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PREMIS ESPORTIUS
Ja està tot a punt perquè l’Àgora de 
l’Aqua aculli el dia 6 el lliurament 
de trofeus a l’esport local

BTT     
Anna Villar ha quedat campiona 
de l’Open d’Espanya i primera al 
Campionat de Catalunya d’XC

PÀG. 30 PÀG. 29  

El Gran Mestre rus Vladimir 
Burmakin va guanyar la vintena 
edició de l’Open  Internacional 
d’Escacs Vila de Montcada, or-
ganitzada per la UE Montcada 
entre el 25 de juny i el 3 de ju-
liol al Kursaal de Can Sant Joan. 
En segona posició va quedar el 
Gran Mestre argentí Fernando 
Peralta –empatat a 7 punts amb 
el primer classificat– i, en tercer 
lloc, el Gran Mestre cubà Yu-
niesky Quesada, amb 6’5 punts. 
El primer local classificat va ser 
el Gran Mestre francès Matthiue 
Cornette, amb 6’5 punts. Pel 
que fa al Grup B, el guanyador 
va ser Roger Cervelló, del club 
Peona i Peó, amb 7’5 punts. 

Valoracions. L’Open va finalitzar 
amb el lliurament de premis, 
en un acte al qual van assistir el 
regidor d’Esports, Marc Rodrí-
guez (PSC), i els principals pa-
trocinadors del torneig, que ha 
repartit 7.000 euros en premis. 
El primer classificat del Grup A, 
que se’n va endur 1.200 euros, 
es va mostrar molt content pel 
triomf. “Ha estat un torneig 
molt igualat”, va dir Burma-
kin.
El director del torneig i president 
de la UE Montcada, Arturo Vi-
darte, va fer una valoració molt 
positiva de la competició. “Es-
tem molt satisfets perquè hem 

tornat a batre el rècord de 
participació, amb més de 240 
inscrits, i hem pogut mantenir 
la dotació dels premis”, va ex-
plicar Vidarte, qui va agrair als 
patrocinador i l’Ajuntament el 
seu suport gràcies al qual l’Open 
és un dels més prestigiosos de 
Catalunya. Per la seva banda, el 
president de la Federació Catala-
na d’Escacs, Toni Ayza, va lloar 
la tasca de la UE Montcada 
“perquè no és gens fàcil tirar 
endavant durant 20 anys un 
campionat d’aquest nivell”. El 
regidor d’Esports també va felici-
tar el club local perquè “l’Open 
ha tornat a ser un èxit”. 

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

ESCACS

El Gran Mestre rus Vladimir Burmakin 
guanya el XXè Open Vila de Montcada
El campionat internacional ha registrat la participació més elevada de la seva història amb 240 inscrits

D’esquerra a dreta, Marc Rodríguez, Toni Ayza, Fernando Peralta, Yuniesky Quesada i el campió, el Gran Mestre rus Vladimir Burmakin
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CICLISME

José Ortín acaba 
en segon lloc a la 
Quebrantahuesos

El veterà ciclista montcadenc 
José Ortín, de 66 anys, va finalit-
zar segon a la XXII edició de la 
Quebrantahuesos, la prova ciclis-
ta amateur de més importància 
d’Espanya que es va fer a Sabiña-
nigo (Osca) el 23 de juny. Ortín 
va récorrer els 205 quilòmetres de 
la prova, amb tres ports de gran 
muntanya com Somport, Marie-
Blanque i Portalet, amb un temps 
de 6 hores, 29 minuts i 4 segons. 
Tot i fer millor temps que l’any 
passat, quan va aconseguir el 
primer lloc, Ortín només va po-
der acabar segon per darrera del 
guanyador Pablo Murcia, que va 
arribar 17 minuts abans. “Amb el 
temps que estava fent la veritat 
és que pensava que guanyaria la 
meva categoria de carrer. Però el 
que va finalitzar primer  anava 
molt ràpid. En aquestes curses el 
nivell és cada vegada més alt”, 
comenta Ortín, que va acabar en-
tre els primers 500 ciclistes de la 
classificació general.

