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ENTREVISTA A SALVADOR SERRATOSA
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anys i programador informàtic, 
s’ha estrenat en aquest mandat 
com a càrrec públic i, des del pas-
sat mes de juliol, presideix l’IME. 
Com a regidor d’Esports, l’edil 
s’ha marcat diferents fi tes, entre 
les quals, recuperar l’esport esco-
lar que en els últims anys ha sofert 
una important davallada.

Fa uns anys l’esport escolar mo-
bilitzava centenars d’alumnes i 
ara està en fase d’extinció men-
tre els clubs segueixen creixent. 
És cert que abans els clubs feien 
equips a partir de la categoria in-
fantil i ara ja comencen de ben 
petits. De tota manera, crec que hi 
ha altres factors a tenir en compte 
i que la davallada que hi hagut a 
l’esport escolar no és un problema 
de Montcada, és un mal endèmic 
que es viu arreu.
Té alguna idea per redreçar la 
situació?
Estem preparant un projecte que 
volem compartir amb les AMPA 
per dinamitzar les activitats espor-
tives als centres, no tant des d’una 
vessant competitiva sinó lúdica i 
socialitzadora. L’esport és una eina 
ideal per aprendre a través del joc 
valors com la companyonia, el tre-
ball en equip i el respecte.

Quins altres projectes té l’IME 
per a aquest mandat?
A banda de potenciar l’esport es-

colar, les altres fi tes que ens hem 
plantejat són: revisar l’ús que es 
dóna a les instal·lacions munici-
pals per garantir un repartiment 
equitatiu dels espais;  mantenir les 
actuals ofertes de campus i activi-
tats previ anàlisi del que funciona 
i del que cal millorar, i fi nalment, 
treballar de forma transversal amb 
altres regidories, per veure què 
podem fer per aconseguir que l’es-
port serveixi per promocionar els 
espais culturals i l’entorn natural 
del municipi.
Posi’m un exemple.
Doncs organitzant caminades po-
pulars pel Collserola o la serrala-
da de Marina. Hi ha molta gent 
que, tot i viure aquí, no ha trepit-
jat mai els nostres boscos o no sap 
que tenim una església mil·lenària 
a Reixac o la Casa de les Aigües.
Pel que fa als equipaments, creu 
que les instal·lacions esportives 
del municipi són de qualitat?  
En general, sí. L’estadi de la Fer-
reria, el pavelló Miquel Poblet, 
el camp de futbol de Can Sant 
Joan... en són un bon exemple. 
Però també és cert que n’hi ha 
d’altres obsoletes, com la piscina o 
el gimnàs municipals. Però substi-
tuir aquests espais per obra nova 
implicaria una elevada inversió 
que no ens podem permetre. Hau-
rem de mantenir la línia seguida 
fi ns ara que és introduir-ne petites 
millores per evitar que es vagin 
deteriorant.
Parlant de la piscina, les dar-
reres temporades hi ha hagut 
queixes per l’elevat preu de les 
entrades. 
En resposta a aquesta demanda, 
hem introduït alguns canvis. Els 
abonaments es podran fer per 
mesos i no només per temporada; 

també hi haurà una entrada més 
econòmica en l’horari de tarda i 
una targeta de 10 accessos, tipus la 
T-10. Tot això ja està recollit a les 
ordenances municipals.
Montcada Aqua, malgrat ser una 
instal·lació més moderna, no ha 
està exempta de problemes.
El fet de tenir una instal·lació 
d’aquest tipus, amb una gestió 
externa, té els seus avantatges i els 
seus inconvenients. El que hem 

de fer és seguir de ben a prop el 
compliment de tot allò que diu el 
contracte i clarifi car què correpon 
fer a l’Ajuntament i què a l’empre-
sa quant a manteniment de l’espai. 
També es farà una enquesta de 
satisfacció per detectar quines són 
les queixes dels usuaris i actuar al 
respecte. Hi ha algunes qüestions, 
però, en què no podrem entrar 
com és el canvi de monitors. Sé 
que això genera malestar però la 
gestió del personal és privada.
Abans parlàvem de la davalla-
da de l’esport escolar però tam-
bé ha passat amb el d’elit. Clubs 
com els de bàsquet, futbol sala 
o l’handbol femení havien arri-
bat a estar a primera línia. Creu 
que hi han de tornar?
Crec que no es pot mantenir una 
categoria de manera artifi cial, 
depenent d’un mecenes que et 
pot fallar. Clar que m’agradaria 
tenir  equips d’elit a Montcada 
però la situació econòmica ens 
mostra quina és la realitat. 

