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BALL ESPORTIU
El Club Endansa organitzarà l’11 de 

març la segona edició del Trofeu Vila 

de Montcada al pavelló Miquel Poblet

PÀG. 28 PÀG. 30

El pavelló Miquel Poblet acull  
el 2 de març el partit de vete-
rans entre el RCE Espanyol i el 
Real Madrid, corresponent a la 
novena jornada de la Lliga Na-
cional de Futbol Indoor 2012, 
organitzada per l’empresa Fut-
bol Indoor Events. El matx co-
mençarà a les 21h i serà trans-
mès en directe pel canal Esports 
3 de Televisió de Catalunya. 
Abans de l’enfrontament (19h), 
hi haurà diversos partits entre 
equips montcadencs de l’EF 
Montcada i l’FS Montcada. 
L’esdeveniment es va presentar 
públicament el 27 de febrer en 
un acte a la Casa de la Vila, que 
va comptar amb l’assistència 
del regidor d’Esports i presi-
dent de l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME), Marc 
Rodríguez (PSC), l’exjugador 
de l’Espanyol i el Madrid Rafa 
Marañón i el representant de 
la Lliga de Futbol Indoor a 
Catalunya, Joan Celma. 

Promoció del municipi. “Montca-“Montca“Montca
da s’abocarà en el partit i se-
gurament omplirà el pavelló 
per l’experiència que tenim 
d’altres edicions a la ciutat”,
va dir Rodríguez durant la pre-
sentació. L’edil considera que 
aquest esdeveniment és una 
bona oportunitat per promoure 
entre els infants i els joves els 

valors de l’esport i del treball en 
equip.  
La plantilla del conjunt blanc-i-
blau està formada per exjugadors 
com Raúl Arribas, Eloy Pérez, 
Toni Velamazán, Martín Posse 
i Jordi Lardín, entre d’altres. Per 
part del Madrid, formen l’equip 
Sanz, Torres-Mestre, Julio Llo-
rente i Amavisca, entre d’altres. 
“Tenim un equip jove, amb 
esperit de treball i sacrifici on 
la nostra estrella és Jordi Lar-la nostra estrella és Jordi Larla nostra estrella és Jordi Lar
dín, que l’any passat va ser 
el segon màxim golejador del 
campionat”, va dir Marañón 
respecte l’Espanyol.
L’organització, que compta 
amb el suport de l’Ajuntament, 
ha posat a la venda 700 entra-
des al preu de 5 euros els adults 
i 2, els infants.”El futbol indo-
or és un esport trepidant”, va 
comentar Celma.

Sílvia Alquézar | Montcada

FUTBOL INDOOR

Els veterans de l’Espanyol i el Real Madrid 
juguen el 2 de març al pavelló Miquel Poblet
Abans del matx entre les estrelles, que comença a les 21h, hi haurà partits entre equips de l’Escola de Futbol i el Futbol Sala Montcada

ESQUÍ PUÍ A P P RALÍMPIC
L’esquiador local Jon Santacana 
i el seu guia, Miguel Galindo, han 
començat l’any amb nous èxits

L’exjugador de l’Espanyol i el Real Madrid Rafa Marañón, esquerra, acompanyat del regidor d’Esports i del representant de la lliga de Futbol Indoor
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>  Cinc edicions de l’Indoor
Montcada i Reixac ha estat la seu 
d’alguns partits de la Lliga Nacional 
de Futbol Indoor en edicions an-
terior. Les dues primeres, al 2005 
i 2006, van acollir els partits entre 
el Barça i el Real Madrid, en què 
es van enfrontar els components 
de l’anomenat Dream Team conDream Team -
tra l’equip conegut com la Quinta 

del Buitre. El 2007, la competició 
va portar a la ciutat el derbi català 
entre l’FC Barcelona i l’Espanyol. 

L’any següent, el pavelló Miquel Po-
blet va ser la seu de tots els partits 
que el conjunt blaugrana va jugar al 
torneig, un total de 4 davant del Va-
lència, l’At. de Madrid, el Bilbao i la 
Reial Societat. El darrer matx de fut-
bol indoor va tenir lloc al febrer del 
2009, entre el Barça i el Betis. A la 
foto, el madridista Michel i els blau-
grana Ferrer i Txiqui (d’esquenes) 
al primer partit indoor jugat al pave-
lló, al 2005 | SA
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Els de Can Sant Joan són els líder, mentre que el conjunt de Terra Nostra és el penúltim

El derbi montcadenc de la se-
gona volta al Grup Sisè de Ter-
cera Catalana es disputarà el 3 
de març a l’estadi de la Ferreria 
(18h). El Santa María afronta el 
partit amb la necessitat de su-
mar els tres punts per intentar 
abandonar la penúltima posició  
amb 14 punts, després del valuós 
empat que va aconseguir a la da-
rrera jornada al camp del Cer-
danyola. “Va ser un matx molt 
igualat; vam jugar de tu a tu i 

es va notar que ambdós equips 
necessitàvem la victòria”, va 
manifestar l’entrenador del San-
ta María, José Luis Sánchez. 