Rafa Jiménez | Redacció

Ortín, amb els nombrosos trofeus guanyats
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> La UE Montcada homenatja el soci Pedro Ávila
Durant el lliurament de premis de la vintena edició de l’Open Internacio-

nal d’Escacs, la Unió Escacs Montcada va aprofitar l’avinentesa per retre 

homenatge a Pedro Avilés, tresorer de l’entitat montcadenca que porta 39 

anys vinculat al club d’escacs. El president, Arturo Vidarte, li va fer entrega 

d’una placa. A la foto, l’homenatjat amb membres de la directiva  | SA   
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FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada ja té pràctica-
ment tancada la plantilla de la 
temporada vinent al Grup Primer 
de Primera Catalana. El club verd 
ha presentat el fitxatge de quatre 
jugadors i no descarta poder incor-
porar un altre reforç en els propers 
dies. Les cares noves de l’entitat 
verda són el porter Gerard Puyol, 
que prové del Palau i que ante-
riorment havia jugat al Vilafranca 
A, el defensa Sergi Carmona, del 
Vilassar, i els davanters David 
Bermúdez, del Peralada, i Sergi 
Arranz, del Palamós. La directi-
va verda, presidida per Modesto 

‘Tato’ Sanchís, ja ha avançat que 
l’objectiu cara la pròxima lliga serà 
aspirar a alguna cosa més que la 
permanència a la categoria.
L’equip, dirigit per Jordi Salvanyà, 
començarà els entrenaments de 
pretemporada el 6 d’agost, mentre 
que el partit de presentació oficial 
de la nova plantilla davant l’afició 
serà l’1 de setembre a l’estadi 
de la Ferreria. El conjunt verd 
s’enfrontarà a les 20h a l’FC Mar-
tinenc, que juga al Grup Segon de 
Primera Catalana. D’altra banda,  
el club convoca el 5 de setembre 
una assemblea ordinària de socis, 
a les 19h, a la Casa de la Vila. Una 

hora abans, l’entitat presentarà un 
espot publicitari de captació de 
nous socis.

Juvenil. El CD Montcada també 
ha presentat el cos tècnic del con-
junt juvenil, que la temporada vi-
nent jugarà a la Primera Divisió. 
El nou entrenador és Jordi García, 
que comptarà amb l’ajut del tècnic 
Xavier Miralles. L’objectiu del 
club montcadenc és que els més 
joves de l’entitat puguin recupe-
rar la categoria per poder tornar 
a jugar a Preferent. El responsable 
de la junta directiva del juvenil és 
Alberto Solano.

Sílvia Alquézar | Redacció

El president del CH La Salle, 
Josep Maresma, deixarà la pre-
sidència del club a final d’any. 
Així ho va anunciar el directiu 
durant el sopar fi de temporada 
que va tenir lloc a l’escola La 
Salle el passat 29 de juny amb 
l’assistència de més de 250 per-
sones. Maresma, que porta 10 
anys al capdavant de l’entitat, 
considera que s’ha acabat una 
etapa. “Ara cal que entri gent 
nova, que sempre és positiu”, 
ha indicat l’encara president, qui 
fa un balanç positiu del seu man-
dat en considerar que el club 
“passa per un bon moment a 
nivell esportiu i social”. Mares-
ma no marxarà fins al mes de 
desembre “per deixar la nova 
temporada en funcionament i 
fer el traspàs amb temps”.

Reconeixements. Durant el sopar, 
el club montcadenc va retre ho-

menatge als diferents equips de 
l’entitat com el sènior A masculí 
per la seva permanència amb 
nota a la Primera Estatal i els 
equips femenins sènior i cadet 
per haver quedat sotscampions 
de Catalunya. També hi va ha-
ver reconeixements individuals  
a David Medina i Anna Sego-
via, dels primers equips masculí 
i femení respectivament, que 
ja no jugaran la temporada vi-
nent. D’altra banda, La Salle va 
lliurar enguany la insígnia d’or 
del club a Jaume Relat, que va 
ser president i també jugador 
de l’equip que es va proclamar 
campió d’Espanya de Segona el 
1962.
Pel que fa a l’actualitat esporti-
va, l’equip de La Salle de Pri-
mera Estatal ha incorporat dos 
jugadors cara la pròxima lliga: 
el porter Alberto García ‘Turu’, 
del Sant Martí, i el pivot Oriol 
Farrés, que prové del Gràcia.

