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FUTBOL
El CD Montcada presenta la seva 

estructura amb dos equips 

amateurs i 11 del planter

BÀSQUET

Q����e anys després de la seva 
creació, el club de bàsquet UB 
MiR –que va sorgir de la fusió 
de l’AE Elvira-La Salle, el CEB 
Can Sant Joan i el CB Mont-
cada–, tindrà socis. Així ho va 
anunciar el president de l’entitat, 
Jordi Álvarez, durant la presen-
tació dels 18 equips d’aquesta 
temporada. L’any vinent es du-
ran a terme les primeres elecci-
ons del club per escollir la nova 
junta directiva. “A partir d’ara 
començarem a fer els primers 
carnets de socis per dur a ter-
me tot el procés de renovació”, 
va indicar Álvarez.

Presentació. La marea bla-
va de l’UB MiR va inun-
dar el 23 d’octubre el pavelló
Miquel Poblet durant la presenta-
ció dels 18 equips que ha creat per 
aquesta temporada i que reunei-
xen més de 200 jugadors. La festa 
del bàsquet local va començar amb 
una breu exhibició de ball a càrrec 
de l’Escola Jym’s de Can Sant Joan. 
Posteriorment, es va donar pas a la 
desfi lada de cada conjunt davant 
l’afi ció que omplia les grades de la 
instal·lació municipal. En total, el 
club blau ha aconseguit, a més de 
l’Escola, formar 13 equips mascu-
lins (tres sèniors, dos sots-25, dos 
júniors, dos cadets, un infantil, un 
pre-infantil i dos minis), tres fe-
menins (un sènior, un júnior i un 

mini) i un pre-mini mixt. En aquest 
sentit, Marta Balaguer, entrenado-
ra i coordinadora del club, fa un 
balanç molt positiu de la quantitat 
d’equips confeccionats, tot i que es 
mostra ambiciosa de cara al futur: 
“És important mantenir el vo-
lum de jugadors, però un dels 
notres objectius és augmentar 
encara més aquesta família”, ha 
explicat Balaguer, que, com a dada 
curiosa, destaca la presència de ge-
neracions de pares i fi lls que estan 
formant part del club blau durant 
aquest curs.    
Abans de començar els parla-
ments, l’UB MiR va lliurar al juga-
dor del premini Dídac Cuartiellas 
el primer carnet de soci en reco-
neixement al suport que ofereix a 
diferents  equips de l’entitat amb la 
seva assistència a nombrosos par-
tits. Per la seva banda, el represen-
tant de l’empresa patrocinadora 
del primer equip, José Luis López, 
del Grupo Uno CTC, va destacar 
el compromís de la seva compa-
nyia amb el bàsquet montcadenc 
per segona temporada consecuti-
va. “Ens fa molta il·lusió formar 
part d’aquest projecte. Amb l’es-
port s’aprenen uns valors que 
no s’obliden mai”, va dir López. 
El regidor d’Esports, Salva Serra-
tosa (ERC), va cloure les interven-
cions agraint a l’UB MiR el seu 
esforç: “El bàsquet està fent una 
gran feina perquè aquest esport 
sigui gran al nostre municipi”.

El club blau, que ha d’escollir una nova junta directiva al 2017, va presentar el 23 d’octubre tots els equips d’aquesta temporada

L’UB MiR crea la fi gura del soci per poder 
organitzar les seves primeres eleccions

Sílvia Alquézar |  �� ���� ����

L’UB MIR ha confeccionat un total de 18 equips i tots els seus jugadors van saltar a la pista del pavelló Miquel Poblet durant la seva presentació
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MiR ocupa la tercera posició al 
grup 2n de la fase prèvia del Cam-
pionat Territorial amb 10 punts 
i un balanç de quatre victòries i 
dues derrotes després de la dis-
puta de sis jornades. L’equip blau 
que entrena Luis Marín ha guan-
yat els seus dos últims partits con-
tra el CB La Roca (58-63) i el CB 
Santa Perpètua (83-57) | RJ
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Aprofi tant la festivitat de l’1 de 
novembre, el CD Montcada va 
reunir a l’estadi de la Ferreria els 
gairebé 200 jugadors que l’inte-
gren aquesta temporada i que es 
distribueixen en 13 equips, cinc 
menys que el curs passat. Sota la 
coordinació de Quique Araujo, 
l’entitat verda ha creat, per pri-
mera vegada en els seus 93 anys 
d’història, un sènior femení que 
s’afegeix al masculí, que juga a 
Tercera Catalana després de dos 
descensos consecutius. El CDM, 
que va recuperar fa tres anys el 
seu planter, ha confeccionat en-
guany un futbol formatiu amb 
11 conjunts: un juvenil, dos ca-
dets, un infantil, dos alevins, tres 
benjamins i dos prebenjamins. A 
aquesta estructura, s’han d’afegir 
quatre jugadors dels Barrufets 
que, tot i no haver pogut reunir el 
mínim per inscriure un equip, en-
trenaran i disputaran amistosos.
La presentació, que va començar 
un cop es va fer fosc, va comptar 
amb la col·laboració de la Colla 
Mitjana dels Gegants de Mont-
cada i Reixac i l’animació de Pep 
Callau. Posteriorment, els juga-
dors dels diferents equips van 

