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HANDBOL
El sènior masculí del CH La Salle 

guanya els seus dos primers partits 

a la Primera Estatal
PÀG. 28PÀG. 29

BALL ESPORTIU
Eva Nieto i Carles Cirera es 

proclamen campions de Catalunya 

per quarta vegada consecutiva

FUTBOL. SEGONA CATALANA

L’UE Sant Joan-Atlètic mostra el seu potencial 
després de guanyar els dos partits de casa
A la 4a jornada, els de Can Sant Joan, que encara no han puntuat a domicili, van guanyar el Premià (1-0) a l’últim minut

La Unió Esportiva Sant Joan-
Atlètic afronta aquesta tempora-
da un dels seus projectes més il-
lusionants. Després de dos anys 
lluitant per mantenir la categoria 
a Segona Catalana, el club de 
Can Sant Joan ha confeccionat 
una plantilla més equilibrada 
amb l’objectiu d’aconseguir evitar 
patiments i, per què no, somniar 
amb aspiracions més ambicioses. 
“Aquesta temporada tenim 
el millor equip des que jo em 
vaig fer càrrec de la presidèn-
cia fa onze anys. En aquest sen-
tit, han estat clau la continu-
ïtat de l’entrenador i el reforç
del cos tècnic amb Jordi Ga-
llardo i Pascal Feliu”, comenta 
el president del club, José Gon-
zález Castilla.

Bon inici. De moment, i després 
de quatre jornades, l’equip de 
José Manuel Martín ‘Pinti’, que 
viu el seu quart projecte a la Uni-
ón, ha sumat sis punts gràcies a 
dues victòries a l’estadi de Can 
Sant Joan contra el CF Equipo 
Ja (7-1) i el CE Premià (1-0). A 

l’última jornada, la Unión va po-
der superar un dels equips més 
forts de la categoria gràcies a un 
gol de Miguel Ángel Rodríguez 
‘Miguelito’ al minut 89 després 
d’un partit molt intens, marcat 
per la pluja que va caure de for-
ma interminent. Cada equip va 
dominar abans i després del des-
cans, i la victòria va acabar del 

costat dels montcadencs gràcies a 
la seva velocitat al contraatac i a 
la solidesa defensiva. “Ha estat 
un triomf molt treballat i molt 
important contra un equip que 
és tota una institució i un dels 
grans favorits per aconseguir 
l’ascens”, diu ‘Pinti’.
La Unión s’ha situat a la cinque-
na posició del grup 2n de Segona 
Catalana, a quatre punts del lide-
ratge que comparteixen l’EF Ma-
taró i l’Olímpic Can Fatjó. Tot i 
el bon inici, des del club no es vol 
desfermar l’eufòria. “El potenci-
al de l’equip és evident, però el 
primer objectiu és la salvació i 
que els jugadors estiguin units. 
Després ja es veurà on podem 
arribar”, argumenta el president 
en una línia que concorda amb 
el pensament de ‘Pinti’: “Volem 
patir menys i arribar el més 
ràpid possible als 50 punts que 
ens donaran la salvació. Per 
això, el primer que hem de fer 
és millorar en els partits a do-
micili perquè ens costa materi-

alitzar les ocasions de perill”. I 
és que de moment, la Unió no ha 
pogut puntuar fora de casa des-
prés de perdre contra el Ripollet 
(1-0) i el Lloreda (2-0).

Presentació. Aprofi tant l’últim 
partit al seu camp contra el Pre-
mià, el club va fer el 28 de se-
tembre la presentació ofi cial de 

l’equip. L’acte, que va acabar 
abans de temps a causa de la plu-
ja, va comptar amb la presència 
d’una representació de l’Ajunta-
ment formada per l’alcaldessa 
accidental, M. Carmen Porro; 
el regidor d’Esports i president 
de l’IME, Marc Rodríguez i el 
president de l’Àrea de Política 
Territorial, Juan Parra, tots tres 

del PSC. També van assistir 
Antoni Sánchez i Rafa Repiso, 
presidents de l’EF Montcada i de 
l’UD Santa María que mantenen 
un acord de col·laboració amb el 
club de Can Sant Joan, així com 
el director general de Lafarge a 
Montcada i Reixac, José Luis 
Coleto, i el seu responsable de 
medi ambient, Jaume Ramon.

