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‘Lin’, ‘Ferrao’... alguns dels noms 
més coneguts del futbol sala pro-
fessional van ser, per un dia, ri-
vals dels jugadors del Broncesval 
Montcada. L’equip de Javi Ruiz 
va començar la competició ofi -
cial amb el premi de disputar la 
fase fi nal de la Copa Catalunya 
que es va celebrar al pavelló Nou 
de Santa Coloma de Gramenet 
el 3 i 4 de setembre. Els mont-
cadencs es van guanyar aquest 
dret la temporada passada quan 
van superar quatre eliminatòries 
prèvies i van preparar des del 10 
d’agost les semifi nals contra el 
poderós FC Barcelona, campió, 
entre d’altres títols, de dues lli-
gues i dues UEFA Futsal Cup. 
El dia 3, es va imposar la lògi-
ca i el Barça va guanyar per un 
contundent 8 a 1. Amb el suport 
d’una gran quantitat de mont-
cadencs que van tenyir de blau 
les grades del pavelló colomenc, 
l’equip de Ruiz va aguantar bé els 
primers 16 minuts. Gerard Gon-
zález, al 14’, va igualar el gol inici-
al d’Aicardo, desfermant l’eufòria 
entre els seguidors blaus. La re-
sistència local, però, va durar poc 
ja que abans del descans, Sergio 
Lozano i ‘Batería’ van ampliar 
distàncies per als blaugranes, que 
a la segona part van marcar cinc 
gols més mitjançant Aicardo (3), 
‘Ferrao’ i Chefrau. 
Al fi nal del partit, Ruiz consi-

derava que, tot i l’eliminació, el 
club i la ciutat s’havien de sentir 
orgullosos de la imatge que ha-
via ofert l’equip: “Hem jugat el 
millor partit de la pretempora-
da, amb molta intensitat. Hem 
donat la cara, especialment a 
la primera meitat, però ens ha 
passat factura jugar contra un 
dels millors equips del món”. 

Quarts. El Broncesval va acabar 
quart a la fase fi nal ja que un dia 
després també va perdre la fi nal 
de consolació contra el CCR 
Castelldefels (6-4). El Barça va 
guanyar la Copa de Catalunya 
per tercera vegada seguida des-
prés de superar a la fi nal el Cat-
gas Energia Santa Coloma (2-4).

Rafa Jiménez |  �!"� #$%$&� '( )*�&(!("
Tot i acabar a la quarta posició, l’equip de Javi Ruiz va oferir una bona imatge a la fase fi nal de la Copa Catalunya

FUTBOL SALA
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de Montcada a l’elit del futbol sala català
El Broncesval ha iniciat la lliga 
a Segona B amb bon peu i el 12 
de setembre va aconseguir una 
treballada victòria al pavelló Mi-
quel Poblet contra l’Escola Pia 
(8-6), el campió de la temporada 
passada. La primera part va ser 
molt intensa i es van veure nou 
gols. L’Escola Pia va marxar al 
descans guanyant per 4 a 5 i al 
començament de la segona, va 
ampliar el seu avantatge fi ns al 4 
a 6. La reacció de l’equip de Javi 
Ruiz va ser espectacular aconse-
guint quatre gols que li van do-
nar el primer triomf. Ortega (2), 
Mario (3), Toni (2) i un jugador 
sabadellenc en pròpia porta van 
ser els autors dels gols locals.

Planter. Els nens i nenes nascuts 
en els anys 2010 i 2011 podran 
entrenar i jugar a futbol sala de 
forma gratuïta –només hauran 
de pagar l’assegurança i la roba. 
Per a més informació, es pot tru-
car al telèfon 607 690 549 | RJ 

