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Esports ESCACS
L’UE Montcada guanya el 

Campionat de Catalunya 

de partides ràpides per equips
PÀG. 27PÀG. 28 

L’any en què el CD Montcada 
celebra el seu 90è aniversari, 
l’entitat recupera el planter amb 
vuit conjunts, des de la categoria 
prebenjamí a juvenil. El 21 de 
setembre el club va fer un acte 
especial de presentació similar al 
que fan els equips més mediàtics, 
amb canons de llum i focs arti-
fi cials. L’acte va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, 
Marc Rodríguez (PSC), el vice-
president de la Federació Cata-
lana de Futbol, Joan Soteras, la 
delegada comarcal de la Federa-
ció, Consol Roca, així com repre-
sentants de tots els patrocinadors 
dels comerços locals que contri-
buiran a fi nançar els equips. 
El president del CD Montcada, 
Modesto ‘Tato’ Sanchís, va obrir 
el torn de parlaments celebrant la 
recuperació del planter i augurant 
una bona temporada per als dos 
sèniors. “Jugarà al 200% –va dir 
en referència al primer equip– 
per intentar fer grans coses; la 
més important, mantenir la 
categoria; i el B esperem que 
assoleixi l’ascens”. 
Soteras, per la seva banda, va fe-
licitar el club per ampliar la seva 
família i va concedir al president 
una placa en reconeixement a la 
promoció del futbol. En absència 
de l’alcaldessa, present en un al-
tre acte, el regidor d’Esports va 
desitjar al club una bona tem-

porada. “Estic segur que fareu 
una bona feina i animo l’afi ció 
a donar-vos tot el suport”, va dir 
l’edil. En aquest sentit, el capità, 
Norbert Sánchez, i el tècnic, Jordi 
Salvanyà, es van comprometre a 
treballar amb il·lusió per donar 
un bon exemple al planter. 
El CD Montcada també va voler 
compartir l’estrena de la tempo-
rada amb els nens de l’entitat de 
discapacitats Adimir amb la que 
manté una col·laboració. Els in-
fants van rebre una samarreta del 
club amb el seu nom.
Per a sorpresa del president, i a 
la fi  dels parlaments, el club el 
va voler homenatjar amb un ob-
sequi per a ell i la seva família. 
Els companys de la directiva van 
destacar “la implicació, la dedi-
cació i el treball” de ‘Tato’ San-
chís a l’entitat des que va assumir 
la presidència.

Sisens. El primer equip va acon-
seguir el 29 de setembre al camp 
del Canyelles una important 
victòria (2-3) que li va permetre 
oblidar la derrota prèvia contra 
el Peralada (1-2). Els de Salvanyà 
sumen 7 punts i ocupen la sise-
na posició al grup 1 de Primera 
Catalana. D’altra banda, el club, 
que va tancar el fi txatge del mig-
campista Xavi Lordán (San Cris-
tóbal) en substitució de Miguel 
Vicente, ha signat un acord de 
patrocini amb l’empresa Lafarge.

Pilar Abián | Redacció

FUTBOL

El CD Montcada celebra el seu 90è aniversari 
i la recuperació dels equips del planter
El club verd comptarà amb deu equips (dos sèniors i vuit del futbol base) que van ser presentats amb un acte especial el 21 de setembre 

MOUNTAIN BIKE
El ciclista montcadenc Pau Egeda, 

subcampió d’Espanya de marató a 

la categoria màster-30

El club ha signat acords amb diferents comerços i empreses locals per fi nançar els seus equips. El sènior, a la foto, el patrocina Lafarge
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> Fruita després 
dels partits 
El CD Montcada vol imposar una 