Rafa Jiménez | Can Sant Joan
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Tot i la pluja que va caure, l’UE Sant Joan-Atlètic va poder fer-se el 28 de setembre la fotografi a ofi cial de la temporada 2014-2015 amb la presència de les autoritats i dels seus patrocinadors

L’equip ha de millorar a 
domicili ja que encara 
no ha pogut puntuar 
com a visitant

> Augment de la 
quantitat de socis
A la vessant econòmica, des de 

l’UE Sant Joan-Atlètic es valora 

molt positivament l’ajuda econò-

mica que rep del seu principal 

patrocinador, Lafarge: “Sense 

aquest suport, no sé si ara po-

dríem continuar existint”, diu el 

president José González Castilla. 

A nivell social, l’entitat, que ha 

creat carnets amb preus reduïts 

per a aturats i dones, compta 

amb 128 socis, millorant les xi-

fres de la temporada passada 

quan va baixar del centenar | RJ
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Tot i començar perdent els seus 
dos primers partits, el sènior fe-
mení de l’EF Montcada lidera 
el grup 3r de Primera Catalana 
després d’aconseguir dues vic-
tòries a les primeres jornades. 
L’equip d’Antonio Moya va 
debutar el 21 de setembre a 
l’estadi de Can Sant Joan amb 
una golejada contra el CE Port-

bou (6-1) i va tornar a repetir 
victòria una setmana després al 
camp de l’Atlètic Banyoles (1-4). 
El gran protagonisme d’aquest 
últim partit, per al que Moya 
només va poder disposar d’11 
jugadores per diferents motius 
personals i laborals, va ser per 
a Nerea Talavera, clau, amb els 
seus tres gols, per aconseguir la 
remuntada. Després d’aques-

tes dues primeres jornades, les 
montcadenques són les màxi-
mes golejadores del seu grup i 
ocupen la primera posició amb 
els mateixos punts que el CF 
Palautordera. “Aquest lide-
ratge és un premi a la bona 
feina que estan fent totes les 
noies cada dia en els entrena-
ments”, explica el tècnic, Anto-
nio Moya.  

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El sènior femení de l’EF Montcada 
és líder després de dues victòries
Les jugadores d’Antonio Moya van remuntar contra el Portbou (6-1) i el Banyoles (1-4)

Nerea Talavera, que no va poder veure porta contra el Portbou, va fer tres gols a Banyoles

L’UD Santa María lidera en so-
litari el grup 9è de Quarta Ca-
talana després de guanyar els 
seus dos primers partits. Els de 
Terra Nostra, que inicien un nou 
projecte amb Alfonso Torres a la 
banqueta, van saber patir al de-
but i van guanyar a Vallgorgui-
na (3-4) gràcies a un gol al minut 
85 d’Eric Chávez. En el primer 
partit a casa, l’UD Santa María 
va golejar el Lliçà d’Amunt (9-0), 
destacant els quatre gols fets 
per un dels nous fitxatges, Joan 
Obdulia. “Estem molt satisfets 
perquè és un grup nou que 
s’ha cohesionat molt bé. L’ob-
jectiu és tenir un equip seriós, 
que doni bona imatge. Encara 
és molt aviat i el temps ens po-
sarà al lloc que ens correspon”, 
diu Torres | RJ 

L’UD Santa 
María marca 
13 gols en dues 
jornades

FUTBOL. 4a CATALANA 

La primera victòria del CD 
Montcada es va fer esperar, 
però va arribar a la 3a jornada 
a l’estadi de la Ferreria contra 
l’FC L’Escala (1-0). L’únic gol 
del partit es va veure al minut 
49 quan Rubén Pérez va apro-
fitar el llançament d’un penal. 
L’equip de Cristóbal Casado 
es va quedar amb un jugador 
menys al 81’ quan Carlos Raya 
va rebre la seva segona targeta 
groga i va patir als últims minuts 
per mantenir el seu avantatge. 
Al 90’, Álvaro González, central 
del juvenil que debutava amb el 
primer equip, va evitar l’empat 
dels visitants traient una pilota 
a la línia de gol. “Els jugadors 
van fer un treball excel·lent 
i aquesta victòria suposa el 
punt de confiança que ens de-
mostra que la nostra feina va 
pel bon camí”, diu Casado.

