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Dues derrotes, poc joc i molts 
nervis. Aquest és el balanç de les 
dues primeres jornades de lliga. 
Els verds van caure en el debut 
a casa contra el Perelada (1-2) i 
contra el San Cristóbal (1-0). Des 
de la banqueta, el tècnic, Alfonso 
Pino, creu que “les sensacions no 
són positives i menys després de 
dues derrotes en els primers dos 
partits”. L’equip no ha trobat en-
cara el seu moment de forma. Això 
s’ha evidenciat en un joc espès, ner-
viós i dispers. Es troba a faltar un 
equip conjuntat, com s’havia pogut 
veure a la pretemporada en algun 
xoc contra equips, fi ns i tot, de més 
categoria que els dos primers rivals 
a la lliga. I és que, segurament, de-
butar al campionat amb una derro-
ta a casa ha pesat massa. 

Marcar la diferència. Pino es mos-
tra convençut que la plantilla 
sumarà confi ança i millorarà la 
imatge en les properes jornades: 
“No tinc cap dubte”. “Ens falta 
ritme, però tenim jugadors amb 
un pes específi c a la categoria. 
De fet, som un dels equips que 
ha apostat per un bloc amb 
experiència que ha de marcar 
diferència al terreny de joc”, ha 
subratllat. Les dues derrotes conse-
cutives s’explica també en la falta 
de regularitat. “Tenim difi cultats 
per conjuntar les línies i així és 
una missió impossible capgirar 
el marcador”, diu l’entrenador.

Lluís Maldonado |  Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA
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NOVA ERA BERLINGHIERI
El nou equip ofereix un joc 
vistós, amb control del toc
i amb olfacte de gol

PRIMER TÍTOL DE LA SALLE
Els de Dídac de la Torre s’imposen 
a la fi nal del Torneig de Parets de 
penals contra el Granollers
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Acords de patrocini

Construcciones Alcaraz patro-
cinarà el club per cinquena 
temporada consecutiva. El nou 
acord tindrà una validesa d’un 
any i es va presentar en pre-
sència de l’alcalde i del regidor 
d’Esports. Alcaraz és el tercer 
col·laborador de la roba del 
CD Montcada per a la propera 
temporada, juntament amb la 
promotora Monsallent, que pa-
trocina la segona samarreta, i 
Sanitarios Bolaños, que posa la 
publicitat als pantalons | RJSA
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El CD Montcada ensopega amb dues 
derrotes seguides en el debut a la lliga
El Peralada (1-2) i el San Cristóbal (1-0) han evidenciat difi cultats per conjuntar les línies en l’estrena de la competició

L’equip nota 
la baixa de 
jugadors claus
Un altre dels capítols que estan di-
fi cultant l’inici del campionat són 
les nombroses baixes. L’última que 
s’ha produït ha estat la de Norbert, 
que havia fet una excel·lent pre-
temporada. La seva absència ha 
provocat una falta de profunditat 
per la banda dreta. 
Un altre dels pulmons vitals 
d’aquest equip ha de ser Cabra, 
que continua recuperant-se de la 
lesió que arrossega de la passada 
temporada. “És un jugador es-
sencial que ha d’aportar segure-
tat i solidesa defensiva”, reconeix 
Pino. De fet, el partit contra el San 
Cristóbal es va perdre en un error 
defensiu a la sortida d’un córner. 
El tècnic verd resumeix la situació 
actual amb una frase: “Som mas-
sa tous per sortir d’aquest impàs 
de joc, falta caràcter i contun-
dència i també ser capaços de 
reconéixer que jugadors impor-
tants de la plantilla no estan al 
100%”.

Lluís Maldonado | Redacció

Albert Cuadras cau derribat en una acció del partit de la primera jornada contra el Perelada a l’Estadi de la Ferreria
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La Unió endosa un bany de gols 
al Poble Sec i guanya per 6 a 2
Els de Can Sant Joan arrassen el contrari en el primer partit a casa de la temporada

FUTBOL. PRIMERA TERRITORIAL

La Unió Esportiva Sant Joan va 
oferir un autèntic espectacle de 
joc en el primer partit de lliga, 
que representava el debut a casa 
davant l’afi ció. Amb sis gols i un 
desplegament tàctic i ofensiu de 
tiralínies es va desfer del Poble Sec 
amb solvència a la segona part.
Els de Can Sant Joan volien refer-
se de la derrota la setmana an-
terior en el seu torneig. Des del 
xiulet inicial va tenir el control de 
l’esfèric. Artés i Javi Zapata van 
ser els autors dels dos primers 
gols en els primers deu minuts 
de joc. El Poble Sec va retallar 
diferències amb un gol de penal, 
però novament Óscar Berduzco 
va ampliar el marcador poc abans 
de marxar al descans (3-1).