saltar a la gespa, un per un, acom-
panyats d’un canó de llum i d’una 
pantalla de grans dimensions que 
es va instal·lar al mig del camp i on 
es van projectar diversos vídeos i 
imatges. 
L’acte institucional amb els par-
laments va comptar amb la pre-
sència d’una representació de les 
empreses Lafarge i Smeg, que 
patrocinen el primer equip i el 
futbol formatiu respectivament, i 
de l’Ajuntament, encapçalada pel 
regidor d’Esports, Salvador Ser-
ratosa (ERC).

Parlaments. En el seu torn, el pre-
sident del club, Modesto Sanchís, 
va reafi rmar la seva aposta pel fut-
bol formatiu iniciada fa tres anys i 
va destacar la implicació de les ju-
gadores que integren el nou equip 
femení. En relació amb el sènior 
masculí, Sanchís es va mostrar 
esperançat: “Les dues últimes 
temporades han estat nefastes i, 
almenys, ens han servit per co-
mençar des de zero i tornar a ai-
xecar els fonaments del club per 
portar-lo al lloc que es mereix”. 
En el seu discurs, Serratosa va 

agrair la tasca dels patrocinadors, 
dels familiars i de tots els mem-
bres del club, especialment dels 
jugadors que, “faci el temps que 
faci, entrenen i juguen per por-
tar el nom de Montcada arreu 
de Catalunya i que, amb el seu 
esforç, faran que el club recu-
peri el seu lloc”. 
En representació del primer equip, 
el capità Daniel Menéndez Cabre-
ra, i l’entrenador, José Antonio 
Montes, van agrair el suport de 
l’afi ció i es van comprometre a tre-
ballar per assolir l’ascens. 

Rafa Jiménez | F� Gerreria

FUTBOL
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L’UD Santa María, que va pu-
jar la temporada passada des de 
Quarta Catalana, i el CD Mont-
cada, que va baixar procedent 
de Segona, es veuran les cares 
el 12 de novembre, a les 18h, a 
l’estadi de la Ferreria. El club de 
Terra Nostra exercirà d’amfi trió 
en el seu millor moment de la 
temporada amb quatre victòries 
seguides, les últimes contra l’UE 
Avià B (2-4) i el CF La Romàni-
ca (2-0) que l’han situat a la sete-
na posició amb 16 punts. Per la 
seva part, el CD Montcada, que 
ha guanyat els vuit partits que 
ha disputat i que el 16 de novem-
bre jugarà l’ajornat al camp del 
CF Llorençà, és segon i haurà 
d’afrontar, una setmana abans 
del derbi, un complicat partit a 
casa contra el líder, l’UE Saba-
dellenca que ha guanyat els nou 
partits que ha disputat | RJ

L’UD Santa María 
posarà a prova 
el bon moment 
dels verds
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L’UE Sant Joan-Atlètic acumula 
quatre jornades sense guanyar ni 
perdre amb quatre empats seguits
que no li deixen sortir, de mo-
ment, dels llocs de descens. Els 
de Can Sant Joan, que van po-
der aixecar un marcador advers 
a casa contra el CF Lloret (1-1), 
van empatar amb idèntic resultat 
al camp del cuer, un CD Mas-
nou que entrena l’exfutbolista 
Walter Pandiani i que encara no 
ha  guanyat cap partit. L’equip de 
José Manuel Martín ‘Pinti’ és ter-
cer per la cua amb 8 punts i està 
empatat amb el CE Manresa. 

