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L’Ajuntament de Montcada i 
Reixac està preparant la Fes-
ta de l’Esport Local, un acte 
que tindrà lloc el proper 28 
d’octubre i que servirà per 
escollir els millors esportistes 
de la localitat, ja sigui a nivell 
individual o com a entitat. Els 
historials per optar als reco-
neixements s’hauran de pre-
sentar al registre d’entrada de 
l’OAC –situat a la planta baixa 
de l’Ajuntament– fins al pròxim 
22 de setembre pels propis es-
portistes, per les entitats o bé 
per altres persones sempre i 
quan tinguin el consentiment 
dels esportistes que hagin estat 
nominats.

Guardons. Segons el reglament 
elaborat pel consistori, l’acte 
tindrà tres apartats diferents 
per a mencions especials, reco-
neixements i premis esportius. 
L’objectiu dels guardons serà 
potenciar el reconeixement 
social de la pràctica esportiva 
i posar de manifest l’esforç i la 
dedicació dels esportistes, les 
entitats i totes les persones vin-
culades a l’esport montcadenc. 
La proposta dels nominats es 
farà mitjançant la presentació 
de candidatures i, per decidir 
l’atorgament dels premis i els-
reconeixements, es constituirà 
un jurat específic que les ava-
luarà i triarà les que consideri 
millors. 
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HANDBOL
La Salle debutarà a la categoria 

de Primera Estatal a la pista del 

Bordils el 24 de setembre

ELS PLANTERS 
Tots els clubs de la ciutat ja tenen a 

punt els equips dels més petits que 

participaran a les competicions
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PREMIS ESPORTIUS

Rafa Jiménez  | Redacció

El dia 22 acaba 
el termini per 
presentar 
candidatures

El CB Montcada ha organitzat 
un partit molt especial per agrair 
el suport econòmic que al llarg 
de quinze anys la fàbrica de 
pintures Valentine ha donat a 
l’entitat. El club montcadenc ha 
decidit dedicar la segona edició 
del Trofeu Vila de Montcada de 
bàsquet a l’empresa que porta 
més anys de tot l’Estat espanyol 
finançant un equip de categories 
estatals. El Valentine portarà el 5 
d’octubre al pavelló Miquel Po-
blet (20.30h) a dos dels equips 
favorits per disputar la Final a 
Quatre de l’Eurolliga: l’FC Bar-
celona i el Partizan de Belgrat 
que, segons el president del club 
local, Luis Miguel Rodríguez, 
vindran amb totes les seves es-
trelles, que acabaran de disputar 
el Campionat d’Europa, a Li-
tuània. “Serà el millor amistós 
de tota la pretemporada”, ha 
indicat el directiu, qui considera 
que “Valentine es mereix un 
reconeixement així pel seu su-
port al bàsquet local durant 
tants anys”. 

Espectacle assegurat. La presèn-
cia d’alguns dels millors ju-
gadors del moment permetrà 
veure a Montcada un gran 
partit de bàsquet, l’últim abans 
que comencin les competicions 
importants. Segons fonts del Va-
lentine, l’equip serbi també ha 

confirmat la presència del seu 
president, el mític jugador Pre-
drag Danilovic, a més d’una àm-
plia representació de la directiva 
blaugrana. 
Però l’espectacle també hi serà 
abans i després del partit, amb 
l’animació del locutor de rà-
dio de Flaix FM i DJ Álex de 
Guirior, que serà l’speaker de 
l’esdeveniment.

Entrades. Les anticipades es 
podran adquirir, al preu de 12 
euros, a les oficines del Valenti-
ne, al carrer Bonavista, número 
10, fins al dia abans del partit. 
Els socis del club local tindran 
un descompte del 50%. Els ti-
quets que es comprin a les ta-
quilles del pavelló la jornada del 
partit costaran 15 euros. 

Sílvia Alquézar | Redacció

II TROFEU DE BÀSQUET VILA DE MONTCADA 

El Barça i el Partizan jugaran el 5 
d’octubre al pavelló Miquel Poblet
El CB Montcada porta dos dels millors equips europeus per agrair els 15 anys de suport de Valentine

L’Unicaja de Màlaga i l’Estrella Roja van protagonitzar la primera edició del Trofeu Vila de Montcada
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  El Valentine debuta a la Lliga EBA el 18 de setembre contra el Mollet a casa

El Valentine jugarà el primer partit 

de la Lliga EBA el dia 18 al pave-

lló Miquel Poblet contra el Mollet. 

