a benefici de Projecte Home
Per tancar la temporada, la UE Sant Joan i el CD Montcada van jugar 
el 7 de juny un amistós que va finalitzar amb victòria local per 3 a 1. El 
resultat era el de menys, ja que el matx, l’últim de ‘Kuki’ a la banqueta 
de la Unió, va servir per recaptar diners per a Projecte Home | RJ
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Unai Abrisqueta no continuarà al 
CB Montcada. Als seus 33 anys, 
Unai, que va debutar com a sè-
nior al Valentine quan tenia 18, 
ha decidit retirar-se després d’una 
segona etapa al club que ha du-
rat tres temporades. “Arriba un 
moment en què has de priorit-
zat altres coses, com la família 
o la feina. Ja ho volia deixar fa 
dues temporades, però el club 
em va engrescar a continuar. 
Ara és un bon moment i li 
desitjo el millor a una entitat 
que m’ha fet sentir com a casa”,
ha explicat el badaloní. Unai i 
Raúl Ortega van ser els dos únics 
jugadors de l’equip EBA que van 
continuar a l’entitat després del 
descens.

Unai Abrisqueta es retira i el Valentine 
es queda sense un dels jugadors claus

Rafa Jiménez | Redacció

Als 33 anys, el badaloní acaba la seva carrera en el mateix equip on va debutar com a sènior

BÀSQUET

En el seu moment, Abrisqueta no va voler marxar de Montcada, tot i la pèrdua de la categoria EBA

> El Cim tanca el 25è aniversari de la Marxa
El centre excursionista de Montcada, el Cim, va celebrar el 5 de juny la cloenda 
del 25è aniversari de la Marxa a Montserrat, amb un acte protocol·lari al col·legi del 25è aniversari de la Marxa a Montserrat, amb un acte protocol·lari al col·legi 
La Salle. El president del Cim, Alfred Canals –a la imatge, al costat del regidor 
d’Esports, Juan Parra (PSC)–, i promotor d’aquesta activitat des de la seva 

creació, va ser homenatjat pels seus 
companys que li van lliurar el cartell de 
la 25a marxa, emmarcat i signat per la 
resta de membres de l’entitat. D’altra resta de membres de l’entitat. D’altra 
banda, el Cim es va adherir a la Set-
mana de la Promoció de la Salut, que 
es va celebrar entre el 8 i 14 de juny, 

a amb una nova edició del Montcada 
4 Camina. L’activitat, que es va fer el 14 

de juny, va consistir en una sortida al 
mirador de Torre del Baró | NS

> Més incorporacions al Mausa Montcada
L’equip de Juan Antonio Jaro té gairebé tancada la plantilla a falta d’una in-
corporació. A les darreres setmanes, el club va lligar els fitxatges de ‘Bola’, ala corporació. A les darreres setmanes, el club va lligar els fitxatges de ‘Bola’, ala 
del Ripollet B, i de Javi Vázquez, ala-pivot que torna a la disciplina del CFS 
Montcada. Ara mateix, la plantilla està formada per Javi, Jordi, Mario, David Montcada. Ara mateix, la plantilla està formada per Javi, Jordi, Mario, David 
Jiménez, Jhonny, Miguelito, Javi, Raül, Nau, ‘Bola’ i Javi Vázquez. El conjunt ja 
ha finalitzat els seus entrenaments i tornarà a la feina el 27 d’agost | RJ

La Salle fa la primera contractació 
i dóna a conèixer la llista de baixes
Juan Manuel Fernández deixa la direcció del primer equip femení i passa a dirigir el sènior B

El CH La Salle continua prepa-El CH La Salle continua prepaEl CH La Salle continua prepa
rant el retorn a la Lliga Catalana. 
De moment, ja s’ha confirmat el 
fitxatge del jove extrem esquerre 
Adrià Bonilla. En el capítol de 
baixes, marxen Alberto Hernán-
dez, David Leiva, que es retira, i 
Òscar San Felipe, que penja les 
botes i serà el segon entrenador 
de Dídac de la Torre. 
D’altra banda, el conjunt femení 
canvia d’entrenador ja que Juan 
Manuel Fernández dirigirà el sè-
nior B, que va acabar la lliga a 
la penúltima posició de la Segona 
Catalana després de guanyar el 
Vilanova i la Geltrú (26-25) i per-
dre a Amposta (39-30). 

