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PROTAGONISTES 
Els resultats, les cròniques i l’anàlisi 
dels partits dels equips sèniors 
masculins i femenins, dilluns i dimarts a  
‘LAVEU.CAT’ 

Els clubs de Montcada i Rei-
xac han iniciat la temporada 
2021-2022 amb nous projectes i 
moltes il·lusions. De fet, la gran 
majoria ha incorporat moltes no-
vetats, com ara la contractació 
de nous tècnics i la renovació de 
bona part de les plantilles. 
El primer a debutar a la lliga serà 
el femeń del FB Montcada, que 
jugarà el 19 de setembre al camp 
del Figueres. El cap de setmana 
següent serà el torn del CH La 
Salle, que visitarà la pista del 
Terrassa, i de la U B MiR, que es 
desplaçarà a Lliçà d’Amunt. 
El gruix més important de l’inici 
de les competicions tindrà lloc el 
primer cap de setmana d’octu-

bre, quan tornaran a l’activitat 
els conjunts de futbol i d’algu-
nes categories del futbol sala. El 
CD Montcada i la U E Sant Joan 
reprendran la competició des-
prés d’un any i mig sense partits 
o cials a causa de la pandèmia. 
Els de Can Sant Joan rebran el 
Molletense i els verds visitaran 
El Masnou, mentre que el Santa 
Mar á A jugarà a Sant Quirze. 
Pel que fa al FS Montcada, el 
sènior mascul ́ debutarà a Ter-
cera Nacional al pavelló  Miquel 
Poblet contra l’Horta i el femen ́
visitarà el Vallseca. Els últims 
conjunts a iniciar la lliga seran 
l’AE Can Cuiàs i el FB Montca-
da, el cap de setmana del 16 i 17 
d’octubre.

2021-2022

La majoria d’entitats ha introduït moltes novetats amb la il·lusió de fer una bona campanya i complir els seus objectius

Els clubs arrenquen la temporada
Ślvia Alquézar | Redacció

‘Hem renovat 
el 95% de la 
plantilla amb 
jugadors joves’
El nou projecte del CD 
Montcada a Segona 
Catalana comença des 
de zero. L’arribada a la 
banqueta de Remo Forzi-
netti ha marcat un canvi 
de cicle: “Hem renovat 
el 95% de la plantilla. 
Volem que la gent torni 
a venir a l’estadi i ens 
comprometem a fer un 
treball seriós”. El CD 
Montcada presentarà 
l’equip el 18 de setembre 
a la Ferreria (17h) | LM

‘Volem quedar 
entre els 
cinc primers 
classi cats’
Rubén López ‘Turu’ s’es-
trena a la banqueta de 
la UE Sant Joan At., a 
Segona, amb moltes ga-
nes i il·lusió. “La nostra 
intenció és poder estar 
el més a dalt possible, 
entre els cinc primers. 
Òbviament, la il·lusió 
de pujar sempre hi és, 
però hem d’anar pas a 
pas perquè la lliga és 
una cursa de fons”, ha 
manifestat el tècnic | PA

‘L’objectiu és 
crear estructura 
i un bloc per 
anar creixent’
Arnau Jaumandreu és el 
nou tècnic del sènior A 
femen  ́ del FB Montca-
da, a Primera Catalana.
Amb una plantilla total-
ment renovada, l’entre-
nador aspira a fer un 
equip competitiu. “La 
idea és crear estructura 
per anar creixent. Crec 
que enguany lluitarem 

‘Hem fet l’equip 
des de zero i 
volem competir 
al màxim’
La UD Santa Mar á A, a 
Tercera Catalana, ha in-
corporat 10 jugadors que 
acabaven la seva etapa 
de juvenils al FB Mont-
cada i ha txat 11 futbo-
listes més d’altres clubs. 
El nou tècnic, Dani Bus-
quets, ha comentat que 
“el principal objectiu 
és competir al màxim; 
després els resultats ens 