L’equip ha experimentat una re-

novació important cara a fer un 

bon paper a la nova categoria. La 

pretemporada ha estat molt po-

sitiva, ja que el conjunt local s’ha 

classificat per jugar al desembre la 

final a Quatre de la Lliga Catalana 

EBA. D’altra banda, el 2 d’octubre 

l’entitat farà la presentació de tots 

els equips al pavelló del Pla d’en 

Coll. El primer equip disputarà a 

les 18h un matx amistós contra el 

Barça B, que juga a la LEB Plata.

Novetats. A banda de l’actualitat 

esportiva, el Valentine inaugurarà 

el pròxim 23 de setembre les refor-

mes i millores que s’han dut a ter-

me al local social “amb l’objectiu 

de fer-lo més acollidor”, ha indi-

cat el president, Luis Miguel Rodrí-

guez. L’acte començarà a les 20h 

i, una hora abans, el club té previst 

de fer un reconeixement públic a 

la Casa de la Vila als tres espòn-

sors nous d’aquesta temporada: 

l’empresa d’ascensors Eminter, 

Merchanservis i Nestlé Productos 

del Cafè. D’altra banda, l’entitat 

està enllestint una campanya de 

captació de socis amb l’objectiu 

que els aficionats al bàsquet tornin 

a omplir el pavelló quan jugui el 

primer equip. Els associats tindran 

descomptes als establiments ad-

herits a la iniciativa | SA
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El Santa María ensopega contra el Badia del Vallès (1-3) en el seu debut a la categoria

La UE Sant Joan va golejar el Can 
Deu de Sabadell en el primer par-
tit de lliga al Grup Sisè de Tercera 
Catalana. José Manuel Martín 
‘Pinti’, que s’estrena a la banqueta, 
es va mostrar molt satisfet del re-
sultat. “Vam començar fluixos els 
primers 20 minuts, però després 
vam marcar tres gols seguits i, a 
la segona part, va arribar el fes-
tival”, va indicar l’entrenador. El 
màxim golejador va ser Gerard, 
que va fer un hat-trick.
El club va aprofitar el matx per 
presentar a l’afició la nova plan-
tilla, que s’ha renovat al 50%. 

“Hem intentat fer un equip 
competitiu per estar a dalt i llui-
tar per l’ascens de categoria”, va 
dir el president, José González, qui 
considera que s’està treballant bé 
des d’un principi. 

Santa María. L’equip de Terra Nos-
tra, que juga al mateix grup que 
el Sant Joan, va ser la creu de la 
primera jornada, ja que va perdre 
a casa contra el Badia per 1-3. Els 
montcadencs, que debuten a la ca-
tegoria, no van jugar malament, 
segons el president, Francisco 
Romero, perquè un gol anul·lat 
per fora de joc “va fer baixar els 

ànims de l’equip  davant d’un ri-
val més experimentat”. A pesar 
de la derrota, el tècnic, José Luis 
Sánchez, creu que s’intueixen bo-
nes maneres, “però ens falta ro-
datge perquè els jugadors nous 
s’acabin d’acoplar”. El club, que 
ha incorporat enguany set fitxat-
ges, va presentar la plantilla ofi-
cialment el 3 de setembre davant 
l’afició. “Volem seguir creixent 
com a club i, tot i ser conscients 
que afrontem el repte d’una 
nova categoria en què ens volem 
consolidar, no renunciem a res”, 
va dir el vicepresident, José Anto-
nio Vila.

FUTBOL. TERCERA CATALANA

El Sant Joan comença la lliga 
amb un festival de gols a casa 

Sílvia Alquézar  | Redacció

El CD Montcada ha començat 
la lliga de Primera Catalana amb 
bon peu, després d’oferir una 
bona imatge al camp del Santa 
Coloma de Farners i sumar el 
primer punt de la temporada 
en un matx vibrant que es va 
decidir als instants finals. Des-
prés d’una primera part amb 
domini de l’equip gironí, que es 
va avançar en el marcador amb 
un 1-0, els montcadencs van re-
accionar a la segona meitat. El 
gol del primer empat va ser una 
rematada de Quim Solano des-
prés d’un córner. Els colomencs 
van intensificar el seu atac i, en 
una acció de contraatac, es van 
tornar a avançar en l’electrònic 
al 80. Set minuts més tard, els 
verds van marcar el segon gol en 
una jugada d’estratègia que va 
culminar de nou Solano. 

