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MOUNTAIN BIKE
Anna Villar i Pau Egeda es 

proclamen campions de Catalunya 

de marató a les seves categories

PÀG. 26 PÀG. 28 

FUTBOL
El CD Montcada de Jordi Salvanyà es manté 

invicte, i sense rebre cap gol, després de les 

dues primeres jornades a Primera Catalana

Montcada Aqua ha reobert les 
seves portes obertes i ha anat 
recuperant la normalitat, un cop 
fetes les obres de millores previs-
tes. El primer que va entrar en 
funcionament el 16 de setembre 
van ser les activitats dirigides i 
de fi tness amb l’horari habitual. 
Posteriorment, es van reobrir els 
jacuzzis i la piscina d’estiu, que 
romandrà oberta fi ns que es pu-
guin utilitzar les dues cobertes 
–al tancament d’aquesta edició, 
ja s’havien omplert d’aigua, però 
s’havia d’esperar a que arribes-
sin a una temperatura apta per al 
bany. “Els terminis s’han com-
plert i s’han pogut solucionar 
tots els problemes que s’havien 
detectat i que molestaven els 
usuaris”, assegura Óscar Reyes, 
director de l’equipament.

Reformes. Montcada Aqua va 
tancar el 26 d’agost per reparar 
alguns problemes estructurals 
com el fals sostre de les piscines, 
les fi ltracions i les oxidacions del 
seu fons, el mal funcionament de 
les dutxes, els problemes de cli-
matització dels vestuaris, la sala 
fi tness, la sala d’activitats dirigi-
des i la sala de ciclo indoor, entre 
d’altres defi ciències. Les refor-
mes han costat més de 325.000 
euros, dels quals la Diputació 
n’aporta 165.000 i l’empresa 
gestora, Geafe, 30.000 La resta 

es cobrirà amb l’aval que co-
rresponia a la constructora de 
la instal·lació. Geafe ha decidit 
no cobrar als seus abonats la 
quota corresponent a l’última 
setmana del mes d’agost i a les 
dues primeres de setembre. 
El tancament de la instal·lació 
va provocar moltes queixes 
d’usuaris a través de les xarxes 
socials, molestos per la manca 
d’informació i d’alternatives 
per fer determinades activitats. 
Reyes reconeix que hi ha hagut 
baixes,  tot i que no ha concre-
tat la xifra. “El veritable im-
pacte econòmic el sabrem a 
l’octubre”, ha dit. 

Novetats. Coin cidint amb la seva 
reobertura, Montcada Aqua ha 
llançat una oferta vàlida fi ns a 
fi nal de mes segons la qual la 
matrícula serà gratuïta i la quo-
ta mensual es començarà a pa-
gar a partir de l’1 d’octubre. 
Geafe oferirà noves activitats 
com el body combat, una nova 
sala de power fi t i zumba, una 
modalitat de fi tness d’origen 
colombià. També s’incorporan 
classes d’abdominals, hipopres-
sius, fi t-kids (activitats per a nens) 
i s’afegiran noves màquines a la 
sala de fi tness. Una altra de les 
novetats és que es podran fer 
entrenaments personals en grup. 
Les inscripcions per als cursets de 
natació també estan ja obertes.

Rafa Jiménez | Pla d’en Coll

OBRES DE MILLORA 

Montcada Aqua recupera la normalitat 
després del seu tancament provisional
La direcció de l’equipament, que ha llançat una oferta per a futurs abonats, reconeix que la parada ha motivat la baixa d’alguns usuaris

Una de les modifi cacions que s’han fet ha estat arreglar tot el fals sostre de la instal·lació que havia sofert alguns danys importants
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La zona exterior, amb la piscina i el jacuzzi, també s’ha arranjat per millorar el seu aspecte Les rajoles de les piscines s’han canviat
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La Unió Esportiva Sant Joan va 
tornar a la competició el 14 de se-
tembre després d’haver fet només 
dues setmanes de pretemporada. 
La manca de preparació i rodat-
ge van passar factura en el debut 
al camp de l’EF Mataró, que va 
guanyar amb un clar 3 a 0. En 

el primer partit a casa, els homes 
de José Manuel Martín ‘Pinti’ van 
oferir una millor imatge, però 
tampoc van poder passar d’un 
empat sense gols contra el Turó de 
la Peira. “Ens ha faltat punteria”, 
va reconèixer ‘Pinti’ després de 
sumar el primer punt de la tempo-
rada. Tot i que el seu equip encara 

no ha pogut aconseguir cap gol, 
l’entrenador està content amb el 
rendiment de la plantilla “perquè 
ja estem en la línia i es nota que 
portem més dies de treball”.