Eleccions. Es manté obert el ter-
mini per presentar candidatures 
per optar a les eleccions a la presi-
dència del club. Els interessats ha 
d’enviar, abans del 16 de novem-
bre, un correu electrònic a l’adre-
ça unio.e.sanjuan.at@gmail.com | RJ 

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

nopq rstu vwstxyuz{u|} }wtu|t~s �t

posicions de descens, tot i no perdre
És antepenúltim amb 8 punts després d’haver empatat els seus quatre últims partits
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El 23 d’octubre, i abans del partit contra el CF Lloret, el club de Can 
Sant Joan va homenatjar Sergio Mármol, el jove montcadenc que llui-
ta per recuperar-se de les greus seqüeles que pateix a consecuència 
de la pallissa que va rebre ara fa un any a la porta d’una discoteca. 
Acompanyat pels seus familiars, Sergio va sortir a la gespa per rebre 
una sentida ovació per part de l’afi ció i dels jugadors d’ambdós equips. 
Els futbolistes locals lluïen una samarreta amb el lema ‘Justicia para 
Sergio’ i el jove va rebre com a obsequi una samarreta de l’UE Sant 
Joan-Atlètic amb el seu nom i una bufanda de l’EF Montcada | RJ

El femení de l’EF Montcada està 
vivint el millor moment de la tem-
porada i encadena quatre victòries 
seguides al grup 2n de 1a Catala-
na. L’equip d’Antonio Moya, que 
a les últimes dues jornades ha 
superat el FC Sant Quirze (0-2) i 
el CFJ Mollerussa (7-1), és cinquè  
amb 15 punts i s’ha apropat a no-

més tres punts del segon. “Vam 
començar tard la pretemporada 
i això es va notar a les primeres 
jornades. Ara estem en un bon 
nivell, però encara tenim marge 
de millora perquè és un equip 
amb molt potencial. Volem anar 
poc a poc, sumant jornada rera 
jornada”, ha assenyalat Moya | RJ

S’ha situat al cinquè lloc i està a només tres punts del segon

L’EF Montcada suma 
quatre victòries seguides

FUTBOL. PRIMERA CATALANA FEMENINA
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Després de dos descensos consecutius, el primer equip del CD Montcada que entrena José Antonio Montes es planteja l’objectiu de l’ascens
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.....Minut i resultat....................................
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Montcada es mostra 
inexpugnable com a 
local, però encara no 
ha puntuat a domicili

El Broncesval ha iniciat el seu nou projecte a Tercera Nacional després 
del descens de la temporada passada exhibint dues cares ben diferents 
quan juga a dins o fora del pavelló Miquel Poblet. De moment, l’equip 
d’Álex Fernández és el segon màxim golejador del grup 1r amb 35 gols 
–una mitjana de 5,8 per partit– i ha guanyat amb solvència els tres en-
frontaments com a local contra l’FS Sant Cugat (6-1), el CFS Premià de 
Mar (6-2) i l’AE Centelles (9-7). En canvi, els montcadencs, que tenen la 
quarta pitjor defensa amb 32 gols en contra  –una mitjana de 5,3– en-
cara no han puntuat com a visitants i han perdut a les pistes de l’AEFS 
Arrels (8-5), la Fundació Esportiva Grama (5-3)i l’FS Isur Hnos. Sánchez 
(9-6). Amb aquest balanç, el Broncesval ocupa el vuitè lloc amb 9 punts. 
“Guanyar o perdre no ha de canviar el nostre camí. Estem treballant 

bé i l’equip està creixent amb l’objectiu de corregir errades a l’hora 

d’atacar defenses molt tancades”, ha dit Álex Fernández, qui es mani-
festa sorprès pel bon nivell de la categoria i la igualtat entre els equips | RJS�����
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FUTBOL SALA

Validen a Montcada una butlleta 
guanyadora de La Quiniela
Un dels dos únics encertants del ‘Ple al 15’ de La 
Quiniela que es va fer el 19 d’octubre amb partits 
de la Champions League va validar la seva but-
lleta a Montcada i Reixac, concretament al punt 
de venda situat a l’avinguda de Catalunya, 61. 
Els dos encertants de categoria especial rebran 
un premi de 63.183 euros | RJ

Els montcadencs David Ferrer i Elisenda Huidobro 
participen amb Ammy i Drac al Mundial de Saragossa 