Rafa Jiménez | Redacció

HANDBOL

> Presentació de l’acord amb Adimir
L’anunci de l’adéu d’Unai Abrisqueta es va realitzar durant el sopar de fi 
de temporada que el CB Montcada va celebrar el 5 de juny al restaurant 
Can Piqué. L’acte, que també va servir per confirmar la continuïtat de 
Miquel Àngel Cortón a la banqueta del primer equip, va tenir un important 
caire social ja que el club va presentar un acord amb l’entitat de discapa-
citats Adimir. Les dues associacions col·laboraran en accions conjuntes 
per difondre les activitats d’Adimir, organitzant xerrades sobre la discapa-
citat i lliurant donacions econòmiques quan sigui possible. Adimir va rebre 
una primera aportació econòmica del club de 300 euros | SD
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Adrià Bonilla, primer fitxatge de La Salle, al costat del seu nou tècnic, Dídac de la Torre
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El Lee Young suma nou medalles, 
quatre d’or, al Campionat d’Espanya
El sènior Alberto Jo Lee, la júnior Jennifer Àlvarez i dos trios aniran al Campionat d’Europa i del Món

Gran èxit del Lee Young al Cam-
pionat d’Espanya de Pumse que 
es va disputar el 6 de juny a Tor-
relavega (Cantàbria). Tots els 
membres del club montcadenc 
van tornar amb medalla, des-
tacant les quatre d’or que van 
aconseguir Alberto Jo Lee, en 
categoria sènior; Jennifer Àlva-
rez, en junior femení, i els dos 
trios formats per Alberto Jo 
Lee, José Manuel Ramón, José 

Luis Estudillo, Diego Carrillo, 
Bernardo Fidalgo i Juan Anto-
nio Santiago. En total, el Lee 
Young va sumar 9 metalls amb 
quatre ors, una plata i quatre 
bronzes, acabant a la segona 
posició de la classificació per 
equips.
Els quatre medallistes d’or 
ja s’han guanyat la seva clas-
sificació per als Campionats 
d’Europa i del Món que es 
faran a Portugal i a Egipte a 

l’octubre i al desembre, respec-
tivament.

Copa Federació. El 31 de maig, 
el club també va participar a la 
primera edició del Torneig de 
la Federació Catalana de com-
bat que es va disputar a Barce-
lona. L’entitat montcadenca va 
sumar dos ors, de Mercedes 
Amaya i José Antonio Gámez, 
i un bronze, aconseguit per Joa-
quín Mollet. 

Rafa Jiménez | Redacció

TAEKWONDO

L’Open Ciutat de Montcada espera 
una bona participació, tot i la crisi
La UE Montcada no nega problemes de finançament del torneig, que comença el 25 de juny

La Unió Escacs Montcada conti-
nua treballant per poder celebrar 
la 17a edició de l’Open Ciutat 
de Montcada, que es farà, per 
segon any consecutiu, a l’Espai 
Cultural Kursaal de Can Sant 
Joan, entre el 25 de juny i el 3 de 
juliol. El torneig no està en perill, 
però l’organització no nega que 

està tenint molts problemes per 
trobar finançament a causa de 
la crisi econòmica i que, ara ma-la crisi econòmica i que, ara mala crisi econòmica i que, ara ma
teix, no té garantida la totalitat 
del pressupost. “Tot i que hem 
baixat els premis i que no po-
dem pagar les despeses de tots 
els participants que venen de 
fora, creiem que anem pel bon 
camí a nivell de participació”,

ha explicat el president de la UE 
Montcada, Jaume Izquierdo. 
El termini d’inscripcions finalit-
zarà el dia 23 i es preveu arribar 
als 150 participants, una xifra 
semblant a la de l’any passat. 
L’últim vencedor, el búlgar Julian 
Radulski, no hi prendrà part, 
però sí ho farà el francès Fabien 
Libiszewski, guanyador al 2007. 

Rafa Jiménez | Redacció

ESCACS

Imatge de tots els medallistes al Campionat d’Espanya de Pumse que es va disputar el primer cap de setmana de juny a Cantàbria
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L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) i el 
Consell de l’Esport Esco-
lar de Montcada i Reixac 
(CDEM) van organitzar el 
6 de juny la cloenda dels 
Jocs Escolars al parc de la 
Llacuna de Mas Rampi-
nyo, ja que l’emplaçament 
tradicional, el parc de les 
Aigües, està en obres. La 
celebració, que posava 

punt final a la temporada 
esportiva a les escoles, es 
va desenvolupar amb total 
normalitat malgrat la pre-
visió de pluja. 
Uns 700 infants, els que 
enguany han participat a 
la Lliga Escolar, van gau-
dir de la celebració, que va 
comptar amb la tradicional 
desfilada dels equips par-
ticipants. Posteriorment, 
es va fer el lliurament de 

trofeus per als guanyadors 
i tot plegat va acabar amb 

exhibicions de balls i un 
dinar de germanor.