Igualtat. El derbi de la primera 
volta, jugat a Can Sant Joan, va 
acabar amb el resultat favorable 
de 3-2 per als homes de José Ma-
nuel Martín ‘Pinti’, qui considera 
que “malgrat la diferència de 
posicions a la taula, a la pri-
mera volta ens van fer patir i 
vam guanyar, en part, perquè 

ells es van quedar amb 8 ho-
mes, no podem relaxar-nos”. El 
Sant Joan va guanyar el dia 26 el 
Sant Celoni, un rival directe en 
la lluita pel lideratge, per 3-0, un 
resultat enganyós en paraules del 
tècnic, “perquè el rival s’ha re-
forçat molt i va costar superar-
lo”. Empatats ara al golaverage 
amb els del Vallès Oriental, el 
Sant Joan continua encapçalant 
el grup amb 45 punts, a quatre 
d’avantatge respecte el segon, el 
Barberà Andalucía.

FUTBOL. TERCERA CATALANA

El derbi entre el Santa María i el Sant 
Joan es jugarà a l’estadi el 3 de març  

Sílvia Alquézar  | Redacció

El CD Montcada va vèncer el 
líder de Primera Catalana, el 
Mollet, per 3-4 el dia 26, tot i 
jugar amb un home menys des 
del minut 51 per l’expulsió de 
Pacheco per doble amones-
tació. Aquests tres punts són 
vitals per al conjunt verd per 
allunyar-se de la zona baixa de 
la taula, ja que el situen al desè 
lloc del Grup Primer de Prime-
ra Catalana amb 26 punts. 
El partit va ser molt vibrant 
amb alternances constants en el 
marcador. Els autors dels gols 
locals van ser Kike, per parti-
da doble, i Quim Solano. El 
tant que va donar la victòria a 
l’equip verd se’l va marcar en 
pròpia porta el conjunt del Va-
llès Oriental.

Silvia Díaz | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada dóna la sorpresa
Els verds van guanyar al camp del Mollet, el líder, per 3 gols 4, i agafen oxigen per allunyar-se de la zona baixa

El CD Montcada va obtenir tres punts d’or amb la seva victòria al camp del Mollet, el  líder
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L’EF Montcada 
perd a Horta però 
segueix tercera 

L’equip femení de l’EF Montca-
da es manté a la tercera posició 
al Grup Segon de Primera Di-
visió, tot i perdre al camp de 
l’Horta per 3-1, en un matx en 
què les locals no van tenir sort 
cara a porteria. Una setmana 
abans, les noies d’Antonio Moya 
van superar l’Enfaf d’Andorra 
per 0-2 en el partit ajornat co-
rresponent a la jornada del 4 de 
febrer | SA

L’EF Montcada es manté al tercer lloc

Continua la bona ratxa de La 
Salle Iste, que manté el lideratge 
del Grup B de Primera Catala-
na amb 25 punts. Les noies que 
entrena Esperanza Hoyos van 
vèncer el Tortosa per 26 a 32 el 
dia 25. “Va ser un partit maco, 
com ja fa temps que coneixem 
les jugadores, el matx va anar 
molt bé i nosaltres, malgrat la 
superioritat, no van tenir el 
nostre millor dia”, va explicar 

la jugadora lasal·liana Estefi Gó-
mez. Malgrat tot, les vallesanes 
van anar per davant durant tot 
el partit, amb un mínim avantat-
ge de sis gols. 
La jornada d’abans, La Salle Iste 
va guanyar el Perelló per 28 a 21 
a la pista coberta. Les montca-
denques van dominar el matx de 
principi a fi arribant al descans 
amb el marcador de 18 a 13, una 
diferència que encara van incre-
mentar al segon període.

La Salle Iste no afluixa 
al capdavant del Grup B

Sílvia Alquézar | Redacció

HANDBOL FEMENÍ. PRIMERA CATALANA

Les noies d’Esperanza Hoyos són les primeres amb 25 punts
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El Sant Joan va aconseguir una victòria molt important contra el Sant Celoni a casa

La Salle masculí segueix immersa 
en la seva lluita per aconseguir el 
més aviat possible la permanèn-
cia al Grup C de Primera Estatal 
en la seva primera temporada a 
la categoria. Els homes de Pablo 
Camarero es troben a la vuite-
na posició amb 16 punts en una 
taula molt igualada. Als darrers 
dos enfrontaments disputats, els 
montcadencs van aconseguir un 
meritori empat a 34 gols a la pista 

del Palautordera en el que el seu 
entrenador va qualificar com el 
millor partit de la temporada dels 
lasal·lians. A la jornada següent, 
La Salle va perdre a casa contra 
el Sarrià per 27 a 30. “L’equip 
no es va trobar en el seu mi-
llor moment de forma i vam 
creure que podríem guanyar 
més amb l’ànima que amb el 
cap”, va dir Camarero, qui creu 
que a l’equip li toca “recuperar 
l’esperit lluitador”.

