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BÀSQUET
El CB Montcada renuncia per 

problemes econòmics a tenir un 

equip sènior, sot 21 i jú nior

TENNIS DE TAULA     
La Unió recupera una secció que ja 

va funcionar fa 30 anys per difondre 

aquest esport entre joves i adults

PÀG. 28 PÀG. 30 

Els taekwondistes Alberto Jo Lee, 
del Lee Young Montcada, i la ba-
llarina Eva Nieto, del Club de 
Ball Esportiu Endansa, van ser 
escollits com a millors esportistes 
masculí i femení respectivament 
a la gala dels Premis Esportius 
2012, que va tenir lloc el passat 
6 de juliol a l’Àgora de Montca-
da Aqua, de nou plena de gom 
a gom.  El guardó a la millor 
entitat esportiva de la ciutat se’l 
va endur aquesta temporada 
la UE Sant Joan de futbol. Pel 
que fa al nou premi instaurat en 
l’edició d’aquest any, el de millor 
entrenador, va ser per al tècnic 
del primer equip del Futbol Sala 
Montcada, Jordi Rozas.

Altres guardons. Durant la festa de 
l’esport local també es van repar-
tir altres premis. El guardó a la 
dedicació a l’esport escolar va ser 
per a María Jesús Castellano, del 
club de gimnàstica de La Unió; 
el premi a la dedicació a l’esport 
federat el va guanyar Pedro Li-
trán, president de l’FS Montca-
da; el trofeu a la tasca arbitral va 
ser per a Pascual Palos, del Club 
Lee Young Montcada; i el premi 
a la dedicació a l’esport per a dis-
capacitats va recaure en Miguel 
Franco, del Club Shi-kan.
Un dels moments més emotius 
de la vetllada va ser l’homenatge 
a títol pòstum a Antoni Gum-
bau, president de la Penya Bar-
celonista de Montcada que va 
morir el passat 10 de novem-
bre. L’Ajuntament va decidir fer 
aquesta distinció en reconeixe-
ment a la seva dedicació a l’esport 
local en diversos aspectes, primer 
com a jugador del Club Bàsquet 
Aismalibar i després com a direc-

tiu de diverses entitats, entre les 
quals destaca la seva etapa a la 
presidència del CD Montcada 
quan estava a Tercera Divisió.

Els Premis Esportius 2012 també 
van comptar en aquesta edició 
amb una novetat, el premi del 
jurat, que va decidir homenatjar 
José Ortín, un ciclista veterà que 
ha guanyat en nombroses oca-
sions algunes de les proves més 
importants a nivell estatal com 
la Quebrantahuesos. La festa, 
que va comptar amb l’assistència 
d’unes 400 persones, també 

va incloure el reconeixement a 
tots els esportistes i equips que 
han quedat campions en les se-
ves respectives competicions. 
En l’apartat escolar, el centre El 
Turó va rebre el premi al col.legi 
amb més esportistes, El Viver es 
va endur el guardó del fair-play i 
l’Escola de Natació va guanyar el 
premi a l’entitat amb més èxits a 
nivell escolar.
La gala també va tenir moments 
per a l’humor amb el monolo-
guista Andreu Casanova i per 
a la música amb l’actuació de 
Mariona Grau i Maria Ganella, 
dues alumnes del taller del curs 
de guitarra de la Regidoria de 
Cultura i Patrimoni. Els Premis 
Esportius estan organitzats per 
l’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure amb el suport de Montca-
da Comunicació. 