Diada. L’UE Sant Joan i l’UD 
Santa María van disputar un 
amistós l’11 de setembre (2-2). 

Els de ‘Pinti’ van perdre al camp del Mataró i van empatar a casa contra el Turó de la Peira

Rafa Jiménez | Redacció

Sequera golejadora en els primers 
passos de la Unió Esportiva Sant Joan

El CD Montcada ha començat 
una nova participació a la Pri-
mera Catalana amb el que es 
coneix com la mitjana anglesa: 
una victòria a casa i un empat a 
domicili. Després de dues jorna-
des, els montcadencs continuen 
invictes al grup 1 i sense rebre 
cap gol. En el seu debut, l’equip 
de Jordi Salvanyà va superar 
un combatiu Lloret gràcies als 
gols de dos dels nous fitxatges 
per aquesta temporada: Pablo 
Leal, al minut 32, i Albert Hos-
pital, al 58. Una setmana més 

tard, els verds van treure un 
valuós punt del sempre compli-
cat camp del Guíxols (0-0). Cap 
dels dos equips va poder mar-
car a la porteria contrària en un 
partit força discret, però amb 
un resultat molt positiu. Des-
prés d’aquestes dues primeres 
jornades, el CD Montcada, que 
ha estrenat una nova imatge a 
la seva pàgina web, ocupa la 
cinquena posició amb 4 punts.  
Abans de l’inici de la lliga, 
l’entitat que presideix Modes-
to ‘Tato’ Sanchís encara va fer 
dues incorporacions més: el da-

vanter David Gascón (Grama-
net) i el porter Jordi Braons (Sa-
badell Nord). Aquest últim ha 
arribat per suplir Gerard Pujol, 
que ha deixat el club per motius 
esportius.

Cara i creu.  El 19 d’agost es va 
conèixer la mort, als 68 anys, de 
Rafael Hernández, qui va ser  
assistent del primer equip verd 
fins a l’ascens a Primera Catala-
na. Una notícia més agradable 
va arribar el 15 de setembre 
amb el naixement de Joel, segon 
fill del tècnic Jordi Salvanyà.

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA
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La Federació Catalana de Futbol 
ha atès la petició del sènior feme-
ní de l’EF Montcada, qui havia 
estat canviat al grup 3 de Prime-
ra Catalana per jugar contra una 
majoria d’equips de Girona. Els 
estaments esportius van admetre 
el recurs del club montcadenc, 
que continuarà al 2. L’equip debu-
ta al 22 de setembre al camp del  
Seagull. El femení inicia un nou 

projecte amb el tècnic Adriano 
Bujalance, que substitueix An-
tonio Moya. “Veig l’equip molt 
conjuntat i unit i, sobretot, amb 
moltes ganes i això em motiva 
força”, comenta el nou tècnic que 
compta amb els fitxatges de Lore-
na Arnalot (Sant Cugat), Carmen 
Llera (Cerdanyola), Mar Fargas 
i Morgan (Gladiador), Meritxell 
Galobart i Ana Escudero, que tor-
na al club. 

L’EF Montcada va presentar un recurs i continuarà al 2

La Federació rectifica i no 
canvia al femení de grup

Rafa Jiménez | Redacció
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FUTBOL. SEGONA CATALANA

FUTBOL FEMENÍ. PRIMERA CATALANA

El Lloret, amb la seva curiosa manera de defensar-se en els llançaments de cantonada, no va poder treure cap punt de la seva visita a Montcada

L’UE Sant Joan, que continuarà lluint la samarreta del 25è aniversari durant el 2013, va fer la seva presentació l’1 de setembre amb un triangular

El sènior femení de l’EF Montcada ha escollit el groc per a la seva segona equipació

Els verds van superar el Lloret (2-0) i van treure un punt del camp del Guíxols (0-0)

Bon inici del CD Montcada que es 
manté invicte i sense rebre cap gol

Aquesta temporada hi haurà der-
bi montcadenc a la Quarta Cata-
lana. La Federació ha reestructu-
rat els grups i el sènior B del CD 
Montcada ha passat al 15, coinci-
dint amb l’UD Santa María. “Hi 
haurà molt ambient a l’estadi, 
però a mi no m’agraden els 
derbis perquè estàs massa dies 
parlant d’un partit”, comenta 
el nou tècnic de l’equip de Terra 
Nostra, Marc ‘Pitu’ Rodríguez. 
L’UD Santa María inicia el 22 
de setembre un nou projecte amb 
una revolució a la seva plantilla. 
Només continuen vuit jugadors 
de la passada temporada, entre 

ells el capità Gerard Vendrell, i 
s’ha fitxat futbolistes amb expe-
riència com Sergio Hermoso i 
Cristian Rodríguez, ex de l’UE 
Sant Joan. L’objectiu és pujar, tot 
i que el seu tècnic veu un grup 
“massa fort”. 
Per la seva part, el sènior B del 
CD Montcada també ha canviat 
d’entrenador amb l’arribada de 
Juan Meca, ex del Santa María. 
“Pujar sí o sí, aquest és l’únic ob-
jectiu que em plantejo”, explica 
Meca, qui ha reforçat l’equip amb 
alguns jugadors joves. El primer 
derbi entre tots dos conjunts lo-
cals arribarà l’1 de desembre, a la 
11a jornada.