Des de l’IME es pot fer alguna 
cosa per ajudar a trobar patroci-
nadors per a l’esport local?
Estem buscant fórmules per evi-
tar que tothom hagi d’anar per 
lliure a demanar col·laboració a 

les mateixes empreses. Una de 
les primeres coses a fer és acon-
seguir que a espais com el pave-
lló hi hagi publicitat estàtica. Ara 
només tenim un anunciant i això 
és un cas atípic en comparació 

amb d’altres municipis veïns.
Després de resoldre el confl icte 
que hi havia amb els espais d’en-
trenament del futbol del planter, 
creu que l’Ajuntament ha de li-
mitar el creixement dels clubs?  
No crec que haguem de fer-ho. El 
que ens toca és posar ordre per 
garantir que tothom tingui espais 
d’entrenament.
Treballarà per una futura uni-
fi cació del futbol base?
Des del respecte a cada club, és 
obvi que una única entitat és més 
forta, però això no depén de no-
saltres. El que hem de fer és tre-
ballar per la convivència i ajudar 
a rebaixar el nivell de crispació 
entre les entitats. Amb el temps, 
quan la relació millori, acabarà 
arribant la solució.

Pilar Abián | M�������

El president de l’IME aposta per fer servir l’esport per donar a conèixer el patrimoni cultural i l’entorn natural del municipi

‘Volem recuperar l’esport escolar amb un 
enfoc lúdic i socialitzador, no competitiu’

�������� �����tosa creu que la situació econòmica no fa viable tenir equips locals d’elit
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‘Des del respecte a  
cada club, sóc partidari 
de les unifi cacions,    
fan que les entitats 
siguin més fortes ’

‘Seguirem de ben 
a prop la gestió de 
Montcada Aqua perquè 
aquesta millori’

‘Presentarem a les 
AMPA un projecte per 
intentar potenciar 
l’esport escolar’
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La secció de muntanya de la JAM, 

que recupera Carlos Cera, competirà 

al calendari ofi cial de la FEEC

FUTBOL. SEGONA CATALANA
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Des del 22 de març de 2015, la 
Unió Esportiva Sant Joan-Atlètic 
no sap el que és perdre un par-
tit ofi cial a casa. Aquell dia, el 
CE Canyelles va guanyar per 
0 a 2, en partit corresponent a 
la 25a jornada de la temporada 
2014-2015. D’aleshores ençà,
la Unión ha guanyat 13 dels 14 
partits que ha disputat com a 
local –quatre de la temporada 
passada i deu d’aquesta– i només 
ha cedit l’empat de la 2a jornada 
d’aquesta lliga contra l’At. Sant 
Pol (1-1). Aquesta extraordinària
ratxa permet que l’equip de 
José Manuel Martí ‘Pinti’ s’hagi 
mantigut a les posicions capda-
vanteres del grup 2n de Segona 
Catalana. La temporada pas-
sada es va quedar a només un 
punt de disputar la promoció 
d’ascens i va fi nalitzar la lliga 
en una històrica tercera posició. 
Enguany, de moment, és el líder,
empatat amb 39 punts amb el 
Premià Club Esportiu, després 
de la disputa de 18 jornades.
L’UE Sant Joan-Atlètic ha allar-
gat la seva excel·lent ratxa com 
a local gràcies a les dues últimes 
victòries que ha aconseguit a casa 
contra dos dels rivals més forts 
del grup. A l’última jornada de la 
primera volta, els montcadencs 
van derrotar el Premià (2-1) i van 
aconseguir el títol honorífi c de 
campions d’hivern gràcies a dos 

gols d’Albert Jiménez. Una setma-
na més tard, un gol de Cristian 
Guerrero, a manca de 12 minuts, 
li va donar la victòria contra la 
Unifi cación Llefi à (1-0). 

