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CH LA SALLE
El sènior masculí inicia un nou 

projecte a la Primera Estatal 

amb Jaume Puig a la banqueta

FUTBOL SALA
L’AE Can Cuiàs, que ha creat un nou 

equip juvenil, aconsegueix pujar de 

categoria i jugarà a Preferent 

PÀG. 28 PÀG. 29

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

Un CD Montcada sense sort debuta amb 
una derrota a l’últim sospir contra l’Avià
Tot i avançar-se amb un 2 a 0, l’equip verd no va poder mantenir el seu avantatge, i amb dos jugadors menys, va rebre l’últim gol al minut 85’
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La sort no va acompanyar el CD 
Montcada en el primer partit del 
seu nou projecte a la Primera Ca-
talana. El 9 de setembre, l’Unió 
Esportiva Avià, el primer visitant 
de la temporada a l’estadi de la 
Ferreria, es va emportar els tres 
punts després de guanyar per 2 a 
3 un partit ple de moviments en 
el marcador i amb protagonisme 
per a l’àrbitre, el tarragoní Gurre-
ra Farnós. En els primers minuts, 
els homes de Jordi Salvanyà van 
dominar el partit, mostrant un 
bon nivell de joc i compenetra-
ció, factors que els van permetre 
situar-se per davant en el marca-
dor amb dos gols, aconseguits 
per Ángel Cuéllar i Sergi Arranz 
abans del minut 10. Els d’Avià 
van reaccionar ràpidament i en-
cara a la primera part van acon-
seguir empatar. El primer gol 
dels visitants, amb unes possibles 
mans, va encendre els ànims del 
públic contra l’àrbitre, que també 
va expulsar el defensa verd Raúl 
Pociello abans del descans. 
A deu minuts del final, l’equip 
de Jordi Salvanyà va perdre un 
altre jugador amb l’expulsió 
d’Edu Alliaume, que va originar 
més tensió a les grades i entre 
els jugadors. Amb dos homes 
menys, el CD Montcada ho va 
continuar intentat, però un error 
en defensa va propiciar el gol de 
la victòria visitant al minut 85. 

En la roda de premsa posterior, 
Salvanyà va valorar l’esforç dels 
seus jugadors i la seva implica-
ció: “Ho han donat tot des del 
principi fins al final. L’única 
pilota que no hem defensat bé 
ens ha costat la derrota”. Tot i 
no sumar cap punt, l’afició va es-
tar al costat de l’equip en tot mo-
ment i va acomidar els jugadors 
amb una ovació com a premi al 
seu esforç. A les properes dues 
jornades, els montcadencs juga-
ran al camp del San Cristóbal i 
rebran la visita del Granollers.  

Fitxatges il·lusionants. Els dos 
primers expulsats del CD Mont-
cada van ser Raúl Pociello i 
Edu Alliaume, precisament dos 
dels nous fitxatges que el club 
va realitzar durant l’estiu. Ge-
rard Pujol, Sergi Arranz, David 
Bermúdez, Joan Morera, Dani 
Lladó, Sergi Carmona i Dani 
Martínez completen la llista de 
reforços del primer equip verd, 
que aspira a estar a la part alta de 
la taula, oblidant els problemes 
de les últimes temporades per 
evitar el descens. Aquest és el 
missatge que es va donar durant 
la presentació dels tres equips del 
club (el primer, el B i el juvenil) 
que es va fer l’1 de setembre amb 
la presència de l’alcaldessa, Ma-
ría Elena Pérez, i el president de 
la Federació Catalana, Andreu 
Subies. L’equip de Salvanyà va 

començar la pretemporada el 
6 d’agost i va jugar un total de 
cinc amistosos. Va perdre contra 
r com la UE Llagostera (0-9), la 
Muntayesa (0-1) i l’Espanyol B 
(2-1); i va guanyar els dos partits 
contra equips de Primera Cata-
lana com el Viladecans (4-1) i 
l’Unificació Llefià (1-0), en el dia 
de la presentació.

Acord entre clubs. Els socis del 
CD Montcada només hauran 
de pagar 5 euros si volen veure 
els partits com a locals del San 
Cristóbal, Mollet, Granollers, 
Ripollet, Cerdanyola, Sant Quir-
ze i Horta.

Una acció del primer partit oficial del CD Montcada a l’estadi de la Ferreria que va finalitzar amb una derrota per la mínima (2-3) 

> Èxit de la campanya de màrqueting del club
Sota el lema ‘#Juegas?’, el CD Montcada ha llançat una campanya de màr-

queting al seu web (www.montcadacd.com) i a les xarxes socials, que in-

clou diversos vídeos que promocionen el club i que han estat obra del crea-

tiu montcadenc Alberto Busquets. En els tres primers dies de llançament, 

l’espot oficial va rebre la visita de 14.000 persones | SA   

Laura Grau/Rafa Jiménez  | Redacció
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No hi haurà derbi entre el club de Terra Nostra i el nou equip creat pel CD Montcada