Valoracions. “Un empat a gust 
a victòria”. Així va valorar el 
tècnic verd, Iván Rodríguez, el 
resultat de 2-2 en el primer partit 
de la competició. “Estic content 
perquè els jugadors van ser ca-
paços de remuntar el marca-
dor dues vegades”, va indicar 
l’entrenador, qui confia no haver 
de patir tant aquesta temporada 
per mantenir la categoria. 
“Amb treball i sacrifici acon-
seguirem el nostre objectiu”, 
va dir el president verd, Mo-

desto ‘Tato’ Sanchís, durant la 
presentació oficial dels conjunts 
de Primera Catalana i el juve-
nil, que s’estrena a Preferent, 
el 3 de setembre a l’estadi de 
la Ferreria. L’acte va comptar 
amb l’assistència d’una delega-
ció municipal encapçalada per 
l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), qui va encoratjar els ju-
gadors a “superar les fites de la 
passada temporada”. 
El CD Montcada jugarà el pri-
mer partit de lliga a l’estadi el 
pròxim 18 de setembre contra  
la Gramanet B, “un equip jove 
amb molta projecció que no 
ens ho posarà fàcil”, ha expli-
cat l’entrenador. L’únic jugador 
no disponible en aquest inici de 
lliga és el porter D ani Planche-
ría, lesionat a l’abductor.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada inicia la competició 
amb un empat amb gust a victòria
L’equip verd ofereix una bona imatge i suma el primer punt al camp del Santa Coloma de Farners (2-2)

Paco Tamudo, en una acció d’un partit de pretemporada disputat a l’estadi al mes d’agost
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  La Pegatina imprimeix el seu segell musical a l’himne del CD Montcada

Als seguidors del CD Montcada 

els resultarà difícil escoltar el seu 

himne sense sentir la temptació 

de posar-se a ballar al ritme de la 

rumba que La Pegatina ha intro-

duït en la nova versió, que va ser 

presentada oficialment el dia 2 a 

l’estadi de la Ferreria. El president 

va agrair la col·laboració desinte-

ressada de La Pegatina “que ha 

aconseguit modernitzar l’himne 

amb l’objectiu d’enganxar el 

públic”. Segons el cantant i gui-

tarrista Adrià Salas, que va par-

lar en nom del grup, “versionar 

l’himne del CD Montcada ha su-

posat un nou repte del que hem 

gaudit molt” | LG

La Pegatina amb membres del CD Montcada i les autoritats municipals el dia de la presentació

FUTBOL FEMENÍ

Rafa Jiménez  | Redacció

L’EF Montcada 
manté el bloc 
de la campanya 
passada

L’equip femení de l’EF Montca-
da manté pràcticament la ma-
teixa plantilla que la temporada 
passada va aconseguir la millor 
classificació de la seva història a 
Primera Divisió. “Intentarem 
repetir l’última classificació”, 
ha indicat el tècnic, Antonio 
Moya, que segueix a la banque-
ta amb la idea de “divertir-nos 
i disfrutar de la categoria”. El 
conjunt montcadenc iniciarà la 
lliga el pròxim 25 de setembre al 
camp del Sant Quirze. L’equip 
és conscient que enguany serà 
més difícil que la temporada 
passada perquè el Grup Primer 
“s’ha igualat i tots els partits 
seran molt complicats”, opina 
Moya. L’Escola ha fet una crida 
entre les noies majors de 16 anys 
que vulguin jugar a futbol. Les 
interessades poden informar-se 
de dilluns a divendres a les 20h 
al camp de Can Sant Joan. 