700 nens i nenes 
gaudeixen de la 
festa de cloenda

JOCS ESCOLARS

Els infants van poder fer activitats diferents com el futbolí humà

Núria Sánchez | Redacció

> Vencedors de la Lliga d’Hivern
L’IME va atorgar el 12 de juny els premis als participants 
de la segona edició de la Lliga d’Hivern de futbol-7. El 
conjunt Bar La Pastora –a la imatge– va ser el campió 
per davant de Forbo i Syrtel. D’altra banda, 12 equips 
van començar el 15 de juny la Lliga d’Estiu. El sistema de 
competició consisteix en dos grups de sis conjunts que 
jugaran una fase regular fins al 9 de juliol. Els dos primers 
classificats de cada grup disputaran del 15 al 17 de juliol 
el play off final | NS

La piscina obre portes 
amb força afluència

ACTIVITATS ESTIU

El Font Freda obté 25 medalles 
a la Final Comarcal de Judo

JOCS ESCOLARS

El primer cap de setmana que va obrir la piscina va aplegar força infants

La piscina, situada a la Zona 
Esportiva Centre, va obrir 
portes el 12 de juny i tancarà 
el 13 de setembre. Durant el 
primer cap de setmana de 
funcionament, hi va assistir 
força públic. L’equipament 
obre de 10.30 a 19h, de di-
lluns a diumenge. Fins al 23 
de juliol es poden adquirir 
els abonaments. 

Casal estiu. Un any més, 
el Casal Esportiu, que 

organitza l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure 
(IME), va tancar el termini 
d’inscripcions amb les gai-
rebé 290 places cobertes. 
Les activitats es faran del 29 
de juny al 24 de juliol a les 
instal·lacions esportives de 
la Zona Centre, de dilluns 
a divendres. Els més petits 
faran només dues hores –de 
12 a 14h–, mentre que la res-
ta podrà optar per l’horari 
reduït o bé fer cinc hores, de 
9 a 14h. 

Núria Sánchez | Redacció

El CEIP Font Freda va ob-
tenir 25 pòdiums a la final 
comarcal de Judo, que va 
tenir lloc el 31 de maig a 
Cerdanyola del Vallès. En 
concret, els montcadencs 
van sumar vuit metalls 
d’or, sis de plata i onze de 
bronze. Destaquen els pri-
mers llocs de Marc Gon-
zález, Pedro Zamora, Adel 
Yousfi, Eric Alfaro, Lucía 
Brox, Edgar Sicart, Paula 
Mimoso i David Moreno. 

Núria Sánchez | Redacció

Els judoques locals, amb els trofeus guanyats a la competició comarcal

El Club Gimnàstica Rít-
mica La Unió va tancar 
la temporada amb bons 
resultats. Les gimnastes 
locals van obtenir tres 
pòdiums al Trofeu Barce-
lona Comarques que es va 
disputar el 6 de juny a Pa-
lau Solità i Plegamans. En 
concret, les montcadenques 
van aconseguir un or, una 
plata i un bronze. Helena 
Bea va acabar primera; 

Patricia Jané va finalitzar 
segona, i el conjunt cadet 
va ser tercer.

Festival. L’entitat local va 
organitzar el seu tradi-
cional festival de final de 
temporada el 14 de juny al 
pavelló Miquel Poblet. Les 
gimnastes locals van oferir 
als pares, mares, familiars 
i amics, que van omplir el 
recinte, exhibicions indivi-
duals i de conjunt.

La Unió clou el curs 
amb bons resultats

GIMNÀSTICA RÍTMICA

Núria Sánchez | Redacció

Els equips del club van mostrar exhibicions de ball individual i de conjunt
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El Casal Esportiu cobreix les places un any més

L’IME, en col·laboració amb 
l’EF Montcada, organitza 
aquest estiu un campus de 
tecnificació de futbol. Una 
trentena d’infants partici-
parà en aquesta primera 
edició. L’activitat tindrà lloc 
a l’estadi de la Ferreria i es 
farà en dos torns: del 29 de 
juny al 10 de juliol i del 13 
al 24 de juliol. Per a més 
informació, cal adreçar-se 
a les oficines de l’IME 
(Tarragona, 32). 