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

PREMIS ESPORTIUS 2012

El taekwondista Alberto Jo Lee i la ballarina 
Eva Nieto, millors esportistes de la ciutat
La UE Sant Joan va guanyar el guardó a millor entitat, mentre que Jordi Rozas, del primer equip de l’FS Montcada, el de millor entrenador 

Alguns dels premiats durant la gala dels Premis Esportius 2012 es van fer una foto de grup en finalitzar el lliurament de guardons, que es va fer a l’Àgora de Montcada Aqua el passat 6 de juliol
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La festa de l’esport 
local es va fer el dia 6 a 
l’Àgora de l’Aqua amb 
unes 400 persones

 

L’alcaldessa, María Elena Pérez 

(PSC), va destacar durant el seu 

parlament a l’entrega de premis 

que Montcada és un municipi es-

portiu gràcies a la feina feta per les 

entitats i els esportistes montca-

dencs: “Gràcies per fer de l’esport 

un dels distintius de la nostra ciu-

tat”. Per la seva banda, el regidor 

d’Esports, Marc Rodríguez (PSC), 

va remarcar que l’objectiu dels 

Premis és “unificar tots els reco-

neixements en una gran festa de 

l’esport montcadenc”.

Els premiats també van tenir parau-

les d’agraïment per a les persones 

que els han ajudat a aconseguir els 

èxits de la temporada. El taekwon-

dista Alberto Jo Lee, del Lee Young, 

va lloar la figura del seu mestre, 

José Santiago, i el suport dels seus 

companys: “Aquest premi  de 

millor esportista local també és 

vostre”. La ballarina Eva Nieto es 

va mostrar sorpresa pel guardó de 

millor esportista femenina “perquè 

encara costa considar el món del 

ball com un esport”. 

D’altra banda, el jugador Sergio 

Hermoso, que va recollir el premi a 

la millor entitat esportiva en repre-

sentació del Sant Joan, va agrair a 

tothom el seu suport per guanyar 

la lliga: “Necessitem l’ajut de tots 

vosaltres per seguir endavant amb 

el nostre projecte”. El guardonat 

amb el premi de millor tècnic de la 

temporada, Jordi Rozas, del primer 

equip de l’FS Montcada, va tenir 

paraules d’agraïment al cos tècnic 

i la directiva del club per confiar 

en la seva persona: “Volem seguir 

portant el nom de Montcada a tot 

arreu” | SA 

Els agraïments a l’esport montcadenc
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El fill d’Antoni Gumbau, l’alcaldessa i la vídua de l’homenatjat, Teresa Casajuana, amb el guardó a la menció especial atorgada a títol pòstum

El monologuista Andreu Casanova va posar les notes d’humor a una gala que va aplegar unes 400 persones a l’Àgora de Montcada Aqua

Mariona Grau i Maria Ganella durant l’actuacióMiguel Franco va recollir el premi a l’esport per a discapacitats amb la nena Laura Ballesta

Pedro Litrán, premi a l’esport federat

Pascual Palos, premi a la tasca arbitral

José Ortín, amb la distinció del jurat

María J. Castellano, premi a l’esport escolar

El jurat dels Premis Esportius 2012, presidit pel regidor d’Esports, Marc Rodríguez (a la dreta)

Íker i Ibai López van inaugurar la cerimònia L’E Natació, amb el trofeu de millor club escolar
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Per primera vegada en el seus 33 
anys d’història el CB Montcada 
no tindrà un eq uip sènior la pro-
pera temporada. El club, que està 
en ple procés per fer un canvi a 
la presidència i que encara no ha 
rebut la subvenció anual del seu 
principal patrocinador, Valenti-
ne, ha tingut molts problemes 
per fer front a les despeses que 
suposa estar en una categoria 
com la Lliga EBA. “Comencem 
de zero. La nostra filosofia serà 
treballar amb la base després 
d’una temporada que ha estat 
bastant caòtica”, ha comen-
tat Cristina Ximenis, membre 
de la comissió que ara mateix 
s’encarrega de la gestió del club 
després de que el 9 de juliol la 
directiva presentés una moció de 
censura en contra del president, 
Luismi Rodríguez. 
Ximenis considera que tenir 
l’equip a EBA amb una plantilla 
tan cara va ser un error: “La ges-
tió del sènior ha estat errònia 
i suposava una despesa econò-
mica que el club no podia su-
portar. A la lliga EBA es podia 
tenir un sènior amb gent de la 
casa. Ara, no estariem així”. 
Tots els jugadors que formaven 
part de la plantilla, i que no co-
braven des de principi d’any, han 
deixat el club davant la manca 
d’expectatives de tenir un equip 
sènior. Entre ells, el capità Raúl 
Ortega, que després de 15 anys 
en el club, marxa al Cerdanyo-
la, i Aitor Murúa, que jugarà al 
Castellar. 
Tot i els problemes econòmics, el 
Valentine Montcada, que ha tin-
gut dos entrenadors (Mario del 