HANDBOL MASCULÍ. PRIMERA ESTATAL

La Salle segueix lluitant 
per obtenir la salvació

Sílvia Alquézar | Redacció

L’equip empata a Palautordera, però perd amb el Sarrià a casa

El CD Montcada i els comerciants 
de la campanya Compra, xuta i 
guanya organitzen el 4 de març, 
coincidint amb el partit que 
l’equip jugarà contra el San Lo-
renzo, una jornada solidària per 
recaptar diners per a la família de 
la Ribera que se li va cremar el pis 
el 8 de febrer. Els botiguers porta-
ran a l’estadi les guardioles que el 
Centre Cívic del barri té distribuï-
des als seus establiments perquè 
qui vulgui pugui fer aportacions. 
Els que col·laborin econòmica-
ment podran provar sort de 10 a 
12h a una porteria del camp petit 
i, si marquen per un forat de la 
lona, tindran opció a participar 
automàticament en el concurs 
que es fa a la mitja part, que té 
un bot de 600 euros | SA

Jornada solidària

La Salle està a un pas de la permanència
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ESQUÍ PARALÍMPIC

L’esquiador paralímpic Jon San-
tacana, veí de Montcada, ha co-
mençat la nova temporada sumant 
nous èxits. Santacana va guanyar 
una medalla d’or, una de plata i 
una de bronze a la primera prova 
del calendari de la Copa del Món 
d’esquí alpí, que es va disputar al 
gener a la localitat italiana d’Arta 
Terme. Pel que fa la segona pro-
va, que va tenir lloc a La Molina a 
principi de febrer, l’esquiador amb 
deficiència visual –acompanyat 
del seu guia, Miguel Galindo– es 
va penjar un guardó d’or i dos de 
plata. La Copa del Món es tras-
lladarà a l’altra banda de l’Atlàntic 

per disputar les dues últimes pro-
ves. Del 6 al 9 de març, la com-
petició tindrà lloc a Winter Park, 
mentre que la quarta i última pro-
va es farà a Panorama (Canadà) 
entre el 13 i el 16 de març.

Copa d’Europa. L’esquiador mont-
cadenc va aconseguir una medalla 
d’or i una altra de plata a la Copa 
d’Europa d’esquí alpí paralímpic, 
que es va disputar a la localitat 
francesa de Tignes. Jon Santaca-
na i Miguel Galindo també van 
sumar tres metalls a la primera 
cita d’aquesta competició, que va 
tenir lloc a Arta Terme (Itàlia) a 
final de gener. 

El Futbol Sala Montcada manté 
la diferència de 13 punts respecte 
el segon classificat, el CN Saba-
dell, després de la victòria del 26 
de febrer, a casa del Pineda, per 
1 a 6. Amb aquest resultat, els 
homes de Jordi Rozas mantenen 
una setmana més el lideratge i la 
imbatibilitat a Tercera Divisió, 
amb 49 punts. La primera part 
va ser força igualada, acabant 
empat a un. A la represa va co-
mençar el festival de gols dels 
montcadencs, “amb un joc atre-
vit, ens vam avançar més a la 
pista i vam fer nostre el partit”,
en paraules de Rozas, qui va ex-
plicar que li feia especial il·lusió 
disputar aquest matx ja que “hi 
acostuma a anar molt de pú-
blic, és molt emocionant”. Gri-
maldos, amb quatre gols, Gerard 
Esteller (1) i Adrià Esteller (1) 
van ser els marcadors locals.

L’aliró. La lliga no acabarà fins 
al juny i queda una quinzena 
de jornades, però Rozas espera 
poder guanyar-la a final d’abril. 
D’aquí a un mes toca jugar amb 
el segon, el Sabadell, i “si ven-
cem els partits d’abans i al 
CN Sabadell, ja tot serà molt 

més fàcil cap al triomf final i 
l’ascens”. El tècnic creu que la 
clau d’aquesta bona temporada 
és la bona dinàmica establerta 
entre el cos tècnic i els jugadors: 
“Ells creuen en l’equip i en ells 
mateixos, mantenen la discipli-
na i hi ha molt bon ambient”.

Silvia Díaz | Redacció

L’FS Montcada manté els 13 
punts d’avantatge amb el segon

Jon Santacana comença la 
temporada amb nous èxits

Sílvia Alquézar | Redacció

L’esquiador local ha guanyat ja 11 medalles a diferents competicions

FUTBOL SALA. TERCERA DIVISÓ NACIONAL

Després de tres setmanes con-
secutives perdent, el Valentine 
Montcada va guanyar el 26 de 
febrer el partit contra el Bàsquet 
Sabadell, per 69 a 76, un matx 
que es preveia complicat per ser 
fora de casa i en un horari poc 
habitual per als montcadencs, un 
diumenge al migdia. “El partit 
va ser maco i dur i, qui es va 
despistar una mica, va perdre 
perquè vam jugar al mateix ni-
vell”, va explicar el capità, Raúl 

Ortega, qui va veure el partit des 
de la graderia perquè està lesio-
nat des del 16 de febrer passat. 
Un trencament fibril·lar el man-
tindrà sense jugar almenys fins 
d’aquí dues jornades. Amb motiu 
de les baixes d’Ortega i d’un altre 
aler, Joan Camí, altres homes del 
Valentine van haver de jugar en 
aquesta posició i el resultat va ser 
positiu. El Valentine és el vuitè 
del Grup C de la Lliga EBA amb 
11 victòries i 9 derrotes, empatat 
amb tres equips més.  

