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El nou CFS Montcada, que 
a partir d’ara es dirà Mausa 
Montcada, es va presentar el 19 
de setembre davant la seva afi -
ció en un acte al pavelló Miquel 
Poblet que va servir per veure 
sobre la pista els 10 equips que 
formen part de la família del 
club (prebenjamí, benjamí, ale-
ví A, infantil A, infantil B, cadet 
femení, cadet, juvenil, sènior B i 
primer equip). 
El club, que la temporada pas-
sada va tenir molts problemes a 
nivell institucional i econòmic, 
engega una nova etapa sense 
Eusebio Carrero, que ha pas-
sat a ser el president honorífi c. 
Pedro Litrán, fi ns ara gerent 
del club, assumeix el càrrec de 
president efectiu. L’acte, que va 
servir per presentar els 140 ju-
gadors que integren el club, va 
comptar amb la presència del 
alcalde, César Arrizabalaga, i el 
regidor d’Esports, Juan Parra, 
tots dos del PSC.

Nou cicle. En el seu discurs da-
vant l’afi ció, el capità del primer 
equip, Javi, va manifestar la 

seva esperança en l’inici d’un 
nou cicle i ha demanat “el su-
port de l’afi ció en l’objectiu 
d’aconseguir l’ascens a la Pri-
mera Nacional A”.
Per la seva banda, l’alcalde va 
esperonar la nova junta i va 
donar  les gràcies a Mausa, 
l’empresa que patrocinarà el 
club aquesta temporada i que va 
estar representada a l’acte per 
José Miguel Arcas, director co-
mercial i de màrqueting, i Anna 
Mitjavila, directora de materials 
de la construcció.

Rafa Jiménez | Pla d’en Coll

FUTBOL SALA. PRIMERA NACIONAL B
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ULTIMÀTUM AL TÈCNIC
El CD Montcada podria 
destituir Alfonso Pino si no 
arriben els bons resultats 

LA UE MONTCADA BAIXA A 1ª
L’equip ha perdut la categoria al 
Campionat d’Espanya disputat a 
l’Hotel Ciutat de Montcada
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El nou CFS Montcada demostra la 
seva força a nivell social i esportiu
Després dels problemes institucionals i econòmics, el club que ara presideix Pedro Litrán presenta els seus 10 equips 

La JAM crea 
una escola 
d’iniciació a 
l’atletisme

La Joventut Atlètica Montca-
da (JAM) ha posat en marxa 
una nova iniciativa. El club ha 
constituït una escola d’iniciació 
a l’atletisme adreçada a infants 
d’entre 6 i 12 anys. L’objectiu 
de l’entitat és introduir els nens 
i nenes en les diferents especiali-
tats de l’atletisme. “L’important 
no seran els resultats, sinó 
que els inscrits aprenguin els 
fonaments d’aquest esport”,
ha dit el responsable de la nova 
escola, Ildefonso Teruel, que 
s’encarregarà de la part tècnica 
amb el suport de dues moni-
tores. Les classes es faran els 
dimarts i els dijous a la zona 
d’atletisme del Pla d’en Coll, de 
18 a 19.30h. Els infants practica-
ran totes les modalitats, tot i que 
es farà especial èmfasi en la velo-
citat “l’aspecte que més es perd 
quan els nois i noies es van 
fent grans”, ha remarcat Teruel. 
En l’actualitat, l’escola ja compta 
amb més d’una desena de nens.

Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQUET. 1A CATALANA

El capità Javi ha 
demanat el suport de 
l’afi ció per aconseguir 
l’ascens a la Primera 
Nacional A

La festa de presentació de l’entitat va comptar amb els 140 jugadors del club i una foto de família amb directius i autoritats amb el primer equip