El Santa Maria, que no va poder 
mantenir la categoria la tempo-
rada passada, afronta a partir 
del 7 d’octubre un nou projecte a 
l’escalafó més baix del futbol fede-
rat, la Quarta Catalana. L’equip 
de Terra Nostra ho farà amb un 
entrenador nou, Juan Meca. En-
cara en ple procés de formació de 
la seva plantilla, Meca ho té molt 
clar: “Tingui l’equip que tingui, 
només hi ha un objectiu: pujar”. 
El Santa Maria va iniciar la pre-
temporada el 3 de setembre amb el 
gruix de jugadors de la temporada 
passada i alguns fitxatges com el 

de David Nieto o Jordi Moreno, 
exjugadors del juvenil del CD 
Montcada. El club de Terra Nos-
tra estarà el grup 15, només amb 
14 equips, i haurà de jugar contra 
alguns dels conjunts més conflic-
tius de la categoria. Durant la pre-
temporada, va guanyar a Polinyà 
per un clar 0 a 3 i va perdre contra 
la UE Sant Joan (1-5). El dia 23, 
jugarà un últim amistós a casa 
contra el Pajaril-Ripollet B. 

Montcada B. El sorteig fet a la Fe-
deració Catalana va determinar 
que no hi haurà derbi montca-
denc en aquesta categoria, ja que 

el segon equip del CD Montca-
da jugarà al grup 5. El Montcada 
B, que comença a la categoria 
més baixa del futbol català, és 
un equip de nova formació que 
s’ha creat “per donar cabuda a 
aquells jugadors que després 
de la seva fase de formació 
com a juvenils no tenen lloc al 
primer equip verd”, segons ex-
plica el president del CD Mont-
cada, Modesto ‘Tato’ Sanchís. El 
conjunt, entrenat pel tàndem for-
mat per Jonathan Àvila i Óscar 
Pérez, debutará a la lliga el 23 de 
setembre i jugarà els diumenges 
al migdia a l’estadi de la Ferreria. 

FUTBOL. QUARTA CATALANA

Santa Maria i Montcada B no 
compartiran el mateix grup 

Rafa Jiménez  | Redacció

El Montcada B, durant la seva presentació de l’1 de setembre a l’estadi de la Ferreria
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FUTBOL FEMENÍ

Rafa Jiménez  | Redacció

Mati, principal 
baixa del nou 
projecte de  
l’EF Montcada

Antonio Moya continuarà por-
tant les regnes del sènior femení 
de l’EF Montcada, que conti-
nuarà una temporada més a la 
Primera Divisió Catalana. La 
marxa de Mati, una de les re-
ferències de l’equip que ha fitxat 
pel CE Sabadell, és una de les 
baixes més destacades del nou 
projecte de l’equip, que també ha 
perdut Eva i Yolanda. Andrea 
Rius, amb una lesió al genoll, 
tornarà als entrenaments a finals 
d’octubre. Keila, Nerea Talavera 
i Ana són, de moment, els tres 
fitxatges del sènior femení que 
encara està a l’espera de poder 
fer més contractacions. 
El sènior femení debutarà a la 
lliga el 23 de setembre, rebent la 
visita a casa del Seagull, el filial 
del Badalona. Abans d’aquest 
primer partit oficial, les noies 
d’Antonio Moya van quedar 
terceres en un torneig de futbol-7 
que es va fer a Santa Bàrbara 
(Tarragona) i disputaran un 
amistós el 16 de setembre a casa 
contra la Barceloneta (12h). 
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El debut de la UE Sant Joan Atl. 
a la Segona Catalana al camp 
de l’Escola de Futbol Mataró va 
finalitzar amb derrota (2-1) i va 
posar en evidència la fluixa pre-
temporada que van fer els homes 
de José Manuel Martín ‘Pinti’, 
que van tornar a la feina el 20 
d’agost. Després de la derrota per 
la mínima a Mataró, el tècnic va 
reconèixer que els entrenaments 
van començar massa tard i sen-
se la plantilla al complet, factors 
determinants en el primer partit 
oficial de la temporada que es va 
jugar el 9 de setembre. “Hem co-
mençat bé, però els últims 25 
minuts els jugadors han acusat 
la falta de forma física i els de 
Mataró ens ha passat pel da-
munt, de fet podria haver es-
tar un resultat molt pitjor”, va 
explicar ‘Pinti’, que confia que els 
seus homes estiguin al cent per 
cent a final de mes. A les prope-
res jornades, l’equip jugarà el seu 
primer partit a l’estadi de Can 

Sant Joan contra el Sant Ignasi i 
viatjarà a Barberà per jugar con-
tra l’Andalucia. 

Presentació. La UE Sant Joan, 
que juga aquest any a la Se-
gona Catalana després del 
seu ascens, es va presentar 
davant la seva afició l’1 de  
setembre amb deu fitxatges: el 
porter Quim Porqueres; el cen-

tral Francisco de Xabier ‘Vasco’; 
el migcampista José González; els 
interiors Àlex Santander, Santiago 
López, Marcos Fernández i Xavi 
Muñoz; i els davanters Cristian 
Díaz, Marc Pérez i Emmanuelle 
Yeboah. De moment, el club no 
sap res d’Adbul, que no ha donat 
senyals de vida des del final de la 
temporada. L’acte de presentació 
va comptar amb la presència de 

Juan Parra, president de l’Àrea 
de Política Territorial. L’equip de 
Can Sant Joan es va emportar el 
seu torneig després de guanyar el 
Sabadell Nord (1-0) i el Poble Sec 
(1-0). Durant la pretemporada, 
els homes de ‘Pinti’ també van 
empatar contra l’Atlàntic (1-1), 
van perdre a Sant Celoni (2-1) i 
van superar el Santa Maria (1-5) 
en el derbi de l’11 de setembre.