El Valentine es retroba amb el triomf
BÀSQUET. LLIGA EBA

El conjunt de Mateo Rubio va guanyar a la pista del Bàsquet Sabadell per 69 a 76 en un matx vibrant

Els montcadencs es podrien proclamar campions a final d’abril, si continuen en aquesta línia

El Valentine ha guanyat després de 3 derrotes
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Jon Santacana amb el seu guia al davant, Miguel Galindo, durant una prova

ESCACS

La UE Montcada es manté terce-
ra a la Divisió d’Honor del Cam-
pionat de Catalunya per equips, 
tot i la derrota a la cinquena ronda 
davant del Terrassa per 5’5 a 4’5. 
Una setmana abans, els montca-
dencs van vèncer el Lleida per 6-4. 
D’altra banda, el club ha començat 
a preparar la pròxima edició de 

l’Open Internacional Vila de 
Montcada, del 25 de juny al 3 de 
juliol. El torneig manté la dotació 
econòmica en premis de l’edició 
anterior, de 7.000 euros. L’entitat 
també està en converses amb els 
organitzadors del torneig de Be-
nasque perquè alguns jugadors in-
crits en aquesta competició també 
puguin participar a Montcada.

Sílvia Alquézar |  Redacció

La UE Montcada, al tercer lloc
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L’FS Montcada és el líder destacat del Grup Primer de la Tercera Divisió Nacional

Silvia Díaz |  Redacció
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El Multiópticas B va fer un 
gran partit el 25 de febrer 
a la final de la Copa Cata-
lana B, però no va poder 
revalidar el títol aconse-
guit l’any passat en perdre 
davant el Vallparadís per 
15 a 14. Els egarencs van 
anar per davant gairebé 
tot el partit però durant 
la primera meitat no van 
poder agafar grans avan-
tatges, arribant al descans 
amb un 4 a 6. Al segon 

temps, el rival se’n va 
anar en el marcador de 4 
punts, però l’equip dirigit 
per David Rúa va lluitar 
de manera extraordinària. 
Va remuntar dues vegades 
diferències de 4 cistelles i 
va aconseguir l’empat als 
darrers minuts. Una cis-
tella del Vallparadís els 
va tornar a posar per da-
vant. Els montcadencs no 
van poder empatar en els 
últims atacs, tot i fer bons 
llançaments.

El B. Montseny es va imposar a la pròrroga per 73 a 67

BÀSQUET

El Can Sant Joan guanya 
el derbi contra l’Elvira B

El CEB Can Sant Joan B. 
Montseny va guanyar el 
derbi montcadenc al Grup  
Segon al Campionat Terri-
torial per 73 a 67 en un matx 
que es va decidir a la prò-
rroga. L’equip de Can Sant 
Joan va dominar la major 
part de l’enfrontament, amb 
avantatges que van arribar 
als 10 punts. Però a l’últim 
quart, una millora en la 
defensa de l’Elvira sumat 

al cansament del rival van 
permetre la seva reacció i 
forçar el temps extra, on el 
Can Sant Joan va demos-
trar tenir més experiència 
en aquests moments deci-
sius, amb un parcial de 10 
a 4. 
D’altra banda, el Mama 
Mandawa de Can Sant 
Joan va perdre contra el 
Sinera per 48 a 59. L’equip 
és l’últim al Grup Cinquè al 
Campionat Territorial.

Sílvia Alquézar | Redacció

KORFBAL. COPA CATALANA B

HANDBOL. LA SALLE

La Salle B ha guanyat 9 dels últims 10 punts en joc
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L’equip sènior B masculí 
de La Salle va aconseguir 
un valuós triomf en la 
seva visita a la pista del 
Santpedor, el cinquè clas-
sificat amb 17 punts, per 
26 a 27. El conjunt que 
dirigeix Óscar Sanfelipe 
es troba en ratxa ja que ha 

guanyat 9 dels últims 10 
punts en joc. Aquests bons 
resultats han permès als 
montcadencs situar-se a la 
setena posició al Grup A 
de Tercera Catalana, amb 
14 punts. A la pròxima 
jornada, La Salle B rep el 
Balsareny, un rival direc-
te, amb 15 punts.