Triomf contra 
l’últim campió 
per començar la 
lliga a Segona B 

P;<. 23

FUTBOL FORMATIU
Solució als problemes dels espais 

d’entrenaments amb la creació 

d’una nova franja horària
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El CD Montcada i l’UE Sant 
Joan-Atlètic no han començat 
la competició ofi cial amb bones 
sensacions al grup 2n de Segona 
Catalana. Els verds han perdut 
els dos primers partits contra el 
Besòs Barón de Viver (0-1) i el 
Tecnofutbol (4-1). El seu tècnic, 
Miguel Ángel Romero, demana
tranquil·litat i es mostra confi at: 
“És un equip nou amb juga-
dors joves i la categoria és molt 
complicada. Hem fet una bona 
pretemporada i, tot i que la 
imatge en el segon partit no va 
ser bona, no hem de dramatit-
zar perquè l’equip treballa bé i 
els jugadors estan il·lusionats”.  
D’altra banda, la Unión va co-
mençar la lliga amb una derrota 
contra la Unifi cación Llefi à (1-0) 
i va empatar a casa contra l’At. 
Sant Pol (1-1). “Més que els re-
sultats, el que em preocupa 
es veure el joc de l’equip. No 
generem ocasions perquè no 
donem quatre passades segui-
des. No ens queda res més que 
continuar treballant per millo-
rar”, ha comentat José Manuel 
Martín, ‘Pinti’.  

FUTBOL. SEGONA CATALANA
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Rafa Jiménez | >('�GG=Z

El CD Montcada i l’UE Sant Joan
inicien la temporada amb dubtes
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El sènior femení de l’EF Montca-
da que dirigirà Yannick Llaugé 
comença la competició ofi cial el 
19 de setembre al camp del CE 
Mercantil en el que serà el retorn 
de l’equip al grup 2n de Primera 
Catalana després d’haver jugat la 
temporada passada al 3r. L’equip 
vermell, que va començar la 
pretemporada el 24 d’agost, ha 
fi txat sis jugadores (Miriam Na-
varro, Iranzu Lizarraga, Andrea 
Rius, Georgina Oter, Iris Barbe i 
Esther Meroño), tot i que encara 
podria incorporar alguna més. 
Llaugé té clar els seus objectius: 
“Conec aquesta categoria, el 
meu equip i com s’han refor-

çat els rivals. Volem treballar 
per estar a dalt i intentar llui-
tar per l’ascens” | RJ

Torna al grup 2n i disputarà el primer partit el 19 de setembre

L’EF Montcada debuta 
al camp del Mercantil
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El CH La Salle, que debuta el 26 
de setembre al grup D de Primera 
Estatal a la pista de l’OAR Gràcia 
de Sabadell, aspira a apropar-se
al nivell de la temporada passada 
quan va fi nalitzar en una històrica 
tercera posició, tot i haver sofert 
les baixes d’homes importants 
com Ferran Batlle, Pol Duran, 
Fran Martínez i Manel Gámiz. 
Per suplir aquestes absències, 
Puig recorrerà a gent del planter 
i ha fi txat dos jugadors: el pivot 
Lamine (Sant Martí Adrianenc) 
i el central-lateral Enric Escalé 
(Parets) | RJ

HANDBOL. PRIMERA ESTATAL
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El CH La Salle somia repetir l’èxit de 
l’última lliga, tot i haver sofert baixes
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FUTBOL FEMENÍ. PRIMERA CATALANA

�� �� �������� � �� �� �����
cap punt a la seva nova catego-
ria. Els verds van perdre en el 
debut al camp de l’EF Barberà-
Andalucia (3-1) i, en el primer 
partit a l’estadi de la Ferreria, 
contra l’UE Castellar B (0-4). 
“És un equip jove, la majoria 
són juvenils, i era conscient 
que ens costaria adaptar-nos 
a Tercera Catalana. Amb 
treball, crec que no tindrem 
problemes per evitar el des-
cens, però hem de millorar en 
l’apartat psicològic”, ha dit el 
tècnic, Guillermo Andrés | RJ

Va caure contra l’EF Barberà-Andalucía i l’UE Castellar B

El CD Montcada B perd 
els dos primers partits 

FUTBOL. TERCERA CATALANA
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L’EF Montcada vol impulsar la 
seva presència a les xarxes so-
cials i ha iniciat un nou projecte 
amb l’eslògan ‘Treu les Urpes’. 
Inspirat en la seva mascota, un 
lleó, aquesta frase simbolitza, 
segons el club, la seva fi losofi a 
de “lluitar per i per als nens”. 
L’entitat fa una crida a utilitzar el 
hastag #treulesurpes | RJ
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Llaugé i les seves jugadores, a la pretemporada
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BÀSQUET
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un torneig de 
pretemporada per 
iniciar la seva 
nova etapa