Sílvia Alquézar | Redacció

HANDBOL

Josep Maresma 
deixarà la presidència 
al mes de desembre
El directiu ho va anunciar durant el sopar fi de temporada

Un dels moments més importants durant l’etapa de Josep Maresma ha estat l’ascens a la Primera Estatal per primera vegada en la història del club
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> El club verd ja té els dos tècnics de l’amateur B 
Els montcadencs Óscar Pérez i Jonathan Ávila –a la foto amb el directiu 
Fernando Mateo– són els dos tècnics del nou amateur B que el CD Montca-
da ha decidit crear per a la temporada vinent. L’objectiu de la directiva amb 
aquest conjunt és que els joves jugadors puguin acabar la seva preparació 
i agafar experiència per donar el salt a Primera Catalana  | SA   
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La Salle Iste s’ha proclamat campio-
na de la Copa Federació després de 
superar a la final el Castelldefels per 
30-28 en el partit jugat el 16 de juny 
a la Llagosta. El matx va ser molt 
igualat, acabant la primera meitat 
amb el marcador de 15 a 14. Les 
noies d’Esperanza Hoyos van haver 
de suar de valent la samarreta per 
aixecar el trofeu, gràcies sobretot a 
les ganes del conjunt montcadenc 
des del primer minut de joc. Una 
de les jugadores més destacades va 
ser Simona, que va marcar 13 gols. 
Aquest triomf s’afegeix a l’ascens 
que La Salle Iste ha aconseguit a la 

Lliga Catalana, en quedar sotscam-
piona de Primera Catalana aques-
ta temporada. Després de l’estiu, 

l’equip iniciarà la pretemporada per 
jugar a la categoria més important 
de la Federació Catalana | SA 

La Salle Iste femení es proclama campiona de la Copa Federació 
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El CD Montcada es reforça amb un 
porter, dos davanters i un defensa
L’entitat verda presentarà la plantilla l’1 de setembre amb un amistós amb el Martinenc

Les jugadores de La Salle van rebre el reconeixement del seu club en el sopar fi de temporada
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Els corredors locals van quedar líders de la general gràcies als podis de l’última prova

BTT

Anna Villar i Pau Egeda acaben 
en primer lloc a l’Open d’Espanya

Els ciclistes locals Anna Villar 
i Pau Egeda, del Tomàs Bellès-
Cannodale, han guanyat l’Open 
d’Espanya de BTT. A l’última 
prova de la competició, dispu-
tada a Avilés els dies 16 i 17 de 
juny, Villar va ser primera a 
la categoria elit i Egeda segon 
en Màster 30, dues posicions 
que els van permetre sumar els 
punts necessaris per quedar pri-
mers classificats de la general. 

“Per a mi, el triomf és molt 
important perquè l’Open se’m 
va complicar a les primeres 
curses, però al final he pogut 
endur-me la general”, ha dit 
la corredora montcadenca, qui 
va encapçalar la cursa en tot 
moment malgrat els problemes 
mecànics que va patir a l’última 
volta del circuit.
Per la seva banda, Egeda va ser 
al grup capdavanter durant  tota 
la competició i, en ocasions, va 

ser el líder, però finalment va 
acabar en segona posició, un lloc 
que també li ha donat el triomf 
final perquè el primer classificat 
de la general fins a la darrera 
prova va acabar en quarta po-
sició. 
D’altra banda, Anna Villar tam-
bé ha guanyat el Campionat de 
Catalunya d’XC, mentre que el 
seu company d’equip va acabar 
en segona posició a la cursa de 
Màster 30.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

Anna Villar i Pau Egeda mossegant la medalla aconseguida a l’Open d’Espanya de BTT
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El campionat, organitzat pel club montcadenc, es va disputar el 16 de juny al pavelló