Prudència. Tot i la seva bona esta-
dística, ‘Pinti’ es mostra prudent: 
“Només hem perdut tres par-
tits i és obvi que tenim aspira-
cions de lluitar fi ns al fi nal per 
assolir l’ascens. Que després es 
pugui aconseguir, és una altra 
història”. Segons el tècnic, la 
bona ratxa com a local s’expli-
ca perquè la plantilla ha sabut 
adaptar-se a unes dimensions del 
camp que no són les més adients 
per la qualitat dels seus jugadors 
i creu que serà clau obtenir bons 
resultats a domicili. “Estem en 
una situació privilegiada, però 
no sentim la pressió de ser els 
líders perquè aquest no era 
l’objectiu de l’inici de la tem-
porada”, ha explicat ‘Pinti’. 
El capità Rubén del Barrio, que 
contra el Llefi à va tornar a jugar 
després de deu partits lesionat, 
destaca el bon ambient que es viu 
al vestuari i el suport de l’afi ció:
“Hem creat un fortí a casa i 
ho hem d’aprofi tar. És normal 
que hi hagi eufòria entre els 
afi cionats, però nosaltres ens 
aïllem d’aquest ambient i no-
més volem anar partit a partit 
per poder continuar gaudint 
d’aquest gran moment”. 

Rafa Jiménez | G�����HI

L’UE Sant Joan-Atlètic es va fer la fotografi a ofi cial de la temporada 2014-2015 abans del derbi contra el CD Montcada disputat el 15 de novembre
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de l’equip en atac amb els seus 7 
gols, es va retirar lesionat durant el 
partit contra la Unifi cación Llefi à. 
En principi, semblava una greu le-
sió al genoll, però les exploracions 
posteriors indiquen que es tracta 
d’un trencament fi bril·lar. En tot 
cas, la Unión es queda sense un 
dels seus golejadors durant aproxi-
madament un mes | RJ

>  Ensurt a l’últim 
partit de lliga
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L’Ultrajam, la secció de mun-
tanya i ultrafons de la Joventut 
Atlètica Montcada (JAM), ja 
forma part, de manera ofi cial,
de la Federació d’Entitats Ex-
cursionistes de Catalunya 
(FEEC) i el 14 de gener va or-
ganitzar a la Casa de la Vila la 
primera reunió des de la seva 
entrada. L’Ultrajam, que va 
començar a donar els primers 
passos al 2007, està formada 
per un total de 27 atletes –26 
de categoria masculina i, de 
moment, una única dona– que 
han tramitat les seves fi txes. A 
partir d’ara, aquests esportistes 
podran representar els colors 
de la JAM a les diferents cur-
ses ofi cials que formen part del 
calendari de la FEEC com la 
Copa Catalana de curses per 
muntanya, la Copa Catalana 
de curses verticals, el Circuit 
Català de curses per muntanya 
o el Campionat de Catalunya 
per curses de muntanya indivi-
dual i per equips. La trobada 
va servir per donar a conèixer 
aquest calendari, explicar els 

serveis que la JAM pot oferir 
als seus membres i fer incidèn-
cia en la importància d’acon-
seguir una pertinença de club 
amb l’organització de sortides 
esportives o actes de caire més 
social. 
Toni Ortiz, vinculat a la JAM 
des dels anys 80, és un dels 
atletes que ha impulsat la creació
de l’Ultrajam i no pot amagar 
la seva satisfacció amb la quan-
titat d’inscripcions que s’han 
aconseguit fi ns al moment. 
“Estem molt contents, tot i 
que no volem agafar una 
dimensió molt gran i no ens 
fi xem objectius ambiciosos a 
l’hora de recaptar gent. Ens 
interessa formar un grup de 
qualitat i inclusiu”, ha comen-
tat Ortiz, qui agraeix l’esforç 
econòmic que ha fet la JAM per 
pagar la quota inicial d’entrada 
a la FEEC. En aquest sentit, 
l’entitat també s’ha compro-
mès a sufragar les inscripcions 
en determinades competicions 
de la FEEC per representar el 
club vermell a nivell individual 
i per equips.   

Nova dimensió. El president 
de la JAM, Ilde Teruel, va 
lliurar durant aquesta reunió 
les primeres fi txes amb el segell 
de la FEEC als membres de 
l’Ultrajam i es va felicitar per-
què l’entitat està adquirint, 
amb les seccions de triatló i de 
muntanya, una “dimensió més 
gran que ens permet sortir 

del concepte antic de club 
d’atletisme”. La trobada, que 
va comptar amb la presència 
del regidor d’Esports de l’Ajun-
tament, Salvador Serratosa, i del 
president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez, ambdós d’ERC, 
va fi nalitzar amb un brindis en-
tre tots els assistents per celebrar 
l’inici d’aquesta nova etapa.