Campus de 
tecnificació
de futbol

IME

Núria Sánchez | Redacció

> Festa de l’Esport
Amb motiu de la Festa de l’Esport, 
que es va celebrar els dies 6 i 7 de 
juny, la Diputació de Barcelona, amb 
la col·laboració dels ajuntaments de 
l’Agrupació Territorial dels Consells Es-
portius, va celebrar el 26 de maig una 
roda de premsa per reclamar la instau-
ració del Dia de l’Esport Europeu –a la 
imatge–. A l’acte, va assitir el regidor 
d’Esports, Juan Parra (PSC) i el presi-
dent de l’Àrea de l’Esport de la Diputa-
ció de Barcelona, Josep Monrás | NS
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> El CEB celebra el final de la temporada

CB MONTCADA

El club presenta 
novetats a la 
direcció tècnica
El CB Montcada presenta 
novetats a la part tècnica per 
a la pròxima temporada. Cé-
sar Monfort abandona, per 
motius personals, el càrrec 
de director tècnic després 
de vuit anys. El seu substitut 
serà Marc Fabregat, un jove 
de 24 anys nascut a Caldes 
i amb molta experiència al 
món del bàsquet. Fabregat 
ha jugat diverses tempo-
rades a equips de la Lliga 
EBA, entre ells el Valentine, 
i ha format part de la selec-
ció catalana i estatal de cate-

gories inferiors. Fabregat té 
experiència en el càrrec per-
què va ser director tècnic del 
CN Caldes.

JAM

Núria Sánchez | Redacció

El CEB Can Sant Joan va 
tancar el 6 de juny la tem-
porada amb una jornada 
festiva. El club va celebrar 
la diada amb partits de 
tots els seus equips –mini 
femení, infantil, júnior A 
i B, sots-25 i sènior– a 
la pista del CEIP Viver. 
A banda de les activi-
tats esportives, els més 
petits van poder gaudir 
d’inflables | NS

L’EF Montcada, amb la 
col·laboració de l’Institut 
Municipal d’Esport i Lleu-
re (IME), va organitzar els 
dies 13 i 14 de juny la quarta 
edició del Torneig Ciutat de 
Montcada, que es va dispu-
tar als camps de la Ferreria 

i de Can Sant Joan. Tots 
els equips de l’EF van par-
ticipar a la competició, que 
un any més ha tingut “una 
molt bona acollida”, se-
gons el club. El bon ambient 
a les graderies i l’excel·lent 
temps van acompanyar les 
jornades.

Elevada participació 
en el quart torneig

EF MONTCADA

Núria Sánchez | Redacció

Joan Riera es proclama 
campió de Catalunya 

El CH La Salle organitza 
el 21 de juny la V Diada 
Salvador Benítez amb una 
novetat: el primer torneig 
escolar per a infants de se-
gon de primària a primer 
d’ESO. Els interessats po-
den formular la inscripció 
a través de l’adreça elec-
trònica escola@chlasalle-
montcada.com o bé al te-
lèfon 670 452 202.

Nou torneig 
escolar de 
La Salle

CH LA SALLE Els infantils van disputar la competició a l’estadi de La Ferreria

Núria Sánchez | Redacció

L’aleví Joan Riera, amb la medalla
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> L’AE Can Cuiàs tanca la campanya
L’AE Can Cuiàs va ce-
lebrar el 13 de juny 
la festa de fi de tem-
porada. Durant tot el 
dia, els participants 
i assistents van gau-
dir d’una jornada de 
partits de futbol sala 
–a la imatge– i mú-
sica. Els equips de 
l’entitat van disputar 
matxs d’exhibició i 
el Grup de Dones de 
Can Cuiàs va oferir 
balls tradicionals | NS
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-Després de vuit anys, tindrà 
molts moments inoblida-
bles. Quins records té?
Me n’emporto molts, però 
personalment em quedo 
amb els nombrosos amics 
que he fet. He col·laborat 
amb les diferents juntes i re-
cordo moltes coses bones. 
-Està satisfet amb la seva 
feina?
Sempre he treballat per mi-
llorar el bàsquet i intentar 
que els equips de l’entitat 
estiguin al màxim nivell. La 