UD Santa María i CD Montcada B compartiran el mateix grup

Hi haurà derbi local  
a la Quarta Catalana

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL 

L’UD Santa María va guanyar el seu últim amistós contra el Joventut 25 de setembre de Rubí (2-1)
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El Broncesval va debutar a la lliga 
el 14 de setembre amb un empat 
a la pista de l’Olímpic Floresta 
(3-3) per culpa d’un gol en con-
tra a manca de cinc segons per al 
final. L’equip de Lolo Rodríguez, 
que s’estrenava a la banqueta, va 
anar per davant en l’electrònic 
la major part del partit, tot i que 
“no ens hem trobat còmodes a 
la pista”, va indicar el tècnic, qui 
considera que han d’aprendre a 
jugar tots els partits com a favo-
rits “perquè tots els rivals ens 
sortiran al màxim”. Els gols 
montcadencs van ser obra de 
Quimet, fitxatge d’última hora, 
Adri i Roger. El 21 de setembre, 
el Broncesval jugarà el primer 
partit a casa contra el Martorell.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL SALA. SEGONA DIVISIÓ B

El Broncesval perd els primers punts 
per culpa d’un gol a la recta final
Lolo Rodríguez va debutar a la pista de l’Olímpic Floresta (3-3), rival que sempre va anar a remolc en el marcador

Lolo Rodríguez lidera un nou projecte al capdavant del Broncesval Montcada amb les novetats de Petit, Quimet i els juvenils Costa i Bànyez 

Jaume Puig, l’entrenador del pri-
mer equip del CH La Salle Mont-
cada, sap que enguany té un difí-
cil repte per endavant, mantenir 
la categoria de Primera Estatal 
amb un equip que presenta força 
novetats. La marxa de diversos 
jugadors de la plantilla ha donat 
peu a l’entrada de set noves in-
corporacions. “La majoria són 
joves que provenen d’equips de 
categories inferiors”, ha explicat 
el tècnic. “Tot i que tenim gent 
del planter que ja fa dos anys 

que juga a la categoria, la in-
certesa és veure el rendiment 
dels nous companys i com 
s’adapten a la Primera Estatal, 
que és molt dura i on els partits 
s’han de lluitar del primer a 
l’últim minut”, ha afegit Puig.
El sènior masculí, que va guan-
yar en el seu últim amistós el Sant 
Esteve de Palautordera (28-32), 
tornarà a la competició oficial al 
grup D de la Primera Estatal el 
21 de setembre amb el primer 
partit al pavelló Miquel Poblet 
contra el Sant Martí-Adrianenc. 

El principal repte és tornar a mantenir-se a la Primera Estatal 

Pilar Abián | Redacció

El CH La Salle inicia la 
lliga amb set novetats

HANDBOL

Joan Gosálvez 
dirigirà el 
sènior femení 
lassal·lià

El CH La Salle ha fet canvis a 
la seva estructura tècnica. Joan 
Gosálvez, qui va arribar aquest 
estiu al club per dirigir l’escola 
d’handbol, dirigirà el sènior fe-
mení després del seu descens a 
Primera Catalana. Encara no hi 
ha calendari, però La Salle Iste 
començarà la lliga el cap de set-
mana del 19 i 20 d’octubre. “Es-
perem donar guerra i plantar 
cara a tots els rivals”, explica 
Gosalvez, que manté la base de 
la temporada passada amb una  
mitjana d’edat de 26 anys | RJ 

Els blaus 
jugaran la Copa 
del Rei fora 
de casa 

El bon rendiment del Broncesval 
Montcada a l’última temporada, 
obtenint el subcampionat al seu 
grup de la Segona B, no li va ser-
vir per pujar de categoria, però sí 
li dóna l’oportunitat de jugar ara 
la Copa del Rei. La Federació Es-
panyola de Futbol Sala ja ha fet el 
sorteig de la primera ronda que va 
determinar que els montcadencs 
jugaran a la pista de l’Escola Pia en 
un eliminatòria a partit únic que 
es disputarà el 8 o 9 d’octubre. Cu-
riosament, aquest enfrontament es 
tornarà a repetir pocs dies després 
amb la disputa del corresponent 
partit de lliga, també a Sabadell. 
“No m’agrada haver de jugar 
dues vegades seguides contra un 
rival tan potent a la seva pista, 
però ens hem d’adaptar al que 
ens marca el calendari”, comen-
ta Lolo Rodríguez | RJ 