Campo i Mateo Rubio) va fina-
litzar la lliga a la cinquena posició 
de la Lliga EBA i es va quedar a 
les portes de poder jugar la fase 
d’ascens.  

Més retallades. El sènior no serà 
l’única categoria sacrificada per 
les retallades del CB Montcada, 
que tampoc comptarà amb un 
Sub-21 i un júnior. La categoria 
cadet serà, per tant, la més gran 
d’una entitat que vol incidir 
especialment en el treball amb 
l’Escola. Cristina Ximenis parla 
d’una temporada de transició: 
“Si aconseguim fer bé les coses 
i que la gent torni a confiar en 
nosaltres, estic convençuda que 
en la temporada 2013-2014 po-
drem tornar a tenir equips a 
totes les categories i recupera-
rem el sènior”.
El club ha decidit aturar-se per 
fer aquesta reestructuració espor-
tiva, que ha anat acompanyada 
d’un canvi a la directiva. Ara els 
socis hauran de votar si accepten 
la moció de censura presentada 
contra el president. Si hi ha un 
25% del sí, s’obrirà un procés per 
convocar unes eleccions mentre 
que el club dirigeix de forma pro-
visional per una comissió gestora 
formada per antics membres de 
la junta i alguns pares i mares 
que han decidit que els seus fills 
continuïn a l’entitat. Tots i els in-
tents d’aquesta redacció, el presi-
dent Luismi Rodríguez ha decli-
nat l’oferiment de donar la seva 
versió. “Vam parlar amb el 
Luismi i li vam fer veure que 
el club necesitava un canvi. Ell 
ha fet tot el possible perquè el 
CB Montcada tirés endavant 

durant aquests dos anys, però 
no ha tingut sort. No tenim cap 
problema amb ell, el club està 
per sobre de les persones”, ex-
plica Ximenis, que reconeix que 
li sap especialment greu veure 
com un equip sencer s’ha anat 
a l’Evira Cuyàs per formar un 
júnior: “Per a mi, és com un 
càstig”. 

Ximenis, que encara no ha deci-
dit si serà una possible candidata 
a la presidència, reconeix que en 
les últimes setmanes l’entitat ha 
passat per moments molt crítics 
“que només s’han pogut supe-
rar gràcies al suport d’un grup 
de pares i mares que volen que 
els seus fills puguin continuar 
gaudint amb el bàsquet”.

Rafa Jiménez | Redacció

BÀSQUET 

El CB Montcada no tindrà cap equip sènior 
per primera vegada a la seva història 
La delicada situació econòmica de l’entitat, que tampoc tindrà equip Sub-21 i júnior, ha provocat una moció de censura en contra del president

 

Raúl Ortega, capità del Valentine 

Montcada, va néixer a Cerdan-

yola, però es considera “mont-

cadenc d’adopció”. Als seus 

30 anys, ha estat la meitat de la 

seva vida jugant al CB Montca-

da. El 28 d’abril, el Valentine va 

acomiadar la temporada amb 

una victòria contra el Granollers 

(89-83) al pavelló Miquel Poblet. 