El públic podrà accedir a les instal·lacions esportives en aquest inici de temporada, tot i que haurà de complir amb les mesures anti-covid
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‘Podem donar 
guerra a una 
categoria molt 
complicada’
Després d’aconseguir 
l’ascens a Tercera Nacio-
nal la passada tempora-
da, el tècnic del FS Mont-
cada A, Juanjo Amigo, 
aspira a assolir noves tes 
amb el seu equip: “D’una 
plantilla de 14 ens que-
dem amb 12 –han mar-
xat Adil i Adri–, però crec 
que està força equilibra-
da i que podem donar 
guerra en una categoria 
molt complicada”  | PA

‘El principal 
repte és seguir 
a Primera 
Catalana’
El tècnic Sergio San-
tander, ns ara segon 
d’abord amb Toni More-
no, ha agafat les regnes 
del sènior de l’AE Can 
Cuyàs amb l’objectiu de 
mantenir la categoria: 
“Volem fer un bloc com-
petitiu que sigui reconei-
xible i que, quan acabi la 
temporada, ens quedem 
amb la sensació que 
hem jugat bé a futbol 
sala” | SA

‘Afrontem la 
Divisió d’Honor 
amb molta 
il·lusió i ganes’
El sènior femen  ́ del 
FS Montcada s’estrena 
aquesta temporada a la 
Divisió d’Honor Catalana 
després de l’ascens acon-
seguit la campanya pas-
sada sota les ordres de 
Xavi Romero, que conti-
nua un any més a la ban-
queta. “La nostra idea és 
estar a la zona mitja alta 
de la taula. Afrontem la 
nova categoria amb mol-
ta il·lusió i ganes” | SA

‘Aquest any, 
ha de ser de 
formació i 
adaptació’
La UE Sant Joan Atlètic 
ha creat aquesta tempo-
rada el seu primer equip 
sènior femen .́ El seu en-
trenador és Tomeu Ale-
many, que ha deixat el 
FB Montcada per dirigir 
el nou projecte al club de 
Can Sant Joan:“Aquest 
primer any ha de ser de 
formació i d’adaptació 
al club i, sobretot, fer 
que les jugadores esti-
guin a gust” | SA
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‘Tenim un bloc 
compensat amb 
vuit jugadors 
de Montcada’
Joaqu ń Sánchez s’estre-
na a la banqueta de la UB 
MiR, que també ha incor-
porat diversos jugadors 
amb l’objectiu d’intentar 
assolir l’ascens a Pri-
mera. “Tenim un equip 
compensat, on hi ha un 
total de vuit jugadors de 
Montcada. La idea és 
competir tots els partits 
per estar a dalt de la 
classi cació” , ha indicat 
l’entrenador | PA
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‘Els reforços 
ens han 
d’aportar més 
competitivitat’
Pau Lleixà dirigirà, per 
cinquena temporada se-
guida, l’equip de Primera 
Estatal del CH La Salle. 
El sènior A ha fet un salt 
qualitatiu amb el reforç 
de jugadors de categories 
superiors. “Tenim un bloc 
per estar a dalt, però no 
podem oblidar que hem 
lluitat per evitar el des-
cens a les quatre últimes 

‘El nostre 
objectiu és 
pujar a Primera 
Catalana’
El montcadenc V́ctor 
Corral continua per se-
gon any consecutiu a 
la banqueta del sènior 
femen  ́del CH La Salle, 
enquadrat al grup B de 
Segona Catalana. “El 
nostre objectiu és pujar 
a Primera, tot i que no 
serà un cam  ́fàcil. Amb 
la qualitat que tenim i 
el treball que portem, ÉZ
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‘Hem format 
una plantilla 
totalment 
renovada’
El sènior A de futbol sala 
del FB Montcada ha ini-
ciat els entrenaments per 
preparar la nova tempo-
rada. El conjunt que en-
trena José Luis Carras-
co, a Segona Catalana, 
ha renovat totalment la 
plantilla. “L’objectiu és 
mantenir la categoria i 
intentar quedar de mitja 
taula cap amunt”, asse-
gura el capità de l’equip, 
José Luis Carrasco | SA
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Els clubs de Montcada i Reixac 
ja tenen a ple rendiment les se-
ves categories formatives. Entre 
el FB Montcada, el FS Montca-
da, la U E Sant Joan Atlètic, l’AE 
Can Cuyàs, la U B MiR i el CH 
La Salle, prop de 1.400 esportis-
tes formen part dels planters de 
les entitats locals. La majoria dels 

clubs van reprendre l’activitat a 
principi del mes de setembre per 
tal de preparar les competicions 
que començaran a l’octubre. 
L’excepció és el juvenil A del FS 
Montcada, que juga a la Divisió 
d’Honor Estatal, la màxima ca-
tegoria i que debutarà a la lliga 
el 18 de setembre (18h) contra el 
Barça, al pavelló Miquel Poblet. 