L’EF Montcada manté el bloc de l’any passat
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El Sant Joan (foto de dalt) va començar guanyant, mentre que el Santa María (a sota) va perdre
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La Salle ultima la seva preparació 
per debutar el pròxim 24 de setem-
bre a Primera Estatal, la categoria 
assolida la campanya anterior en 
una temporada històrica per a 
l’entitat local. Els montcadencs,  
dirigits per Pablo Camarero, vi-
sitaran la difícil pista del Bordils, 
un dels rivals més complicats ja 
que és un ferm candidat a lluitar 
per l’ascens. De la plantilla ante-
rior, han causat baixa l’extrem 
Adrià Bonilla, que ha marxat 
al Sant Quirze, i el primera línia 
Pepe Valls. La resta de jugadors 
–amb una mitjana d’edat molt 
jove i formats al planter de La Sa-
lle– continua al bloc amb el reforç 

dels extrems Ferran – un jugador 
força experimentat que prové del 
Mataró– i Vicente Sancho, que 
havia militat a l’Eivissa i l’OAR 
Gràcia de Sabadell, del primera lí-
nia Ivan Pla –del Poble Nou– i del 
pivot Alejandro Baucells, que es-
tava jugant al juvenil de l’Eivissa. 
La Salle també ha incorporat al 
primer equip Chus Pons i Ángel 
González, que pertanyien al juve-
nil del planter local. L’objectiu del 
conjunt és acabar com a mínim 
antepenúltims, una classificació 
que els donaria la permanència 
a la categoria. Segons el director 
tècnic i segon entrenador, Pere 
Arbona, no serà una tasca fàcil: 
“Tots els partits seran compli-

cats, com si fossin una final”,  
qui considera que el seu grup –for-
mat per 13 equips catalans i un 
aragonès– és el més fort i igualat 
de la Primera Estatal. Malgrat ser 
una fita difícil, La Salle comença 
la temporada amb una gran dosi 
d’il·lusió per fer un bon paper en 
una categoria on no ha jugat mai. 
“Som un bloc format per  gent 
jove de qualitat”, ha dit Arbona, 
qui també reconeix que potser en 
algun moment es notarà la falta 
de veterania d’una plantilla que 
té una mitjana d’edat que amb 
prou feines supera els 20 anys. El 
club presentarà tots els equips de 
l’entitat l’1 d’octubre abans del par-
tit contra el Vendrell.

L’equip, dirigit per Pablo Camarero, ha fitxat dos extrems, un primera línia i un pivot

Sílvia Alquézar  |  Redacció

HANDBOL. PRIMERA ESTATAL

La Salle es reforça amb la idea 
de mantenir-se a la categoria

> Jo Lee, a un pas del podi al Mundial
El sènior masculí Alberto Jo Lee, del Lee Young Montcada, es va que-

dar a tan sols dues dècimes de la medalla de bronze al Campionat 

del Món de taekwondo en la modalitat de tècnica, disputat entre el 29 

i el 31 d’agost a Vladivostok (Rússia). El director del club local, José 

Santiago, és l’entrenador de l’equip nacional, que va sumar un plata i 

tres bronzes  | SA   
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El conjunt local debutarà a la lliga el pròxim 1 d’octubre a la pista del Caldes 

L’FS Mausa ha renovat de dalt a 
baix la plantilla per intentar, una 
temporada més, l’ascens a Sego-
na Divisió, l’antiga Primera Esta-
tal A. Jordi Rozas és l’entrenador 
d’un equip en el qual continuen 
de la campanya anterior Gerard, 
Félix i Mario. Les cares noves són 
nou en total. Es tracta de Quique 
Serrano, Roger Bonet, Álex Bría, 
Gerard Esteller –que ja havia ju-
gat al Montcada i prové de la Di-
visió d’Honor–, Jordi Martí, Xavi 
Grimaldos –que també havia mi-
litat al club montcadenc– i Blai, 
a més dels porters Rubén i Pol. 

El Mausa ha quedat enquadrat al 
Grup Primer de la Tercera Divi-
sió, abans la Primera Nacional B. 
“No serà una lliga fàcil perquè 

els equips s’han reforçat i no hi 
ha moltes diferències entre les 
diverses plantilles”, ha indicat 
Mario Litrán.

FUTBOL SALA. TERCERA DIVISIÓ

El Mausa renova l’equip per 
intentar pujar de categoria 

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’FS Montcada s’ha reforçat molt per intentar de nou l’ascens a la nova Segona Divisió