El capità mai es va  imaginar que 

aquell seria el seu últim partit 

amb el club de la seva vida. “Si 

ho hagués sabut, m’hauria pres 

aquest últim partit d’una altra 

forma. No ha estat la millor 

forma d’acomiadar-se”, explica 

Ortega, que ara considera que el 

més important és garantir la su-

pervivència de l’entitat:  “El valor 

d’un club està en el seu planter, 

no passa res si durant una èpo-

ca no hi ha sènior”. Raúl retorna 

als seus origens per jugar amb el 

CB Cerdanyola, tot i que reconeix 

que li costarà adaptar-se. “L’altre 

dia vaig anar al pavelló i no co-

neixa a ningú. Res a veure amb 

el que em passava al Poblet!”. 

Tot i marxar, Ortega ja li ha dit als 

dirigents del club que està obert 

a anar venint a ajudar en alguns 

entrenaments de la canalla. Se-

gons ell, “una excusa per con-

tinuar tirant a cistella a la pista 

on he jugat” | RJ 

Montcadenc d’adopció

El primer equip sènior ja forma part de la història d’un club que ara lluitarà per poder recuperar-lo
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Es manté la plantilla campiona i arriben el tancament Manel Muñoz i l’ala Sergi Ruiz

FUTBOL SALA. SEGONA DIVISIÓ B

L’FS Montcada es reforça amb 
dos fitxatges de garantia

Després de viure una temporada 
històrica amb l’ascens a la Sego-
na Divisió B sense haver perdut 
cap partit, l’FS Montcada no es 
vol aturar i es planteja el repte 
de tornar a estar en posicions  
capdavanteres a la seva nova ca-
tegoria. Per intentar assolir aquest 
objectiu, el tècnic Jordi Rozas ha 
decidit mantenir el bloc que va 
ser campió i ha pogut lligar dos 
fitxatges de renom al futbol sala 

català: Manel Muñoz, tancament 
que prové del Barceloneta i que té 
experiència en Divisió d’Honor, i 
l’ala Sergi Ruiz, format en el pres-
tigiós planter de Marfil Santa Co-
loma i que fins ara estava jugant 
a l’Escola Pia. “Amb aquestes in-
corporacions ja tenim un grup 
molt competitiu. Si el mercat 
ens dóna alguna opció, només 
serà per portar algún jugador 
que ens doni un salt de qualitat 
important”, ha comentat Rozas. 

El tècnic també ha confirmat les 
baixes de Félix Alcácer, Kike Se-
rrano i Jordi Sánchez. 
El conjunt montcadenc iniciarà la 
pretemporada el 27 d’agost i debu-
tarà a la nova categoria el 15 de 
setembre, tot i que encara no s’ha 
fet el calendari. Sí es sap que ju-
garà quatre amistosos, tres a casa 
contra l’Escola Pia (19 d’agost), el 
Toulouse (1 de setembre) i el Ba-
rça B (5 de setembre); i un a fora, a 
la pista del Manresa, el dia 8. 

Rafa Jiménez |  Redacció

Després d’un any acostumat a guanyar-ho tot, l’FS Montcada es torna a mostrar ambiciós
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Els verds disputaran el seu primer partit de lliga contra l’Avià, a casa, el 9 de setembre

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada tanca la plantilla 
amb l’entrada d’Edu Alliaume

El CD Montcada ja té tancada la 
seva plantilla per a la temporada 
2012-2013 amb la incorportació 
d’un setè fixatge que s’afegeixen als 
de Gerard Pujol, Sergi Carmona, 
David Bermúdez, Sergi Arranz, 
Joan Morera i Dani Lladó. Es trac-
ta d’Edu Alliaume, migcampista 
de 23 anys que fins ara estava ju-
gant a la UE Sants. Alliaume, i la 
resta dels seus companys, ja saben 