Rafa Jiménez | M�������
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La JAM han confi rmat que la IV 
edició de la Montescatano, que 
es farà el 24 d’abril, tornarà a de-
cidir qui és, segons la Federació 
Catalana d’Atletisme (FCA), el 
Campió de Catalunya de Mun-
tanya. Aquest títol ha estat gua-
nyat en les dues últimes edicions 
pel montcadenc Carlos Cera, 
que aquesta temporada tornarà 
a competir amb la samarreta de 
la JAM. “Recuperar una fi gu-
ra com la de Carlos Cera, tot i 
que mai va marxar del tot per-
què continuava entrenant a les 
nostres instal·lacions, ha der 
ser una motivació per a la res-
ta d’atletes”, ha dit Teruel, qui 
també ha avançat que la Mon-
tescatano podria acollir al 2017 
el Campionat d’Europa de Mun-
tanya de Veterans a proposta
de la FCA | RJ

Carlos Cera 
tornarà a 
competir 
amb la JAM
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sense guanyar, el Broncesval 
Montcada es va retrobar amb la 
victòria el 23 de gener al pavelló 
Miquel Poblet contra el Sala 5 
Martorell (3-2). Toni Hinojosa, 
amb un gol a 30 segons per al 
fi nal, va ser l’artífex d’un triomf 
clau per continuar somiant amb 
la permanència. L’equip d’Álex 
Fernández segueix sent cuer amb 
11 punts, però retalla diferències 
amb alguns rivals | RJ  

FUTBOL SALA. SEGONA B
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El Broncesval Montcada aconsegueix  
la segona victòria de la temporada

El Broncesval no guanyava un partit de lliga des del 12 de setembre, quan va superar l’Escola Pia

JE
SÚ

S 
AB

AD

±²³´³µ¶·¸¹º »³ ¼½¾³º ¿´À ¶Á·Â¿ÁÀ Â·Ã½ºÀ ³ ´²¿´·º ³ÂÄ ¿´ À¿½ Å´½Ä

‘Aquest debut ha estat la 
recompensa al meu treball’

Sergio González, de 18 anys, va 
debutar el 15 de gener a la Primera
Divisió de futbol sala amb el Cat-
gas Energia Santa Coloma a la 
19a jornada contra l’Antequera 
(6-6). Jugador de l’FS Montcada 
fi ns als 8 anys, Sergio també ha 
format part del FC Barcelona i 
de l‘AE Les Corts-Ubae. Aquest 
estudiant d’un doble grau de 
Dret més Administració i Direcció 
d’empreses també és el capità de la 
selecció catalana sots-19.  

Quan et vas iniciar en el món 
del futbol sala?
Visc a prop del pavelló Miquel Po-
blet i, quan era petit, vaig entrar un 
dia per veure un entrenament. Em 
vaig apuntar i fi ns al dia d’avui.
Estàs vivint la teva tercera tem-
porada a Santa Coloma i jugues 
habitualment amb el sènior B. 
Com vas viure el debut a 1a?
Amb molta alegria. Va ser la re-
compensa al treball que he fet du-

rant molts anys. L’afi ció i els com-
panys em van donar tot el suport.
Creus que podràs arribar a ser 
professional d’aquest esport?
Si segueixo treballant, és possible. 
Però ara el més important és aca-
bar bé aquesta temporada.
Quin és el teu somni?
Arribar a l’elit és complicat, però 
encara ho és més mantenir-se. 
Aquest és el meu somni, tot i que 
no és la meva obsessió | RJ
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FIL DIRECTE AMB... SERGIO GONZÁLEZ (SANTA COLOMA)
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Penya Barcelonista del seu barri. Després de jugar amb l’EF Montcada, 
Granollers, Bella Vista-Milán i Ripollet, va fi txar pel CD Montcada sent ju-
venil. La seva contribució a l’ascens a Preferent i el seu debut amb el pri-
mer equip van captar l’atenció del FC Cerdanyola. Després de passar per 
l’UD Santa María, el Turó de la Peira i l’UE Sant Joan, va tornar al club 
verd on va ser clau per a l’ascens de la temporada passada del sènior B 
a 3a Catalana. Va començar aquesta lliga al primer equip, però després 
del canvi de tècnic ha tornat al B per ajudar a evitar el descens | RJ 
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El primer equip de la Unió Escacs Montcada va fi nalitzar quart a la 
fase territorial de Barcelona de la Copa Catalana que es va celebrar el 
17 de gener a les Cotxeres de Sants (BCN) i s’ha classifi cat per jugar 
la fase fi nal que es disputarà al mes d’abril. El conjunt local, format per 
Miguel Ángel Muñoz, nou jugador del club, Arturo Vidarte, Víctor Vehí, 
Antonio Fernández i Esteban García, va sumar un total de 188,5 punts 
després de la disputa de 9 partides i va quedar per darrera de l’Escola 
Escacs BCN, Sant Josep Badalona i Barberà. El primer equip de l’UE 
Montcada va debutar el 23 de gener a la Divisió d’Honor del Campio-
nat de Catalunya amb una derrota contra el Figueres (3-7) | RJ