KARATE

El Shi-kan guanya 13 medalles al 
Campionat de Catalunya de kyo

El Club Shi-kan Montcada va 
guanyar tres medalles d’or, 
quatre de plata i 6 de bronze al 
Campionat de Catalunya de ka-
rate de kyokushinkai entre les 
categories cadet i sènior, que va 
tenir lloc el 16 de juny al pavelló 
Miquel Poblet. El club montca-
denc va acaparar els podis en 
júnior femení de més de 57 qui-
los, amb Aida Xavier (1a), Ta-

nia Sánchez (2a) i Noemí García 
(3a). En sot-21 masculí de menys 
de 75 quilos, el Shi-Kan també 
va guanyar les tres medalles en 
joc: Kevin André (1r), Rubén 
Serrano (2n) i David Abejón 
(3r). En categoria cadet, l’entitat 
local també va aconseguir molts 
premis.  Al grup de menys de 
57 quilos, Eric Puig va ser se-
gon i Jordi Acedo, tercer. A la 
categoria de més de 57 quilos, 
Jaber el Marzouki va acabar en 

tercer lloc. En femení, les cadets 
Cristina Camon i Judih Calza-
do van ser segona i tercera res-
pectivament al grup de més de 
50 quilos. Pel que fa als júniors, 
Adrián Martínez va ser primer 
als participants de més de 65 
quilos. En sènior de menys de 
80 quilos, Juan Montserrat va 
guanyar la medalla de bronze.
El Shi-kan Montcada va organit-
zar el campionat amb el suport 
de la Federació Catalana.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

Un dels combats que va tenir lloc al Campionat de Catalunya disputat al pavelló Miquel Poblet
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José Antonio Cañadas, del CEAV, va quedar primer en resistència, velocitat i circuit

PROGRESSIÓ VERTICAL

El II Trofeu Vila de Montcada 
aplega una vintena d’inscrits

Una vintena d’esportistes entre les 
categories aleví i veterà va partici-
par el 16 de juny a la segona edi-
ció del Campionat de Progressió 
Vertical Vila de Montcada, orga-
nitzat pel Centre Espeleològic Alpí 
Vallesà (CEAV) a la pista coberta 
municipal. A la categoria d’adults 
va competir el montcadenc José 
Antonio Cañadas, del CEAV, que 
va quedar en primera posició a 
les proves de resistència, velocitat 
i circuit. “No hi havia cap altre 
participant al seu grup, però per 
puntuar s’havia de fer l’exercici 
dins el temps reglamentari, 
perquè sinó quedes desquali-
ficat”, ha indicat Miguel Àngel 
López, del club local. L’entitat ha 
fet una valoració positiva pel que 

fa al funcionament del campionat, 
que és puntuable per a la Copa de 
Catalunya, però ha lamentat que 
la participació fos molt baixa. “Es-

tem una mica decebuts perquè 
hi ha hagut pocs inscrits, supo-
sem que per la crisi”, ha comen-
tat López. 

Sílvia Alquézar  |  Redacció

Els organitzadors i alguns participants al campionat amb les autoritats municipals
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Jordi Gómez, escollit nou 
president de l’entitat 

Jordi Gómez és el nou president de 
la Penya Barcelonista de Montca-
da, escollit per l’assemblea de socis 
el passat 22 de juny a l’Abi amb 
l’assistència de 150 persones. El 
nou màxim responsable de l’entitat 
va aprofitar l’esdeveniment per 
presentar els objectius de la nova 
junta que, per primera vegada, té 
dues dones: Gisela Vilalta i Irma 

Soldevilla. “Volem rejovenir 
la Penya, seguir creixent amb 
nous socis i impulsar l’Abi com 
seu social”, va dir Gómez, qui en-
capçalava l’única candidatura pre-
sentada. El nou president també 
va agrair a la junta sortint la seva 
feina i va tenir un record per a An-
toni Gumbau, president durant els 
darrers set anys que va morir el 10 
de novembre. 