L’AE Can Cuiàs inicia el curs amb molts canvis

L’AE Can Cuiàs ha iniciat la tem-
porada amb molts canvis. Pel 
que fa al primer equip, el presi-
dent Matías Ruiz s’ha fet càrrec 
de la banqueta en substitució 
d’Alfonso Anés, que ha deixat el 
club després de 18 anys a l’enti-
tat. Ruiz ha anunciat que deixarà 
la presidència en la pròxima jun-
ta general, prevista el 2 d’octu-
bre, d’on ha de sortir una nova 
directiva. “No em puc fer càrrec 
de tot perquè és molta feina”,

ha dit Ruiz. De la campanya an-
terior, al sènior A continuen José 
María Vecino, Carlos Nocete i 
Ivan San Nicolás, que formen 
bloc juntament amb cinc juga-
dors del sènior B de la tempo-
rada passada. El sènior A jugarà 
al Grup IV de Primera Divisió i la 
lliga començarà el 18 d’octubre. 
L’objectiu del club és “crear un 
conjunt compacte i sense pres-
sions per aconseguir fi tes”, ha 
manifestat l’entrenador | SA

Un grup d’infants, a la sessió d’entrenament
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La directiva cesserà el tècnic si 
l’equip no aconsegueix puntuar
L’equip verd és cuer després de perdre els quatre partits de lliga jugats fi ns ara

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

La directiva del CD Montca-
da ha donat un ultimàtum a 
l’entrenador, Alfonso Pino, si 
l’equip no guanya el pròxim 
partit de lliga contra el Sants a 
l’estadi de la Ferreria, el dia 4. 
El president, Modesto Sanchís 
‘Tato’, ha avançat que el club ha 
decidit prescindir del tècnic si no 
arriben ja els resultats positius.
El conjunt verd és el cuer de 
Primera Catalana amb cap punt 
després d’haver encaixat quatre 
derrotes a l’inici del campionat. 
Les últimes van ser al camp del 
Vilassar de Mar (2-1) i contra el 
Tàrrega (1-2). “Per desgràcia, 
en futbol, el treball no val res 

si la pilota no entra. Hem de 
trobar un revulsiu per trencar 
aquesta ratxa”, ha dit el màxim 
responsable de l’entitat, qui opi-
na que hi ha equip per lluitar 
per les posicions capdavanteres. 
“Estic convençut que quan es 
guanyi un matx anirem cap a 
dalt”, ha dit Sanchís.

Falta d’ambició. Des de l’inici de 
la lliga, l’entrenador s’ha queixat 
en reiterades ocasions de la fal-
ta d’ambició de l’equip. Així 
s’expressava Pino en acabar el 
matx a Vilassar, on el Montca-
da va perdre els tres punts amb 
un gol al minut 90 després d’una 
errada defensiva que va perme-

tre al rival rematar sol a plaer 
al fons de la porteria. El tècnic 
montcadenc ha reconegut que la 
plantilla no està bé: “Ens falta 
nivell de sacrifi ci. El dia del 
Vilassar no es va treballar al 
100% durant els 90 minuts. Hi 
ha jugadors que no es deixen 
l’ànima sobre el terreny de 
joc”.

Nou fi txatge. El jugador Sergi 
Jiménez ‘Jimmy’ ha tornat a la 
disciplina del CD Montcada. 
El lateral, que prové del Caste-
lldefels de Tercera Divisió, va 
debutar amb la samarreta verda 
al matx contra el Vilassar, on va 
jugar els 90 minuts. 

Lluís Maldonado  | Redacció
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El Santa Maria suma el 
primer punt en tres partits

“Estem tenint mala sort”.
Així veu l’entrenador de la UE 
Santa Maria, Miguel Argüelles, 
el fet que el seu equip només 
hagi sumat un punt en tres jor-
nades. L’únic resultat positiu 
el va aconseguir el dia 19 de 
setembre contra el Badia B (4-
4), en un matx que dominava 
per 4-2. El rival va neutralitzar 
l’avantatge local amb un gol al 
temps de descompte. 
A la jornada següent al camp 
del Cerdanyola B, els de Terra 
Nostra va perdre per 2-1 “per-
què la pilota no va entrar tot 
i que vam crear moltes oca-
sions de gol”, ha lamentat el 
tècnic.