nova fi losofi a de treball amb el 

planter i, seguint les recomana-

cions sobre nutrició que ha pu-

blicat la Federació Internacional 

d’Associacions de Futbol (FIFA), 

ha decidit que donarà fruita a 

tots els seus jugadors de la base 

després dels partits, a casa i a 

fora, perquè tinguin una bona 

aportació nutricional. El club co-

mençarà a donar la fruita des de 

les primeres jornades ofi cials | RJ

C
D

 M
O

N
T

C
A

D
A



271a quinzena | Octubre 2013 Esports

El sènior femení de l’EF Mont-
cada no podia començar millor 
el seu nou projecte a la Primera 
Catalana amb Adriano Bujalan-
ce a la banqueta. De moment, 
les montcadenques han sumat 
els sis punts que s’han posat en 
joc. En el debut, el 22 de setem-
bre, les vermelles van guanyar 
de forma contundent al camp 
del Seagull (2-5) un partit que 
al descans reflectia un perillós 
empat a 2 en el marcador. Una 
setmana més tard, l’EFM, que 
és segona a la taula amb la ma-
teixa puntuació que el Sant Ga-
briel i La Planada, va superar 
sense problemes el Sant Quirze 
(2-0).

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA 

El femení de l’EF Montcada encapçala 
la lliga després de 3 victòries seguides
L’equip d’Adriano Bujalance ha sumat dues victòries i forma part del grup capdavanter amb dos conjunts més
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Adriano  

Bujalance 
Entrenador EFM

Millor inici impossible, no?

-La pretemporada no va ser  

fàcil perquè no vam saber, fins 

a una setmana abans de l’inici, 

quin seria el nostre grup. Les 

noies estan treballant bé als   

entrenaments. Aquests sis punts 

podien ser previsibles, però tot 

s’aconsegueix amb esforç.

Es pot pensar en l’ascens?

-Ara no m’ho plantejo. Encara 

queda molta lliga. Hi ha equips 

molt forts i tots tenen potencial. 

Hem d’anar partit a partit.

Com es troba al seu nou club?

-Molt bé. El que més valoro és 

que em deixen treballar amb to-

tal llibertat | RJ

‘Ara no em plantejo 

l’ascens. Encara 

queda molta lliga’

Entrevista

L’UD Santa María no va poder 
finalitzar el seu primer partit ofi-
cial de la temporada a casa con-
tra l’Atlètic Besòs. Al minut 80, 
quan els visitants guanyaven per 
1 a 4, l’àrbitre va suspendre el 
joc. Una picabaralla entre dos ju-
gadors va generar més incidents 
amb la participació d’alguns afi-
cionats de l’Atlètic Besòs. Una 
setmana abans, els montcadencs 
van debutar amb una espectacu-
lar victòria al camp del Can Mas 
Ripollet (0-11) | RJ

FUTBOL. QUARTA CATALANA

L’UD Santa María no pot acabar el 
seu enfrontament contra l’At. Besòs
Amb 1 a 4 en contra dels montcadencs, el matx es va suspendre per incidents al 80’

Després de debutar amb victòria a domicili, l’UD Santa Maria no va poder acabar el seu segon partit
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El sènior B del CD Montcada vol 
pujar aquesta temporada a Terce-
ra Catalana, però de moment no 
ha començat gaire bé la competi-
ció. A la primera jornada, els ho-
mes de Juan Meca van perdre al 
camp d’un dels rivals més forts, 
l’Atlètic Besòs (3-0). Una jornada 
més tard, els verds no van tenir 
sort i van empatar a casa contra 
la Fundació Esportiva Grama 
(2-2), tot i avançar-se dues vega-
des en el marcador. L’empat visi-
tant va arribar al minut 90 | RJ

El CD Montcada B només suma un 
punt a les dues primeres jornades
En el debut a casa, l’FE Grama va remuntar dues vegades i va empatar al minut 90

El sènior B del CD Montcada no va tenir sort i va perdre dos punts al minut 90 contra l’FE Grama 

La Unió Esportiva Sant Joan  
Atlètic-Montcada va aconseguir 
la seva primera victòria, a la 4a 
jornada, contra el Premià Club 
Esportiu (3-2). L’equip de José Ma-
nuel Martín ‘Pinti’ va dominar el 
joc durant la primera part, fent dos 
gols mitjançant Gerard González 
(31’) i Vicente Mayor (45’). Un gol 
dels visitants al minut 74 va tornar 
a posar el neguit entre els aficio-
nats del barri de Can Sant Joan. 
“Hem perdut el nord i hem patit 
una mica fins que Eric Calvo ha 
fet el tercer gol al minut 90”, va 
dir ‘Pinti’.  Tot i així, el Premià, ja 
en temps de descompte, encara va 
tenir temps de marcar un segon 

gol de penal. El tècnic, però, es 
mostra optimista amb el rendi-
ment del seu equip, a manca de 
la incorporació dels jugadors que 
encara estan lesionats, set d’un 
total de 25. “En els propers dies 
tornen dos i, en breu, ja estarem 
al complet”, ha explicat.