Per primera vegada hi ha dues dones a la junta directiva

Sílvia Alquézar | Redacció

PENYA BARCELONISTA 

Jordi Gómez, davant, durant la presentació de la nova junta de la Penya Barcelonista 
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Tres gimnastes de La Unió han pujat al podi 

a la Final de Barcelona Comarques, dispu-

tada el dia 17 a Montmeló. La infantil Laura 

Martínez i la juvenil Clàudia Vila van gua-

nyar la medalla d’or, mentre que la benjamí 

Marina Ribota va aconseguir la plata | SA
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> Héctor Bastida competirà a l’estatal de triatló
El montcadenc Héctor Bastida 

–a la foto–, de la Joventut Atlètica 

Montcada (JAM), s’ha classificat 

per al Campionat d’Espanya de 

triatló que tindrà lloc el 8 de se-

tembre a Pontevedra. El triatleta 

local, de 43 anys, va acabar en 

setena posició d’un total de 500 

participants i va ser el tercer de la 

seva categoria V1M al campionat 

classificatori per a l’estatal, que 

es va disputar els dies 16 i 17 

de juny a Banyoles. La Trijam, la 

secció de triatló de la JAM, es va 

crear el setembre de l’any passat i ja compta amb 30 esportistes federats 

que prenen part a diferents competicions   | SA 

> Passejada en bicicleta del Font Freda
L’escola Font Freda va celebrar 

el 16 de juny les jornades espor-

tives del centre, que van ser un 

èxit de participació. L’Ampa va 

organitzar activitats molt diverses 

per a grans i petits relacionades 

amb els àmbits esportiu i lúdic. El 

que ja s’ha convertit en una tra-

dició és la passejada en bicicleta 

que comença a l’escola i discorre 

per diferents carrers de Montca-

da Nova. A la sortida, hi va anar 

una representació municipal encapçalada per l’alcaldessa, María Elena 

Pérez (PSC). A la foto, un moment de la sortida en bici | SA 
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L’Àgora de l’Aqua es vesteix de 
gala en la nit de l’esport local

PREMIS ESPORTIUS 2012 

L’IME lliura el dia 6 una trentena de trofeus entre els campions de la temporada 2011-12

L’Agora de Montcada Aqua s’ha 
tornat a vestir de gala per acollir el 
dia 6 el lliurament dels Premis Es-
portius 2012, la festa de reconeixe-
ment a l’esport local que organitza 
l’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure. Durant la cerimònia (22h), 
es lliuraran una trentena de tro-
feus repartits en quatre apartats: el 
guardons per als esportistes i clubs 
locals que han quedat campions a 
les seves respectives competicions, 
les distincions de l’Ajuntament i el 
jurat, els premis a l’esport escolar i 
els guardons als més destacats en 
les categories d’entitats, entrena-
dors i esportista masculí i femení, 
entre d’altres. 

Nominats. En l’apartat de millor 
entitat, només hi ha hagut tres 
candidatures que passen automàti-
cament a ser finalistes: la UE 
Sant Joan de futbol, el Futbol Sala 
Montcada i l’Handbol La Salle. 
Pel que fa al millor entrenador –un 
premi nou–, també hi ha hagut no-
més tres propostes que han accedit 
directament a ser finalistes. Es trac-

ta de tres tècnics de l’FS Montca-
da: Jordi Rozas, del primer equip; 
Jhon Serrano, del benjamí A; i 
Emili Domingo, del cadet.
A la convocatòria de millor es-
portista masculí, el jurat ha hagut 
d’escollir els sis nominats entre les 
23 candidatures presentades. Els 
seleccionats han estat els taekwon-
distes Diego Carrillo i Alberto Jo 
Lee (Lee Young), el ballarí Carles 
Cirera (Club Endansa), els kara-
teques Adrián Martínez i David 

Abejón (Shi-kan), i Javier Serrano, 
del Club de Jujit-su de Mollet.
Pel que fa a l’apartat de millor es-
portista femenina, s’han presentat 
un total de 17 candidatures, de les 
quals les sis nominades han estat: 
la ballarina Eva Nieto (Club En-
dansa), la jugadora d’handbol Pa-
trícia Espínola (BM Granollers), la 
nedadora Mireia Prats (EN Mont-
cada) i les taekwondistes Yolanda 
Hidalgo, Vanesa León i Soomi Jo 
Lee (Lee Young).