A la segona part, el rival va pres-
sionar més al camp i va marcar 
novament des del punt de penal 
per posar pressió a l’equip de 
Quique Berlinghieri, que lluny 
d’arronsar-se va acabar ofegant 
el Poble Sec i enlairant-se en el 
joc i en el marcador. A partir del 
min u 15, el partit es va acabar 
decantant pels de Can Sant Joan. 
Sergio Hermoso va transformar 
de penal el 4-2 i poc més tard, els 
gols de Subi i Cristian Artés van 
establir el defi nitiu 6 a 2.

Un nou bloc tàctic. El balanç que 
deixa el primer partit és incontes-
table. La convicció de la plantilla 
amb aquest nou projecte és total. 
El control i el toc amb Eduard 
Fernández, Porcel, Carlos, Javi 

Ventas i Raúl Catena aporten 
tranquil·litat i profunditat. La 
defi nició de Cristian Artés és im-
pecable. Així es dibuixa un bloc 
sota les ordres del nou tècnic que 
aposta per revolucionar l’art, el 
control i el joc. I així es perfi la 
la resposta d’una afi ció bolcada 
amb uns colors i il·lusionada 
amb aquesta nova temporada. 
Per al president de l’entitat, José 
González, tot i les noves incor-
poracions, l’equip manté intacte 
l’esperit de germanor que ha ca-
racteritzat el bloc en les darreres 
temporades. “Gaudeixo veient 
com l’esforç que fa aquest club 
es trasllada en una germanor 
lloable dintre i fora del terreny 
de joc”, reconeix el màxim res-
ponsable de La Unió.

Lluís Maldonado  | Redacció

> El FS Mausa 
Montcada es 
prepara per al 
retorn a Primera A
El FS Mausa Montcada, dirigit 
pel tècnic Juan Antonio Jaro, 
està en la recta fi nal de la pre-
paració de cara al nou campi-
onat de lliga, que començarà 
el 4 d’octubre contra el Riude-
llots al pavelló Miquel Poblet. 
El balanç de la pretemporada 
convida a l’optimisme, ja que 
ha ofert una gran imatge. 
Els montcadencs, que es tro-
ben enquadrats al Grup Pri-
mer de Primera B, s’han mar-
cat com a objectiu aconseguir 
l’ascens de categoria. La pre-
sentanció de tots els equips 
de l’entitat davant l’afi ció es 
farà el 19 de setembre a les 
17h, al Miquel Poblet | SA
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Cristian Artés va ser el progonista del debut de l’equip de Can Sant Joan amb dues dianes. Aquesta acció va signifi car el primer gol del partit

El Santa Maria perd 2-0 
en l’estrena a la lliga amb 
un equip de cares noves

El Santa Maria ha estrenat el 
campionat de lliga de Segona 
Territorial amb una derrota 
contra el Parc per 2 a 0, un 
conjunt amb més experiència 
a la categoria. Dos contracops, 
un a la primera part i un en 
el minut 80, van signifi car els 
dos únics gols del partit. 
Els de Terra Nostra van me-
réixer més, però no van tenir 
la sort de cara a porteria. “Ha 
faltat veterania i ofi ci”, es 
lamentava Miguel Argüelles, 
l’entrenador del Santa Maria, 
qui valora que “l’equip lluita 

i es mostra en línies generals 
bé”. A més a més, el conjunt 
va jugar pràcticament tota 
la segona part amb un home 
menys, després de l’expulsió 
d’Óscar, el lateral dret, en el 
minut 50 de partit.

Moltes novetats. El tècnic dema-
na paciència davant un bloc 
amb moltes incorporacions. 
“Sabem que no ens podem 
adormir, però hem de do-
nar confi ança als jugadors i 
lluitar el proper partit per 
sumar els tres punts”, ha ma-
tisat Argüelles.