Empat a Badia. Una setmana 
abans d’aquesta primera victòria, 
els montcadencs van sumar un 
valuós punt al camp del Badia del 
Vallès (1-1) després de neutralitzar 
el primer gol local, aconseguit per 
Aitor Busquets, germà del jugador 
del FC Barcelona. L’UE Sant Joan 
ocupa la desena posició amb 5 
punts. 

Va aconseguir la seva primera victòria contra el Premià (3-2)

L’UE Sant Joan encadena 
tres partits sense perdre

Laura Grau/Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. SEGONA CATALANA

Des de la derrota en el debut a Mataró, els homes de ‘Pinti’ han acumulat dos empats i un triomf 

Adriano Bujalance ha iniciat amb bon peu el seu treball a l’EF Montcada. A la foto, amb l’onze titular abans del primer partit a casa contra el Sant Quize
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La tranquil·litat sembla haver tor-
nat al Broncesval Montcada que, 
el 28 de setembre, a la tercera jor-
nada de lliga de la Segona Divisió 
B, va aconseguir la seva primera 
victòria a la pista del Ràpid Santa 
Coloma (1-4) gràcies als gols de Ro-
ger Bonet, Quimet, Xavier Ibáñez 
i Carlitos Riquelme. Aquests tres 
punts permeten els montcadencs 
reforçar la confiança en les seves 
possibilitats després de la derrota 
a l’anterior jornada a casa contra 
el Martorell (3-6). Un cop sumats 

els tres punts, Lolo Rodríguez  
valorava positivament la millo-
ra del seu equip, “mostrant una 
actitud més lluitadora, que és la 
que ens ha de permetre situar-
nos al màxim nivell”. 
Els montcadencs mesuraran la 
seva evolució a les properes jorna-
des, ja que jugaran contra els dos 
primers classificats, Marfil Santa 
Coloma B i Escola Pia, que han 
guanyat els tres partits. Precisa-
ment, els sabadellencs seran els 
rivals del Broncesval a la Copa del 
Rei, el 8 d’octubre.

Es reforça de moral després de derrotar el Ràpid (1-4) a domicili

Laura Grau/Rafa Jiménez | Redacció

El Broncesval guanya i 
recupera la confiança 

FUTBOL SALA

El debut al pavelló Miquel Poblet no va ser gaire positiu i el Martorell va marxar amb els tres punts
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A la seva segona temporada de 
funcionament, l’AFS Bosc d’en 
Vilaró s’ha vist afavorit per una 
reestructuració de categories que 
ha fet la Federació Catalana de 
Futbol Sala i jugarà a una catego-
ria superior, al grup B de la Prime-

ra Territorial. Els verds, que van 
disputar el seu primer partit el 28 
de setembre a la pista coberta de la 
Zona Esportiva Centre, van debu-
tar amb derrota contra l’AE Barce-
loneta (3-5). A la propera jornada, 
els montcadencs jugaran a la pista 
de l’UE Quatre Barres.

En el debut a Primera Territorial, no va poder sumar cap punt

Rafa Jiménez | Redacció

Ensopegada a casa  
de l’AFS Bosc d’en Vilaró 

El sènior de futbol sala de l’EF 
Montcada va tenir un excel·lent 
debut al grup 4 de la Segona Ca-
talana. Els vermells va sumar 
el primers tres punts després de 
derrotar a domicili el CN Caldes 
amb un contundent 0 a 6 gràcies 
als gols de José Luis Carrasco, 
Ángel Joven (2), Alberto Fernán-
dez, Ferran Drago i Adil Khella. 
El primer partit a casa serà el 6 
d’octubre contra el CFS Premià 
de Dalt B | RJ 