Suspensió. A la 4a jornada, el 
CD Montcada no va poder ju-
gar el partit que s’havia de dis-
putar a Tiana contra l’UD Atl. 
Gramanet-Milán per culpa de la 
intensa pluja. “El camp estava 
impracticable i el més impor-
tant és la salut dels jugadors”, 
comenta el tècnic verd.

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA 

El CD Montcada suma els primers 
punts i pot respirar més tranquil
Els verds van vèncer l’FC L’Escala (1-0) i no van poder jugar contra ‘la Grama’ per culpa de la forta pluja

FO
T

O
S

: 
R

A
FA

 J
IM

É
N

E
Z

> El sènior B encaixa 
la primera derrota
El CD Montcada B va començar la 

lliga el 20 de setembre amb una 

golejada a l’estadi de la Ferreria 

contra l’UD Lourdes (6-1) –foto. 

Fernando Hernández i Daniel Bae-

na van marcar tres i dos gols res-

pectivament. Una setmana més 

tard, Hernández va tornar a veure 

porta, però no va poder evitar la 

primera derrota dels verds al camp 

del CF Santa Agnès (3-1) | RJ

Rafa Jiménez | Redacció

Bryan Murillo, en una acció del partit de la 2a jornada a l’estadi de la Ferreria que el CD Montcada va perdre contra el CE Manresa (1-2)
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Obdulia va fer quatre gols a la segona jornada
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Després de debutar a la lliga amb 
una victòria, el Broncesval ha acu-
mulat dos empats consecutius al 
grup 3r de Segona B. En el primer 
partit davant l’afició, es va veure 
un just repartiment de punts amb 
l’Esparreguera (1-1). Després d’una 
primera meitat sense gols, tots dos 
equips van marcar abans dels pri-
mers cinc minuts de la represa. 
Els locals es van avançar amb un 
gol de Paco que va ser neutralit-
zat ràpidament pels visitants. Una 
setmana més tard, els homes de 

Javi Ruiz van tornar a empatar a 
la pista del Bar Mi Casa (5-5). A 
Sant Vicenç dels Horts es va viure 
un partit boig que el Broncesval 
tenia perdut al descans i guanyat 
a manca de dos minuts amb gols 
de Mario Litrán (2), Rubén (2) i 
Raúl. “És el típic partit que aca-
bes amb cara de tonto, però al 
descans la gent estava decepcio-
nada. Els nois van reaccionar bé 
amb el 3-1 en contra, però hem 
d’aprendre a controlar les emo-
cions en moments complicats”, 
ha comentat el tècnic, Javi Ruiz.   

Repartiment de punts amb l’Esparreguera i el Bar Mi Casa

Rafa Jiménez | Redacció

El Broncesval encadena 
dos empats consecutius

FUTBOL SALA. SEGONA B

Paco va ser l’autor de l’únic gol del Broncesval a la segona jornada contra l’Esparreguera (1-1)
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L’AD Can Cuyàs, que la tempo-
rada passada va guanyar la lliga 
al grup 4t de Segona Catalana i 
va aconseguir l’ascens a Primera 
amb Óscar Ruiz a la banqueta, 
inicia un nou projecte amb can-
vi d’entrenador. Nando Sáez, veí 
del barri de Can Cuiàs que va 
jugar a Divisió de Plata amb el 
Premià, és el nou tècnic del pri-
mer equip i coordinarà un nou 

projecte de club que engloba la 
consolidació d’un renovat sènior 
B, així com la creació d’un femení 
que juga a la Lliga Nacional (Fe-
deració Catalana de Futbol Sala) 
i d’un planter (benjamí i escola).  
A nivell esportiu, el Can Cuyàs 
va debutar a la nova categoria 
amb una derrota contra el Grups 
Arrahona (8-5). El B, que juga a 
Tercera, va perdre amb l’Amics 
del Pou-Nou Escorial (4-1).