Anna Villar diu adéu a la 
temporada per una lesió 

BTT

La corredora de BTT Anna Vi-
llar ha dit adéu a la temporada 
2011 a causa de la greu lesió a 
l’espatlla que va patir en un 
dels entrenaments al circuit de 
Champery, a Suïssa, on havia 
anat amb la selecció espanyola 
per disputar el Campionat del 
Món. La ciclista montcadenca es 
va fer un esquinç a la clavícula 
i un desplaçament de l’omoplat. 
Malgrat la lesió, Villar va in-
tentar participar a la cursa però 
“no vaig podia aguantar el 
dolor i gairebé no tenia forces 
per agafar-me al manillar. La 
doctora em va dir que no po-
dia córrer així perquè es podia 
agreujar la lesió”, ha indicat la 
ciclista de Can Sant Joan. Villar 
ha començat a fer la rehabilita-

ció per recuperar-se, tot i que ja 
no podrà competir més aquesta 
temporada. “Ara ens centra-
rem a preparar l’any vinent, 
en què hi ha Jocs Olímpics”, 
ha dit la corredora local.

Sílvia Alquézar  | Redacció 

La ciclista de BTT Anna Villar s’ha lesionat
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Ricard Ferrer s’adjudica el Trofeu de Regularitat Electro Sèries amb un Mercedes Classe A

MOTOR

Un pilot local guanya la cursa de 
vehicles elèctrics a Montmeló

El pilot montcadenc Ricard Fe-
rrer ha guanyat el Trofeu de Ca-
talunya de Regularitat Electro 
Sèries, disputat l’11 de setembre 
al Circuit de Catalunya. El co-
rredor local, del concessionari 
Stern Motor de la Xarxa Mo-
vento, va participar amb el ve-
hicle elèctric Mercedes Classe A 
E-Cell. La competició, organit-
zada per la Federació Catalana 
d’Automobilisme amb el suport 
de l’Institut Català d’Energia 
i l’Ajuntament de Barcelona, 
prioritza la constància amb un 
consum limitat, premiant els co-
txes que més s’acostin al temps 
escollit pel pilot per fer una volta 
durant els entrenaments. 

Ecològic. “No és tan especta-
cular com la Fórmula 1, però 
són curses que tenen molt in-
terès perquè serveixen com a 
banc de proves per millorar 
la conducció des del punt de 
vista mediambiental”, ha in-

dicat el pilot montcadenc, qui 
amplia així un palmarès en què 
destaquen diversos triomfs a al-
guns ral·lis a Catalunya. Ferrer 
també prendrà part el dia 23 
a la segona cursa d’EcoSèries, 
que se celebrarà coincidint amb 
EXPOelèctric i la Setmana de 
la Mobilitat Sostenible i Segura. 

A més, el pilot local participarà 
durant la mateixa jornada a la 
Rua Elèctrica, que farà desfilar 
al voltant de 25 vehicles elèc-
trics de diferents marques des 
de Barcelona fins a Montmeló, 
passant per Montcada i Reixac, 
i a l’exposició de cotxes al Port 
Olímpic el dia 24.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

Alícia Vargas acaba al 
setzè lloc al Mundial 3D

TIR AMB ARC

Alícia Vargas, del Club de Tir 
amb Arc Can Piqué, va acabar 
a la setzena posició a la moda-
litat d’arc recte al Campionat 
del Món de recorregut de bosc 
amb dianes en tres dimensions, 
disputat de l’1 al 3 de setembre 
a Àustria. “No ha estat el meu 
millor resultat perquè em vaig 
enfonsar a nivell psicològic 
quan vaig errar alguns tirs a 
la segona jornada”, va comen-

tar l’arquera local, de 52 anys i 
amb una dilatada experiència. 
Vargas té un ampli palmarès 
amb algu ns pòdiums al Cam-
pionat d’Espanya i la sisena po-
sició a l’últim Europeu del 2008. 
La pròxima cita de l’arquera 
montcadenca serà el Campionat 
d’Espanya, que tindrà lloc del 6 
al 9 d’octubre a Trujillo (Cáce-
res). Al torneig també partici-
paran altres membres del Club 
Can Piqué.

Sílvia Alquézar  | Redacció 

El pilot montcadenc Ricard Ferrer, al centre, aixecant el trofeu que l’acredita com a campió

L’arquera Alícia Vargas té una àmplia experiència en campionats de primer nivell
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L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) ha 
obert la inscripció per a les 
activitats esportives que 
programa a quatre equi-
paments municipals: el 
Kursaal de Can Sant Joan, 
la Casa de la Vila, la Zona 
Esportiva Centre i el pave-
lló Miquel Poblet. L’IME 
manté l’oferta de la tempo-
rada anterior amb les dife-
rents modalitats de balls de 
saló i danses, tècniques de 
relaxació com taitxí i ioga, 
aerobic i gimnàstica de 
manteniment. 