L’EF Montcada 
debuta amb 
triomf a la seva 
nova categoria

FUTBOL SALA

Després del descens de la tem-
porada passada, el sènior A de 
l’AE Can Cuiàs no ha comen-
çat amb bon peu al grup 4 de 
Segona Catalana. En el debut 
del seu nou tècnic, Óscar Ruiz, 
els montcadencs van pedre a la 
pista del Masnou Inter dinàmic 
(5-4) després d’un partit ple d’al-
ternatives | RJ 

L’AE Can Cuiàs A 
comença la lliga 
amb una derrota 
com a visitant

FUTBOL SALA

FUTBOL SALA

HANDBOL. CH LA SALLE

Després de començar la tempora 
amb una derrota a casa contra el 
Sant Martí-Adrianenc (21-24), el 
sènior masculí del CH La Salle 
va aconseguir a la segona jornada 
la seva primera victòria a la pista 
de l’Handbol Gavà (17-20). Els 
lassal·lians van saber reaccionar 

després d’arribar al descans amb 
un resultat desfavorable, 12-10. A 
la segona part, van cimentar el 
triomf des de la defensa, encaixant 
només cinc gols. El tècnic Jaume 
Puig es va mostrar satisfet del re-
sultat “perquè s’ha fet un treball 
defensiu d’alt nivell. Ara cal mi-
llorar l’atac per fer més gols”.

Va aconseguir la victòria a la segona jornada a Gavà (17-20)

El lateral dret Xavi Benítez durant una acció en el primer partit a casa que va acabar amb derrota

L’AFS Bosc d’en Vilaró, il·lusionat amb el canvi de categoria en el seu segon any de funcionament

La Unió Escacs Montcada va 
guanyar el Campionat de Ca-
talunya de partides ràpides per 
equips, última prova oficial de la 
temporada que es va fer el 29 de 
setembre a Sant Adrià de Besòs 
dins dels actes de la Festa Cata-
lana dels Escacs. A la prova van 
participar 78 equips entre totes 
les categories | RJ 

Bon final de  
curs de l’UEM

ESCACS

D’esquerra a dreta, l’equip campió amb Erik Martínez, Alberto Gómez, Jaime Cuartas i Arturo Vidarte

El sènior masculí suma  
els dos primers punts

Laura Grau | Redacció

Mola, Aguado i Fernández, a Vilafranca

TENNIS TAULA. CTT LA UNIÓ

Positiu inici a la Segona B

L’equip del Club Tennis Taula 
La Unió, format per Xavi Mola, 
Franciso Javier Aguado i Carlos 
Fernández, va debutar el 28 de 
setembre a la seva nova catego-
ria, la Segona B, amb una con-
tundent victòria a Vilafranca per 
1 a 5 que, segon els seus respon-
sables, “confirma el bon treball 
fet durant la pretemporada”.

D’altra banda, el CTT La Unió 
ha entrat en un circuit d’opens 
que la federació organitza per a 
jugadors aficionats i que es dis-
putarà una vegada al mes a la se-
ves instal·lacions. El primer open 
serà el 5 d’octubre i cal inscripció 
prèvia per a participar. El dia 12, 
es farà un torneig per a socis, de 
categoria infantil a sènior, amb 
motiu de la festa de La Unió.

Rafa Jiménez | Redacció
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Un total de 174 persones va parti-
cipar el 29 de setembre a la tercera 
Caminada Popular Vila de Mont-
cada, que organitza el Centre Es-
peleològic Alpí Vallesà (CEAV). 
L’excursió, de gairebé 20 quilòme-
tres, va començar i acabar al parc 
Salvador Allende i es va desenvo-
lupar per la zona de Mas Duran, 

a Mas Rampinyo, passant també 
pels termes municipals de Ripo-
llet, Santa Perpètua i la Llagosta. 
El CEAV ha fet una valoració 
molt positiva de la caminada, que 
es va desenvolupar amb norma-
litat. “Tot ha anat bé i, un any 
més, volem agrair la tasca feta 
per Protecció Civil i l’ADF”, ha 
indicat Miguel Ángel López.