El CH La Salle afronta la seva tercera temporada seguida a la Primera Estatal
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La parella formada pels mont-
cadencs Anna Villar i Pau 
Egeda, de l’equip Tomàs Bellès 
Cannondale, continua arreple-
gant èxits a la seva carrera al 
món del mountain bike. El 8 
de setembre, tots dos es van 
proclamar campions de Ca-
talunya de marató a les seves 
respectives categories (elit i 
màster 30) després de guan-
yar la prova de 68 quilòmetres 
que es va disputar a Manresa. 
“Va ser una cursa molt exi-
gent. De fet, vaig necessitar 
gairebé una setmana per 
recuperar-me i, per tant, la 
satisfacció per haver guanyat 
encara és més gran”, comenta 
Villar. 
L’equip ciclista Tomàs Bellès 
Cannondale, que competia 
a casa ja que té la seva seu a 
Manresa, va viure un cap de 
setmana rodó ja que va acon-
seguir cinc dels sis títols que 
estaven en joc.

Final de temporada. Després 
de guanyar el 14 de setembre 
la prova de la Copa Catalana 
a Castellolí, el proper repte 
d’Anna Villar és revalidar a la 

Sierra de Cazorla ( Jaén), entre 
el 21 i 22 de setembre, el títol 
de campiona d’Espanya de 
marató que ja va aconseguir 
l’any passat. 

MOUNTAIN BIKE

Anna Villar i Pau Egeda es proclamen 
campions de Catalunya de marató

Rafa Jiménez | Redacció

Tots dos van guanyar la prova de 68 quilòmetres que es va disputar a Manresa

El Centre Espeleològic Alpí Va-
llesà (CEAV) organitza el 29 
de setembre la quarta edició de 
la Caminada Popular Vila de 
Montcada que farà un recorre-
gut de 19 quilòmetres pel Pla de 
Reixac, un gran espai que con-
té un dels patrimonis naturals 
més importants de la plana del 
Vallès, amb les seves 450 hec-
tàries. Les inscripcions es poden 

realitzar directament al CEAV 
tots els dimarts i dijous, de 19 a 
21h, o bé descarregant el tríptic 
d’inscripció al web ceav.montcada.
cat i enviant-ho per correu elec-
trònic, adjuntant el justificant 
de pagament per transferència 
a ceavmontcada@gmail.com. El ter-
mini màxim d’inscripció acaba 
el 24 de setembre i els preus són 
de 7 euros per als federats i 10 
per a la resta de participants.

Les inscripcions romandran obertes fins al 24 de setembre 

El CEAV prepara una 
nova Caminada Popular  

Jesús Abad | Redacció

EXCURSIONISME

Un dels punts d’avituallament durant la darrera edició de la Caminada Popular del CEAV
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> El món del ciclisme no oblida Miquel Poblet
La 80a edició de la Festa del Pedal, prova que se celebra el 22 de setem-

bre amb sortida des de Barcelona i arribada a Sant Cugat del Vallès sota 

l’organització de la Federació Catalana de Ciclisme, farà una aturada al 

nostre municipi per homenatjar Miquel Poblet, que va morir fa cinc mesos. 

A les 10h, està previst que es faci un ofrena floral al monòlit que hi ha a 

l’entrada del pabelló que porta el nom del ciclista. L’acte també servirà per 

recordar la seva viuda que va trapassar durant l’estiu. D’altra banda, la 25a 

Marxa Cicloturista Ciutat de Mollet-Memorial Pelegrí Pi, que es farà el 6 

d’octubre sota l’organització del Club Ciclista Plana Lladó, també farà una 

aturada al nostre municipi a primera hora del matí per recordar el que està 

considerat com el millor ciclista català de tots els temps | RJ 
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Daniel Dos Santos, Juanjo Gar-

cía i Santiago Cruz (foto), tots 

tres membres del Club Petanca 

Can Sant Joan, participen del 

20 al 22 de setembre als Cam-

pionats d’Espanya de petanca 

que es disputen a Alacant | RJ

Tres montcadencs, 
al Campionat 
d’Espanya de 
petanca

El TT La Unió jugarà la prope-
ra temporada a la Segona B. La 
renúncia d’alguns equips ha pro-
piciat l’ascens dels montcadencs, 
que havien aconseguit la primera 
posició de reserva per poder pu-
jar. La competició comença el 28 
de setembre i una de les novetats 
serà la presència de Dani Mateo, 
jugador amb cadira de rodes. 
D’altra banda, el TT La Unió 
va organitzar el 15 de setembre 
el primer Open germanor, con-
vidant altres clubs com el Mollet 
2002 TT, el TT Parets i el CTT 

Castelldefels. La victòria va ser 
per a Juan Ortega, del Mollet 
2002, per davant de José Hurta-
do (TT La Unió) i Carlos Carre-
tero (Mollet 2002).