Lluís Maldonado  | Redacció

FUTBOL. SEGONA TERRITORIAL

Argüelles troba a faltar veterania i ofi ci però confi a en l’equip

Els de Terra Nostra van fer la presentació ofi cial amb una victòria contra el Pastrana (4-1) 

L’EF Montcada es mostra 
decebedora i amb falta 
de preparació física

L’EF Montcada ha notat en 
excés la falta d’una bona pre-
temporada i va perdre per un 
contundent 5 a 0 contra el Be-
llavista Milán en la seva reapa-
rició a Primera Divisió. El joc 
va ser decebedor i les montca-
denques van entregar el con-
trol del partit a les rivals. Al 
descans, el marcador refl ectia ja 
un 2 a 0, fruit de dues accions 
de desencert de la defensa. A 

la represa, es va tornar a repro-
duir el mateix guió, però el Be-
llavista va segellar tres gols més 
fi ns al defi nitiu 5 a 0, enmig del 
desànim generalitzat.
A la fi  del partit, la capitana, 
Georgina Vendrell, reconeixia 
que les jugadores havien patit 
en excés la falta de pretempora-
da i que l’estat físic amb què han 
començat la lliga “no és l’òptim 
per afrontar l’inici  del cam-
pionat amb garanties”.

Lluís Maldonado  | Redacció

FUTBOL FEMENÍ

El Bellavista Milán s’imposa amb un correctiu 5-0 
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Els jugadors de La Salle celebren el títol de campions del torneig de Parets

Montcada acull per  primer 
cop el campionat d’Espanya 
de Divisió d’Honor

ESCACS

El sènior A del CH La Salle es 
va proclamar el 13 de setembre 
campió del torneig de Parets, 
guanyant el Granollers C de Lli-
ga Catalana en la tanda de penals 
(29 a 28), i aconseguint així el 
primer títol ofi cial de la tempora-
da. Els montcadencs van arribar 
a la fi nal després de desfer-se del 
del Parets, de Primera Catalana, 
i la Salle Bonanova, de Lliga. 
A la fi nal, La Salle va empatar 
el partit a 26 als darrers deu se-
gons. Amb aquest resultat tots 
dos equips van escollir cinc ju-
gadors per disputar la tanda de 
penals. El porter local, Juan Ga-

lán, va jugar un paper molt im-
portant aturant tres penes màxi-
mes i el central Albert Maresma 
va ser l’encarregat d’encertar el 
darrer xut que deixava el defi nitiu 
29 a 28.  El torneig de Parets és 
l’última competició ofi cial abans 
del debut dels jugadors de Dídac 
de la Torre a Lliga Catalana que 
s’estrenaran el 27 de setembre con-
tra el Sant Martí Adrianenc B. 
D’altra banda, el club ha con-
fi rmat el fi txatge de Josep Ma-
ria Valls, procedent del BM La 
Roca, de Lliga Catalana, i amb 
experiència a Primera nacional. 
El jugador, de 29 anys, juga de 
lateral.

El torneig, que consta de sis rondes, acabarà el 20 de setembre

La Salle guanya a la tanda de penals 
el primer títol ofi cial de la temporada

L’Hotel Ciutat de Montcada acull 
fi ns al 20 de setembre el Campio-
nat d’Espanya d’escacs de Divisió 
d’Honor. El torneig, que per pri-
mer cop es fa al municipi, compta 
amb la participació de sis equips 
entre els quals es troba la UE 
Montcada després d’haver acon-
seguit l’ascens a la màxima cate-
goria la temporada passada. 

Els millors jugadors del món. La
competició consta de sis rondes 
–la primera es va disputar el dia 
16– i es tracta d’una lligueta de 
tots contra tots on, segons el ràn-
quing dels millors 100 jugadors 

del món. L’equip més fort és el 
Linex-Magic d’Extremadura, que 
compta a les seves fi les amb els 
grans mestres Ruslan Ponoma-
riov (13è del món) i Alexei Shi-
rov (18è). Els altres clubs que 
competeixen són el Reverte Al-
box d’Almeria, el Jaime Casas 
d’Aragó, el Solvay de Cantàbria 
i el Sabadell. 
Per a la UE Montcada, que orga-
niza el campionat juntament amb 
la Federació Espanyola d’Escacs, 
l’objectiu és “mantenir la ca-
tegoria perquè tots els equips 
tenen un gran potencial”, ha 
indicat el president, Jaume Iz-
quierdo.