El sènior A de Tercera del 
TT La Unió segueix sent el cuer
El sènior A de Tercera del CTT La Unió segueix 
sent el cuer del grup 4t amb només dos punts 
després de caure contra el CTT Badalona A (6-0)  
a l’última jornada disputada. A la Segona B, en 
canvi, el primer equip del club manté la primera 
posició al grup 2n amb 20 punts, tot i perdre a 
l’última jornada a la pista de l’ATT Premià de Mar 
B (4-2) i trencar una ratxa de set victòries segui-
des. D’altra banda, el sènior B de Tercera (grup 
3r) és quart amb 14 punts i s’apropa a la zona 
capdavantera després d’aconseguir el tercer triomf 
seguit a casa dels Lluïsos de Gràcia (2-4) | RJ
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l’AE Can Cuiàs inicia 
un nou projecte 
des de la categoria 
més baixa

L’AE Can Cuiàs va crear la temporada passada una secció de fut-
bol sala femení que va disputar la seva primera temporada a 
la Lliga Nacional, la màxima categoria de la Federació Catala-
na de Futbol Sala. Per al seu segon projecte, el club ha confi at en 
el tècnic Cristian Rodríguez, que ha creat un equip amb moltes
cares noves que comença de zero des de la Territorial de Barcelona, la 
categoria més baixa del futbol sala femení. “L’equip està il·lusionat i ha 

anat millorant. Ara estem en una fase de formació i l’objectiu és que 

la propera temporada puguem competir contra tots els rivals”, ha dit 
Rodríguez. De moment, l’equip ocupa el setè lloc amb 9 punts | RJ

.....Minut i resultat....................................

JKN
ON
QRQ
T

El sènior masculí blau de l’UB MIR  
es recupera d’un mal inici de lliga
El sènior blau de l’UB MIR va tenir una complicat inici al 
grup 1r del Campionat Territorial de Barcelona i va perdre 
els seus vuit primers partits. A partir del primer triomf, a la 
10a jornada, l’equip de Rogelio Pérez ha demostrat símp-
tomes de millora amb tres victòries en cinc partits, encara 
que ha tornat a perdre a les dues últimes jornades a la 
pista dels dos primers: CB Sinera (71-43) i CB Cabrera 
C (81-62). “Tot i caure en aquests últims partits, hem 

crescut com a grup. S’apropen partits de la nostra lliga 

en els que podrem ampliar el nombre de victòries men-

tre continuem evolucionant”, ha dit Pérez | RJ

L’EF Montcada puja fi ns 
a la sisena posició
L’equip vermell, que ha empatat 
cinc dels seus últims set partits i 
que no perd des del 14 de novem-
bre, ha aconseguit una nova vic-
tòria a l’última jornada contra l’AE 
Montmeló (4-2) i puja fi ns al sisè 
lloc del grup 1r de Segona Catala-
na. L’AE Can Cuiàs, en canvi, se-
gueix sense puntuar i ocupa la cua 
amb 12 derrotes seguides | RJ  

FUTBOL SALA
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El sènior A de Tercera ocupa l’última posició al grup 4t de Tercera
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El Club Català de Tir amb Arc Can Piqué va obtenir grans resultats a 
la segona jornada de la Lliga Catalana de Tir amb arc, en la seva dis-
ciplina de recorregut de bosc 3D, que es va disputar el 17 de gener a 
Montcada i Reixac amb un participació de 137 arquers. Xavi Fernán-
dez i Pepe Tomàs van acabar segon i tercer respectivament a long bow 
a la categoria sènior masculí mentre que Lidia Ramos va ser tercera en 
long bow sènior femení. En arc instintiu, Jesús Franco i Manuel López 
van guanyar a les categories sènior i veterà respectivament. En arc 
compost, la sènior Yolanda Aransay va ser segona | RJ CCTQ
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TAMBÉ ha estat NOTÍCIA....