Laura Grau/Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. SEGONA CATALANA

La UE Sant Joan acusa la manca de 
pretemporada i perd en el seu debut
Després de caure a Mataró (2-1), l’entrenador José Manuel Martín ‘Pinti’ creu que l’equip encara no està al 100%

La UE Sant Joan At. es va presentar davant la seva afició l’1 de setembre a l’estadi del barri abans de disputar el seu propi torneig 

Juan Meca, en primer terme, durant el primer entrenament de la temporada del Santa Maria
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El sènior masculí del Club 
Handbol La Salle, que tindrà 
a Jaume Puig a la banqueta, ja 
està preparat per començar el 
seu segon projecte a la Prime-
ra Estatal. L’equip montcadenc 
farà el seu debut oficial el 22 
de setembre a la pista del Sant 
Martí-Adrianenc. Amb la idea 
de potenciar més el treball amb 
gent de la casa, el primer equip 
masculí només ha fet dos fitxat-
ges: el porter Alberto ‘Turu’ 
García i el pivot Oriol Farrés. 
De moment, durant aquesta 
pretemporada que va començar 
el 20 d’agost, els lassal·lians han 
jugat un total de quatre amis-

tosos amb un balanç de dues 
derrotes i dues victòries. En 
aquesta preparació els montca-
dencs ja s’han pogut veure les 
caras contra equips que també 
estaran al grup 1 de la Primera 
Estatal. El duel contra l’H. Sant 
Esteve de Sesrovires va finalit-
zar amb derrota, però si va po-
der guanyar l’H. Esplugues al 
pavelló Miquel Poblet. Abans 
del debut oficial, l’equip encara 
jugarà un altre amistós el 14 de 
setembre contra el Granollers, 
un altre rival del mateix grup. 
“La nostra filosofia és tre-
ballar amb gent de la casa i 
l’objectiu per aquesta tempo-
rada no pot ser un altre que 

la permanència”, ha comentat 
Puig, que tindrà com a segon 
entrenador i preparador físic 
David Moratona, exjugador 
del primer equip.  Puig espera 

recuperar a temps per a l’inici 
de lliga al capità Xavi Benítez, 
que no ha pogut jugar cap par-
tit de la pretemporada per pro-
blemes físics. 

HANDBOL. CH LA SALLE

El projecte de Jaume Puig, 
preparat per al debut
El primer matx serà el 22S contra el Sant Martí-Adrianenc

Rafa Jiménez  |  Redacció
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Compte enrere per al nou Bron-
cesval Montcada, pensant en el 
seu debut a la tercera màxima 
categoria del futbol sala nacional, 
la Segona Divisió B, després del 
brillant ascens de la temporada 
passada. El primer partit dels 
montcadencs serà el 15 de se-
tembre a la pista del Premià de 
Mar, un dels equips més forts de 
la categoria i que està a la llista 
de favorits a l’ascens. Els de Jordi 
Rozas, que tindrà com a nou se-
gon entrenador a Renato, manté 
la base del curs passat amb tres 
reforços de luxe: Carlos Riquel-
me, Manel Muñoz i Sergi Ruiz. 
De cara a la nova temporada, 
Rozas, tot i reconèixer tenir una 
gran plantilla, no creu que el 
seu equip sigui un dels favorits 
per aconseguir tornar a pujar: 
“El club no m’exigeix res més 
que la permanència. Som 
uns nouvinguts a la categoria 
i volem anar partit a partit, 
però tampoc puc negar que la 
il·lusió és estar el més amunt 
possible”. 
Durant el seu camí de prepara-
ció, els montcadencs han  prota-
gonitzat una pretemporada molt 
irregular. En total, han disputat 
cinc amistosos amb una balanç 
d’una única victoria, contra el 
Blanes (3-7), de Tercera Divisió, 

i quatre derrotes contra l’Escola 
Pia (0-3), el Toulouse francès 
(1-2), el FC Barcelona B (3-4) i 
el Manresa (3-7). Aquesta últi-
ma derrota contra un rival de la 
matexia categoria, dies després 
d’oferir una molt bona imatge 
davant el filial del FC Barcelona, 
que juga a Segona, va generar 
dubtes a una setmana del debut. 
“Aquest últim amistós va ser 
un desastre. No ens va sortir 
res i ens ha de servir com un 
toc d’atenció. Tenim una bona 
plantilla, però no farem res si 
no treballem units i amb un 
bon grau de motivació”, ha ex-
plicat el tècnic Jordi Rozas. 