Sílvia Alquézar |  Redacció

El sènior B s’imposa al 
Santpedor per un gol 
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El Multiópticas B, en el moment de recollir el trofeu de sotscampió de la Copa

>  L’EF de futbol sala 
no pot amb el segon 
L’equip de futbol sala de 
l’Escola de Futbol Montcada 
va caure derrotat a la pista del 
Futsal, el segon classificat amb 
33 punts, per un clar 5-0. Els 
montcadencs es troben a la 
desena posició al Grup Quart 
de Segona Divisió. A la pròxi-
ma jornada de lliga, l’Escola 
rebrà la visita del Santa Maria 
de Martorelles, al setè lloc de la 
taula amb 22 punts. L’objectiu 
dels locals és treure un bon re-
sultat per pujar posicions a la 
classificació | SA

FUTBOL SALA

Victòria del Can Cuiàs i 
derrota del Montcada B

L’AE Can Cuiàs va guan-
yar el Premià per 4-0, 
una victòria que li permet 
continuar a la cinquena 
posició al Grup Primer de 
Primera Divisió amb 26 
punts. A tan sols 3 de di-
ferència i un lloc per sota 

es troba l’altre conjunt 
montcadenc al grup, l’FS 
Montcada B, que al darrer 
partit disputat va perdre 
contra el Polinyà per 6-4. 
En el pròxim matx, el Can 
Cuiàs visitarà la pista del 
Casp, mentre que l’FS re-
brà el Dosrius.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

El Mama Mandawa del CEB Can Sant Joan va perdre contra el Sinera per 48-59

El Multiópticas Isis B 
no pot revalidar el títol 

L’FS Montcada B és al sisè lloc amb 23 punts a la Primera Divisió Catalana
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Sílvia Alquézar  |  Redacció

L’equip va caure derrotat contra el Vallparadís per 14-15
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La nedadora local Ma-
rina Castro, de 13 anys, 
participarà al Campionat 
d’Espanya de natació, que 
tindrà lloc a Palma de Ma-
llorca entre el 9 i l’11 de 
març. L’esportista, que per-
tany al CN Sant Andreu, 
prendrà part a les proves de 
200 i 400 metres estils i 200, 
400 i 800 metres lliures, a 
més de les proves de relleus 
4x100 lliures i estils i 4x200 
lliures. Castro va aconse-
guir uns bons resultats al 
Campionat de Catalunya, 
on va ser la sisena als 200 
lliures i la setena als 400 
en la mateixa modalitat. 
En estils, la nedadora local 

va ser la quarta. La jove va 
començar a fer natació amb 
l’EN Montcada als 8 anys. 
Durant la seva estada al 
club local va aconseguir en 
dues ocasions el títol de ne-
dadora complerta pel Con-

sell Comarcal. Als 10 anys 
va fitxar pel seu actual club, 
on ja porta tres temporades. 
“Fer les mínimes per al 
Campionat d’Espanya ja 
és un premi”, ha dit la ne-
dadora. 

L’escola Reixac dobla la quantitat 
d’infants que fan extraescolars 

ESPORT ESCOLAR

La novetat d’aquest curs és el patinatge, que ha tingut un gran èxit entre els estudiants, amb uns 40 inscrits

L’escola Reixac és un altre 
dels centres que aquest curs 
ha vist incrementat con-
siderablement el nombre 
d’infants que s’han apuntat 
a les activitats extraescolars 
que organitza l’Associació 
de Mares i Pares. El col·legi 
té enguany prop de 220 
alumnes inscrits a les pro-
postes de l’Ampa, el que 
suposa un 52% del total de 
nens i nenes que estudien al 
centre. En opinió del coordi-
nador de les activitats espor-
tives, José Andrés, hi ha dos 
factors que han contribuït a 
augmentar el percentatge: 
d’una banda, la crisi econò-
mica i, de l’altra, la reducció 
de l’horari escolar. “El que 
ofertem als centres és més 
econòmic i, afegit al fet 
que aquest curs les classes 
acaben mitja hora abans, 
moltes famílies han optat 
per apuntar els seus fills a 
les extraescolars”, explica 
Andrés. 

Les activitats. El Reixac té 
20 petits a psicomotricitat, 
dos equips de multiesport, 
dos conjunts benjamins i un 

aleví de futbol sala, un equip 
benjamí-aleví de bàsquet i 
un altre benjamí d’handbol, 
a més d’un grup de 20 in-
fants de P4 i P5 que fan ini-
ciació al futbol. 
La gran novetat d’enguany 
ha estat el patinatge, que 
compta amb 40 inscrits. 
També es fa circ –subvencio-
nat per l’Associació de Dis-
capacitats de Montcada– un 
taller de manualitats, un al-
tre de ball i classes d’anglès.

Sílvia Alquézar | Montcada

Una nedadora local, al Campionat estatal
NATACIÓ

Marina Castro, de 13 anys, prendrà part en un total de 8 proves entre les modalitats de lliures i estils

La nedadora Marina Castro pertany des de fa tres anys al CN Sant Andreu
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Cinc nedadors de l’Escola 
de Natació de Montcada  
van quedar entre els tres 
primers classificats a la se-
gona jornada dels Campio-
nat Comarcals, disputada 
a Ripollet l’11 de febrer. El 
prebenjamí Martín Toldos 
va ser el primer als 25 me-
tres esquena i la cadet Mi-
reia Prats també va acabar 
la primera als 100 metres 
braça. D’altra banda, la ca-
det Eva Coy va ser segona 
en 100 esquena, mentre 
que l’aleví Marc Grau (50 
esquena) i l’infantil Daniel 
Gonzalo (100 esquena i 
braça) van ser els tercers 
classificats | SA