El Mundial d’Agility que es va disputar entre el 22 i el 25 de setembre a Sa-
ragossa va comptar amb una doble representació montcadenca formada 
per David Ferrer i Elisenda Huidobro que van participar amb els seus gos-
sos Ammy i Drac respectivament. Ferrer i Ammy van competir en jumping 

individual i van fi nalitzar amb el cinquè millor temps dels 99 participants de 
la categoria small, a només 80 centèsimes del guanyador. Per la seva part, 
Huidobro i Drac van participar a la prova per equips amb tres parelles més 
de la selecció espanyola, fi nalitzant al sisè lloc després de fer dos exercicis. 
El proper Mundial es disputarà al 2017 a la República Txeca | RJ 

Gran temps de Campos 
a la Marató de Venècia
Óscar Campos, de 33 anys, va ser el 
millor atleta espanyol a la Marató de 
Venècia (Itàlia) que es va disputar 
el 23 d’octubre amb la participació 
de 7.000 corredors. El montcadenc, 
que no forma part de cap club i que 
s’entrena de forma amateur, va aca-
bar a la posició 128 de la classifi -
cació general amb un temps de 2 
hores, 57 minuts i 30 segons | RJ

AGILITY

Ernesto Romero fi nalitza la 
Desert Run disputada al Marroc
L’atleta de l’equip Industrias Durmi va fi nalitzar la 
Desert Run, que es va disputar entre l’11 i el 15 
d’octubre al Marroc. El montcadenc va córrer a peu 
els 62 quilòmetres de la prova, dividida en tres eta-
pes, amb un temps fi nal de 6 hores, 46 minuts i 
14 segons, acabant entre els 50 primers de la clas-
sifi cació general i entre els 20 primers de la seva 
categoria d’un total de 112 participants. Romero, 
que a totes les seves competicions llueix el lema 
de la campanya contra la violència de gènere ‘Ni 
Una Más’ de l’ONG Mujeres en Igualdad, prepara la 
seva participació a la Titan Desert, que es disputarà 
entre entre el 30 d’abril i el 5 de maig de 2017 al 
desert marroquí | RJ
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Quatre podis de la JAM 
a l’Ultra Trail Montsant 

La secció de muntanya UltraJam 
va obtenir dues primeres posicions 
i dues segones a la Ultra Trail Serra 
del Montsant que es va disputar el 
22 d’octubre. Enric Dalmau i Paco 
Serrano van ser els primers de la ca-
tegoria Màster a la Half Trail (49 km) 
i a la Trail (26 km) respectivament. 
El també màster Enric Mayà i la ve-
terana Llum Capilla van ser segons a 
la Half | RJ
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primera derrota després de tres jornades  

El sènior B del CH La Salle va encaixar el 29 
d’octubre la seva primera derrota de la temporada 
a la pista del CH Ribes (33-23), que es consolida 
com un dels líders del grup B de Quarta Catalana. 
L’equip de Javier Córdoba, que havia guanyat els 
dos primers partits contra l’UEH Calella B (20-27) i 
el CHE Lloret (27-19), ocupa la quarta posició amb 
4 punts. D’altra banda, el sènior A lassal·lià és sisè 
a 1a Estatal amb 9 punts i encadena quatre jorna-
des sense perdre amb tres empats i una victòria. En 
canvi, el sènior femení segueix sense puntuar des-
prés d’haver disputat sis partits a Lliga Catalana | RJ 
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3a Copa Catalana de Curses de Resistència de la FEEC

La secció de muntanya de la JAM, que es va inscriure aquesta temporada 
a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, ha aconseguit un 
gran èxit a la 3a Copa Catalana de Curses de Resistència, sent l’únic club 
que ha situat dos dels seus atletes, Enric Dalmau i Jordi López, entre els 
deu primers de la classifi cació absoluta sumant les posicions aconseguides 
a les proves del seu calendari: Pels Camins del Matxos, Half Ultra Estels del 
Sud, Cadí Marató, Cursa de Resistència Valls d’Àneu, Half Ultra Trail Serra 
Montsant i Roures Extrem. Dalmau, de 52 anys, ha guanyat a la categoria 
Màster, mentre que López, de 44, ha estat segon a la de Veterans | RJ 
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FUTBOL SALA
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després de dues victòries seguides
L’equip de Carlos Riquelme és vuitè al grup 1r de 1a Divisió amb un total de 6 punts 