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL SALA. SEGONA DIVISIÓ B

Dubtes al Broncesval Montcada 
després d’una pretemporada irregular
L’equip de Jordi Rozas debuta a la Segona B el 15 de setembre a Premià de Mar, un dels favorits a l’ascens

Carlos Riquelme, Sergi Ruiz i Manel Muñoz són els tres fitxatges de la temporada

  Broncesval, nou patrocinador de l’FS Montcada per una temporada

Broncesval, empresa valenciana 

dedicada a la distribució de me-
talls no fèrrics, és el nou patro-
cinador de l’FS Montcada. L’acte 
de signatura de l’acord es va fer 
el 26 de juliol a l’Ajuntament, 
amb la presència de l’alcaldessa, 
María Elena Pérez, i del regidor 
d’Esports, Marc Rodríguez. Tots 
dos van rebre el president de l’FS 
Montcada, Pedro Litrán, i una re-
presentació del patrocinador for-
mada per Natalio i Javier Bayo, 
president i gerent de l’empresa 
respectivament | RJ D’esquerra a dreta, Marc Rodríguez, Pedro Litrán, Natalio Bayo i María Elena Pérez

BÀSQUET. CB MONTCADA

Rafa Jiménez  | Redacció

Sí dels socis 
a la moció de 
censura contra 
el president 

El 100% dels socis i sòcies del 
Club Bàsquet Montcada que es 
va apropar el 12 de setembre a 
la Casa de la Vila va votar a 
favor de fer fora Luis Miguel 
Rodríguez, que havia estat 
president de l’entitat durant els 
últims tres anys. Dels 99 socis 
que té l’entitat, van anar a vo-
tar 31, el que suposa més del 
25% necessari perquè la vota-
ció, vigilada per una delegació 
de la Federació Catalana de 
Bàsquet que va venir a Mont-
cada, fos vàlida. 
Abans de l’estiu, una part de 
la directiva havia presentat 
una moció de censura contra 
el seu president ja que estava 
en desacord amb la seva gestió 
econòmica i esportiva que ha 
generat la pèrdua de fins a qua-
tre equips del club, que a partir 
d’aquesta temporada només es 
dedicarà a la formació de joves 
jugadors. 
Des de l’inici, el president, que  
no va estar present durant la 
votació, es va negar a dimitir 
i el conflicte s’ha hagut de re-
soldre amb aquesta moció de 
censura. Ara, aquest resultat 
permet que la junta gestora, 
que fins ara treballava amb les 
mans lligades, pugui convocar 
una assemblea de socis per 
iniciar el procés d’elecció d’un 
nou president.  

El pivot Oriol Farrés i el porter Alberto ‘Turu’ García han estat els únics fitxatges d’aquesta temporada 
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   El femení, a punt

El sènior femení del CH La Sa-
lle afronta una nova tempora-
da en una categoria superior 
després de l’ascens a Lliga 
Catalana. Esperanza Hoyos 
es manté a la banqueta d’un 
equip que, com a gran novetat, 
presenta el retorn de la porte-
ra Begoña Iglesias, exjuga-
dora de l’antic BM Montcada 
que té experiència en Divisió 
d’Honor. També s’han incor-
porat Naroa Hidalgo, Clara 
Forns, Raquel Vázquez, Marta 
Toribio i Marta Bernaus. No 
segueixen Rosi Álvarez, Mar-
ta Casajoana i Sonia Broc. La 
continuïtat de Simona Serban 
està encara en dubte per mo-
tius personals. El debut oficial 
a la nova categoria serà el 29 
de setembre a la pista del Gra-
nollers. “No ens marquen cap 

objectiu. Som novelles i el 

que volem es donar guerra”, 
ha dit Esperanza Hoyos | RJ



29Setembre 2012 Esports

L’equip de Matías Ruiz debutarà el 20 d’octubre contra el Santvicentí

FUTBOL SALA

L’AE Can Cuiàs puja  
i jugarà a Preferent 

El sènior de l’AE Can Cuiàs, que 
la temporada passada va finalit-
zar quart al grup 1 de la Primera 
Catalana, ha aconseguit final-
ment el seu objectiu de pujar de 
categoria i jugarà a la Preferent. 
L’equip montcadenc formarà 
part del grup 1, “un grup molt 
dur, amb només 14 equips, 
però intentarem adaptar-nos 
a la nova categoria i donar 

guerra”. Ruiz manté la plantilla 
de la temporada passada amb la 
incorporació de quatre jugadors. 
“Jugarem com sempre, sense 
por i amb l’objectiu de passar 
una bona estona durant tots 
els partits de la lliga”, explica 
el seu entrenador. 
L’AE Can Cuiàs començarà 
la lliga el 20 d’octubre, a casa, 
contra el CFS Santvicentí-IES 
Montserrat.

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL SALA
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El Broncesval Montcada no 
comptarà la propera temporada 
amb un sènior B dins de la seva 
estructura esportiva. Segons el 
coordinador del club, Manolo 
Rodríguez, “aquest equip no 
ha pogut continuar degut a la 
manca d’implicació dels seus 

jugadors”. El segon equip sènior 
del club que presideix Pedro Li-
trán va jugar la temporada pas-
sada a la Primera Divisió Cata-
lana, al mateix grup que l’AE 
Can Cuiàs, i va finalitzar la lliga 
a la vuitena posició amb una 
balanç irregular de 10 victòries, 
cinc empats i 11 derrotes.