La renúncia d’alguns equips li ha permès canviar de categoria

El TT La Unió ascendeix 
i jugarà a la Segona B

Rafa Jiménez | Redacció

TENNIS TAULA

D’esquerra a dreta, Carretero, Ortega i Hurtado
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El Cim continua 

cremant etapes 

del recorregut  

del GR-92

Després de que un equip d’El Cim 
participés el 14 de setembre a la 
exigent Matagalls-Montserrat, el 
club excursionista de Montcada 
i Reixac acomiadarà el mes de  
setembre amb diferents sortides. 
El dia 21, prepara una excursió 
matinal entre el Montcau i la cova 
de Simanya. Una setmana més 
tard, els seus responsables propo-
sen un programa doble: el dia 28, 
i dins dels actes del 25è aniversa-
ri, es farà la 24a etapa del GR-92 
que unirà Vilanova i la Geltrú i 
l’Arboç. El 29, es realitzarà una vi-
sita a Les Mines de Bellmunt | RJ 

EXCURSIONISME

Pau Egeda i Anna Villar, amb els seus respectius maillots i medalles de campions de Catalunya

Les pistes de l’escola El Viver van 

acollir el 31 d’agost la primera edi-

ció d’un campionat d’Ecuavoley 

que va organitzar el Club Esportiu 

d’Ecuavoley Montcada i Reixac, 

entitat de recent creació al nostre 

municipi que potencia la practica 

d’aquest esport que va néixer a 

l’Equador i que té moltes similituds 

amb el voleibol. Els partits, amb 

un ambient molt festiu, van anar 

acompanyats d’activitats socials i 

culturals, així com d’una mostra de 

gastronomia equatoriana | PA P
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> Torneig d’Ecuavoley a les pistes d’El Viver

> Romero anirà de Madrid a Lisboa en bicicleta
El ciclista montcadenc Ernesto Romero intentarà recórrer entre el 20 i 22 

de setembre els 750 quilòmetres de la prova Powerade Ion4 Madrid-Lisboa 

MTB Non Stop. Romero no anirà sol ja que formarà part d’un equip amb 

altres tres ciclistes –Alberto Huertas, Antonio Sánchez i Jorge Valero–. El 

ciclista local aprofitarà aquesta nova cursa per lluir el seu eslògan de la cam-

panya contra la violència de gènere de l’entitat ‘Mujeres en Igualdad’ | RJ
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La Unió Bàsquet MIR, la 
única entitat de bàsquet 
que resta al nostre munici-
pi, ha aconseguit inscriure 
cinc equips sèniors per a 
la propera temporada. Hi 
haurà tres masculins (A, 
B i C entrenats per Xavier 
Torreblanca, David Fuster 
i Félix Bosqued respectiva-
ment) i altres dos femenins 
(A i B, dirigits per Óscar 

Sala i Xavi Llop). El club 
que presideix Jordi Álvarez 
també ha pogut formar dos 
conjunts Sots-25 (A i B, que 
entrenaran Rogelio Pérez i 
Miguel Ganella) i un total 
de tres equips Sots-21 mas-
culins (A, B i C, que seran 
responsabilitat d’Ignasi de la 
Fuente, Samuel Fernández i 
Cecilio Moreno) i un feme-
ní (encara sense un tècnic 
assignat). 

FUTBOL SALA

L’EF Montcada afronta 
el canvi de categoria

El sènior de futbol sala de 
l’EF Montcada continuarà 
jugant a la Segona Territo-
rial, tot i haver pujat la tem-
porada passada a Primera. 
La Federació ha reestruc-
turat les categories, creant 
una nova Divisió d’Honor 
i eliminant la Preferent. Els 
equips que van ascendir i 
els que van baixar de Pre-
ferent, com va ser el cas de 

l’AE Can Cuiàs, jugaran en 
aquesta nova Segona. Tot i 
no canviar el nom de la ca-
tegoria, l’equip de José Luis 
Carrasco sí notarà canvis en 
el reglament ja que a partir 
d’ara jugarà els seus partits 
amb rellotge aturat i amb 
dos àrbitres. L’equip ha fet 
quatre incorporacions amb 
jugadors locals i iniciarà la 
lliga l’últim cap de setmana 
de setembre. 