Sílvia Alquézar  | Redacció

FUTBOL. SEGONA TERRITORIAL

L’únic resultat positiu el va aconseguir a casa (4-4) contra el Badia

Eric Calvo, en una acció contra el Tàrrega amb el marcador desfavorable al fons

L’Escola encaixa tres 
golejades en tres partits

L’equip femení de l’EF Mont-
cada no ha començat la lliga 
de Primera Divisió amb bon 
peu. Les noies de Gerard Tau-
lé, que debuta aquesta tempo-
rada a la banqueta, han per-
dut les tres primeres jornades 
de la competició d’una forma 
contundent. Les dues últimes 
golejades van ser al camp de 

l’Empuriabrava (8-1) i contra 
el Sant Quirze de Besora (1-
5). Per a l’entrenador, l’equip 
ha de millorar molts aspectes 
però sobretot el capítol físic. 
“No hem tingut prou temps 
per preparar-nos”, reconeix 
Taulé, qui confi a poder sortir 
d’aquesta situació a mesura 
que la plantilla agafi  el ritme 
de la competició. 

Sílvia Alquézar  | Redacció

FUTBOL FEMENÍ

A Empuriabrava, l’equip de Gerard Taulé va perdre 8 a 1

La Unió venç el Pineda al temps de 
descompte i amb un home menys

La Unió Esportiva Sant Joan 
va guanyar el 27 de setembre 
el Pineda per 4-3 amb un gol al 
temps de descompte tot i jugar 
amb un home menys. L’afi ció 
no es va avorrir a les grades 
perquè hi va haver moltes oca-
sions –set van acabar-ne al fons 
de la porteria– un penal fallat 
pels visitants al minut 1, una 
expulsió –el local Subi al mi-
nut 89– i un gol al temps afegit 
marcat per Sergio, que va su-
posar la victòria del Sant Joan. 
Els autors de la resta de tants 
montcadencs van ser Ivan per 
partida doble i Subi. “El resul-
tat és just, som un equip que 

lluita fi ns al fi nal en busca de 
la victòria i en aquest matx 
ho hem tornat a demostrar”,
ha dit l’entrenador, Quique 
Berlinghieri. 
La història va ser una altra 
molt diferent a la jornada an-
terior. La Unió va perdre al 
camp de la Llagosta per 5-1 per 
a sorpresa de tots, ja que venia 
de golejar el Poble Sec per 6-2 
a la primera jornada. Al segon 
matx de lliga, els jugadors de 
Can Sant Joan es van veure 
superats per un rival ràpid i 
amb gran efi càcia ofensiva. 
El tècnic va reconèixer que 
l’equip no havia estat encertat 
defensivament.

Sílvia Alquézar  | Redacció

FUTBOL. PRIMERA TERRITORIAL

A la jornada anterior, els homes de Quique Berlinghieri van caure golejats a la Llagosta (5-1)

Els de Can Sant Joan celebren el gol

Les noies no han començat bé

El partit contra el Badia va acabar amb empat
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Cara i creu en l’inici
del Valentine a la lliga

BÀSQUET

La Unió d’Escacs (UE) Montcada 
ha perdut la categoria de Divisió 
d’Honor i ara militarà a Primera. 
El seu cinquè lloc (12,5 punts) al 
Campionat d’Espanya disputat 
del 16 al 20 de setembre a l’Hotel 
Ciutat de Montcada –organitzat 
per l’entitat local– no li ha permès 
continuar al màxim nivell estatal, 
al qual va accedir l’any passat a 
Lleida. Només mantenien la ca-
tegoria els quatre primers classi-
fi cats. 
“Era una possibilitat i així ha 
passat; hem lluitat però ens hem 
trobat amb jugadors i equips 
molt reforçats econòmicament 
i nosaltres, un club modest, no 
podem assumir tantes despe-
ses”, ha explicat el president de la 
UE Montcada, Jaume Izquierdo, 

qui, per contra, s’ha mostrat opti-
mista i considera que “lluitarem 
per pujar de nou a la Divisió 
d’Honor cara l’any vinent”.