que l’Avià, a l’estadi de la Ferreria, 
serà el primer rival a la lliga, que 
començarà el 9 de setembre. 
Els verds iniciaran la pretempora-
da el 6 d’agost i fins a l’inici de la 
competició oficial disputaran cinc 
amistosos, tots a casa, i alguns con-
tra equips de categoria superior. El 
primer es jugarà el diumenge 12 
d’agost contra la UE Llagostera, 
de Segona B, a les 19.30h. Durant 
el següent cap de setmana, els 

verds tindran un doble compro-
mís contra el CF Montasenya, de 
Tercera Divisió  (18 d’agost, 20h), i 
el segon equip de l’Espanyol B, de 
Segona B (19 d’agost, a les 20h). El 
25 d’agost, la UD Viladecans, de 
Primera Catalana (20h), visitarà 
Montcada. L’1 de setembre, els 
verds faran la seva presentació ofi-
cial amb un partit contra el Marti-
nenc, també de Primera Catalana, 
a les 20h.

Rafa Jiménez  |  Redacció

Víctor Pacheco és un dels jugadors que continuarà vestint de verd la propera temporada
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Tot i tenir una sanció de 19 partits, el club vol tenir-lo en plantilla si el jugador està d’acord

FUTBOL. SEGONA CATALANA

La UE Sant Joan planifica la 
temporada pendent d’Abdul

Abdul, davanter de la UE Sant 
Joan, va perdre els nervis en el 
penúltim partit de la passada tem-
porada al camp de La Herradura, 
esgarrapant l’àrbitre. L’agredit va 
necessitar assistència mèdica, un 
agreujant per al jugador que va ser 
sancionat amb 25 partits, xifra que 
amb l’indult d’Ángel María Villar, 
president de la Federació espanyo-
la, ha quedar rebaixada a 19. Si el 
jugador dóna el seu consentiment, 
el club de Can Sant Joan té la in-
tenció de tramitar-li la fitxa i espe-
rar a que finalitzi la seva sanció.  
El club ja ha comunitat cinc 
baixes (Loren, Abis, David, Lara 
i Pendón) i sis fitxatges: l’interior 
esquerra Marcos Fernández (Ro-
quetenc); el davanter Marc Pérez 

(Atlantic); el porter Joan Artès 
(Santa Maria);   l’interior esquerra 
Xavi Muñoz, el central Francisco 
de Xabier ‘Vasco’ i el porter Quim 
Porqueres, tots tres del Poble Sec. 
L’equip començarà la pretempo-

rada el 20 d’agost i debutarà a la 
nova categoria el 9 de setembre, a 
Mataró. La presentació serà l’1 de 
setembre (19h) amb un triangular 
a casa contra el Sabadell Nord i el 
juvenil de l’Unificació Bellvitge.

Rafa Jiménez  |  Redacció

Ara mateix, és una incógnita que Abdul torni a vestir la samarreta de la UE Sant Joan
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El Santa Maria, interessat 
en el tècnic Juan Meca

Després del seu descens a la Quar-
ta Divisió, el Santa Maria ja pensa 
en la propera temporada. El pre-
sident, Francisco Romero, busca 
entrenador i ja ha mantingut con-
verses amb Juan Meca, extècnic 
del juvenil del CD Montcada que 
ha estat a les últimes dues tem-
porades treballant al Mercantil. 
De moment, Meca no vol confir-

mar si serà el nou entrenador del 
Santa Maria. “Properament, em 
reuniré amb l’actual plantilla 
i estic parlant amb altres juga-
dors per formar un bon equip, 
tot i que no és gaire fàcil perquè 
no és una categoria molt atracti-
va. Vull formar un grup seriós 
i compromès, si no és així no 
agafaré la direcció de l’equip”, 
ha explicat Meca.