Núria Sánchez  | Redacció

Els jugadors locals s’imposen el Granollers C a la fi nal
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Sílvia Alquézar  | Redacció

> Al voltant de 2.000 persones visiten la Fira del caçador
La Societat de Caçadors El Tordo ha fet un balanç positiu de la novena edició de la Fira del Caçador, que va tenir lloc 
el 6 de setembre a Mas Duran. La mostra va comptar amb l’assistència d’unes 2.000 persones, una xifra inferior a 
l’any passat “per la coincidència amb algunes festes majors i jornades de caça”, ha indicat el president de l’entitat, 
Juan Pozas, qui ha anunciat que al 2010 la Fira es tornarà a fer el primer diumenge de juliol per evitar aquestes sil-
mutaneïtats. Tot i el descens de visitants, l’esdeveniment va comptar amb la participació de 16 expositors de material 
relacionat amb la caça, la mostra de gossos de caça i el III Trofeu Vila de Montcada de tiradors per equips  | SA
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El Valentine podrà comptar una 
temporada més amb l’aler Raúl 
Ortega, l’únic jugador que conti-
nua del desaparegut equip EBA. 
Per al tècnic Miquel Àngel Cor-
tón, és una bona notícia “perquè 
aporta experiència a una plan-
tilla molt jove”. El conjunt, que 
manté pràcticament el mateix bloc 
de la campanya passada, té per 
objectiu “consolidar-se com a 
equip a la categoria”, ha indicat 
l’entrenador, qui espera poder mi-
llorar la classifi cació de la tempo-
rada anterior, en què el Valentine 
va acabar al cinquè lloc a un pas 
d’aconseguir jugar la fase d’ascens. 
Els montcadencs debutaran con-
tra l’Onyar el 20 de se tembre a 
casa (19h).

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’aler Raúl 
Ortega continua 
al Valentine
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Amb el començament del 
nou curs s’inicien els pre-
paratius de les activitats 
esportives extraescolars. 
La Lliga Escolar, organitza-
da per l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME), el 
Consell de l’Esport Escolar 
a Montcada (CDEM) i les 
AMPA de les  escoles, ha 
posat en marxa el procés 
de confi guració de la nova 
temporada, que mantindrà 
les activitats de l’anterior 
campanya. Els interes-
sats poden formalitzar les 
inscripcions fi ns al 25 de 
setembre al mateix centre 
educatiu. Està previst que 
els entrenaments comencin 
el dia 28 i que la primera 
jornada de competició sigui 
el dia 16 d’octubre. D’altra 
banda, el CDEM té previst 
organitzar una jornada de 
corfbol abans que comen-
cin les lligues per potenciar 
i donar a conèixer l’esport.

Oferta. Enguany, la Lliga 
Escolar manté les mateixes 
activitats que a la campa-
nya anterior: futbol sala, 
bàsquet, handbol, psicomo-
tricitat i multiesport, aquest 
últim és la combinació de 
tres modalitats durant els 
tres trimestres del curs. 
D’altra banda, els alumnes 

de secundària tenen la pos-
sibilitat de fer corfbol. Els 
nens i nenes d’educació in-
fantil faran psicomotricitat; 
els infants de primer, segon 
i tercer de primària po-
den participar a la lliga de 
multiesport i els alumnes 
des de quart de primària a 
quart d’ESO hauran d’es-

collir una única disciplina. 
Un any més, l’organització 
recorda que es necessiten 
monitors i àrbitres per a 
la Lliga Escolar. Els inte-
ressats poden lliurar el seu 
currículum a les ofi cines de 
l’IME (Tarragona, 32) de 
dilluns a dijous, de 9 a 13h 
i de 17 a 19h.

JOCS ESCOLARS

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

Núria Sánchez | Redacció

Inscripcions obertes 
a la Lliga d’hivern

FUTBOL-7

L’IME ofereix un nou programa de 
cursos i activitats molt diversos

Sanjorma, de negre, va ser el guanyador de la segona edició de la Lliga d’Estiu

Fins al dia 30 de setem-
bre, l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME) 
manté obert el període 
d’inscripcions per a la terce-
ra edició de la Lliga d’hivern 
de futbol-7. Els partits es 
disputaran els divendres a 
partir de les 19h al camp de 
fubtol-7 de l’Estadi Munici-
pal de la Ferreria. La pre-
visió és que la competició 
comenci a fi nal d’octubre. 
Cada equip haurà d’abonar 
una quota de 1.300 euros, 
diners que inclouen els 

arbitratges i l’assegurança 
mèdica de cada jugador. 
Per a més informació, cal 
adreçar-se a les ofi cines de 
l’IME (Tarragona, 32) o bé 
trucar al 935 650 999, de 
dilluns a dijous, de 9 a 13h i 
de 17 a 19h.