Pilar Abián | Pla d’en Coll

Foto de família dels guanyadors i premiats a la festa de l’esport local de la temporada anterior
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ACTIVITATS D’ESTIU

La jornada solidària Mulla’t 
per l’esclerosi múltiple es farà 
enguany el dia 8 a la piscina de 
Montcada Aqua a partir de les 
9h. Els diners recollits es lliura-
ran a la Fundació que treballa 
per aquesta malaltia, que orga-
nitza la jornada en col·laboració 
amb l’IME. Dins les activitats 
d’estiu de la Regidoria d’Esports, 
també hi ha previst el torneig de 

3x3 de futbol al carrer, que es 
farà el dia 9 a les 18h davant del 
pavelló Miquel Poblet. A més, 
l’11 de juliol tindrà lloc una nova 
edició del Campionat de natació 
Vila de Montcada, a les 19h, a 
la piscina de la Zona Esportiva 
Centre, al carrer Bonavista. El 
programa clourà el dia 16 amb 
la marató d’spinning a la plaça 
Lluís Companys, amb tres ses-
sions a partir de les 18.30h.

El Mulla’t per l’esclerosi és 
el dia 8 a Montcada Aqua
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El programa clourà el 16 de juliol amb la marató d’spinning al carrer

El 3x3 de bàsquet a Can Sant Joan va inaugurar el programa d’activitats d’aquest estiu

Sílvia Alquézar | Redacció

> Montcada Aqua obre 
la piscina exterior
Montcada Aqua ja ha obert la pis-
cina i el jacuzzi exteriors del com-
plex esportiu, situat al Pla d’en 
Coll. D’altra banda, l’equipament 
ofereix durant tot aquest mes de 
juliol un descompte del 50 % en 
la matrícula a les persones que 

es facin el carnet d’abonades . A 

la foto, unes nenes banyant-se a 

la piscina a l’aire lliure de Mont-

cada Aqua | SA   
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TENNIS

L’equip júnior, 

sotscampió català

L’equip júnior del Club Tennis 
Reixac s’ha proclamat sotscam-
pió de Catalunya després de per-
dre la final contra el CT Urgell 
per 3-2 el 16 de juny. “Malgrat 
perdre la final, estem molt sa-
tisfets de la temporada, ja que 
hem superat les nostres ex-
pectatives”, ha dit Edu López, 
un dels tècnics juntament amb 
‘Sifu’ Edu | SA L’equip júnior del Tennis Reixac amb el trofeu de sotscampions de Catalunya
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Manel Trias

L’adéu. Manel Trias fa pocs dies que ha deixat la presidència de l’Escola de Futbol de Montcada, 
una entitat a la qual pertanyia des de la seva fundació, ara fa 7 anys. Va ser un dels impulsors de la 
unió entre les diferents escoles de futbol de la ciutat i, d’aleshores ençà, ha treballat perquè qual-
sevol infant pugui practicar l’esport rei al municipi. Trias se’n va amb una escola plenament consoli-
dada que aquesta temporada ha comptat amb més d’una vintena d’equips i uns 350 jugadors amb 
edats compreses entre els 3 i els 18 anys. Aquest montcadenc sempre ha estat vinculat al món del 
futbol, de més jove com a jugador, després com a directiu i ara assegura que té previst continuar a 
l’equip de veterans de l’Escola. El substitut de Trias a la direcció de l’EF Montcada –que la tempo-
rada vinent celebrarà eleccions per escollir nova junta– és el vicepresident, Antoni Sánchez.

“La nostra raó de ser és que 
tothom pugui jugar a futbol”

Per què deixa la presidència de 

l’EF Montcada a un any de cele-

brar les pròximes eleccions?

Problemes de temps i de dedicació. 
Sóc de les persones que creu que no 
paga la pena ser-hi si no estàs a totes. 
A més, la renovació també és positiva, 
és important deixar pas a la gent jove. 
No tinc afecció al càrrec.
Se’n va satisfet de la feina feta?

El balanç és molt positiu. Va ser difí-
cil fusionar les dues escoles de futbol 
que hi havia al municipi, però el pro-
jecte està plenament consolidat. Hem 
anat creixent any rere any i enguany 
ja hem tingut uns 350 infants.
Durant els set anys a la junta de 

l’Escola, els cinc últims de pre-

sident, ha complert els objectius 

que s’havia marcat? 