Nando Sáez és el nou entrenador i coordinador del club

Rafa Jiménez | Redacció

Canvi de projecte i de 
tècnic a l’AD Can Cuyàs

El nou sènior B del CFS Mont-
cada va començar amb bon peu 
la seva participació al grup 2n de 
Primera Catalana. Els jugadors 
de José Renau ‘Renato’ van de-
butar a casa amb una contundent 
victòria contra l’CFS Cerdanyo-
la 2006 (6-1). Jofre Roura (2), Jo-
sué Díaz, Luis Ángel Bagüeste, 
que va ser expulsar amb doble 
targeta groga, Carlos Riquelme i 
Marc Rectoret van ser els autors 
dels gols locals. El 5 d’octubre, 
l’equip afrontarà un interessant 
derbi contra l’EF Montcada | RJ

El sènior B 
debuta a la 
lliga amb una 
golejada a favor

L’AFS Bosc d’en Vilaró va co-
mençar la seva tercera tempo-
rada de funcionament amb una 
derrota a la pista del l’FS Manya-
net-Sant Andreu (6-4). L’equip 
verd, que juga al grup B de la 
Primera Territorial de la Fede-
ració Catalana de Futbol Sala, 
descansarà a la propera jornada 
ja que el seu grup és senar i no 
debutarà a casa fins al 25 d’octu-
bre contra l’FS Alella B | RJ

L’AFS Bosc d’en 
Vilaró inicia la 
competició amb 
una derrota

F. SALA. 1A TERRITORIALFUTBOL SALA. PRIMERA CATALANA

L’equip de futbol sala de l’EF 
Montcada va debutar a la Pri-
mera Catalana després de l’as-
cens de la temporada passada 
amb una treballada victòria a 
la primera jornada a la pista de 
l’FC Cerdanyola del Vallès B 
(7-8). El partit va ser molt intens, 
amb constants moviments en el 
marcador. Els vermells perdien 
a manca de dos minuts i li van 

donar la volta al resultat amb un 
gol a l’últim segon d’Aleix Ruiz. 
“És una manera molt bona de 
començar després d’un partit 
molt ajustat que podia haver 
guanyat qualsevol”, diu el tèc-
nic José Luis Carrasco, qui té 
clar els objectius del seu equip 
a la Primera Catalana: “Man-
tenim el nucli de les últimes 
temporades amb la intenció 
de salvar la categoria”.

Un gol d’Aleix Ruiz li va donar el triomf per un ajustat 7 a 8

Rafa Jiménez | Redacció

L’EF Montcada venç a 
l’últim segon a Cerdanyola

El sènior masculí del CH La Salle 
ha començat la temporada amb 
dues victòries al grup D de la Pri-
mera Estatal. Després de debutar 
amb un triomf a la pista de l’AD 
Stadium Casablanca de Saragossa 
(25-26), els lassal·lians es van pre-
sentar davant la seva afició amb 
un segon triomf contra el BM 

Granollers B (32-27). “Tot i tenir 
un inici complicat, hem comen-
çat molt bé la lliga. L’equip està 
jugant a un gran nivell i aques-
tes victòries ens donen moral per 
continuar treballant i lluitant”, 
ha comentat el tècnic, Jaume Puig. 
El CH La Salle és quart, empatat 
amb quatre equips que també han 
guanyat tot el que han disputat. 