L’UB MIR comença aquesta temporada un nou projecte amb canvis a 
la seva direcció esportiva i tindrà com a coordinadors Rogelio Pérez, per 
a les categories superiors, i Lorena Bascón, per a les inferiors. Com a 
novetat, el cap de setmana del 19 i 20 de setembre, el club organitza un 
torneig de pretemporada amb la participació de tots els seus equips que 
disputaran diferents partits a la Zona Esportiva Centre i al pavelló Miquel 
Poblet. Els dos primers sèniors comptaran amb el patrocini de l’empresa 
GrupoUno CTC i es marquen l’objectiu d’aconseguir l’ascens a Tercera 
Catalana. El 12 de setembre, els dos masculins van aconseguir la vic-
tòria al torneig de bàsquet que es va organitzar amb motiu de la Festa 
Major de Martorelles –foto | RJ 

.....Minut i resultat....................................
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El velòdrom d’Horta lluirà 
el nom de Miquel Poblet

A partir del 19 de setembre, el Velò-
drom Municipal d’Horta serà batejat 
amb el nom de l’exciclista Miquel 
Poblet amb motiu de la celebració 
del 12è Trofeu Internacional ‘Ciutat 
de Barcelona’-II Memorial Miquel 
Poblet que organitza la Federació 
Catalana de Ciclisme i que forma 
part del calendari de la Unió Ciclis-
ta Internacional. Aquesta compe-
tició també servirà per estrenar el 
nou ferm de fusta de la pista | RJ

CICLISME

´¿À¶¿Á¿¹»¸ÂºÃ Ä¿ ÅÆ¸»¶¿ ¿ÅÆºÀÁ Ä¿Ç ÈÉ ®¸ Ê¸ÇÇ¿ ¸Ç »µÆ¶
que s’ha disputat aquest estiu a les platges catalanes
Un grup de jugadors i jugadores del sènior masculí i de quatre equips fe-
menins (el sènior, el juvenil i els dos infantils) del CH La Salle ha participat 
aquest estiu en el tour català que s’ha disputat entre els mesos de juny i 
agost. L’infantil A femení que dirigeix Àlex Expósito va ser segon a la fase 
fi nal del Campionat de Catalunya que es va celebrar el primer cap de set-
mana d’agost a Caldes d’Estrac. El mateix Expósito, juntament amb Ángel 
González i Marina Hernández –foto–, van participar amb el club Harresi 
Kaigan de Lloret al Campionat d’Espanya que es va fer entre el 7 i el 9 
d’agost a Roquetas de Mar (Almeria). L’equip masculí va caure als setzens 
de fi nal, mentre que el femení va acabar tercer. L’objectiu d’aquest grup de 
jugadors és crear una secció d’handbol platja dins del CH La Salle | RJ 

HANDBOL PLATJA

> ËÌÍÎÏÐÎÏ ÑÎÒ ÓÐÔivitats esportives de l’IME
Les classes s’estan portant a terme a diferents equipaments municipals 
des de mitjans de mes, tot i que encara es poden fer inscripcions en els 
grups que no estan complets. D’altra banda, els joves majors de 16 anys 
que vulguin fer d’àrbitres de les lligues escolars de futbol sala, minihandbol 
i minibàsquet poden trucar al telèfon 935 750 057 | RJ
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Isidoro Aparicio puja al 
volcà més alt d’Àsia

Isidoro Aparicio va aconseguir el 5 
d’agost pujar al Damavand (Iran), 
el volcà més alt d’Àsia amb 5.670 
metres. “Ha estat una ascensió 

dura a causa dels 1.400 metres 

de desnivell que he hagut de su-

perar des del camp d’altura fi ns al 

cim”, ha declarat el muntanyenc 
local. Aparicio va pujar en solitari ja 
que la seva companya d’expedició, 
Ulpan Rinat, es va lesionar poc 
abans de marxar | RJ 

MUNTANYISME

TAMBÉ serà NOTÍCIA....