Rafa Jiménez | Redacció
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El tècnic José Luis Carrasco, amb alguns dels seus jugadors després de l’ascens

L’UB MIR tindrà cinc 
equips sèniors 
Rafa Jiménez |  Redacció

BÀSQUET

Després de 13 anys a l’AE 
Can Cuiàs, Matías Ruiz 
deixa la direcció del primer 
equip per motius laborals. 
“Ja no m’ho podia com-
binar amb la feina. Hem 
quedo amb el record del 
somriure de tots els juga-

dors, de diferents edats, 
que he tingut”, explica 
Ruiz. L’AE Can Cuiàs tin-
drà aquesta temporada tres 
equips sèniors de futbol sala 
i el primer, que jugarà a la 
nova Segona, estarà entre-
nat per Óscar Grau.

L’AE Can Cuiàs inicia un 
nou cicle amb nou tècnic

El tècnic que va pujar fa 
dues temporades al sènior 
masculí del CH La Salle a 
la Primera Estatal ha tornat 
al club per entrenar l’equip 
B i el juvenil masculí. “Es-
tic molt content de tornar 
a Montcada. Acostumat a 
dirigir equips sèniors, ara 

faré altres tasques, però 
estic molt il·lusionat i ha 
estat bonic retrobar-me 
amb tothom”. El sènior B, 
que continuarà a Tercera, 
ja ha començat la pretem-
porada, tot i que la lliga no 
començarà fi ns a mitjans 
d’octubre  | RJ

Dídac de la Torre torna 
amb il·lusió al CH La Salle

FUTBOL SALA

De la Torre, a la seva anterior etapa 

Els equips del CK Montcada van començar la pretemporada el 2 de setembre
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Els vermells han baixat de categoria

FUTBOL SALA

L’AFS Bosc d’en Vilaró, 
que juga la competició de 
la Federació Catalana de 
Futbol Sala, canvia de cate-
goria en el seu segon any de 
funcionament. La federació 
ha creat un grup més a Pri-
mera i ha convidat a pujar 
els montcadencs, que van 
fi nalitzar a la cinquena po-
sició la temporada passada. 
Javier Pérez, jugador, entre-

nador i fundador de l’equip, 
ha fet algunes incorpora-
cions per ampliar la planti-
lla i espera fer un paper dig-
ne a la categoria: “Volem 
fer-ho el millor possible i 
divertir-nos, sense pensar 
en l’ascens perquè no ho 
podem assumir a la part 
econòmica”, explica Pérez. 
La lliga a Primera comença 
el 28 de setembre | RJ  

L’AFS Bosc d’en Vilaró 
puja un esglaó més

El CK Montcada, immers 
a la pretemporada

KORFBAL

Els  equips del CK Mont-
cada (Multiópticas Isis A 
i B) ja han iniciat la pre-
temporada, tot i que les 
seves respectives lligues no 
començaran fi ns a fi nals 
d’octubre i principis de no-
vembre. No hi ha canvis a 
l’estructura tècnica. David 
Rúa segueix dirigint el pri-
mer equip que juga a Lliga 
Nacional mentre que Juan-

ma Fernández entrena al 
B, que està a Segona. “Des-
prés que l’any passat els 
resultats no fossin els desi-
tjats, aquesta temporada 
l’afrontem amb energies 
renovades”, comenta Rúa 
que ha recuperat alguns 
jugadors montcadencs com 
Alba Navarro, Aitor Sierra, 
Dani Blanco o Irina Casa-
do | RJ  
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La Unió Bàsquet Montcada 
afronta la seva primera tem-
porada amb “bones perspec-
tives”. Així ho ha manifestat 
el president d’aquesta nova 
entitat, Jordi Álvarez, nascuda 
de la fusió del CEB Can Sant 
Joan i l’AE Elvira La Salle, amb 
presència de jugadors del CB 
Montcada. De moment, el club 
ja ha inscrit 13 equips de forma-
ció (2 júniors, 4 cadets –2 mas-
culins i 2 femenins–, 1 infantil, 
2 preinfantils –un de cada ca-
tegoria–, 1 mini i 3 premini –2 
masculins i 1 femení. Els grups 
que encara cal reforçar són el 
cadet –noies nascudes entre el 
1998 i el 2000– i el preinfantil 
femenins. Els entrenaments es 
fan al col·legi El Viver, a la pis-
ta coberta del carrer Bonavista, 
al gimnàs municipal i al pavelló 
Miquel Poblet. Per més informa-
ció es pot consultar el web www.
ubmir.cat o enviar un correu elec-
trònic a coordinacio@ubmir.cat. 