Sense sorpreses. Sobre el guan-
yador, poques sorpreses. El CA 
Linex-Magic de Mèrida (Bada-
joz) va guanyar la fi nal, amb 24 
punts. El conjunt ha comptat amb 
jugadors de molt alt nivell, com 
els grans mestres ucraïnès Ruslan 
Ponomariov –número 1 del Cam-
pionat i 13è del món– o el rus, na-
cionalitzat espanyol, Alexei Shirov. 
L’equip de Mèrida i el Sabadell 
han passat a la fi nal que es jugarà 
al novembre a Linares (Jaén)
Pel que fa a l’organització, clubs i 
organismes col·laboradors han co-
incidit a destacar la feina feta per la 
UE Montcada. 

Després de la victòria contra l’Onyar, va caure derrotat a l’Escala

La UE Montcada perd la categoria al 
Campionat d’Espanya i baixa a Primera 

El Valentine ha mostrat dues ca-
res en l’inici del campionat. A la 
primera jornada, un equip molt 
concentrat durant tot el partit es 
va imposar amb claredat davant 
l’Onyar per 91-54, una victòria 
que el va situar com al primer 
líder de la temporada al capda-
vant del Grup Tercer de Primera 
Catalana. “Tot i les facilitats al 
marcador, no hem baixat la 
guàrdia i hem jugat a un gran 
nivell”, va manifestar el tècnic, 
Miquel Àngel Cortón, qui, una 
setmana més tard, va canviar ra-

dicalment el seu discurs després 
de la derrota per 76-61 a la pista 
de l’Escala. “Ha fallat l’actitud 
de tota la plantilla, hem sortit 
amb por”, va dir el tècnic. Du-
rant els dos primers quarts el 
matx va ser força igualat, però a 
la represa el Valentine no va en-
trar en joc ni va agafar el ritme 
propiciant que el rival jugués de 
manera còmoda i s’emportés el 
triomf fi nal. L’Escala va tenir un 
gran encert des dels llançaments 
exteriors. El seu jugador més 
destacat va ser Ramírez, amb 6 
triples de 8 intents.

Silvia Díaz  | Mas Rampinyo

El Magic extremeny guanya el Torneig per equips que es va celebrar del 16 al 20 de setembre a l’Hotel Ciutat de Montcada
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Sílvia Alquézar  | Redacció
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Alberto Ortega lluita per una pilota al partit contra l’Onyar al pavelló Miquel Poblet

HANDBOL

El primer equip de La Salle ha de-
butat a la Lliga Catalana guanyant 
a la pista del Sant Martí Adria-
nenc B per 26 a 30 en un matx 
que es va decidir a la segona part. 
L’entrenador, Dídac de la Torre, 
es va mostrar molt content per 
la importància del triomf. “De-
butar guanyant a domicili està 
molt bé per reforçar l’aspecte 
psicològic perquè ens donarà 
confi ança”, va dir el tècnic.

Femení. La Salle continua la pre-
temporada de cara a iniciar la 
lliga de Primera Catalana el 17 
d’octubre amb nova entrenado-
ra,  Esperanza Hoyos, i set incor-
poracions: les extrems Simona, 
Mireia, Sheila i Cristina, la pívot 
Gemma, la lateral Eli i la porte-
ra Mireia. També han pujat del 
juvenil la portera Alba, la lateral 
dreta Adriana i la pivot Sònia. 
De la temporada anterior, no-
més hi ha tres absències i la baixa 
temporal de Núria Sánchez, que 
s’incorporarà al Nadal. L’objectiu 
de La Salle femení és “conjuntar 
l’equip i intentar jugar les fases 
d’ascens per pujar a la Lliga 
Catalana”, ha dit Hoyos.