FUTBOL SALA
�  Í¹¨¦¤«  ¬¦  ¿�Î Ï£¤Á¥©¬© Ð§ §¦Ñ£¤ © Ò¦¢¥¦¢© ·«¨«§«»
amb un balanç de tres victòries i una única derrota

El juvenil de l’EF 
Montcada només 
ha perdut un par-
tit contra el líder i 
és segon al grup 3r 
amb 9 punts grà-
cies a tres victòries
contra el CFS Ma-
tadepera (0-4), l’AE 
Fortaleza (7-1) i Es-
cola Pia B (5-3)  | RJ ��"%
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El cadet A del CFS Montcada, 
que havia encadenat dues vic-
tòries seguides contra el CN 
Sabadell B (0-1) i l’FS Sant 
Joan Vilassar de Mar B (5-1), 
va perdre a l’última jornada 
de forma contundent a la pista 
d’un dels líders, l’AEFS Arrels 
(11-1). Després de la disputa 
de quatre jornades, l’equip que 
entrena Carlos Riquelme ocu-
pa el vuitè lloc del grup 1r de 
Primera Divisió amb 6 punts 
i un balanç de dues victòries i 
dues derrotes | RJ 
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Ô ��Õ�dji� Ö�f���� ��i � �����× el cadet A va superar l’FS Sant Joan Vilassar de Mar B (5-1)

HANDBOL
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de la selecció catalana juvenil masculina

³�%�
Ù���
�Ã

TAEKWONDO

qz Èz~Ú n�� Ûw~tÜ wÚuÝ Þ|Þ ß�Çszz�Þ sz

Campionat de Catalunya de Poomsae
El club local va assolir el 16 d’octubre dos metalls d’or, un de plata i tres de bronze

El Club Lee Young va obtenir 
sis medalles (dos ors, una plata 
i tres bronzes) al Campionat de 
Catalunya de Promoció Infantil
i Adult de Poomsae que es va dis-
putar el 16 d’octubre al pavelló de 
la Mar Bella de Barcelona amb la 
presència d’un miler de competi-
dors. Izan Mateo (benjamí B) i 
Anjie Sun (alevina B) es van pen-
jar l’or. La plata va ser guanyada 
per Ángela Rodríguez (sènior 2) 
mentre que Lucas Fernández (in-
fantil A), Diego Martínez i Yaiza 
Grajales (ambdós alevins A) es 
van endur el bronze | RJ 
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el derbi contra el CD Montcada (5-3)
Després de cinc jornades, ambdós equips estan empatats a 6 punts a la classifi cació

L’aleví A de l’EF Montcada va 
guanyar per 5 a 3 el derbi contra 
l’aleví A del CD Montcada que 
es va disputar el 22 d’octubre a 
l’estadi de la Ferreria en un par-
tit corresponent a la 4a jornada 
del grup 13è de Segona Divisió. 
Després de la disputa de cinc 
partits, ambdós equips estan 
empatats amb 6 punts amb un 
mateix balanç de dues victòries 
i tres derrotes, ocupant la part 
mitja-baixa de la classifi cació | RJ 
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cistella, la primera derrota a Segona Divisió Nacional 

L’AE Montserrat 
Miró, que havia gua-
nyat els dos partits 
que havia disputat, 
va perdre el 23 d’oc-
tubre a casa contra 
el KCB C (17-18) 
per una cistella de 
diferència. Els mont-
cadencs són quarts 
amb 4 punts | RJ

BÀSQUET
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amb un balanç de dos triomfs i tres ensopegades

El júnior A de l’UB 
MiR és sisè al grup 
1r del nivell A des-
prés de cinc jorna-
des. Els blaus han 
perdut tres partits i 
n’han guanyat dos. 
El seu últim triomf 
va arribar el 23 d’oc-
tubre contra el CB 
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Arnau Titos, jugador del CH La 
Salle, va participar en un entre-
nament amb la selecció catalana 
juvenil que es va fer el 30 d’oc-
tubre al pavelló de la Verneda de 
Barcelona. Titos té 17 anys i juga 
al juvenil A lassal·lià, tot i que ja 
ha debutat amb el sènior A | RJ

>> ïðñò óò ñôóòõðö ÷øôùúðûü ÷ô óøýþ ïÿ 
i el CD Montcada a 