ÕÖUD Santa María debuta al grup 8è de Quarta Catalana el 19 
de setembre contra l’UD Lourdes a l’estadi de la Ferreria (18h). 

El CEAV farà el 4 d’octubre la 6a Caminada Popular Vila de 
Montcada. Les inscripcions estan obertes fi ns a l’1 d’octubre.
 
La Ronda Vallesana, organitzada per l’UE Sabadell amb l’ajuda d’El 

Cim, es farà el 18 d’octubre a la Serralada de Marina. La presenta-
ció es farà el 22 de setembre, a les 19.30h, a la Casa de la Vila.

Més informació a 
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trobarà amb l’EF Montcada al grup 1r de Segona
L’AE Can Cuiàs no jugarà a la Primera Catalana de futbol sala ja que 
no va poder fer la seva inscripció a temps per manca de jugadors. 
Nando Sáez, que continuarà dirigint l’escola del club, ha deixat el pri-
mer equip per formar part del cos tècnic del FCE Barceloneta, rival 
del Broncesval a Segona B. Encara està per confi rmar el nom del seu 
substitut a la banqueta de l’AE Can Cuiàs A, que jugarà al grup 1r de 
Segona Catalana on es retrobarà amb l’EF Montcada –el primer derbi 
es disputarà el 25 d’octubre, a la segona jornada. D’altra banda, l’FS 
Montcada ha confeccionat un nou projecte per al seu sènior B. Aquest 
conjunt començarà des de la categoria més baixa, la Tercera Catalana, 
i serà entrenat per Óscar Ruiz, qui va aconseguir l’ascens a Primera 
amb l’AE Can Cuiàs fa dues temporades | RJ 

FUTBOL SALA
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Problemes en l’inici de temporada d’un CTT La Unió 
que ha preparat un projecte per poder créixer

El CTT La Unió no va poder començar amb normalitat els seus entrena-
ments a principis de mes a causa dels desperfectes ocasionats al sostre de 
la sala d’actes de La Unió per les fortes pluges que van caure a l’agost. Un 
cop solucionat aquest problema, el club prepara la seva quarta temporada 
que, segons els seus dirigents, serà una “de les més ambicioses a nivell 

esportiu i d’expansió”. La secció infantil competirà en un torneig de prome-
ses de la Federació Catalana i s’ha creat un tercer equip sènior. El club ha 
confeccionat un projecte per poder créixer i els seus responsables es van 
reunir el 8 de setembre amb l’alcaldessa, Laura Campos (ICV-EuiA-E), i el 
regidor d’Esports, Salvador Serratosa (ERC). Tot i les difi cultats per trobar el 
suport econòmic necessari, els representants del CTT La Unió van sortir de 
la trobada satisfets per l’interès mostrat per les autoritats municipals | RJ 

TENNIS DE TAULA
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.....Viu l’Esport................
FUTBOL FORMATIU
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confl icte amb els espais per entrenar
Les sessions comencen abans i acaben més tard per poder encabir tots els equips
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Pau Lleixà, tècnic del sènior 
femení lassal·lià, és el nou direc-
tor de l’escola del CH La Salle. 
L’expresident Josep Maresma, 
que ha tornat al club per ocupar 
el càrrec de director esportiu, jus-
tifi ca aquest nomenament perquè 
l’escola no ha funcionat correcta-
ment als dos últims anys. “Amb 
aquest canvi s’intenta que el 
club torni a tenir una escola de 
referència com va arribar a ser 
en el seu moment”, ha explicat 
Maresma | RJ