Rafa Jiménez |  Redacció

Desapareix l’equip B 
de l’FS Montcada

Els jugadors de l’AE Can Cuiàs, en l’últim partit de la temporada passada

El sènior de 
l’EF Montcada 
aspira a 
mantenir-se 

El primer equip de la secció de 
futbol sala de l’EF Montcada 
continuarà una temporada més 
a la Segona Territorial. “La 
mateixa competició ens anirà 
marcant els objectius, no sor-
tim amb pressió de cap tipus”, 
explica José Luis Carrasco, que 
manté un 70% de la plantilla de 
la temporada passada. L’equip ja 
ha iniciat els entrenaments, tot i 
que la lliga no començarà fins al 
21 d’octubre, quan rebrà la visita 
de la Penya Blaugrana Ramon 
Llorens. 

Rafa Jiménez | Redacció

Una imatge d’un partit de l’FS Montcada B durant la passada temporada

FUTBOL SALA

> La lliga de Futbol-7 encara admet equips
Els que estiguin interessats encara poden fer, abans del 21 de setembre, la 
seva inscripció per disputar la Lliga de futbol 7. Els equips hauran d’abonar 
1.320 euros, quantitat que es podrà fer efectiva en dues quotes (en el moment 

de fer la inscripció i a principis de desembre). Els partits es jugaran els dime-
cres, de 19 a 21h, i els divendres, de 19 a 22h. Els quatre millors classificats 
rebran un trofeu i el sis primers, una bonificació per a la següent edició. Les 
inscripcions s’han de fer de forma presencial a la seu de l’IME, de dilluns a 
divendres, de 9 a 13h, i dimarts i dijous, de 17 a 19h | RJ 

> El CEB Can Sant Joan no tindrà sènior B
El CEB Can Sant Joan no tindrà aquesta temporada un sènior B ja que, 
segons el president del club, Jordi Álvarez, els jugadors no estaven amb 
motivació per continuar jugant. El club sí manté el sènior masculí i el fe-
mení. D’altra banda, l’Elvira-La Salle manté la línia de continuïtat de la 
temporada passada i seguirà amb dos sèniors masculins i un femení  | RJ 
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El TT La Unió  
ja ha format  
un equip per  
a competir

Tot i les vacances d’estiu, els 
responsables del Tennis Taula 
La Unió han continuat treba-
llant i ja s’ha creat un grup amb 
una desena d’inscrits que volen 
practicar aquest esport amb 
edats compreses entre els 5 i els 
60 anys. Aquesta temporada 
l’equip ja començarà a competir 
en la tercera categoria provin-
cial, on els equips estan barre-
jats entre infantils i adults. A les 
instal·lacions de la Unió aquells 
que vulguin podran iniciar-se o 
practicar aquest esport en dife-
rents horaris durant els dimarts i 
dijous.  Per a més informació, es 
pot trucar al telèfon 685 971 923 
o enviar un e-mail a ttlaunio@
gmail.com. 

TT Can Cuiàs. Qui també parti-
ciparà a la tercera provicial és 
un equip del Club Tennis Tau-
la Can Cuiàs, que ja porta més 
d’un any oferint la possibilitat 
de practicar aquest esport al 
Centre Cívic del barri. Per a 
més informació: 639 992 804.

Rafa Jiménez | Redacció

TENNIS TAULA

La montcadenca no va tenir tanta sort al Campionat del Món d’Austria 

MOUNTAIN BIKE

Anna Villar, doble 
campiona d’Espanya

Anna Villar es va proclamar 
campiona d’Espanya de Moun-
tain Bike XC, en categoria elit 
femenina, després de guanyar la 
cursa que es va disputar el 21 i 
22 de juliol a Lorca (Múrcia). Vi-
llar, que corre amb l’equip Tomàs 
Bellès-Cannondale, es va mostrar 
molt superior en la seva prova. La 
montcadenca també es va procla-
mar campiona d’Espanya amb 
la selecció catalana en la prova 
Team Relay (relleus amb quatre 
corredors), juntament amb els 
sots-23 Cristofer Bosque, el júnior 
Jordi Quintanas i Ismael Ventura. 
El company d’Anna Villar, el tam-

bé montcadenc Pau Egeda, no va 
tenir tanta sort a la seva prova, en 
categoria Màster-30, tot i que va 
poder acabar en tercera posició. 
Després de l’èxit a Múrcia, Villar 
va participar al Campionat del 
Món que es va disputar a Saal-
defen (Austria) entre el 31 d’agost 
i el 9 de setembre. A la prova de 
relleus, l’equip espanyol va ser des-
qualificat a la part final de la cursa. 
Anna Villar formava part d’aquest 
equip conjuntament amb el sub-23 
Cristofer Bosque, el júnior Javier 
Cerdeno i l’olímpic José Antonio 
Hermida. A la prova individual, 
Villar només va poder acabar a la 
posició número 40. 