BÀSQUET

L’UB MIR treballa per formar més 
d’una desena de conjunts del planter

Rafa Jiménez | Redacció

Ha inscrit 13 conjunts, tot i que té problemes per crear un cadet i un preinfantil femenins

L’FS Montcada no tindrà aquesta 
temporada el cadet-juvenil feme-
ní, que desapareix per manca de 
jugadores. Sí hi haurà un nou ju-
venil masculí. Els equips de base 
inscrits són 2 juvenils, 2 cadets, 2 
infantils, 2 alevins, 2 benjamins i 
1 prebenjamí. A més, hi ha l’escola 

per a nens de 4 i 5 anys, que no 
entra en competició i que manté 
les inscripcions obertes. “Farem 
canvis per millorar el treball 
amb els més petits perquè, quan 
arribin a infantils, tinguin una 
bona tècnica”, explica el coordi-
nador, Emili Domingo | PA

L’FS Montcada perd 
el cadet-juvenil femení

FUTBOL SALA
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> Presència a l’ofrena floral de la Diada
La nova UB MIR va ser present a l’ofrena floral que es va fer l’11 de 

setembre amb motiu de la Diada a l’Auditori Municipal. La represen-

tació del club va estar encapçalada pel seu president, Jordi Álvarez, 
i la coordinadora de tots els seus equips a partir dels Sots-21, Aroa 
Retamero, que van estar acompanyats per dos jugadors de categoria 
preinfantil. L’acte també va servir per presentar públicament les equi-
pacions que lluiran els jugadors de l’UB MIR i que han estat dissenya-
des per David Páez. Altres entitats esportives locals que van participar 
a l’ofrena van ser el CD Montcada, l’UE Sant Joan, l’UD Santa María i 
la Penya Blanc-i-blava | RJ
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El montcadenc Marc García, de 
13 anys, va aconseguir la victòria 
a la penúltima prova de la Copa 
d’Espanya de Pre Moto3 que es 
va disputar el 15 de setembre al 
circuit de Xeste (València) des-
prés de ser líder durant totes les 
voltes, tot i no haver sortit amb 
la pole. A manca d’una cursa per 
al final del campionat, García ha 
recuperat les opcions de guanyar 
el títol ja que s’ha situat a 20 punts 
del lideratge. Aquesta nova com-
petició consta de sis curses. A 
les quatre anteriors, García, que 
corre amb l’escuderia francesa 
BMS, va aconseguir ser segon a 
Albacete i va finalitzar sisè a Al-

carràs (Lleida). A les altres dues 
proves, a Xerès i a Alcañiz (Te-
rol), el montcadenc no va poder 
sumar cap punt a causa d’una 
caiguda i d’una exclusió perquè 
la seva moto tenia sis marxes i la 
normativa estableix que només 
n’ha de tenir cinc. 
De moment, el pilot montcadenc 
es mostra molt content de la seva 
participació a la Copa d’Espanya 
i, un cop hagi complert els 14 
anys, podrà participarà a les dues 
últimes proves del Campionat 
d’Espanya que es faran a Valèn-
cia i Xerès. “Estic agafant expe-
riència, amb l’objectiu d’entrar 
al Campionat del Món a Moto 
3”, explica.

A manca d’una prova, té opcions de guanyar la Copa Espanya

Marc García guanya  
una cursa de Pre Moto3

Sílvia Alquézar/Rafa Jiménez | Redacció

MOTOCICLISME

La Unió Escacs Montcada re-
prèn l’activitat després de les va-
cances d’estiu. L’1 d’octubre co-
mençaran les classes que estan 
adreçades a nens i nenes de to-
tes les edats a partir dels 5 anys, 
que es faran al pavelló Miquel 
Poblet. El club ofereix diversos 

horaris i nivells, de dilluns a di-
vendres. Per a més informació, 
els pares i mares que estiguin in-
teressats a apuntar els seus fills, 
poden escriure a uemontcada@
hotmail.com o trucar als telèfons 
687123114 (Arturo) o 626304514 
(Eva) | RJ

L’UE Montcada inicia 
les classes per als nens

ESCACS

El club es queda sense equip femení
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El pilot de motos Marc García, de 13 anys, durant una de les proves de la Copa d’Espanya 
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Aeròbic, pilates, tonificació, ioga, 
tai-txí, esports col·lectius i ball 
conformen l’oferta de cursos que 
l’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure (IME) ha programat a 
diferents espais públics: la Zona 
esportiva centre, el pavelló Mi-
quel Poblet, l’Espai Cultural 
Kursaal i la Casa de la Vila. Les 
activitats, adreçades a infants i 
adults, són les mateixes que es 
van dur a terme la passada tem-
porada i també es mantenen els 
preus amb quotes que oscil·len 
entre els 147 i els 180 euros per 

curs, depenent de l’activitat, i 
que es poden abonar de forma 
mensual, trimestral o íntegra. 
Les classes van començar el 16 
de setembre i encara es poden 
fer inscripcions –de dilluns a di-
jous, de 9 a 13 i de 16 a 19h, a les 
oficines que l’IME té a Montca-
da Aqua– a les activitats que no 
hagin cobert la seva capacitat.