L’objectiu, segons Josep Maresma, es que torni a ser un referent

HANDBOL
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de l’escola del CH La Salle
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El fet que l’última sessió d’entrenaments per als equips amateurs i juvenils 
s’allargui fi ns a les 23.15h ha afectat, de retruc, l’UE Sant Joan-Atlètic 
–foto– i l’UD Santa María. El president del club de Terra Nostra, Rafa Re-
piso, avisa que alguns futbolistes hauran de deixar de jugar perquè és 
incompatible entrenar tan tard i anar a treballar l’endemà: “Algú es vol 

penjar la medalla dient que ha solucionat aquest problema, però per 

voler afavorir a una entitat, n’han perjudicat d’altres”. Al president de 
l’UE Sant Joan-Atlètic, José González, tampoc li agraden aquests canvis: 
“No estem d’acord amb el nou horari, però hem de donar-li una mica de 

marge al regidor perquè es pugui moure i cercar altres solucions” | RJ
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horària destinada a les sessions 
d’entrenaments als estadis de la 
Ferreria i de Can Sant Joan ha 
permès fi nalitzar amb el problema
del repartiment dels horaris i es-
pais per als equips de futbol for-
matiu del CD Montcada i l’EF 
Montcada. Abans de les vacances
d’estiu, el regidor d’Esports, 
Salvador Serratosa (ERC), va 
mantenir reunions per sepa-
rat amb representants dels dos 
clubs afectats i, fi nalment, es va 
acordar la proposta de fer una 
ampliació d’horaris. Així, l’IME 
ha elaborat un nou repartiment 
d’espais, tot i que encara és pro-
visional fi ns que es confi rmi la 
quantitat d’equips del planter 
que tindrà cada club, que passa 
perquè els entrenaments comen-
cin un quart d’hora abans, a 
les 17.15h, i fi nalitzin una hora 
i quart més tard, a les 23.15h.  
“Ha estat una negociació en la 

que hem cedit tots. L’IME ha 
creat una nova franja horària 
i l’EF Montcada, per exemple, 
ha renunciat a alguns horaris 
que tenia assignats a canvi 

d’uns altres. En cap cas, ha 
estat una imposició o un ‘de-
cretazo”, ha comentat Serratosa. 
En aquest sentit, el president del 
CD Montcada, Modesto ‘Tato’ 
Sanchís, parla de les seves con-
cessions: “Volíem un reparti-
ment equitatiu al 50% entre els 
dos clubs, però la solució que 
ens han donat ja ens serveix 
perquè de no tenir res al que 
tenim ara, és com passar de la 
nit al dia. Ara hi ha un regidor 

d’Esports que ens escolta i això 
és molt important perquè feia 
temps que no passava”. 
Per la seva banda, el president 
de l’EF Montcada, Antoni Sán-
chez, considera que la creació 
de la nova franja horària “és 
la solució menys dolenta per 
tapar un error” i lamenta que 
no s’hagi tingut en compte a 
l’UE Sant Joan-Atlètic i l’UD 
Santa María a l’hora de negociar 
aquestes modifi cacions.

Fusió. La unifi cació dels planters 
del CD Montcada i l’EF Mont-
cada sembla un tema ajornat. El 
regidor d’Esports creu que, ara 
mateix, aquest acord és inviable: 
“Seria la solució idònia perquè 
tindríem un futbol base més 
potent, però els dos últims 
anys han fet molt de mal i 
ambdues entitats no es posari-
en d’acord. En tot cas, no obli-
garem a fer res perquè són dos 
clubs privats”.

Jugadors, cos tècnic i els presidents d’ambdós clubs van voler oferir una imatge d’unitat i bona entesa abans d’un derbi disputat al novembre passat
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Els nous horaris de 
l’IME encara són 
provisionals fi ns que 
es confi rmi la quantitat 
d’equips de cada club
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vacances, Marina Castro ha 
iniciat els entrenaments per 
preparar una nova temporada 
amb l’objectiu de classifi car-se 
per a l’Europeu que es disputarà 
a Hongria. Després de la seva 
bona actuació als Jocs Europeus 
de Bakú, Marina es va plantejar 
la seva participació al Mundial 
júnior de Singapur, que es va 
celebrar entre el 25 i 30 d’agost, 
com un premi i no es va acostar 
a les seves millors marques | RJ

El seu objectiu és classifi car-se per a l’Europeu d’Hongria

NATACIÓ
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una nova temporada
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Rafa Jiménez | >('�GG=Z