Preus. Els cursos comença-
ran a l’octubre i acabaran 
el juny del 2012. Els preus 
oscil.len entre els 50 i els 80 
euros trimestrals, amb des-
comptes especials per a les 
persones majors de 65 anys 
residents al municipi. La 
matrícula s’ha de fer a les 

instal·lacions de l’IME, ubi-
cades a Montcada Aqua, 
en horari de matí i tarda. 
D’altra banda, els cursos de 
natació de Montcada Aqua 

estant tenint una excel·lent 
acollida, amb llargues cues 
especialmente el primer dia 
d’inscripió. L’equipament 
municipal ofereix sessions 

per a totes les edats, des de 
nadons fins a adults, de di-
lluns a dissabte. Els cursos 
començaran l’1 d’octubre i 
finalitzaran el 22 de juny.

NOVA TEMPORADA

Els balls de saló i les tècniques de relaxament com el ioga i el tai-txí tenen molta acceptació entre la ciutadania

Sílvia Alquézar | Redacció

L’oferta inclou natació, balls de saló, aerobic, gimnàstica de manteniment i tècniques de relaxació

L’IME i l’Aqua obren inscripcions 
per als cursos d’octubre a juny
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El Consell de l’Esport Esco-
lar de Montcada (CDEM) 
i les associacions de pares 
i mares de les escoles ja 
han començat a preparar 
la nova temporada i les di-
ferents competicions. Els 
infants interessats a partici-
par en alguns dels esports 
promoguts des dels centres 
ja es poden inscriure al ma-
teix col·legi o institut. Hi ha 
activitats per a infantil, pri-
mària i secundària. Durant 
aquest mes de setembre es 
confeccionaran els equips 
amb l’objectiu que els 
equips comencin a entrenar 
a l’octubre. D’altra banda, el 

CDEM ha obert el període 
d’inscripció per fer d’àrbitre 
a les lligues escolars. Els in-
teressats s’han de posar en 
contacte amb l’IME, situat 
a les instal·lacions de Mont-
cada Aqua.

Els infants ja es poden 
apuntar a les escoles 

COMPETICIONS ESCOLARS

Sílvia Alquézar | Redacció

> La UE Montcada fa cursos d’escacs
La UE Montcada organitza classes d’escacs d’una hora a la se-

tmana per a tots els nivells i edats entre els mesos d’octubre i 

maig amb grups reduïts per nivells de jocs. El club proposa fer les 

sessions als col·legis, instituts i centres cívics en funció del nom-

bre d’inscrits i també a la seu de l’entitat, al pavelló Miquel Poblet. 

Les classes serien els dilluns, dimecres i divendres de 17.15 a 

18.15h. Les persones interessades es poden posar en contacte a 

través de l’adreça electrònica uemontcada@gmail.com  | SA 

> Nova temporada de la Lliga de futbol 7
Fins al 22 de setembre és oberta la inscripció a la Lliga de Futbol 

7, organitzada per l’Institut Municipal d’Esports i Lleure (IME). 

Cada equip haurà d’abonar una quota de 1.310 euros, a banda 

de la mútua general esportiva de cada jugador. Els partits es dis-

putaran a l’estadi de la Ferreria els dimecres i divendres a partir 

de les 19h. Les inscripcions s’han de fer a les oficines de l’IME de 

dilluns a dijous en horari de matí i tarda | SA 

Els petits començaran a l’octubre 
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Fins al 16 d’octubre es pot 
visitar a la Casa de la Vila 
l’exposició fotogràfica que 
conmemora els 25 anys 
d’història del Centre Ex-
cursionista de Montcada, El 
Cim, un recull d’imatges i 
altres documents que es va 
presentar el dia 13. Acom-
panyat del regidor de Cul-
tura, Daniel Moly (CiU), 
qui va destacar el paper d’El 
Cim com a promotor de 
l’excursionisme i la cultura, 
el president de l’entitat, Al-
fred Canals, va agrair als so-
cis actuals i del passat la seva 
contribució al grup. “Hem 

tingut més de 400 associats 
al llarg d’aquest quart de 
segle que han fet possible 
tirar endavant projectes 
fets amb molta il·lusió”, va 
dir Canals. 