�� CD Montcada va empatar a la 18a jornada del grup 2n de 
Segona Catalana al camp del FC Besòs Barón de Viver (2-2) 
i ocupa la 16a posició amb 15 punts. El segon equip verd va 
aconseguir contra l’EF Barberà Andalucia (2-1) la seva terce-
ra victòria de la temporada al grup 6è de Tercera Catalana i 
segueix cuer amb 10 punts. 

El partit que havia de disputar el 24 de gener el sènior femení 
de l’EF Montcada contra el Mercantil es va ajornar a petició del 
club sabadellenc per manca de jugadores.  

Després de dues victòries seguides, el sènior masculí del CH La 
Salle va perdre de forma sorprenent a la pista de l’OAR Gràcia 
de Sabadell (31-25) al grup D de la Primera Estatal.

Més informació a 

El sènior femení del CH La Salle és 
líder amb vuit victòries consecutives
El femení del CH La Salle és líder del grup B de Primera
Catalana amb 23 punts i només ha perdut un partit 
aquesta temporada.  L’equip de Pau Lleixà ha enca-
denat vuit victòries consecutives, l’última contra el CH 
Sant Esteve Palautordera (28-26). El 7 de febrer, rebrà 
la visita de l’H. Banyoles, l’únic rival al que no ha pogut 
guanyar | RJ PE
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El CK Montcada A guanya el seu 
primer partit com a visitant
Després de dues derrotes seguides, el primer equip 
del CK Montcada es va retrobar amb la victòria a la 
11a jornada a la pista del CE Korfbal VNG (20-23). 
És el primer triomf a domicili per a un equip que és 
sisè dels set clubs que juguen a Lliga Nacional. Els 
montcadencs sumen 6 punts amb un balanç de tres 
victòries i cinc derrotes | RJ JE
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H³ ¾½³Ãyat la medalla de plata amb la selecció catalana
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subcampió d’Espanya

Josep Quirós, jugador montca-
denc de 15 anys del BM Grano-
llers, va guanyar la medalla de 
plata amb la selecció catalana 
cadet després de caure contra
la Comunitat de Madrid (42-39) a 
la fi nal del Campionat d’Espanya
que es va disputar entre el 3 i el 
8 de gener a Almeria. El lateral, 
cadet de segon any que viu la 
seva quarta temporada al BM 
Granollers procedent del CH La 
Salle i que actua de central amb 
la selecció, s’ha tret l’espina de fa 
dos anys quan no va poder par-
ticipar al Campionat d’Espanya 
infantil per una malaltia | RJ

Anna Moreno Egeda, de 9 anys, 
va superar les proves de nivell 
que es van fer el 16 de gener a 
Mataró i s’ha classifi cat per par-
ticipar amb el CN Granollers al 
Campionat d’Espanya de nata-
ció sincronitzada que es disputa-
rà el 4 i 5 de març a Torrevieja
(Alacant). La montcadenca, de  
categoria alevina, va competir 
representant un combo amb una 
peça del musical ‘El Rey León’. 
Als últims anys, Moreno ha 
guanyat amb el seu equip dues 
medalles d’or i una de plata als 
Campionats de Catalunya | RJ

La nedadora, de 9 anys, participarà amb el CN Granollers

NATACIÓ SINCRONITZADA
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al Campionat d’Espanya
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TENNIS DE TAULA. TT LA UNIÓ
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al CAR de Sant Cugat

Irene Aguado i Álex López, de 
8 i 9 anys respectivament, han 
estat convocats per la Federació
Catalana de Tennis de Taula per 
participar en una concentració 
d’entrenament al CAR de Sant 
Cugat que es farà el 31 de gener. 
Aquests dos joves integrants de 
l’escola del TT La Unió han estat
escollits entre els 32 jugadors de 
categories benjamí i pre-benjamí 
amb més projecció de Catalunya. 
Els responsables del club, amb 
quatre anys de vida, fan una 
valoració molt positiva d’aquesta 
notícia que “avala la feina que 
s’està fent a l’escola” | RJ
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El cadet A de l’UB MIR puja de nivell i perd el seu 
primer partit després d’estar 33 jornades invicte

El cadet A de l’UB MIR, que la tem-
porada passada no va perdre cap 
dels 24 partits que va disputar, va 
allargar la seva bona ratxa a la pri-
mera part de la competició al grup 
11è del Nivell B amb vuit victòries 
més i cap derrota en contra. L’equip 
de Lorena Bascón ha iniciat la seva 
participació en un nivell superior, 

l’A-2, amb una victòria contra l’AEC 
Collblanc Torrassa A (44-39) i una 
derrota –la primera després de 33 
partits– a la pista del CB Santa 
Coloma A (48-44). “Comença la 

part divertida de la temporada. 