‘Estem fent una 
bona feina a la 
base a nivell 
esportiu’
El FS Montcada disposa-
rà enguany de 15 equips 
del planter i comptarà 
amb uns 200 jugadors. 
“Hem creat tres nous 
equips, però no podem 
seguir creixent per falta 
d’equipaments esportius 
a la ciutat” , ha indicat el 
director esportiu del club, 
Jaime Mart ńez, qui ha 
destacat “ la bona feina 
que estem fent a la base 
a nivell esportiu | PA

‘El projecte té 
una estreta 
vinculació amb 
Can Sant Joan’
L’escola de futbol base 
de la UE Sant Joan At-
lètica ja està en marxa. 
Enguany, ha creat una 
desena d’equips, que 
mouran entre 150 i 180 
futbolistes. “Estem con-
tent´ssims, tothom ens 
comenta que ha estat 
un èxit. El projecte té 
una estreta vinculació 
amb el barri” , ha expli-
cat un dels coordina-
dors, Rubén Tard ó | PA

‘Tots els 
partits de lliga 
seran molt 
complicats’
Dar ó Mart ńez és el nou 
entrenador del juvenil A 
del FS Montcada. De la 
temporada passada no-
més continuen tres ju-
gadors de pista i els dos 
porters. “La temporada 
serà una guerra compe-
titiva amb pocs partits 
còmodes”, ha conclòs el 
tècnic. Els grans favorits 
del grup són el Barça, 
Industrias Santa Coloma 
i Les Corts  | LM

‘Treballarem 
per intentar 
donar un salt 
qualitatiu’
El tècnic del sènior mas-
cul  ́a les últimes tempo-
rades, Toni Moreno, ha 
deixat la banqueta per 
assumir la coordinació 
de la base de l’AE Can 
Cuyàs. Enguany, l’en-
titat disposa de quatre 
equips. “L’objectiu és 
potenciar les categories 
formatives per intentar 
donar un salt qualitatiu 
i quantitatiu”, assegura 
Moreno | SA
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‘La idea és 
ampliar la base 
per nodrir els 
equips del club’
El CH La Salle ha arren-
cat la temporada amb un 
campus del 6 al 10 de se-
tembre que va aplegar una 
seixantena d’inscrits. El di-
rector de la iniciativa, Borja 
Lancina, ha destacat que 
“l’objectiu del club aques-
ta temporada és ampliar 
el nombre de jugadors per 
tenir una bona base per 
tal que, d’aqu  ́a uns anys, 

‘Enguany, s’han 
inscrit 23 nenes 
a l’escoleta, un 
gran èxit’
La UB MiR manté els ma-
teixos conjunts del plan-
ter, a més de l’escoleta. 
“Estem molt contents 
perquè no ten´em plan-
ter de noies i enguany hi 
ha 23 nenes inscrites a 
l’escola, dos equips mini 
i dos pre-mini femenins. 
Això és tot un èxit i molt 
important per al futur 
del club”, ha destacat 

CH LA SALLE UB MIR

Els planters apleguen 
uns 1.400 jugadors

ESPORT FORMATIU ‘Volem refermar 
categories i, si 
es pot, pujar a 
Preferent’

El FB Montcada és l’en-
titat més nombrosa del 
municipi, amb més de 
600 jugadors. Enguany, 
l’entitat ha creat sis nous 
equips. “Tenim tots els 
equips A a Primera Di-
visió. L’objectiu passa 
per consolidar totes les 
categories i, si podem, 
ascendir algun equip a 
Preferent” , ha comentat 
el director esportiu, Da-
niel Busquets | PA
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Ślvia Alquézar | Redacció