veritat és que hem aconse-
guit que molts nens practi-
quin esport i em sento força 
satisfet. 
-L’exigència i la constància 
han estat valors molt impor-
tants en la seva filosofia.
Sí, sóc exigent amb mi i amb 
els que m’envolten. Treballo 
amb passió i amb determi-
nació i per això crec en el 
compromís i en el grup per 
damunt de la individualitat, 
tot i que són valors difícils de 
trobar avui dia.
-Quins són els motius de la 
seva marxa?
Motius personals. La meva 
vida ha canviat i he decidit 
donar prioritat a la família. 
Malgrat tot, no em desvincu-
laré del club | NS

“Em quedo amb els amics que he fet”

El CFS Montcada va cele-
brar els dies 6 i 7 de juny 
el seu torneig. El juvenil 
i el femení es van procla-
mar vencedors mentre 
que els equips prebenja-
mí, benjamí, aleví i ca-

det van finalitzar segons. 
Paral·lelament, l’FS Mo-
nistrol ha fet el seu propi 
campionat i els guanya-
dors de tots dos tornejos 
s’enfrontaran en una fase 
final que es disputarà el 15 
de juliol a Barcelona. 

El juvenil i el femení 
guanyen el torneig
Núria Sánchez | Redacció
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César 
Monfort
exdir. tècnic 

CB Montcada

Marc Fabregat és el nou director 
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CFS MONTCADA

La Joventut Atlètica Mont-
cada ( JAM) va obtenir 
bons resultats als Cam-
pionats de Catalunya en 
pista a l’aire lliure que es 
van disputar els dies 13 i 
14 de juny a Terrassa i el 
Prat de Llobregat. Els lo-
cals van obtenir tres me-
dalles: una d’or i dues de 
plata. Cal destacar la vic-
tòria de l’aleví Joan Riera 

en la modalitat de 600 
metres llisos. D’altra ban-
da, l’infantil Yeli Sagna, 
en 3.000 metres llisos, i el 
juvenil Aitor Martín, en 
2.000 obstacles, van acon-
seguir el sots-campionat de 
Catalunya. A més, Martín 
va obtenir la marca míni-
ma per participar al Cam-
pionat d’Espanya, que es 
disputarà a Granada els 
dies 20 i 21 de juny.

Núria Sánchez | Redacció

l’entrevista

El cadet va quedar segon i no podrà participar a la fase final de Barcelona 



Jon Santacana

Superació. La vida de Jon Santacana (Sant Sebastià, 1980) va canviar als 8 anys. Un dia, jugant 
a mirar matrícules de cotxes, els seus pares es van adonar que alguna cosa fallava en la seva vista. 
Després d’una pelegrinació per diversos metges, va arribar el diagnòstic: agudesa visual baixa i 
problemes al camp visual. Jon va aprendre a viure anb aquesta discapacitat, que no va ser cap 
obstacle perquè s’entregués a la seva gran passió: la neu. Membre de l’equip paralímpic d’esquí 
des dels 19 anys, els èxits li han arribat aquest 2009, guanyant tres medalles al Campionat del Món 
i la classificació general de la Copa del Món. Fa vuit anys, l’amistat i l’amor el van portar a viure a 
Montcada i Reixac, on ha trobat la tranquil·litat i el bon temps per preparar-se per a una nova fita: 
guanyar la seva primera medalla en el que seran els seus tercers Jocs Paralímpics d’Hivern. La cita, 
el proper any a Vancouver (Canadà). 

“No em veig com un exemple, 
tots tenim discapacitats”
Com es va aficionar a l’esquí?
Els meus pares tenien una autocara-
vana i anàvem molt sovint a la neu. El 
meu avi i la meva tieta també havien 
esquiat. Em vaig enganxar ràpida-
ment. Jo volia competir, però no esta-
va en les mateixes condicions que al-
tres nens a causa del meu problema. 
La seva agudesa visual baixa li per-La seva agudesa visual baixa li perLa seva agudesa visual baixa li per
met fer una vida normal? 
Els que tenim aquests problemes 
busquem recursos per poder suplir 
la nostra mancança. Jo sóc indepen-
dent i m’agraden molt els esports. Es-
quio, vaig en bici, faig surf... Ho puc 
fer tot, encara que sóc conscient de 
les meves limitacions. 
Com i quan va començar a competir 
al món de l’esquí?
L’any 2000, amb 19 anys. Vaig llegir 
en una revista un article sobre l’equip 
paralímpic d’esquí. Vaig fer una prova 
i em van assignar un guia. 
L’esquí és un esport individual, però 
en el seu cas és d’equip...