Creiem en nosaltres i no tenim por 

a res. Algunes vegades es guanya i 

d’altres, s’aprèn”, ha dit Bascón | RJ NS�G�Q
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Montcada Aqua va acollir el 23 de 
gener una jornada dels comarcals 
de natació en què l’EN Montcada 
va obtenir bons resultats, desta-
cant les dues primeres posicions 
de la juvenil Marta Mérida, als 
100 metres lliures i papallona. A 
la mateixa categoria, Daniel Gon-
zalo va guanyar els 100 m. lliures i 
va ser segon als 100 m. papallona.
En cadets, Claudia Garrote va 
ser la millor en els 100 m. lliures 
i papallona per davant de Natalia 
Castro i Laia Castiella. El també 
cadet Marc Grau va guanyar 
els 100 m. papallona i va acabar 
tercer als lliures. La infantil Na-
dia Misas va dominar els 100 m. 
lliures i papallona mentre que 

Daniel Marcos va ser segon als 
100 m. papallona i tercer als lli-
ures. En alevins, Júlia Roig va 
guanyar els 50 m. lliures i papal-
lona per davant d’Aina Artés, que 
va ser tercera i segona. El també 

aleví Martí Toldos va ser primer 
als 50 m. papallona i segon als 
lliures. El benjamí Izan Calvo va 
ser segon i tercer als 25 m. papal-
lona i liures, mentre que Gemma 
Gómez va ser tercera als lliures. 

PRIMERA JORNADA
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al Campionat comarcal de natació
L’equip local va assolir tretze primeres posicions a la jornada disputada a l’Aqua

a� ������� ��� õ��@H���t Comarcal de Natació es va celebrar el 23 de gener
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El cadet B del CD Montcada va 
derrotar l’EF Montcada C (1-3) 
en el derbi disputat el 23 de gener 
corresponent a la 14a jornada del 
grup 32è de 2a Divisió. L’equip 
verd, que ocupa la cinquena 
posició amb 24 punts, es va 
retrobar amb el triomf després
de dues derrotes i un empat. Per 
la seva part, el conjunt vermell és 
penúltim amb 8 punts i ha per-
dut els seus últims vuit partits. 

Debutants. L’EF Montcada B, que 
encara no havia guanyat cap par-
tit al grup 3r, va aconseguir el seu 
primer triomf a l’última jornada 
del calendari que es va disputar el 
16 de gener contra el CD Mont-
cada (5-6). Amb aquest triomf,
els vermells sumen 5 punts i 
superen l’equip verd, que és penúl-
tim amb 3. L’EF Montcada A és 
segona amb 22 punts | RJ

FUTBOL
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el derbi contra l’EF Montcada C (1-3)
A la categoria de debutants, l’EF Montcada B va sumar el seu primer triomf a la lliga
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Alba Navarro

klmnolp ql prlqoslst Graduada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Alba Navarro creu en l’es-
port com un factor indispensable per al benestar de les persones i, arran de la seva experiència com 
a voluntària al Camerún, també com un motor de canvi de la realitat. Durant tres mesos, d’octubre a 
desembre passats, aquesta jove de Terra Nostra de 24 anys d’edat va participar en un programa de 
cooperació en una escola pública de Bindia –a la regió est del país– a través de l’ong Red Deporte y 
Cooperación (RDC) i la Universitat Ramon Llull. Un dels principals objectius del projecte era l’empo-
derament de les nenes a través de l’esport en una societat que relega la dona a les tasques domèsti-
ques i reproductives. De l’experiència, s’enduu sensacions contradictòries: d’una banda, la calidesa i 
l’alegria dels alumnes amb els qui va compartir jocs i activitats, i de l’altra, un sentiment d’impotència 
davant la doble moral dels països del Nord, que han condemnat l’Àfrica a la pobresa endèmica.

‘S’ha de saber ajudar, 
no val donar per donar’
uvw xyz {|} ~v��~�w �vw ~v
cooperant?