Rafa Jiménez | Redacció

La montcadenca Anna Villar, competint en una de les proves del calendari internacional
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> Tercera caminada Popular Vila de Montcada
El Centre Espeleològic Alpí 

Vallesà (CEAV) organitza el 

proper 30 de setembre la 

tercera edició de la Cami-

nada Popular Vila de Mont-

cada que farà un recorregut 

pel Parc Natural de Collse-

rola. La prova començarà a 

les 8 del matí amb sortida i 

arribada al Centre Cívic Can 

Cuiàs, a la plaça del Turó 

Blau. El preu de la prova és 

de nou euros, sis pels que 

estiguin federats o siguin 

socis del CEAV. El mateix 

dia de la caminada els que 

estiguin interessats també 

podran fer la seva inscripció 

al preu de 12 euros | RJ

El sènior de l’EF Montcada, en acció
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L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) ha 
obert les inscripcions per 
als seus tallers i cursos es-
portius. Entre el ventall de 
propostes, es pot trobar tai-
txí, aeròbic, tonificació, gim-
nàstica de manteniment, 
balls en parella, marxa 
amb bastons, pilates i ioga. 
Aquesta relació d’activitats 
esportives es faran a quatre 
equipaments municipals: el 
Kursaal de Can Sant Joan, 
la Casa de la Vila, la Zona 
Esportiva Centre i el pavelló 
Miquel Poblet. 
El gruix dels cursos comen-
çaran el 17 de setembre i 
s’allargarà fins al juny i juliol 
de 2013. Els preus oscil·len 
entre els 45 i els 95 euros tri-
mestrals, amb descomptes 
especials per a residents al 
municipi que siguin majors 
de 65 anys, facin el paga-
ment anual o formin part 

d’una unitat familiar amb 
dues o més persones inscri-
tes. La matrícula s’ha de fer 
a les instal·lacions de l’IME, 
carrer Tarragona, 32, en 
horari de matí i tarda, de di-
lluns a dijous. 

Cursets de natació. Montca-
da Aqua també ha obert les 
inscripcions per als cursets 
de natació que, en diferents 
nivells, ofereix per a nens i 
adults. Els interessats poden 
passar per les oficines del 

Aqua, de dilluns a dissabte, 
en horari de matí i tarda, per 
fer la seva inscripció, que ha 
de ser presencial. Els cursos 
son anuals, dividits en tres 
trimestres, i es faran entre l’1 
d’octubre i el 22 de juny. 

NOVA TEMPORADA

Les activitats d’ioga es fan a una de les sales del pavelló Miquel Poblet tots els dimarts i dijous per la tarda

Rafa Jiménez | Redacció

El gruix de les activitats començarà el 17 de setembre i s’allargarà fins al juny i juliol de 2013

L’IME i l’Aqua ja ofereixen el seu 
programa de tallers i cursets 
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El CH La Salle tindrà 
aquesta temporada equips 
a totes les categories feme-
nines, destacant la creació 
d’un nou juvenil femení. 
Aquest equip serà entrenat 
per Pep Vives, que ha arri-
bat aquest estiu al club per 
reforçar el cos tècnic. Vives, 
actual seleccionador català 
juvenil i segon a l’absoluta 
femenina, també dirigirà el 

cadet femení i l’infantil mas-
culí. Al marge d’entrenar el 
juvenil masculí, Álex Expó-
sito serà el nou coordinador 
de la secció femenina, que 
també comptarà amb un 
infantil, dirigit per Pere Ar-
bona.
La secció masculina tindrà  
dos infantils i un juvenil. El 
club continua sense tenir un 
cadet masculí, que ja es va 
perdre fa dues temporades.

El club potencia els 
equips femenins

HANDBOL. CH LA SALLE

Rafa Jiménez | Redacció

L’EF Montcada manté la quantitat d’equips 
i prepara canvis en la seva coordinació

Època de canvis a l’EF 
Montcada. Després de la 
marxa del president Manel 
Trias, substituït per Anto-
ni Sánchez, el següent que 
ha hagut d’agafar la porta 
de sortida ha estat el coor-
dinador Carlos Depares. 
Per problemes amb la fei-
na, Depares ha deixat el 
càrrec i ara el club treballa 
en reestructurar un nou 
sistema de coordinació de 
tots els equips de la base, 
que s’aprovarà a la propera 
reunió de la junta directiva, 
prevista per al 17 de setem-
bre. “El treball de Depares 
ha estat excepcional. Es 
mereix un reconeixement 
molt gran perquè ha fet 
una feina que anava més 
enllà del su càrrec”, co-
menta el director esportiu 
del club, José Manuel Jura-

do. Els responsables espor-
tius van tornar a la feina el 
27 d’agost i els equips han 
reprès els entrenaments de 
forma progressiva. A man-
ca de tancar definitivamen-
te totes les plantilles, el club 
manté el gruix de jugadors 
i equips de la temporada 
passada. “L’Escola ha do-
nat un salt qualitatiu en 
aquests últims anys i ara 
el que volem és donar un 
altre pas endavant perquè 
no baixi el nivell”, explica 
jurado.

Juvenil A. El mateix Jurado 
es farà càrrec també del 
juvenil A de l’Escola. “Al 
marge del treball de l’an-
terior entrenador, volíem 
fer un canvi en aquest 
equip perquè ens interes-
sava mantenir els juga-
dors”, explica Jurado que 

considera molt positiu jugar 
al mateix grup que el juve-
nil del CD Montcada. “És 
un atractiu veure l’enfron-
tament entre dos equips 

de Montcada. És una pro-
va de foc per mesurar el 
nostre comportament en 
aquests tipus de partits”, 
comenta Jurado. 