Els comarcals

Les classes de patinatge de l’escola Reixac es fan els dilluns de 16.30h a 18h a la pista coberta del pati

El club de ball esportiu En-
dansa, de l’Escola Eva Nie-
to, organitza l’11 de març al 
pavelló Miquel Poblet el II 
Trofeu Vila de Montcada-
Endansa amb la participació 
de parelles de tot l’estat es-
panyol (10h). Hi haurà com-
peticions de ball llatí i ball 
estàndard en tots els nivells  
d’edat i categories. La prin-
cipal novetat del certamen 
és el I Memorial Jordi Solà, 
en record del ballarí i pro-
fessor de l’escola Eva Nieto, 
que va morir fa un any en 
un accident aeri a l’edat de 
31 anys. També s’ha pro-
gramat la tercera prova del 
circuit nacional Wheelchair 
(ball de saló en cadira de 
rodes) i diverses exhibicions 
de ball a càrrec dels millors 
ballarins d’Espanya que van 

compartir pista amb Solà. 
L’acte compta amb el suport 
de l’Ajuntament i l’IME i del 
Club de Ball Esportiu Team 
Dynamik. L’entrada costa 
10 euros i es poden adquirir 
al mateix pavelló.

Resultats. El Club En-
dansa ha tornat a obtenir 
excel·lents resultats. La 
parella formada per Eva 
Nieto i Carles Cirera ha 
quedat cinquena en el cam-
pionat d’Antwerp (Bèlgica) 
a l’WDSF Internacional. 
El 26 de febrer, al Trofeu 
de Sant Cugat, Anna Mar-
tínez i Jesús Vilaseca van 
ser els primers en adults  
al grup 1D llatí. Per la seva 
banda, Ester Marro i Wen-
ces van acabar els primers 
a la categoria de sènior I B 
llatí.

Endansa organitza el dia 
11 el segon trofeu local
La competició tindrà lloc al pavelló Miquel Poblet

Laura Grau | Redacció

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN 

El mini és a la cinquena 
posició al Nivell C-1 
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El conjunt mini del CEB 
Can Sant Joan, que juga 
amb el nom de l’escola El 
Viver, es troba situat a la 
cinquena posició al Grup 
Quart del Nivell C-1, amb 
2 triomfs i 4 derrotes. A 
les dues últimes jornades, 
l’equip local es va imposar 
al Sant Pere de Terrassa 
per 60 a 25, però va perdre 
contra el Sant Gervasi per 
40 a 52. El mini va perdre amb el Sant Gervasi

L’infantil femení obté la primera victòria davant del Lliçà

Sílvia Alquézar | Redacció
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Infants de l’escola Reixac fent un dels entrenaments de futbol sala

Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQUET. CB MONTCADA

El cadet A aconsegueix 
la primera victòria
L’equip montcadenc es va imposar al Mataró per 54 a 49
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El cadet A ha sumat el primer triomf

L’equip cadet A del Valenti-
ne va aconseguir la prime-
ra victòria de la segona fase 
de la lliga davant del Mata-
ró per 54 a 49. A la jornada 
següent, però, el conjunt 
local va tornar a perdre, en 
aquesta ocasió davant de 
l’Arenys per 48-34. El cadet 
és el penúltim al Grup Se-
gon del Nivell B-1.

Sílvia Alquézar | Redacció
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L’infantil A no pot amb el tercer

L’equip infantil A de l’FS 
Montcada no va poder 
treure un resultat positiu 
del seu enfrontament da-
vant del Manresa, el ter-
cer classificat al Grup Pri-
mer de la Divisió d’Honor 
amb 45 punts, amb qui va 
caure derrotat per un clar 
2 a 11. Per la seva banda, 
el conjunt local es troba al 
desè lloc amb 17 punts i un 
total de 5 partits guanyats, 
2 empats i 9 ensopegades.

FUTBOL SALA. FS MONTCADA

El conjunt montcadenc va caure derrotat davant del Manresa per un clar 2 a 11

L’infantil A de l’FS Montcada no va tenir cap opció de superar el Manresa a casa
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El matx corresponent a la 
dinovena jornada al Grup 
Segon de Preferent entre 
l’Olot, el quart classificat, 
i el CD Montcada, penúl-
tim amb 20 punts empatat 
amb el Bisbalenc, es dispu-
tarà el pròxim 6 d’abril a 
la capital de la Garrotxa. 
El partit es va suspendre 
pel mal estat del terreny 

de joc, de gespa natural. El 
president, Modesto ‘Tato’ 
Sanchís, confia plenament 
en la plantilla per aconse-
guir la permanència en la 
seva primera temporada 
a la categoria. El directiu 
ha remarcat que al grup hi 
ha bon ambient “tot i els 
intents externs de deses-
tabilitzar-lo” | SA 

Partit ajornat a Olot
FUTBOL. JUVENIL CD MONTCADA
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Sílvia Alquézar | Redacció