El Cim mostra la seva 
història en imatges

ANIVERSARI

Pilar Abián | Montcada

El Valentine consolida la base 
i crea un equip de veterans

Els equips del planter del 
Valentine ja estan pre-
parats per començar les 
seves respectives competi-
cions. El club té enguany 
un total d’11 equips, a 
més de l’Escola –amb més 
d’una vintena d’infants–, 
el primer equip EBA i un 
de nova creació format per 
exjugadors veterans de 
l’entitat. “Estem contents 
perquè hem mantingut 
el nombre de conjunts”, 
ha indicat el directiu Pepe 
Molina, tot i que lamenta 
que no tenen cap equip 
femení “perquè avui dia 
és molt difícil enganxar 
les noies per jugar a bàs-
quet”. El principal ob-
jectiu del Montcada per 
als conjunts de la base és 
“que els jugadors siguin 
feliços i puguin conèixer 

la pràctica del bàsquet”, 
ha manifestat Molina.
El Valentine disposa de 

dos minis, 2 preinfantils, 
un infantil, 2 cadets, 2 jú-
niors i un sots-21. 

Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQUET

L’entitat treballa ‘perquè els jugadors siguin feliços i coneguin l’esport’

El Valentine ha mantingut el nombre d’equips aquesta temporada
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BÀSQUET

Sílvia Alquézar  | Redacció

El CEB Can 
Sant Joan té 
7 conjunts

El Club Escola de Bàs-
quet Can Sant Joan té 7 
equips aquesta tempora-
da. L’entitat manté el sè-
nior femení, mentre que 
enguany ha creat dos con-
junts sèniors masculins, ja 
que el sots-21 ha passat a la 
categoria superior. D’altra 
banda, el CEB també 
disposa d’un bloc júnior 
masculí –que l’any passat 
era cadet–, l’infantil i el 
preinfantil femenins i el 
mini masculí, que pertany 
a l’escola El Viver. “El 
nostre objectiu és seguir 
treballant en la línia de 
fomentar el bàsquet al 
barri”, ha indicat el pre-
sident, Jordi Álvarez, qui 
ha fet una crida entre els 
nois i noies d’11 a 16 anys 
“perquè s’hi apuntin a 
l’entitat, s’ho passaran 
molt bé”. 

La mostra és a la Casa de la Vila 
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L’Escola aposta per potenciar la 
qualitat amb més tècnics titulats

L’Escola de Futbol Mont-
cada ja té pràcticament 
enllestida la nova tempo-
rada, amb 20 equips i al 
voltant de 300 jugadors 
entre les categories juvenil 
i prebenjamí. L’Escola con-
tinua apostant enguany 
per potenciar la qualitat 
amb més entrenadors ti-
tulats. Precisament una de 
les novetats és que els por-
ters reben un entrenament 
específic cada dilluns a 
càrrec del tècnic Luciano 
Tumiotto. Pel que fa al 
nombre d’equips, l’EF ha 
creat un conjunt juvenil B 
i un infantil C.

Objectius. “El més im-
portant és millorar la 
formació dels nois”, ha 
explicat el secretari tècnic, 
José Manuel Jurado, qui 
ha afegit que l’entitat tam-

bé aspira a pujar de cate-
goria en alguns casos com 
l’aleví A, el benjamí A i el 
cadet A. 
Pel que fa al juvenil, que 
enguany estrena la cate-
goria de Primera Divisió, 
Jurado ha indicat que la 

idea és “mantenir-se i 
formar nois que puguin 
jugar al juvenil Prefe-
rent del CD Montcada”. 
L’Escola i el club verd han 
signat aquesta temporada 
un acord de col·laboració 
perquè els jugadors de 

l’EF arribin als equips del 
CD Montcada. De fet, el 
juvenil Emmanuel, pro-
cedent de l’EF, ha passat 
enguany a formar part 
de la disciplina del primer 
conjunt verd, a la Primera 
Catalana.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL

El club local té enguany un total de 20 equips amb la creació d’un conjunt juvenil B i un altre infantil C

Els equips de l’Escola de Futbol Montcada ja han començat a entrenar a l’estadi i al camp de Can Sant Joan
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L’equip juvenil del CD Montcada debutarà aquesta temporada a Preferent
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L’FS amplia efectius amb dos  
conjunts per cada categoria

L’FS Montcada ha creat 
aquesta temporada dos 
equips per cada categoria 
amb l’objectiu que qual-
sevol infant, independen-
tment de les seves habili-
tats, pugui jugar a futbol 
sala si li agrada. “Nosal-
tres tenim tots els equips 
a les màximes categories 
i això feia que alguns 
nois no poguessin jugar 
al nostre club”, ha indi-
cat el nou coordinador de 
l’entitat, Manolo Rodrí-
guez. 