Ha derrotat l’Stadium Casablanca i el BM Granollers B 

Rafa Jiménez | Redacció

El CH La Salle guanya els 
seus dos primers partits

HANDBOL. PRIMERA ESTATAL

Marc Cañellas, del Granollers, li llença una pilota a la cara al porter montcadenc
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El sènior B del CH La Salle 
inicia una nova etapa amb Víc-
tor Corral a la banqueta. Els 
lassal·lians van començar la 
pretemporada a finals d’agost i 
començaran la lliga a Tercera 
Catalana a mitjans d’octubre, 
tot i que la Federació encara no 
ha fet el sorteig del calendari. 
“L’objectiu és pujar i ajudar 
el primer equip en tot el que 
puguem”, diu Corral | RJ

El sènior B no 
coneix el seu 
calendari

F. SALA  1A CATALANA

HANDBOL. 3a CATALANA
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Unes 138 persones, 36 menys 
que l’any passat, van participar 
el 28 de setembre la Va edició 
de la Caminada Popular Vila 
de Montcada que organitza el 
Centre Espeleològic Alpí Vallesà 
(CEAV) i que per primera vega-
da, i a causa del seu caràcter iti-
nerant, va sortir des de Can Sant 
Joan. Tot i l’amenaça constant de 
la pluja que només va aparèixer 
cap al migdia, la prova es va ce-
lebrar sense cap incidència en el 
seu retorn a la Serralada de Ma-
rina després que les dues últimes 

edicions es fessin a Collserola i 
al Pla de Reixac. Des del CEAV 
s’ha agraït la col·laboració de 
Protecció Civil i l’ADF per al 
control de la prova i s’ha fet una 
valoració positiva de les dues 
novetats d’enguany: el disseny 
de dos itineraris i la botifarrada 
posterior que es va oferir a tots 
els caminants després d’un recor-
regut bastant exigent. Pel que fa 
a la disminució de la quantitat de 
participants, els organitzadors no 
troben cap causa concreta que 
expliqui perquè aquesta ha estat 
l’edició amb menys inscrits. 

138 persones van fer un recorregut a la Serralada de Marina

La caminada del CEAV viu 
la seva cinquena edició

SENDERISME

Rafa Jiménez | Redacció
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Un grup de participants, abans de fer la seva entrada a la Serralada de Marina
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> Repàs a la història de la Penya blaugrana

Encara es pot visitar fins al 18 d’octubre a la Casa de la Vila l’exposició que 

repassa els 40 anys d’existència de la Penya Barcelonista de Montcada i 

Reixac. L’acte d’inauguració es va fer el 18 de setembre amb la presència 

del president de la penya, Jordi Gómez, així com una representació de 

l’Ajuntament formada per l’alcaldessa, María Elena Pérez (PSC), el regidor 

d’Esports, Marc Rodríguez (PSC), i el regidor de Cultura i Patrimoni, Daniel 

Moly (CIU). La mostra està formada per fotografies representatives de la 

història de l’entitat, incloent activitats i excursions, així com les personali-

tats del món blaugrana que han visitat la seva seu | LG
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L’equip sots-25 de l’UB MIR 
va començar la seva participa-
ció al grup 2n del Campionat 
Territorial de Barcelona amb 
una derrota al Gimnàs Mu-
nicipal de la Zona Esportiva 
Centre contra l’equip barcelo-
ní del Vedruna Gràcia (49-57). 
L’equip blau està entrenat per 
Fernando Flores, qui no es va 
poder asseure a la banqueta 
en el primer partit i el seu lloc 
va ser ocupat per Sergio Mar-
tínez, el seu segon que també 
dirigeix el júnior B. “Aquest 
sots-25 està format per juga-
dors molt joves, la majoria 
venen de l’equip sots-21, i 
hem de continuar treballant 
per saber enfrontar-nos a 
gent amb més experiència”, 
opina Flores. 

BÀSQUET

El sots-25 de l’UB MIR perd en el 
seu debut contra el Vedruna Gràcia

Rafa Jiménez | Gimnàs Municipal

L’equip de Fernando Flores està format per jugadors que provenen del sots-21

Després d’un partit molt intens, el sots-25 de l’UB MIR no va poder superar el Vedruna Gràcia
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Eva Nieto i Carles Cirera, del 
Team Dynamik, s’han procla-
mat per quarta vegada consecu-
tiva campions de Catalunya a la 
categoria absoluta, la sènior 1, en 
ball llatí. Els montcadencs van 
rebre la puntuació més alta a la 
Xa edició del Campionat de Ca-
talunya que es va disputar el 28 
i 29 de setembre a Santa Maria 
de Palautordera. L’11 d’octubre, 
la parella anirà a un campionat 
internacional que es farà a Ca-
gliari (Itàlia). 