Futbol-7.  Les persones interes-
sades en formar equips per dis-
putar la lliga d’hivern que orga-
nitza l’IME encara ho poden fer 
a les seves oficines.

Les inscripcions continuen obertes en algunes activitats

Els cursos de l’IME ja 
estan en funcionament

Pilar Abián | Redacció

OFERTA ESPORTIVA

Exercicis de tonificació a la primera classe de la temporada al gimnàs de la Zona Esportiva Centre

L’EF Montcada camina amb 
pas ferm cap a l’objectiu de 
formar els 25 equips que ja va 
tenir la passada temporada, 
gràcies, segons els seus respon-
sables, a la política d’ajustament 
de preus, abaratint la matrícula 
als qui la van formalitzar abans 
del 5 de setembre –a principis 
de mes, s’havien inscrit 250 
futbolistes quan l’any passat, a 
les mateixes alçades, només hi 
havia una seixantena. “Això 
ens ha permès organitzar els 
equips abans i iniciar els en-
trenaments amb bona part 
de la feina feta”, reconeix el 
coordinador de l’entitat, Eusebi 
de Miguel.
De moment, atès que la ma-
trícula continua oberta, l’EF 
Montcada ha inscrit en el futbol 
base a  2 juvenils, 2 cadets, 3 in-
fantils, 5 alevins, 4 benjamins, 
4 prebenjamins (1 més que a la 

passada temporada) i 1 de pa-
tufets –per sota d’aquests hi ha 
l’escola, per a nens de 3 i 4 anys 
que només entrenen. De tots 
els equips inscrits, només són 
dubte un aleví i un altre cadet, 
pendents de cobrir les places va-
cants. Pel que fa a la secció de 

futbol sala, l’Escola comptarà 
enguany amb un juvenil i obre 
la possibilitat a tenir un cadet si 
aconsegueix el nombre de juga-
dors necessaris. L’EF Montca-
da comptarà enguany amb el 
suport d’una fisioterapeuta que 
atendrà els seus jugadors.

FUTBOL

L’EF Montcada mantindrà el nombre 
d’equips de la temporada passada

Pilar Abián | Redacció

A principis de setembre, ja tenia 250 inscrits, atrets per la política d’ajustament de preus

Els diferents equips de l’EF Montcada van començar a preparar la temporada el 26 d’agost

El CD Montcada recupera el 
seu futbol base i tindrà aquesta 
temporada un planter amb vuit 
equips: 1 juvenil, 1 cadet, 1 infan-
til, 2 alevins, 1 benjamí, 1 preben-
jamí i un equip de barrufets. “És 
emocionant veure com hem 
aconseguit recuperar el futbol 
de formació del club”,  explica 
el president Modesto ‘Tato’ San-

chís. Els conjunts de nova forma-
ció disputaran els seus partits a la 
Ferreria. Els entrenaments també 
es fan en aquest mateix estadi, tot 
i que els equips infantil i cadet tre-
ballen dues vegades a la setmana 
al camp de Can Sant Joan.  La 
presentació de tots els conjunts 
es farà el 21 de setembre, a les 
20.30h, a la Ferreria | RJ

Presentació de tota la 
família del CD Montcada

FUTBOL
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Cristobal Casado, coordinador del club
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El Club Handbol La Salle conti-
nua creixent i aquesta temporada 
tindrà cobertes totes les línies de 
formació de les diferents catego-
ries –des de veterans fins a ben-
jamins–, tant en masculí como 
en femení. Les novetats d’aquest 
nou curs són la creació d’un ca-
det masculí i un juvenil femení. 
Al marge dels tres sèniors –A, B 

i femení– i els dos conjunts vete-
rans, el club lassal·lià compta, a 
l’esport base, amb 2 juvenils, 2 
cadets i 2 infantils. 
L’escola, dirigida per Joan Gosál-
vez i que té a Toni Suárez com a 
coordinador, té quatre equips 
alevins i altres quatre benjamins 
–en ambdós casos, dos mascu-
lins i altres dos femenins | RJ

El CH La Salle forma 
equips a totes les línies

HANDBOL