El benjamí C goleja el cuer per 7-1

L’equip benjamí C de 
l’Escola de Futbol Montca-
da no va tenir cap proble-
ma per superar el conjunt 
E de l’Escola de Futbol de 
Sabadell, el cuer amb no-
més 4 punts, per 7 gols a 
1, en el matx disputat a 
l’estadi de la Ferreria el 
25 de febrer. Els montca-
dencs es troben situats a la 
desena posició al Grup 27 
amb 21 punts. El benjamí 
C, que millora dia a dia, 
ha sumat durant el cam-
pionat de lliga un total de 
6 victòries, 3 empats i 8 
derrotes.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL. EF MONTCADA

El conjunt local no va tenir cap problema per superar a casa l’equip de l’Escola de Futbol de Sabadell E
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El cadet femení es manté segon

El cadet femení de La Salle 
es troba a la segona posició 
al Grup B de Primera Cata-
lana amb 7 punts. A la da-
rrera jornada de la primera 
volta, disputada al pavelló 
el 26 de febrer, les noies que 
entrena Àlex Expòsito van 
empatar a 19 gols amb el 
Granollers B, el tercer amb 
5 punts. Les montcaden-
ques van tenir a l’abast la 
victòria, tot i que al final el 
matx va acabar en taules.

Sílvia Alquézar | Redacció

HANDBOL. LA SALLE

El cadet femení de La Salle va empatar a 19 gols amb el Granollers B a casa
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El matx es jugarà el 6 d’abril a la capital de la Garrotxa 

BÀSQUET. ELVIRA-LA SALLE

El juvenil femení és el 
segon a la lliga comarcal

El conjunt juvenil feme-
ní de l’Elvira-La Salle es 
troba a la segona posició 
a la lliga comarcal del 
Vallès Occidental Sud. A 
l’última jornada, les noies 
van guanyar l’Institut Pau 
Vila de Sabadell per un 
clar 72 a 13. “L’objectiu és 
que enguany continuïn 
millorant perquè la tem-
porada vinent ja puguin 
jugar federades”, ha dit la 
coordinadora del club, Ra-
quel Fernández | SA El juvenil femení va superar el Pau Vila

La Penya Blanc-i-Blava de 
Montcada i Reixac va ce-
lebrar el seu 38è aniversari 
amb un sopar que va tenir 
lloc el dia 18 al restau-
rant Can Piqué. L’acte va 
comptar amb l’assistència 
de l’alcaldessa, María Ele-
na Pérez (PSC), i el regi-
dor d’Esports, Marc Ro-
dríguez (PSC), a més del 
president de la Federació 
Catalana de Penyes Es-
panyolistes, Alberto Ari-
za, i l’exjugador del RCE 

Espanyol Rafa Marañón 
en representació del club. 
Durant la celebració, es 
va lliurar a Nacho Julia la 
distinció per la seva feina 
a favor de la difusió del 
sentiment ‘perico’.
Per la seva banda, el pre-
sident de la Penya, David 
Gerbolés, va aprofitar 
l’esdeveniment per pre-
sentar la segona edició del 
Trofeo Pericos d’Or Ciu-
tat de Montcada. Al sopar 
va assistir una norantena 
de persones.

Èxit del sopar per celebrar els 38 anys 

Sílvia Alquézar | Redacció

PENYA BLANC-I-BLAVA

L’acte es va fer el 18 de febrer i va comptar amb l’assistència de l’exjugador espanyolista Rafa Marañón

Gerbolés, l’alcaldessa i Marañón en el moment de tallar el pastís d’aniversari
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Les montcadenques van guanyar el Pau Vila per 72 a 13
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El CD Montcada juvenil lluitarà per sortir dels últims llocs de la classificació

Una jugada del partit entre el benjamí C de l’EF Montcada i l’EF de Sabadell E, que va acabar amb triomf local

L’equip d’Àlex Expòsito va empatar a 19 gols contra el Granollers B al pavelló



Irma Soldevilla

Pionera del futbol femení i especialista en energia. Llicenciatura en enginyeria química i 
industrial, pràctiques a una empresa de pintura, disseny de maquinària industrial, membre de l’equip 
de l’Agència de l’Energia de Barcelona i com a afició, jugar a futbol. Si ens passessin aquest currículum 
sense cap nom, la majoria diríem que és el d’un home. Però no, correspon a Irma Soldevilla, enginyera, 
especialista en energies renovables, pionera del futbol femení al municipi i membre de la junta directiva 
de l’Escola de Futbol Montcada. Malgrat tot l’exposat, l’Irma diu que mai s’ha sentit especial, ni l’han 
tractada diferent, ni tampoc ha hagut de demostrar més a la feina per ser una dona. Està implicada en 
el món esportiu local, fa dos anys que va penjar les botes després de mitja vida –té 33 anys i hi competia 
des dels 17– jugant a futbol. “Vaig veure clar que s’acabava l’etapa de competició, però vaig continuar 

entrenant”, diu una de les fundadores del primer equip de futbol de dones de Montcada. 