Tenia ganes de viure una expe-
riència de voluntariat i, a més, 
la proposta de treballar en un 
projecte per empoderar les noies 
a través de l’esport em va atraure 
força.
Quina és la situació de la dona a 

la societat camerunesa?

La regió on vaig estar, a l’est del 
país, acull milers de refugiats 
centroafricans, la majoria de religió 
musulmana. Aquestes famílies 
con certen el matrimoni de les seves 
fi lles als 12 anys d’edat com a part 
de la tradició i també per alleugerir 
la càrrega econòmica que suposa 
alimentar una persona més. Un al-
tre factor que condiciona la seva 
formació és el cost econòmic del 
material escolar. En la majoria dels 
casos, les famílies benefi cien els 
varons en perjudici de les noies, 
que passen a ocupar-se de les 

tasques domèstiques i a activitats 
de subsistència, com ara la venda 
ambulant.   
Quina va ser la teva primera 

impressió en arribar a l’escola?

La canalla s’apropava a nosaltres 
per saludar-nos i ens deien ‘Les 
blanches, les blanches!’ perquè 
no es veuen molts blancs per la 
zona. Quan vam organitzar els 
primers jocs, vam adonar-nos que 
no estaven acostumats a jugar 
amb regles. Tampoc podíem fer 
jocs com el del mocador, perquè hi 
posaven tanta passió que teníem 
por que es fessin mal, ni marcar 
amb elements diferenciadors als 
nens que el hi tocava perseguir als 
altres, perquè tots en volien portar 
un. Són els infants més atents i 
motivats que he vist mai.
Hi ha cultura de fer esport?

En general, la gent fa molt esport. 
Des que surt el sol, ja sents la canalla 
jugant al carrer, especialment a 

futbol, que és com una altra religió. 
Hi juguen descalços o amb xancles 
de plàstic i mai no es queixen.

També hi juguen les nenes?

Sí, també. La majoria té molt 
caràcter i són tan participatives 
com els nens. Però, curiosament, 
davant de la pregunta que vam 
plantejar en una activitat sobre 
si les dones tenien el mateix dret 
que els homes de fer esport, els 
nens van respondre que sí i les 
nenes, que no. Això demostra fi ns 
a quin punt elles han interioritzat la 
discriminació per raó de sexe.
Què és el que més t’ha sobtat de 

la forma de viure al Camerún?

Allà la vida no està regida per uns 
horaris estrictes com els nostres. 
T’aixeques quan surt el sol i te’n 
vas a dormir quan es pon. El 
concepte de temps és relatiu. Les 
persones viuen al dia i, si bé no són 
tan longeves com aquí, per contra, 
no són esclaves de les necessitats 
que la nostra societat t’imposa 
per ser “feliç”. Són més lliures i 
capaces de trobar la felicitat en 
les petites coses. Jo mateixa he 
hagut de canviar el xip durant 
la meva estada al Camerún. He 
après a gaudir de les estones de 
no fer res, a contemplar la natura 
i a desconnectar dels aparells 
electrònics. És un exercici d’higiene 
mental que tothom hauria de fer 
algun cop a la vida.
Ara que estàs fent?

Estic estudiant un màster de 
formació del professorat per a 
educació secundària, batxillerat i 

cicles formatius. Confi o que això 
em permeti trobar feina en el meu 
àmbit. Mentrestant treballo els 
caps de setmana al Mercadona 
d’El Punt. En el meu temps d’oci, 
jugo amb el sènior femení del Club 
de Bàsquet de Ripollet i entreno 
un equip de noies de l’Escola de 
Bàsquet Sant Gabriel de Ripollet.
Tornaries a participar en una 

experiència de cooperació?

No ho descarto, tot i que crec que 
en l’àmbit de la cooperació s’ha 
de saber ajudar, no val donar per 
donar. Cal fomentar l’autogestió 
de les comunitats, combinant 
recur sos amb forma ció, sense 
crear relacions de dependència. 
D’això en sabia molt un missioner 
salessià a qui vaig conèixer, que es 
mostrava molt crític amb algunes 
ongs i amb els governs autòctons, 
pel seu paper de titelles d’Occident 
i la seva inhibició respecte les 
necessitats de la gent. 

‘Les famílies releguen 
les noies a les 
tasques domèstiques 
i a activitats de 
subsistència’

Cooperant

A títol personal
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