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL

La marxa de Carlos Depares, per motius professionals, ha obligat el club a modificar la seva organització 

El juvenil de l’EF Montcada inicia una nova etapa amb Jurado com a tècnic
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Un renovat juvenil s’ha marcat el repte de tornar a pujar a Preferent

L’equip juvenil del CD 
Montcada, que no va po-
der mantenir la tempo-
rada passada un lloc a la 
Preferent, inicia un nou 
projecte a Primera Divisió 
amb l’objectiu de recupe-
rar “una categoria que 
no s’hauria d’haver per-
dut”, segons explica el pre-
sident del club, Modesto 
‘Tato’ Sanchís. Per assolir 
l’ascens, s’ha confiat en un 
nou entrenador, Jordi Gar-

cía, que ha renovat profun-
dament l’equip amb juga-
dors que provenen en gran 
part de l’EF Montcada. 
En el retorn a Primera, el 
juvenil verd jugarà al grup  
7 i coincidirà amb el juve-
nil de l’EF Montcada. Per 
veure el primer derbi no 
s’hauran d’esperar molts 
partits ja que aquest arri-
barà a la primera jornada 
de la lliga. Serà el dissabte 
6 d’octubre, a les 16h, a 
l’estadi de la Ferreria.

Un juvenil renovat 
lluitarà per pujar

FUTBOL. CD MONTCADA

Rafa Jiménez | Redacció

Inscripcions obertes
per als Jocs Escolars

CDEM

Amb l’arribada del nou curs 
escolar, també comença a 
escalfar motors una nova 
edició dels Jocs Escolars, ac-
tivitat destinada als alumnes 
d’educació infantil, primària 
i secundària. Les inscripcions 
per als Jocs Escolars ja estan 
obertes i els alumnes que 
estiguin interessats en parti-
cipar s’han d’apuntar en els 
seus centres educatius. Els 

Jocs Escolars és una activitat 
que organizta el Consell de 
l’Esport Escolar de Montca-
da i Reixac (CDEM) amb la 
col·laboració de les AMPAS 
dels col·legis que hi partici-
pen. 

Àrbitres. Les persones que 
estiguin interessades en xiu-
lar partits dels Jocs Escolars 
s’han de passar per les ofici-
nes de l’IME.

Rafa Jiménez | Redacció
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El CB Montcada comença de zero 
amb l’Escola i set equips de la base

El CB Montcada inicia 
aquesta temporada una 
nova etapa de la seva his-
tòria. La formació i el tre-
ball amb els jugadors més 
joves serà a partir d’ara la 
seva única filosofia després 
de perdre quatre equips 
per problemes econòmics. 
Els jugadors en edat cadet 
passen a ser ara els de ma-
jor edat després d’haver 
perdut el sènior, un sots-21 
i dos júniors. 
Tot i els problemes viscuts 
entre el president Luis 
Miguel Rodríguez i la 
seva junta directiva, que 
li va presentar una mo-
ció de censura que ja ha 
estat aprovada pels socis, 
el club ha pogut formar 
set equips, al marge de 
l’Escola. Es tracta de dos 
preminis (un masculí i un 

altre mixt), un mini, un 
preinfantil, un infantil i 
dos cadets. 
Fernando Flores, amb una 
llarga experiència al món 
del bàsquet i que la tem-
porada passada va ser di-
rector esportiu de la Unió 
Bàsquet Llefià de Badalo-
na, serà el nou coordina-
dor del club. “En aquests 
primers dies que estic a 
Montcada, m’he trobat 
un projecte per fer, gaire-
bé hem de començar de 
zero. Hem de treballar 
per mantenir el que ara 
tenim, amb l’aspiració 
de que en el futur tin-
guem més equips. El CB 
Montcada té molta tra-
dició i és dur veure com 
altres clubs del munici-
pi tenen ara més equips 
que nosaltres”, ha expli-
cat Flores. 

Rafa Jiménez | Redacció

BÀSQUET

Degut als seus problemes econòmics i esportius, el club ha perdut el sènior, un sots-21 i dos júniors

Imatge de la temporada passada de l’infantil del CB Montcada

A
R

X
IU

/S
A

N
T

I 
R

O
M

E
R

O

A
R

X
IU

/S
A

N
T

I 
R

O
M

E
R

O

L’FS Montcada crea 
un nou cadet masculí

La formació d’un nou cadet 
masculí és la gran novetat 
en la planificació de l’FS 
Montcada en el seu treball 
de formació de cara a la 
propera temporada. Per 
segon any consecutiu, Ma-
nolo ‘Lolo’ Rodríguez con-
tinuarà sent el coordinador 
de tota la base, que comp-
tarà amb onze equips. Així, 
l’estructura de formació del 
FS Montcada estarà inte-

grada per un prebenjamí, 
dos benjamí, dos alevins, 
dos infantils, dos cadets, 
un juvenil i un cadet-juvenil 
femení. La intenció del club 
es fer la presentació de tota 
la base el 22 de setembre al 
pavelló Miquel Poblet. La 
propera temporada el club 
tindrà tots els seus equips 
A a la màxima categoria i 
mantenir aquest nivell es el 
princicipal objectiu dels seus 
responsables esportius. 