Nieto i Cirera 
tornen a ser 
campions de 
Catalunya

BALL ESPORTIU

Nieto i Cirera, amb el seu trofeu de campions

La Joventut Atlètica Montcada (JAM) està a punt de crear una nova secció 

de muntanya i trail que estarà dintre de la Federació d’Entitats Excursionistes 

de Catalunya (FEEC). De moment, s’ha creat un grup de 12 persones, però 

l’objectiu dels promotors és arribar als 20. La JAM compta amb 140 socis que 

es reparteixen entre les seccions d’atletisme i triatló. Per a més informació es 

pot contactar amb el club a les pistes de la Ferreria o al web www.jam.cat | RJ

> La JAM vol crear una secció de muntanya i trail

El sènior A del CTT La Unió, que la temporada passada va pujar a la Segona 

Provincial A, debuta el 5 d’octubre al grup 1r amb una primera jornada a casa 

contra el Cruxient Edelma Calella (11h). A la mateixa hora, també debutarà el 

segon equip de nova creació que jugarà al grup 3r de Tercera i que disputarà 

els primers partits contra l’AE Falcons Sabadell. D’altra banda, el club local 

acollirà el dia 4 el 2n Open del circuit de PPXTT i alguns membres del CTT La 

Unió jugaran la primera fase de l’Open BCN a les instal·lacions de la Federació 

Catalana de Tennis de Taula. El club montcadenc també informa que encara hi 

ha places lliures per formar part de l’escola infantil i d’iniciació sènior | RJ

> El CTT La Unió comença la competició oficial

L’Associació de Veïns de Montcada 

Nova organitza el 5 d’octubre la 

34a edició de la Pedalada Popular. 

La sortida es farà des del pavelló 

Miquel Poblet a les 10.30h per fer 

un recorregut per diversos carrers 

de la ciutat. L’última edició –foto– 

va comptar amb la participació 

d’un centenar de ciclistes | RJ

> L’AV Montcada Nova prepara la seva pedalada
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Debuten el 4 d’octubre i el primer derbi es jugarà el 15-N

Els juvenils A inicien la 
lliga a Primera Divisió

FUTBOL

Les activitats esportives que 
organitza l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME) han co-
mençat al fer-se als equipaments 
municipals (pavelló Miquel Po-
blet, Zona Esportiva Centre i Es-
pai Cultural Kursaal). Els cursos 
que s’oferten són aeròbic per a 
infants i adults, tai-txí, ioga, pila-
tes, danses orientals, tonificació i 
ball per a adults, amb estils com 

la salsa, la bachata, el kizomba, el 
txa-txa-txa, el merengue o el tan-
go. Encara es poder fer inscripci-
ons segons la disponibilitat. 
Per obtenir informació sobre els 
cursos i tramitar la inscripció s’ha 
d’anar a la Regidoria d’Esports, 
al carrer Tarragona, 32, de di-
lluns a dijous, de 9 a 13h i de 16 
a 19h, i els divendres, de 9 a 13h. 
El telèfon és el 935 650 999 | RJ

Encara es poden fer inscripcions segons la disponibilitat

IME

Comencen les sessions  
de les activitats esportives

Els juvenils A del CD Montcada 
i de l’EF Montcada comencen el 
4 d’octubre la seva participació 
al grup 7è de Primera Divisió. 
L’equip vermell, que inicia un 
nou projecte amb Juanjo Rol-
dán a la banqueta, debuta a 
l’estadi de la Ferreria contra el 
CF Navarcles B (18h). El juve-
nil A verd, que també canvia de 
tècnic amb l’arribada de Robert 

Villa, jugarà el mateix dia con-
tra el Badia del Vallès (20h). El 
primer derbi es disputarà el 15 
de novembre.  