Nosaltres no podem competir sen-
se un guia. Des de fa sis anys 
m’acompanya Miguel Galindo, ex 
membre de l’equip nacional. Ell va 
davant meu i em va marcant el camí 
a seguir per la pista.
I nou anys després, han arribat els 
seus millors resultats.
Sí, al març vaig guanyar al Canadà la 
Copa del Món gràcies a la meva millo-
ra en les proves de velocitat. M’havia 
quedat un parell de vegades a les por-quedat un parell de vegades a les porquedat un parell de vegades a les por
tes d’aconseguir-ho. 
Al febrer, va guanyar una medalla 
d’or i dues de plata al Campionat del 
Món de Corea. Per què els seus èxits 
no tenen repercussió mediàtica?
Perquè sóc paralímpic. És trist i injust, 
però és la realitat. Els mitjans s’haurien 
d’obrir més al món de l’esport dels 
discapacitats. És espectacular veure 
dos esportistes baixar junts una pista 
esquiant a una gran velocitat. 
I el proper any, el seus tercers Jocs 
a Vancouver 2010. Arribarà la seva 

primera medalla paralímpica?
Em vull treure l’espina de Torí 2006, 
ja que vaig participar en baixa forma 
després d’una greu lesió de tíbia i 
peronè. Arribaré en el meu millor mo-
ment, a nivell físic i d’experiència

Què li dóna l’esquí? No li fa por?
És una barreja. Et fa pujar l’adrenalina. 
Els esportistes som masoquistes i ens 
agraden les sensacions que, a priori, 
poden semblar dolentes. 
Per què resideix a Montcada?
Un dels meus companys de l’equip 
paralímpic vivia aquí perquè tenia una 
nòvia de Barcelona. Ara fa vuit anys, 
també vaig conèixer una noia catala-

na i em vaig venir aquí a compartir pis 
amb el meu amic. Ell va marxar, però 
jo m’hi vaig quedar. Estic molt a gust 
a Montcada. 
No és dur ser lluny de la família?
Els pares que tenen un fill amb una 
discapacitat tenen tendència a pro-
tegir-lo excessivament. Per sort, els 
meus pares em van educar d’una 
altra manera i sóc molt independent, 
encara que intentem veure’ns sovint.
Es pot viure de l’esquí?
Fins l’any passat, compatibilitzava 
l’esport amb els estudis d’INEF i fisio-
teràpia. Ara, l’exigència és molt gran i 
he fet un parèntesi per concentrar-me 
en l’esquí fins al 2010. Amb les be-
ques del Plan ADO no guanyem molts 
diners, però ens podem mantenir.
Com és el seu dia a dia?
Quan no estem fora concentrats, 
entreno cada dia a l’Aqua pel meu 
compte amb una programació que 
ens fa un preparador físic.
Creu que mai podran arribar a com-

petir amb els no discapacitats?
El món dels vàlids mai ho permetrà 
ja que guanyaríem els discapacitats 
amb els factors de correcció de temps 
que s’haurien d’aplicar. Tampoc crec 
que sigui necessari. Les dones tam-
poc competeixen amb els homes.
Què li diria als discapacitats que no 
es veuen amb cor de fer esport?
Es fàcil parlar de la superació del dis-
capacitat, però jo no em veig com un 
exemple. Tots tenim alguna mena de 
discapacitat. Hi ha tímids que mai 
anirien a una classe d’aerobic o gent 
amb els peus plans que no pot córrer. 
Tots ens hem de superar. S’ha de do-
nar un pas endavant i provar-ho. 
Quan es retiri, a què es dedicarà?
La veritat és que m’agradaria ser fisio-
terapeuta. La greu lesió de l’any 2006 
em va fer valorar molt aquesta feina
Hem guanyat un montcadenc més?
(Riu) Serà complicat que torni al País 
Basc. Allà sempre plou i aquí fa bon 
temps. A Montcada estic tranquil.

“Els meus èxits no 
tenen ressò perquè 
sóc paralímpic. 
És trist i injust, però 
és la realitat”

esquiador paralímpic

A títol personal
RAFA JIMÉNEZ
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