L’entrenador vol un projecte seriós abans de donar el sí definitiu

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. QUARTA CATALANA
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Juan Meca, al centre de la imatge durant una presentació, va entrenar el juvenil del CD Montcada
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És una iniciativa d’un grup de jugadors federats que volen difondre aquest esport 

La Unió recupera la secció de 
tennis de taula 30 anys després

La Unió de Mas Rampinyo am-
plia el seu ventall d’activitats 
amb la recuperació d’una secció 
esportiva, el Tennis Taula La 
Unió, que ja va funcionar en-
tre els anys 1974 i 1983. Sota la 
coordinació de Francisco Javier 
Aguado, i amb el suport del pre-
sident de l’entitat, Jordi Escrigas, 
aquesta nova secció neix amb la 
intenció de donar a conèixer el 
tennis-taula al nostre municipi i 
ocupar el forat existent, ja que 
fins ara no existia cap club ni 
instal·lació que estiguessin dedi-
cats a aquest esport. Ara mateix, 
el TT La Unió està integrat per 
una desena de membres, entre 
ells alguns jugadors que estan 
federats, en actiu i en categories 
nacionals, que estan disposats 
a oferir els seus coneixements 
per formar a persones que es 

vulguin iniciar o millorar el seu 
rendiment en aquest esport tant 
en una vessant lúdica com com-
petitiva. Aquesta nova escola 
està oberta als adults de qualse-
vol edat i als nens i nenes majors 
de 5 anys. 
Les instal·lacions de La Unió 
s’adapten per poder jugar al ten-
nis taula tots els dimarts i dijous, 
al matí, de 9.15h a 12.00h. Des-
prés de les vacances d’agost, els 
horaris s’ampliaran amb l’inici 
de les classes infantils, a la tarda, 
de 17.00h a 19.00h. Els dimarts 
també es donarà l’opció de poder 
entrenar, de 21.30h a 24.00h. Per 
a més informació sobre les quo-
tes, ja que hi haurà preus espe-
cials per als socis de la Unió, es 
pot contactar amb el telèfon 685 
971 923; entrar a la pàgina del 
facebook o el twitter (@ttlaunio) 
o apropar-se a la mateix Unió 

(Avinguda Catalunya, 16-18), 
tots els dies, de dilluns a diven-
dres, de 16h a 19h. 
En un futur, un dels altres objec-
tius del TT La Unió és expandir 
el seu projecte a les escoles per 
poder crear un lliga escolar, així 
com organitzar torneigs tant a 
nivell amateur com federatiu. 
Els seus responsables també 
s’ofereixen per col·laborar amb 
altres entitats del municipi, rea-
litzant exhibicions o xerrades.

Open. Per donar-se a conèixer al 
municipi, el TT La Unió va or-
ganitzar el 7 de juliol la primera 
edició del Open Tennis Taula La 
Unió. El torneig va comptar amb 
la participació de 14 jugadors. La 
victòria va ser per a José Hurta-
do, integrant del TT La Unió, 
que en la final va guanyar Alber-
to Poza, del TT Cubelles.