Lliga estiu. El guanyador 
de la segona edició de la 
competició estiuenca va ser 
Sanjorma, que es va impo-
sar a la fi nal disputada el 17 
de juliol a Real Club. En 
tercer lloc es va classifi car 
Los Belios.  

Núria Sánchez | Redacció

L’Institut Municipal d’Esports 
i Lleure (IME) ofereix aques-
ta temporada diverses activi-
tats per a adults i infants. Per 
al nou curs, l’IME manté el 
mateix programa a la Zona 
Esportiva Centre. Enguany 
hi ha cursos de balls que en-
globen diverses disciplines 
diferents com la batxata, el 
merengue, el tango i el coun-
try, entre d’altres. L’activitat 
és anual i el preu del curs 

és de 60 euros trimestrals 
per al primer i segon ni-
vell i de 65 euros, el tercer 
i quart nivell. També es fa 
el curs de dansa oriental, 
que s’impartirà els dimarts 
o els dijous, segons el nivell 
de l’alumne. L’activitat és 
anual i costa 60 euros tri-
mestrals per a les persones 
de primer nivell i 65 euros 
per a les del segon. Tots dos 
cursos van començar el 15 
de setembre i acabaran el 

17 de juny. Finalment, hi 
ha cursos d’aerobic, man-
teniment, tonifi cació i tai-txí 
per a adults i d’aerobic per 
a nens i nenes. La matrícu-
la costa 25 euros i la quota 
mensual varia segons l’edat. 
El preu és de 20 euros els 
adults i 12,5 els infants. Els 
interessats poden fer les 
inscripcions a les ofi cines 
de l’IME (Tarragona, 32) 
o bé trucant al telèfon 935 
650 999.

Núria Sánchez | Redacció

La piscina municipal de 
la Zona Esportiva Centre 
ha incrementat el nombre 
d’abonaments respecte 
d’altres anys. La crisi econò-
mica podria haver estat un 
dels motius. La gent que 
no ha marxat de vacances 
degut a la conjuntura ha 

aprofi tat i ha fet ús de les 
instal·lacions municipals. 
La piscina d’estiu, que va 
tancar el passat 13 de set-
embre, ha fet enguany un 
total de 288, xifra superior 
a la de l’any passat. Pel que 
fa al nombre d’entrades, 
l’equipament ha venut més 
de 6.000 entrades.

La piscina d’estiu 
té més usuaris 
que l’any passat

ZONA ESPORTIVA CENTRE

Núria Sánchez | Redacció
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Els centres educatius 
preparan l’inici de la lliga
Les inscripcions es poden fer fi ns al 25 de setembre i els entrenaments començaran el dia 28

> Èxit de participació a l’spinning
L’IME va posar punt i fi nal a les activitats esportives d’estiu al 
carrer el 21 de juliol amb una marató d’spinning –a la imat-
ge– que va ser tot un èxit de participació en la seva segona 
edició. Les 50 bicicletes ubicades a la plaça Lluís Companys 
es van omplir durant les dues sessions d’una hora cadascuna, 
amb llista d’espera inclosa. Durant el juliol es van celebrar les 
diades de futbol, bàsquet, handbol i natació. L’IME va comptar 
amb el suport de diferents entitats esportives del municipi per 
organitzar aquestes diades.  En total unes 500 persones van 
participar a les diverses activitats | NS
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La piscina ha tingut un elevat nombre d’adeptes al llarg de l’estiu
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De nou repeteix la dansa oriental
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CB MONTCADA

El júnior A s’assegura una plaça 
a la categoria Interterritorial
Els conjunts júnior A i B del 
CB Montcada han tingut 
sort dispar en les fases per 
assolir les categories de In-
terterritorial i Nivell A, res-
pectivament. El júnior A va 
aconseguir l’objectiu i es va 
classifi car per participar des 
de principi de temporada a 
la categoria Interterritorial, 
la segona màxima lliga de 
Catalunya. Per la seva ban-
da, el júnior B no va poder 
aconseguir la classifi cació 
per al Nivell A i haurà de 
jugar al B. El júnior A va 
disputar les fases del 4 al 6 
de setembre i va guanyar 
dos enfrontaments i en va 
perdre un. A les dues prime-
res jornades, els locals van 

guanyar el Sant Just per un 
ajustat 56 a 54 i el Calafell 
per 55 a 73, assegurant-se 
l’ascens malgrat la derrota 
de la tercera jornada contra 
el Sant Gervasi per 62 a 73.
Per la seva banda, el júnior 
B –lluitant per un plaça al 
Nivell A–  no va poder as-
solir la classifi cació per a la 
categoria. El conjunt local 
va perdre els enfrontaments 
disputats. En la primera jor-
nada els montcadencs van 
perdre amb el Lestonnac 
(47-64) i en la segona van 
caure derrotats amb el Pine-
da de Mar per 34 a 90.