Rafa Jiménez | Redacció

La base estarà formada per un total d’onze equips

La formació continua sent un dels punts forts de la filosofia de l’FS Montcada
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L’Elvira-La Salle creix res-
pecte a la temporada passa-
da i aquest any tindrà nou 
equips. Al marge dels tres 
sèniors que ja tenia, el club 
creix en el seu treball de 
formació i tindrà dos nous 
equips en categoria masculi-
na: un sots-21 i un júnior. La 
resta de conjunts de l’entitat 
seran un sots-25 masculí, 
un júnior femení i un altre 
masculí i un mini mixt. Els 
responsables de l’entitat no 
volen negar que s’han vist 
beneficiats per l’arribada de 
gent nova que han deixat 
el CB Montcada pels seus 
problemes, però neguen que 
hagin anat a buscar cap juga-

dor. “Nosaltres tenim sem-
pre les portes obertes, tant 
per entrar com per sortir 
del club. No hem anat a 
buscar ningú, en tot cas ha 
estat un grup de pares els 
que van trucar a la nostra 
porta”, explica la coordina-
dora Raquel Fernández. 
L’augment del nombre 
d’equips també ha com-
portat problemes al club 
per encabir tots els horaris 
d’entrenaments i partits. Fi-
nalment, l’Elvira-La Salle ha  
negociat amb l’Ajuntament 
l’ús de la pista del gimnàs 
de la Zona Esportiva Centre 
per poder fer alguns entrena-
ments i la disputa d’alguns 
partits a la pista coberta.

L’Elvira-La Salle creix i 
arriba als nou conjunts

BÀSQUET

Rafa Jiménez | Redacció

L’AE Can Cuiàs 
tindrà un equip 
juvenil

FUTBOL SALA

Al marge de gaudir de 
veure el seu primer equip 
a una categoria superior, la 
Preferent, els responsables 
de l’AE Can Cuiàs tenen 
un altre motiu per espe-
rar amb ganes l’arribada 
d’aquesta nova temporada: 
la creació d’un juvenil. Inte-
grat en el grup 4 de Tercera 
Divisó, el nou juvenil, que 
entrenarà José Antonio Or-
tega, començarà la lliga el 
22 de setembre, visitant la 
pista del Castellar. Els res-
ponsables del club es mar-
quen l’objectiu de recuperar 
en els propers anys alguns 
dels equips de formació que 
tenien fa algunes tempora-
des. “Vam perdre molts 
jugadors que es van anar 
a practicar futbol 11 a 
Ciutat Meridiana. Amb 
el temps, els volem re-
cuperar”, explica Matías 
Ruiz.

Rafa Jiménez | Redacció

L’EF Montcada 
manté el juvenil 
i el cadet

La secció de futbol sala de 
l’EF Montcada inicia una 
nova temporada, mantenint 
els dos equips de la base, el 
juvenil i el cadet, que ja te-
nia. José Luis Carrasco, tèc-
nic del primer equip, conti-
nuarà sent el coordinador 
de la secció que manté la 
seva confiança en els entre-
nadors que ja van treballar 
la temporada passada: José 
Luis Carrasco Alcáraz, en 
el juvenil, i Aleix Ruiz, en el 
cadet. “Mantenim la base 
de la temporada passada, 
sense renunciar a ampliar 
el nombre de jugadors i 
equips, tot i que som cons-
cients de la competència 
que tenim amb els ma-
teixos equips de futbol de 
l’Escola o d’altres clubs del 
municipi que treballamen 
en la formació de jugadors 
de futbol sala”, explica Ca-
rrasco.

Rafa Jiménez | Redacció El CEB Can Sant Joan inicia 
la temporada amb ganes de 
fer canvis en la seva imatge. 
El negre continuarà sent el 
color principal a les samarre-
tes de tots els equips, però les 
bandes laterals passen a ser 
vermelles, substituint el groc. 
Respecte a l’estructura espor-
tiva, pocs canvis. El club no-
més ha perdut un sènior B i 
a la base continua amb dos 
equips masculins (un júnior 
i un preinfantil, que abans 
pertanyia al col·legi El Viver 
i que ara passa a ser íntegra-

ment del club) i dos feme-
nins (un cadet i un infantil). 
Els dies 15 i 16 de setembre, 
l’entitat ha organitzat jorna-
des de competició amb tots 
els seus equips que es faran 
a les instal·lacions del Viver 
durant el matí i la tarda, tot 
i que encara no es podran 
veure les noves samarre-
tes del club. “L’objectiu és 
mantenir l’estructura per 
aconseguir que els nois i 
noies del barri puguin con-
tinuar jugant al bàsquet”, 
ha explicat Jordi Álvarez, 
president del club.

El CEB Can Sant Joan 
renova la seva imatge

BÀSQUET

Rafa Jiménez | Redacció

El CEB Can Sant Joan canvia les seves samarretes, d’on desapareixerà el groc

El júnior femení continua a l’estructura esportiva de l’Elvira-La Salle
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