A grans trets, sí. La nostra raó de ser 
des del començament és que qual-
sevol infant del municipi pugui jugar 
a futbol independentment dels seus 
recursos econòmics i la seva qualitat.

I algun tema que se li hagi quedat 

al tinter?

La qualitat. És complicat compaginar 
els diferents nivells dels jugadors a 
l’entitat. Per això, hem anat creant 
dos o tres equips per cada categoria. 
Però sí que és cert que els més bons 
se’n van a equips més importants. Ve-
nen a buscar-los i se’ls emporten. 
Com es pot evitar aquesta fuga de 

talents?

Tenint equips a les categories més 
altes, però això és qüestió de temps 
o de diners. Per posar un exemple, 
el Mercantil de Sababell ha fet 100 
anys! Compara’t amb ells, no fa res 
que hem començat. També es pot 
arribar a aquest punt amb molts di-
ners, però aquest no és el nostre cas 
i més tenint en compte com està el 
panorama en l’actualitat.
Per cert, com es financia l’EF 

Montcada?

Bàsicament amb les quotes que pa-
guen els jugadors. També rebem una 

subvenció de l’Ajuntament i tenim 
diversos espònsors. Precisament la 
idea de crear una escola de futbol 
sense equip amateur va ser per evi-
tar que els més petits financiessin els 
fitxatges de jugadors de fora per al 
primer conjunt.

Al llarg d’aquests set anys, l’EF ha 

signat diversos acords amb clubs 

locals que tenen equips sèniors, 

que s’han acabat trencant. Sense 

anar més lluny, l’Escola ja no serà 

filial del CD Montcada cara la tem-

porada vinent i signarà un acord 

amb la UE Sant Joan. Per què?

El conveni amb el club verd tenia 

sentit quan tenia un juvenil a una 
categoria més amunt que nosaltres, 
però això no passarà la pròxima lliga, 
que els dos juvenils hi seran a Pri-
mera Divisió. D’altra banda, la Unió 
ens va demanar signar un acord de 
col·laboració perquè, en haver pujat, 
necessita tenir planter per jugar la 
temporada vinent a Segona Catalana. 
Hem anat amb qui ens necessitava.
Des de fora dóna la sensació que 

no hi ha bona sintonia entre els 

diferents clubs de futbol de la ciu-

tat. És així?

Crec que no s’ha aconseguit unificar 
criteris i objectius, em sap greu que 
no s’hagi pogut concretar un pro-
jecte més unitari. Tothom vol la seva 
parcel·la, el seu protagonisme, i que 
consti que això és molt lícit, eh? 
Què és el que més li ha agradat del 

seu pas per l’Escola?

La il·lusió dels infants per jugar a fut-
bol. Un dels moments més especials 
és quan fem la festa fi de temporada, 

on ens retrobem tots: jugadors, les fa-
mílies, els entrenadors, els directius...
I el que menys?

L’actitud d’alguns pares, que es 
creuen que els seus fills són els millors 
i que ells saben més que l’entrenador. 
No se n’adonen que amb aquesta 
conducta embruten i condicionen la 
pràctica d’aquest esport. De vegades, 
m’agradaria que els partits fossin a 
porta tancada, sense públic! (riu).
Què li diria a un noi o noia que vol 

jugar a futbol?

Que jugui a futbol per passar-s’ho bé, 
que aquesta sigui la seva màxima as-
piració. També li recomanaria que fes 
amics, tant entre els companys del 
seu equip com els dels altres clubs. 
I a la junta que ara presideix Anto-

ni Sánchez?

Que continuï com fins ara, treballant 
amb unitat i sense protagonismes. 
Penso que perquè els projectes fun-
cionin és important que hi hagi espe-
rit d’equip.

“El millor de tot és 
veure la cara d’il·lusió 
dels infants; i el pitjor, 
l’actitud i la conducta 
d’alguns pares”

expresident de l’EF Montcada

A títol personal
SÍLVIA ALQUÉZAR
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