Inscripcions. D’altra banda, 
el club manté obert el perío-
de d’inscripcions a l’Escola. 

Els nens i nenes nascuts en-
tre el 2000 i el 2004, ambdós 
inclosos, poden formular la 
inscripció els dimarts, dime-

cres i divendres de 18 a 20h 
a les ofi cines del club (Bo-
nanivsta, 10) o bé al número 
de telèfon 629 501 347.

CH LA SALLE

Núria Sánchez | Redacció

El CFS Montcada manté 
el nombre d’equips per 
a la nova temporada. El 
club local comptarà amb 
set equips de base: juvenil, 
cadet, infantil, aleví, ben-
jamí, prebenjamí i un con-
junt femení. D’altra banda, 

l’entitat manté obertes les 
inscripcions per a la nova 
escola d’iniciació per a in-
fants de 5 a 10 anys. Els 
interessats poden obtenir 
més informació trucant al 
telèfon 620 846 395. Els 
entrenaments són dilluns i 
dimecres, de 17.30 a 19h.

El club manté el 
nombre de conjunts 

CFS MONTCADA

Núria Sánchez | Redacció

Una quarantena d’infants 
participa al campus esportiu

L’AE Elvira-La Salle manté 
obert el període d’inscrip-
cions per a tots aquells 
infants i joves entre 4 i 
16 anys que vulguin fer 
bàsquet o futbol sala. Els 
interessats poden dema-
nar més informació a les 
instal·lacions del CEIP El-
vira Cuyàs els dimecres i 
divendres de 17 a 18.30h 
i formular la inscripció a 
l’adreça electrònica elvirala-
salle@gmail.com o bé al telè-
fon 935 648 460.  L’entitat, 
creada fa dues temporades, 
compta amb una secció de 
bàsquet consolidada amb 
set conjunts federats i una 
escola. Però enguany el 
club local estrena la secció 
de futbol sala amb un equip 
benjamí federat | NS

Inscripcions
obertes per 
al bàsquet i 
futbol sala

AE ELVIRA-LA SALLE

L’equip femení es manté a l’entitat local per segon any consecutiu
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Una de les activitats que fan els més petits són les Trobades d’Escoles
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Una quarantena d’infants 
ha participat en el campus 
esportiu organitzat pel 
CH La Salle i l’AMPA de 
l’escola la primera quinze-
na de setembre. Els nens, 
amb edats compreses en-

tre els 4 i els 10 anys, van 
practicar activitats espor-
tives, de lleure i escolars, 
dirigides per jugadors del 
club. El campus es divi-
dia en blocs: multiesport, 
escolar, handbol i lleure. 
En aquest últim apartat 

els infants van fer sortides 
com la visita a Montcada 
Comunicació. Una tren-
tena d’infants va conèixer 
de prop la redacció de La 
Veu de Montcada i laveu.
cat i el funcionament de 
Montcada Radio. 

Núria Sánchez | Montcada Nova

L’EF Montcada prepara 
el nou curs esportiu amb 
algunes novetats a la part 
tècnica. Aquesta tempora-
da, Eusebi de Miguel serà 
el nou coordinador fede-
ratiu, Jordi Salas ocuparà 
el càrrec de coordinador 
administratiu i Jordi Garcia 
dirigirà el futbol base. Final-

ment, Carlos Depares con-
tinuarà sent el coordinador 
de l’entitat. D’altra banda, 
el club està ultimant detalls 
pel tancament defi nitiu dels 
equips. Per aquest motiu 
tots aquells interessats a 
jugar a futbol poden dema-
nar informació de dilluns a 
divendres de 17.30 a 20h a 
l’Estadi de la Ferreria.

L’Escola prepara el 
nou curs esportiu

EF MONTCADA

Núria Sánchez | Redacció

El club continua ultimant detalls per tancar les plantilles dels conjunts

El club obre les inscripcions de l’Escola per a infants nascuts entre el 2000 i 2004, ambdós inclosos
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Una quarantena de nens i nenes va participar en el Campus multidisciplinari de setembre del CH La Salle Montcada