Juvenils B. El CD Montcada ha 
creat un nou juvenil B que no 
coincidirà amb el B de l’Escola,  
ja que tots dos jugaran al grup 
28è i 27è de Segona respectiva-
ment | RJCurs de tonificació al gimnàs municipal

FUTBOL FORMATIU

L’IME decideix revocar l’ampliació dels 
horaris que havia atorgat al CD Montcada
El 6 d’octubre l’Ajuntament ha tornat a convocar una reunió amb el club i amb l’EF Montcada per parlar de la fusió del planter

L’Institut Municipal d’Esports 
i Lleure (IME) ha convo-
cat una nova reunió per al 6 
d’octubre amb els presidents 
del CD Montcada i de l’EF 
Montcada amb l’objectiu de 
plantejar novament la fusió del 
futbol formatiu a la ciutat. La 
notícia arribava en el moment 
de tancar aquesta edició i una 
setmana després que l’IME ha-
gués decidit  revocar l’amplia-
ció d’horaris d’entrenaments i 
partits que havia ofert al CD 
al mes d’agost per solucionar 
els problemes d’espais derivats 
de l’ampliació del planter de 
l’equip verd, que ha passat de 
8 a 18 conjunts en només una 
temporada. En aquest sentit, 
l’IME es reitera en els compro-
misos adquirits l’any 2014, que 
especificaven els espais corres-
ponents per al CD Montcada i 
per a l’EF Montcada durant les 
temporades 2013-2014 i 2014-
2015. 

Arguments. “El CD Montca-
da no ha mostrat cap volun-
tat de diàleg, ha mantingut 
una actitud de confrontació 
constant i fins i tot, va rebut-
jar assistir a l’última reunió 
convocada per l’IME per tal 
d’arribar-hi a una solució”, 
ha manifestat el president de 
l’IME i regidor d’Esports, 
Marc Rodríguez (PSC), qui, 
tot i així, s’ha mostrat predis-
posat a parlar amb la directi-

va del CD Montcada respecte 
els dubtes que pugui generar 
aquesta resolució, que es farà 
efectiva el 6 d’octubre. A par-
tir d’aquest dia, el club només 
podrà disposar dels espais que 
tenia la temporada passada. 

L’edil considera que el CD 
Montcada hauria d’haver res-
pectat els acords als quals van 
arribar les entitats de futbol 
del municipi al 2005 per tal de 
reunificar el futbol base, “per 
evitar rivalitats i conflictes 
entre els esportistes locals, 
un objectiu que vam acon-
seguir durant la vigència de 
la unificació del planter”, 
ha expressat Rodríguez, qui 
assegura que totes les accions 
de l’IME en aquest sentit van 
adreçades a garantir l’esportivi-
tat i la formació dels infants del 
planter, sobretot dels residents 
al municipi.

Reacció. De moment, el presi-
dent del CD Montcada, Mo-
desto ‘Tato’ Sanchís, no ha vol-
gut valorar el decret de l’IME 
i ha anunciat que el club està 
estudiant les mesures adients 
per fer front a una resolució 
que considera “fora de lloc”.

Rafa Jiménez | Can Sant Joan

L’IME creu que el club 
verd ha mantingut una 
actitud de confrontació i 
no ha volgut dialogar

> Reunió sense 
el CD Montcada

El CD Montcada no va assistir a la 

reunió que l’IME va convocar el 22 

de setembre per tractar l’assignació 

d’horaris d’entrenaments. El club 

verd no estava d’acord amb el for-

mat de la trobada, a la que també 

es va convidar a una representació 

de pares i mares, ni amb l’ordre 

del dia, ja que també es volia par-

lar sobre la unificació del futbol for-

matiu. Segons ha informat l’IME, a 

la nova reunió convocada per al 6 

d’octubre sí assistiran els directius 

d’ambdues entitats | RJ
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El CD Montcada va mobilitzar la seva massa social a una segona manifestació pels carrers de Montcada i Reixac que es va fer el 19 de setembre
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El CH La Salle va organitzar el 
21 de setembre la Xa edició de 
la Diada Salvador Benítez amb 
la participació de tots els seus 
equips, a excepció del sènior A 
masculí que va tenir partit ofi-
cial un dia abans. Durant tot el 
matí, infantils i cadets van anar 
jugant al col·legi La Salle, tant al 
pavelló com a la pista exterior, i 
al Miquel Poblet ho van fer els 