“Els equips femenins de 
futbol estan normalitzats”

Vostè és de les pioneres del futbol 

femení a Montcada. Com van ser 

els inicis?

Des de sempre m’ha agradat jugar a 
futbol i vaig começar a competir als 
16 anys, a la Penya Barcelonista de 
Montcada i Reixac, que aleshores te-
nia equips en lliga. Entre uns quants 
vam mobilitzar més gent i vam crear 
el primer equip femení al municipi i 
jugàvem a l’antic camp de la Ferreria, 
en una època en què tampoc no hi 
havia gaire conjunts de dones per les 
poblacions del voltant. Un any des-
prés es va crear el femení de l’antiga 
Escola de Futbol de Can Sant Joan 
–que va donar pas a l’actual EF Mont-
cada– on em vaig incorporar quan 
es va desfer l’equip de la Penya, tres 
anys després de la seva fundació. Hi 
vaig jugar 11 anys, fins fa dos.
Quina va ser la reacció de la gent da-

vant d’un equip femení de futbol?

De bon principi, a la gent li picava la 
curiositat i, per això, vam aconseguir 

força aficionats però, mica en mica,  
aquesta febre es va anar dissipant. 
Afortunadament, ara no hi ha color 
amb temps enrera, en 15 anys s’ha 
avançat molt i els equips femenins 
estan plenament normalitzats.
Però no hi juguen, ni de bon troç, 

tantes noies com nois a futbol.

En el cas concret de Montcada, sem-
pre ens ha costat molt reunir un grup 
de noies que es comprometés a tirar 
endavant l’equip. Per sort, portem un 
parell d’anys molt bons, amb jugado-
res que creuen en el projecte. Però 
és cert que costa trobar nenes. La 
temporada passada vam intentar fer 
un equip de planter, però no va po-
der ser. El meu desig és que la secció 
femenina es consolidi i poguem tenir 
més categories però, per això, fa falta 
gent que hi estigui a sobre.
Què pensa dels tòpics sobre la 

poca feminitat de les noies que 

juguen a futbol?

Jo sempre he defugit d’aquestes 

creences. Al futbol hi ha noies molt 
femenines i d’altres que no ho són 
tant. N’ hi ha de tot, com arreu.
A la junta d’un club de futbol, engin-

yera química i industrial, membre 

l’Agència de l’Energia de Barcelo-

na... Vostè viu en un món d’homes!

Jo no penso això. Sí que és cert 
que abans d’entrar a l’Agència de 
l’Energia, treballava a l’automoció i 
aquest sector, tradicionalment, sem-
pre s’ha vinculat més als homes, 
igual que el futbol. Vaig fer pràctiques 
a Nissan, en temes de medi ambient 
i de tractament de residus, i vaig tre-
ballar a l’enginyeria Solvan dissenyant 

equips i maquinària per als produc-
tes de l’empresa Kluthe Ibérica, però 
mai m’he sentit diferent de la resta de 
companys per ser una dona.
Què és l’Agència de l’Energia de 

Barcelona?

És un consorci format per diverses ins-
titucions, que treballa bàsicament pel 
consistori barceloní i, entre d’altres, 
promou l’eficiència energètica i l’ús 
de les energies renovables en l’entorn 
urbà, a més de desenvolupar políti-
ques energètiques a escala local.
Quina feina hi desenvolupa vostè?

Sóc directora de projectes i em dedi-
co a fer el seguiment dels paràmetres 
energètics i ambientals de Barcelona 
per tal de plantejar, dissenyar i planifi-
car estratègies destinades a fer que la 
ciutat sigui cada cop més sostenible.
I ara, ho és?

Barcelona és una ciutat intensiva 
quant a despesa energètica, però 
el fet de ser compacta i mediterrà-
nia fa que el seu consum per càpita 

sigui inferior a la mitjana catalana i 
espanyola. 
I la resta de municipis?

Un dels temes del que fem segui-
ment és del Pacte d’alcaldes i alcal-
desses, al que Montcada també està 
adherit. És un compromís promogut 
per la Comissió Europea, a través 
del qual les ciutats es comprometen 
a reduir en un 20% les seves emis-
sions de gasos d’efecte hivernacle 
respecte un any de referència, mit-
jançant l’elaboració d’un Pla d’Acció 
d’Energia Sostenible. 
Les ciutats poden assumir el repte?

Reduir en un 20% les emissions 
és un objectiu força ambiciós i, per 
assolir-lo, és necessari que existeixi 
voluntat política i el compromís i com-
plicitat de tots els sector consumidors 
d’energia i de la ciutadania en gene-
ral. En el cas de la província de Bar-ral. En el cas de la província de Barral. En el cas de la província de Bar
celona, la Diputació dóna suport a les 
poblacions per tal de complir aquests 
compromisos. 

“No em sento especial 

ni diferent per 

moure’m en sectors 

tradicionalment 

vinculats als homes”

Enginyera i directiva de l’EF Montcada

A títol personal
SILVSILSIL IA DÍAZ

S
IL

V
ILIL

IA
 D

ÍA
Z