> Èxit a la Copa Catalana Internacional de BTT

Els ciclistes montcadencs Anna Villar i Pau Egeda, del Tomàs Belles-Canno-

dale, s’han proclamat campions de la Copa Catalana Internacional de BTT 

a la categories absoluta femenina i Màster 30 respectivament, disputada 

el  cap de setmana del 7 i el 8 de juliol, coincidint amb els SkyGames a la 

Ribagorça. La corredora local es va destacar des del principi de la prova, 

arribant en solitari a la meta amb un temps de 2 hores i 3 minuts, amb un 

avantatge de 5 minuts respecte a la segona. A la categoria masculina, Egeda 

va anar imposant el seu ritme amb un registre d’una hora i 42 minuts, a tres 

de diferència sobre el seu perseguidor. La prova es va desenvolupar en un 

circuit d’alta muntanya amb una volta de 33 quilòmetres | SA 

> L’AE Can Cuiàs encara no sap on jugarà

L’AE Can Cuitàs de futbol sala, que va quedar quart a la Primera Divisió, 

encara no sap si podrà pujar a Preferent. A l’espera de la decisió de la 

Federació sobre els descensos compensats, el tècnic Matías Ruiz ja ha 

tancat la plantilla amb el fitxatge de quatre jugadors. “Estiguem a la cate-

goria que estiguem, el nostre objectiu és continuar sent ambiciosos”, ha 

comentat Ruiz. El club ha decidit formar un juvenil, que entrenarà el segon 

entrenador del primer equip, José Antonio Ortega | RJ 

Begoña Iglesias, ex portera del des-
aparegut BM Montcada, torna al 
municipi per jugar la propera tem-
porada a La Salle Iste femení, que 
ha pujat a la Lliga Catalana. Igle-
sias coneix bé la categoria ja que la 
temporada passada va defensar els 
colors de La Roca del Vallès. Igle-
sias és una portera d’experiència 
que ha jugat a Divisió d’Honor 
amb el Lleida Lleida i La Perdo-
ma de Tenerife, on també va ser 
entrenadora de porteres i fisiote-
rapeuta. Després de recuperar-se 
d’una operació d’hèrnia discal va 
tornar a Catalunya fa dos anys.  

Sènior masculí. L’equip de Jaume 
Puig ja té tancada la seva plantilla 
per al seu segon projecte a la Pri-
mera Estatal. Després de confir-
mar-se els fitxatges d’Alberto Gar-
cía ‘Turu’ i Oriol Farrés, el club 
ja ha comunicat oficialment les 
baixes de Vicente Sancho i Iván 
Pla, dues de les incorporacions de 
la temporada passada. El futur de 
Manel Gámiz és tota una incògni-
ta ja que podria deixar l’equip per 
un canvi de residència. El sènior 
masculí iniciarà la pretemporada 
el 20 d’agost.

Exjugadora de l’antic BM Montcada, té experiència amb equips de Divisió d’Honor

Rafa Jiménez | Redacció

HANDBOL

Begoña Iglesias torna a Montcada 
per defensar la porteria de La Salle

> Pep Vives, reforç per al cos tècnic de La Salle

Amb l’objectiu de reforçar el seu cos tècnic, el CH La Salle ha incorporat 
l’entrenador Pep Vives, que dirigirà el juvenil i el cadet femení, a més de 
l’infantil masculí. Vives –al centre de la foto al costat de Josep Maresma, 
president del club, i Àlex Expósito, nou coordinador de la secció femeni-
na– és l’actual seleccionador català juvenil i el segon a la selecció catalana 
absoluta en categories femenines. El CH La Salle tindrà la temporada vi-
nent equips a totes les categories femenines, des de juvenil fins a infantil. 
Esperanza Hoyos continuarà dirigint el sènior femení i Antonio Muñoz, 
el del Màster. El tècnic de l’infantil femení serà Pere Arbona, que també 
continuarà dirigint l’Escola. Pel que fa a la secció masculina, Jaume Puig 
tindrà de segon a David González, que també serà el coordinador dels dos 
sèniors i del juvenil masculins. L’entrenador del juvenil serà Àlex Expósito 
i el del sènior B, Òscar Sanfelipe. Els conjunts infantils estaran dirigits per 
Pau Maresma, Pep Vives i Ricard Preses | SA   

> Futbol a la muntanyeta de la Font Pudenta 

L’associació de veïns de la Font Pudenta va celebrar el 15 de juliol el seu 
campionat anual de futbol al camp de la muntanyeta. Durant el matí van 
competir unes 40 persones, distribuïdes en dos equips petits i tres grans. 
Un grup format per jugadors del barri es va imposar després de guanyar el 
seus dos partits per 8 a 2. A la foto, alguns dels participants | RJ 

PING-PONG

Rafa Jiménez | Redacció
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El Tennis Taula La Unió ha tornat gràcies a aquest grup de jugadors que estan federats
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JORNADA SOLIDÀRIA

Els montcadencs neden 39.500 metres 
a favor dels afectats per l’esclerosi 
El ja tradicional ‘Mulla’t’ es va fer el 8 de juliol a la piscina coberta de Montcada Aqua 