Sílvia Alquézar  | Redacció

La Salle torna 
a la Lliga 
Catalana amb 
un triomf a 
domicili

L’alcalde entrega el trofeu a l’equip campió, el Linex Magic de Mèrida (Extremadura)

El femení debuta el 17 d’octubre
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El Consell de l’Esport Esco-
lar de Montcada (CDEM) 
presentarà la nova Lliga Es-
colar 2009-2010 el pròxim 
21 de novembre al pavelló 
Miquel Poblet. La festa que 
donarà el tret de sortida 
als Jocs Escolars s’iniciarà 
amb la desfi lada de tots els 
esportistes dels diferents 
centres i, tot seguit, hi hau-
rà jocs i activitats per als 
participants. 
La Lliga Escolar no pre-
senta novetats respecte 
edicions anteriors i, al llarg 
de la temporada, també 
hi ha previst que es facin 
jornades temàtiques sobre 
esports més minoritaris. 
L’únic canvi rellevant és 
el relleu a la coordinació 
del CDEM, que a partir 
d’aquesta campanya recau 
en Núria Cebrián que subs-
titueix Susanna Moreno. 
Les competicions de primà-
ria començaran la primera 

setmana del mateix mes 
i, segons les previsions, hi 
haurà pràcticament els ma-
teixos equips que la campa-
nya anterior. Aquest primer 
trimestre, el bàsquet serà el 
protagonista de l’activitat de 
multiesport. 

Secundària. Pel que fa als 
instituts, enguany s’incre-
mentarà el nombre d’equips 

amb la creació d’un conjunt 
infantil a l’IES La Ferreria 
i dos blocs infantils, un 
juvenil i un sènior de 18 i 
19 anys a l’IES Montserrat 
Miró. Aquest centre també 
disposarà d’un equip de 
korfbal a Primera Divisió 
–la màxima categoria– i un 
júnior, un cadet i un infantil 
a Segona Divisió. Les com-
peticions comarcals –per a 

les categories infantil, cadet 
i juvenil– s’iniciaran el 31 
d’octubre i seran de bàs-
quet, futbol i korfbal. 
D’altra banda, el CDEM 
necessita àrbitres per di-
rigir els partits de la Lliga 
Escolar. Les persones inte-
ressades es poden posar en 
contacte amb l’IME (Tar-
ragona, 32) o bé trucant al 
telèfon 935 750 999.

JOCS ESCOLARS

La presentació ofi cial dels equips de la Lliga Escolar és una de les activitats més participatives de la temporada

Sílvia Alquézar  | Redacció

La UE Montcada dóna 
classes per a infants

ESCACS

El club presenta el dia 4 els 10 
equips del planter i l’escola

La Unió Escacs Montcada 
comença el 2 d’octubre les 
classes per a infants, que 
tindran lloc al pavelló Mi-
quel Poblet. Les sessions 
s’adrecen a nens i nenes 
a partir dels 4 anys. Hi 
haurà dos nivells: l’inicial 
es farà de les 18.30h a les 
19.30h i tot seguit s’iniciarà 
el curs d’un nivell més 
avançat. L’entitat també 
ofereix la possibilitat de 
traslladar les classes a les 
escoles i instituts en fun-
ció del nombre d’alumnes 

inscrits. L’objectiu de la 
iniciativa és “aprendre, 
millorar i perfeccionar 
el coneixement d’aquest 
esport”, ha indicat el pre-
sident de la UE Montca-
da, Jaume Izquierdo, qui 
ha remarcat que els grups 
són reduïts. El preu del 
curs és d’11 euros al mes. 
Les inscricpions es poden 
fer el mateix dia que co-
mencen les sessions. Per 
a més informació, poden 
trucar als telèfons 935 644 
849 (nits) o bé al 670 804 
386 (tardes).

Núria Sánchez | Redacció

El CB Montcada presen-
tarà tots els equips de 
l’entitat davant l’afi ció el 
pròxim 4 d’octubre al pa-
velló Miquel Poblet a les 
18.30h abans del partit del 
Valentine de Primera Ca-
talana contra el Premià. 
No hi ha novetats respecte 
la campanya anterior. El 
club té una escola de for-

mació adreçada a infants 
nascuts del 2000 al 2004 
que no competeix, tot i 
que participa en algunes 
trobades de bàsquet amb 
altres entitats per iniciar-
se en la competició. 
El CB Montcada també té 
un premini masculí (nivell 
B), un mini B (nivell C), 
un altre mini A (nivell A), 
un preinfantil (nivell B), 

un infantil (nivell B), un 
cadet B (nivell B) i un altre 
cadet A (nivell A). Pel que 
fa als més grans, l’entitat 
té dos júniors: l’A jugarà a 
Interterritorial i el B jugarà 
al nivell B. “L’objectiu és 
que la competició sigui 
una eina més en la seva 
formació personal”, ha 
dit el gerent del club, Marc 
Fabregat.