Reptes. Així, el club té ara 
a cada categoria un equip 
A, que juga a les millors 
competicions, i un B, des-
tinat a nois que volen prac-
ticar aquest esport i enca-
ra no estan preparats per 
donar el salt a la Divisió 
d’Honor. L’FS Montcada 

s’ha marcat enguany com 
a objectiu mantenir les ca-
tegories elevades i intentar 
que el cadet A recuperi la 
Divisió d’Honor. Pel que 
fa als equips creats recen-
tment, la idea és que “els 
nens aprenguin perquè 
en un futur puguin do-
nar el salt als equips A”, 

ha dit Rodríguez. El club 
montcadec té enguany un 
total d’11 conjunts al plan-
ter. El 8 d’octubre tindrà 
lloc la presentació oficial 
davant l’afició. La festa 
començarà a les 17h amb 
una exhibició de ball a cà-
rrec de l’Escola Jym’s de 
Can Sant Joan.
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FUTBOL SALA

El club ha pres aquesta decisió per donar l’oportunitat de jugar a tots els infants

L’FS Montcada ha duplicat el nombre de jugadors aquesta temporada
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La Salle es posa en marxa amb 
la idea de divertir-se i millorar

El CH La Salle continua 
treballant aquesta tempo-
rada per enfortir el plan-
ter, que ja va començar a 
entrenar a principi de se-
tembre. Enguany, el club 
montcadenc disposarà 
d’un conjunt juvenil –que 
continua dirigit per Jaume 
Puig–, un cadet femení, 
un infantil masculí i un 
altre femení. Finalment, 
no hi haurà cadet mascu-
lí perquè alguns jugadors 
han passat a juvenil i la 
resta pertanyen a la cate-
goria inferior, amb la qual 
cosa el club està valorant 
la possibilitat de constituir 
dos infantils.
A més, La Salle també 
té l’escola, formada pels 
equips dels més petits. La 
campanya anterior, el club 
local va aconseguir crear 
blocs a les escoles La Sa-

lle, Sagrat Cor, Font Freda 
i Reixac. “La idea és se-
guir treballant en la ma-
teixa línia per consolidar 
el que tenim i, si es pot, 
ampliar l’escola amb la 
creació de més equips a 
d’altres col·legis”, ha co-
mentat el director tècnic 
de La Salle, Pere Arbona. 

L’entitat també té un sè-
nior B a Tercera Catala-
na, que lluitarà per pujar 
de categoria, i el sènior 
femení, que jugarà a Pri-
mera Catalana. En vete-
rans, el club disposa del 
Màster Femení, campió 
de Catalunya, i el Màster 
Masculí, de nova creació.
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HANDBOL

El club segueix apostant per enfortir l’Escola i consolidar la resta d’equips

La Salle Montcada ha apostat un any més per potenciar el seu planter
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L’equip juvenil del CD 
Montcada debutarà el 
pròxim 25 de setembre a 
Preferent amb la visita al 
camp del Vic. El conjunt 
que entrena Rafa Gonzá-
lez lluitarà per mantenir la 
categoria assolida la cam-
panya anterior, tot i que 
el tècnic reconeix que “no 
renunciem a res”. El bloc 
ha fet diverses incorpora-
cions, totes amb un bon 
nivell. “Ara el treball és 
acoplar-se i fer un equip”, 
ha manifestat l’entrenador 

montcadenc, que té una 
àmplia experiència en diri-
gir equips d’aquesta edat. 
Respecte als rivals, el CD 
Montcada ha quedat en-
quadrat al grup format 
majoritàriament per equips 
de Girona. “Són conjunts 
més físics i alguns d’ells 
tenen molts jugadors de 
tercer any com a juveni-
ls, un fet que pot marcar 
la competició; malgrat 
tot, creiem que nosaltres 
farem un bon paper a 
Preferent”, ha explicat el 
tècnic.

El juvenil lluitarà per 
continuar a Preferent

FUTBOL. CD MONTCADA
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