La piscina de Montcada Aqua 
va acollir el 8 de juliol la 19 ena 
edició del ‘Mulla’t per l’esclerosi 
múltiple’, iniciativa solidària 
promoguda per la Fundació So-
bre l’Esclerosi Múltiple, amb el 

suport de l’IME. Durant tot el 
matí, unes 125 persones van pas-
sar per la piscina de l’Aqua tant 
per a nedar com per a participar 
a la master class d’aquagym, ac-
tivitat amb la que es va donar 
inici a la jornada. En total, es van 

nedar uns 39.525 metres, una de 
les xifres més elevades que s’han 
registrat mai amb aquesta acció 
solidària al nostre municipi. El 
‘Mulla’t’ va comptar amb la par-
ticipació de Mar Rodríguez, re-
gidor d’Esports de l’Ajuntament.

ACTIVITATS D’ESTIU

El programa al carrer finalitza 
amb una bona participació

Bona participació a les activitats 
d’estiu que l’Institut Municipal 
d’Esports va organitzar entre el 9 
i el 16 de juliol. El programa es va 
tancar amb la marató d’spinning 
que es va fer a la plaça Lluís Com-
panys, on es van col·locar una 
trentena de bicicletes. Les tres ses-
sions de ciclo indoor, dirigides per 
monitors de Montcada Aqua, van 
omplir totes les places disponibles. 
La primera activitat va ser el tor-
neig de 3x3 de futbol al carrer que 
es va fer el 9 de juliol davant el pa-
velló Miquel Poblet amb el suport 
del Futbol Sala Montcada. Prop 
d’una trentena d’equips van par-
ticipar en aquesta activitat que es 
va fer durant tota la tarda i que va 
atraure un gran nombre de públic. 
D’altra banda, un centenar de 
nens, joves i adults va participar a 
la darrera edició del Campionat de 
Natació Vila de Montcada que es 
va fer l’11 de juliol a la piscina mu-

nicipal de la zona esportiva centre. 
En total es van disputar 20 proves, 
16 individuals de diferents edat i 4 
de relleus. La nota divertida la van 

posar els components de l’equip 
‘Super Yeyé’ que, disfressats de 
banyistes d’època, van participar 
en una cursa de relleus.

Rafa Jiménez | Redacció

El 9 de juliol, el futbol va ocupar la zona exterior del pavelló Miquel PobletLes tres sessions d’spinning es van omplir i les places es van exhaurir dies abans de la celebració

Un centenar de joves va participar al Campionat de Natació Vila de Montcada

No va quedar ni una plaça lliure a les tres sessions que es van organitzar d’spinning

Alguns dels premiats, al costat de Marc Rodríguez, María Elena Pérez i Juan Parra

La jornada solidària va començar amb una sessió especial d’aquagym
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L’IME obre les inscripcions 
el pròxim 3 de setembre

Els equips que vulguin disputar 
el proper Torneig de Futbol 7 
que organitza l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME) podran 
fer les seves inscripcions a partir 
del 3 de setembre. Els que estiguin 
interessats hauran d’apropar-se 
a la seu de l’IME (c/ Tarragona, 
número 32) abans del 21 de setem-
bre, de dilluns a divendres, de 9 

a 13h, i dimarts i dijous, de 17 a 
19h. Els equips hauran d’abonar 
1.320 euros, quantitat que es po-
drà fer efectiva en dues quotes (en 
el moment de fer la inscripció i a 
principis de desembre). Els partits 
es jugaran els dimecres, de 19 a 
21h, i els divendres, de 19 a 22h. 
Els quatre millors classificats re-
bran un trofeu i el sis primers, una 
bonificació per a la següent edició. 

Els equips participants hauran d’abonar una quota de 1.320 euros

Rafa Jiménez | Redacció

TORNEIG FUTBOL-7