Sílvia Alquézar  | Redacció
L’AE Elvira La Salle ha 
posat en marxa la nova 
temporada amb una nove-
tat: la creació d’una secció 
de futbol. Per ara, només 
hi haurà un equip benjamí 
que jugarà federat. 
D’altra banda, el club tam-
bé ha constituït aquesta 
temporada un bloc femení 
a la categoria cadet i ha 
incorporat l’escola de bàs-
quet de l’Elvira Cuyàs a 
l’entitat.
El club disposa aquesta 
campanya de 14 equips, 
dels quals 12 són de bàs-
quet –l’escola i els conjunts 
entre les categories premi-
ni i veterans– i 2 de futbol 
sala –el benjamí i una es-
cola. Segons ha manifestat 
la presidenta de l’entitat, 
Cristina Iniesta, l’objectiu 
és que “els nostres juga-
dors facin esport en un 
ambient familiar sense 

excloure ningú per qua-
litat ni edat”.

L’entitat crea una 
secció de futbol sala 

AE ELVIRA-LA SALLE

Sílvia Alquézar  | Redacció
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La festa d’inauguració de la Lliga 
Escolar serà el 21 de novembre
Núria Cebrián és la nova coordinadora de les competicions extraescolars substituint Susana Moreno

> El CEB Can Sant Joan té 4 equips
El CEB de Can Sant Joan ja ha començat la temporada. Enguany, 
l’entitat manté els quatre equips de la campanya anterior: el sènior, 
el sots-25, el cadet i el preinfantil femení. L’únic bloc que ha iniciat 
la competició és el primer conjunt, que es va imposar al Montigalà 
Badalona C al primer matx de lliga per 49-47 en un enfrontament 
amb un fi nal emocionant. L’equip A juga al Grup Cinquè del Cam-
pionat Territorial de Catalunya. Per la seva banda, el sots-25 milita 
al Grup Primer del Campionat de Catalunya de sèniors B, mentre 
que el cadet disputarà el nivell B de promoció i el femení el nivell C 
del Campionat Territorial de la Federació Catalana  | SA
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El club té un total de 14 equips
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El CB Montcada té 10 equips
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CB MONTCADA

L’objectiu de l’entitat que presideix Rosa Olivares és la formació de persones

Les classes per als més petits es fan a l’espai de la UE Montcada al pavelló

Les sessions es fan al pavelló divendres a la tarda
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ESCOLA DE FUTBOL

L’EF presenta el dia 12 una vintena 
de conjunts de futbol i futbol sala
Fidel a la tradició, l’EF 
Montcada presentarà ofi -
cialment el 12 d’octubre 
tots els equips que formen 
part de l’entitat aquesta 
temporada, amb un acte 
a l’estadi de la Ferreria, a 
partir de les 17h. 
El club comptarà amb 17 
conjunts de futbol en lliga, 
des de Patufets fi ns al ju-
venils, i la novetat és que 
han caigut tres equips de 
primer any: un infantil, un 
cadet i un juvenil. Tam-
bé hi haurà dos equips 
d’escola, per a infants de 3 
i 4 anys.

Formació esportiva i humana. 
Pel que fa a la secció de 

futbol sala, aquesta tem-
porada hi haurà un sènior, 
dos juvenils i un infantil i 
falta confi rmar si es podrà 
formar un altre de la cate-
goria cadet. “El nostre ob-
jectiu és intentar formar 
al màxim els nostres jo-
ves des de la vessant es-
portiva i humana”, ha 
manifestat el coordinador 
de l’entitat, Carles Depa-
res, qui també ha dit que 
el club espera no perdre 
cap categoria més i guan-
yar la majoria de partits 
possibles. D’altra banda, 
els equips cadet A, infantil 
A i benjamí A –que mili-
ten a Primera Divisió– van 
començar la lliga el 26 de 
setembre.