juvenils, els sènior B masculí i el 
femení, així com els dos màsters. 
El club ha fet una valoració molt 
positiva d’aquesta nova edició de 
la diada i ha destacat que, per 
primera vegada, es van disputar 
triangulars a les categories infan-
tils i cadets amb la participació 
de cinc clubs convidats: Carde-
deu, Sant Quirze, Cerdanyola, 
Parets i Castelldefels  | RJ

Van participar tots els seus equips, des d’infantils a sèniors 

HANDBOL

El CH La Salle celebra la 
Xa Diada Salvador Benítez

El CFS Montcada presenta el 5 
d’octubre els seus 15 equips (13 
del planter i 2 sèniors) que de-
fensaran l’escut del club durant 
la temporada 2014-2015. L’acte 
començarà a les 9.45h al pave-
lló Miquel Poblet i, una hora 
després, es disputarà el partit 
entre el primer equip i el Marfil 
Santa Coloma B. 

Juvenil A. El conjunt d’Àlex Fer-
nández, que havia guanyat els 
seus dos primers partits al grup 
3r de Nacional contra l’AE Les 
Corts UBAE (4-5) i el CE Bos-
co Rocafort (8-3), va perdre a la 
3a jornada a la pista del CFS Al-
coletge (5-3), equip que només 
havia sumat un punt en dos 
partits | RJ

L’acte es farà el 5 d’octubre al pavelló Miquel Poblet (9.45h)

FUTBOL SALA

El CFS Montcada presenta 
la seva estructura esportiva

El júnior A de l’UB MIR, que 
la temporada passada va jugar 
al nivell B del Campionat Terri-
torial, ha pujat el grau d’exigèn-
cia i aquest any ha estat inscrit 
a l’A. L’equip, que ara entrena 
Jordi Camats, va començar la 
lliga el 20 de setembre amb una 
derrota a la pista del CN Caldes 
(75-41). Una setmana més tard, 
els blaus van millorar la seva 
imatge i van aconseguir la pri-
mera victòria al gimnàs munici-
pal de la Zona Esportiva Centre 
contra el CB Guinardó (51-40). 
“L’equip va estar molt ner-
viós en el debut, però tenim 
bones sensacions. Els nois es-
tan treballant amb intensat”, 
explica Jordi Camats, qui ha ar-
ribat aquesta temporada al club 
de la mà del nou director tècnic, 
Gabriel Redondo. 

BÀSQUET

El júnior A de l’UB MIR puja de 
nivell i guanya el seu primer partit

Rafa Jiménez | Redacció

Després de caure en el debut, l’equip de Jordi Camats va superar el CB Guinardó

El júnior A juga aquesta temporada al nivell A. De moment, ha guanyat un partit i ha perdut un altre

R
A

FA
 J

IM
É

N
E

Z

La pista exterior del col·legi La Salle va ser escenari d’alguns partits d’aquesta jornada esportiva

P
E

D
R

O
 D

E
L

A
M

O

El juvenil A de l’FS Montcada va fer un gran partit a la pista coberta contra el Bosco Rocafort (8-3)

L’EF Montcada ha creat un nou 
equip cadet de futbol sala que 
s’afegeix al seu sènior i juvenil. 
El nou conjunt jugarà al grup 
2n de Tercera i debutarà el 12 
d’octubre contra el CFS Premià 
de Dalt. El juvenil, que participa-
rà al grup 2n de Segona, també 
juga aquest dia el primer partit 
contra l’EFS Prosperitat B | RJ

L’EF Montcada 
crea un nou 
equip amb 
jugadors cadets

FUTBOL SALA
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