CH LA SALLE

Silvia Díaz | Redacció

L’equip juvenil del CD 
Montcada iniciarà la lliga 
el segon cap de setmana 
d’octubre amb el clar ob-
jectiu d’aconseguir l’ascens 
de categoria. El conjunt, de 
nova creació, començarà 
a la Segona Divisió Cata-
lana i, segons el president 
del club, Modesto San-
chís ‘Tato’, la intenció de 
l’entitat és que “el bloc es-

tigui com a mínim a Pre-
ferent perquè la idea és 
que nodreixi de jugadors 
el primer equip”.
El conjunt està format per 
jugadors de Montcada, a 
excepció d’un porter que 
ve del Mercantil de Saba-
dell. És una plantilla amb 
experiència perquè la majo-
ria de nois són de segon i 
tercer any. “Tenim un bon 
grup”, ha dit Sanchís.

El juvenil aspira a 
pujar de categoria

CD MONTCADA

Sílvia Alquézar  | Redacció

El juvenil disputarà el sector 
per jugar a Primera Catalana  

L’Associació Esportiva 
Can Cuiàs ja ho té tot a 
punt per iniciar la nova 
temporada. El club mont-
cadenc tindrà enguany 
quatre equips al planter. 
Hi haurà un cadet federat, 
a més dels conjunts ben-
jamí, prebenjamí i ‘menu-
dets’ –adreçats a nens de 4 
i 5 anys– que jugaran a la 
Lliga Escolar del CDEM. 
La gran novetat és la de-
saparició del juvenil “per
falta de monitors”, ha dit 
el president, Matías Ruiz, 
qui ha indicat que el club 
ha iniciat la temporada 
amb les il·lusions renova-
des. “El nostre objectiu 
és formar els nois com a 
persones”, ha manifestat 
Ruiz | SA

L’entitat 
tindrà quatre 
equips al 
planter

AE CAN CUIÀS

La plantila del recentment creat equip juvenil del CD Montcada
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L’EF Montcada farà el 12 d’octubre la inauguració de la nova temporada
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L’equip juvenil de La Sa-
lle jugarà el 3 i 4 d’octubre 
el sector per classifi car-se 
per a la Primera Cata-
lana. El primer de cada 
grup quedarà enquadrat 
en aquesta categoria i la 
resta passarà a formar 
part de la Segona Catala-
na. Els nois de Marc Re-
vuelta no han aconseguit 
entrar a la Lliga Catala-
na després de quedar en 
tercera posició al sector 
que es va disputar a Llei-
da el 26 i 27 de setembre.

Resultats. Al primer matx, 
La Salle va perdre contra 
l’OAR Gràcia de Sabadell 
per 38 a 30 i, al segon, va 
caure derrotat contra el 
Pardinyes de Lleida per 

31-25. L’entrenador ha fet 
una valoració positiva 
perquè la competició ha 
servit per agafar experièn-
cia. “Som un equip molt 
jove, de primer any, 
que encara s’està fent. A 

Lleida, vam oferir una 
bona imatge”, ha dit el 
tècnic. També els dies 3 i 
4 d’octubre, l’equip cadet 
disputarà el sector per ju-
gar la Lliga Catalana du-
rant l’actual temporada.

Sílvia Alquézar | Montcada Nova
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El planter de la Salle començarà les competicions ofi cials a l’octubre

EL PLANTER, EN IMATGES

i més fotogaleries, a laveu.cat

Entra, clica, mira i guarda les fotos 
de tots els equips del Club Mausa 
Montcada de futbol sala a:

Els més petits del Mausa FS Montcada amb els entrenadors | Santi Romero

L’acte tindrà lloc a l’estadi de la Ferreria, a les 17h