Es va fer, sota temperatures molt altes, el 29 de setembre

Gairebé 200 persones,  
a la caminada del CEAV

Sílvia Alquézar | Mas Rampinyo

EXCURSIONISME

La caminada es va desenvolupar en una dia assolellat que semblava de ple estiu
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> Homenatge del ciclisme català a Poblet
Uns 200 ciclistes van participar el 22 de setembre en un homenatge a 

Miquel Poblet organitzat per la Federació Catalana dins de la LXXX edició 

de la Festa del pedal. La marxa va sortir del Velòdrom d’Horta amb direc-

ció a Sant Cugat i va passar pel pavelló que porta el nom de l’exciclista, on 

va ser rebuda per una delegació municipal amb l’alcaldessa, María Elena 

Pérez (PSC). El president de la Federació Catalana de Ciclisme, Josep 

Bochaca, va lliurar un placa a l’Ajuntament, així com un ram de flors i un 

banderí a Carles Solà, nebot de Poblet, qui també rebrà un homenatge el 

6 d’octubre, al pas de la 25a Marxa Cicloturista Ciutat de Mollet | LR

MOUNTAIN BIKE

El montcadenc Pau Egeda, de 
l’equip Tomàs Bellès Cannon-
dale, es va proclamar subcam-
pió d’Espanya de marató, a la 
categoria màster-30, després de 
la prova de 70 quilòmetres que 
es va disputar el  22 de setem-
bre a la Sierra de Cazorla ( Jaén). 
Egeda, que no va tenir una bona 
sortida, va anar de menys a més 
fins a aconseguir aquesta meri-
tòria segona posició. La creu del 
cap de setmana la va protagonit-
zar la seva companya, Anna Vi-
llar, que només va poder assolir  
la cinquena posició final. Villar, 
campiona l’any passat, va acusar 
uns problemes estomacals que li 
van perjudicar durant la cursa.

Copa Catalana. L’última prova 
d’aquesta competició, que tam-
bé significava la darrera cursa 

oficial de la temporada, es va 
disputar el 28 i 29 de setembre a 
Barcelona. Els montcadencs van 
acabar a la segona posició a les 
seves respectives categories: èlit 
femení i màster-30.

La seva companya, Anna Villar, només va poder ser cinquena

Pau Egeda, subcampió 
d’Espanya de marató

Rafa Jiménez | Redacció

Ernesto Romero, que formava 
part d’un equip amb tres ciclistes 
més  –Alberto Huertas, Anto-
nio Sánchez i Jorge Valero–, va 
completar amb èxit la prova de 
relleus Powerade ION4 de 750 
quilòmetres que uneix Madrid 
i Lisboa en 38 hores i sense fer 
cap aturada obligatòria. A la cur-
sa, amb una ruta que no estava 
marcada i on els ciclistes no es 
podien guiar per GPS, van par-
ticipar 132 equips i el de Romero 
va finalitzar 40è de la general i 
el 16è de la seva categoria (4). El 
conjunt guanyador estava format 
per Vidal Celis, Julen Zubero, 
Oscar Pujol e Ibon Zugasti, tots 
ells professionals o exprofessio-
nals. Romero és ciclista amateur 
i corre en suport de l’organitza-
ció contra la violència masclista 
Mujeres en Igualdad.

Romero acaba 
amb èxit la 
cursa entre 
Madrid i Lisboa

CICLISME

Pau Egeda, amb el trofeu de subcampió

Pilar Abián | Redacció
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Montcada i Reixac va ser l’es-
cenari el 28 de setembre d’una 
gala de demostració organitza-
da per la Federació Catalana 
de Karate amb la col·laboració 
del Shi-kan. Els espectadors 
van veure exhibicions de dis-
ciplines com karate, kobudo, 
nihon kobudo, taijitsu, kung-
fu, tai-txi, goshin i kenpo ka-
rate. La trobada, lúdica i sense 
afany competitiu, va reunir 
uns 150 esportistes de dife-
rents clubs de Catalunya i ha 
estat recuperada per la federa-
ció 20 anys després de la seva 

darrera edició –l’objectiu ara és 
fer-la cada dos anys–. Un dels 
moments més espectaculars 
va arribar amb la participació 
d’un pilot de motocròs que va 
passar per sobre d’alguns dels 
participants a l’exhibició. 

Properes competicions. El Shi-
kan ja ha començat la tempo-
rada i el proper 19 d’octubre 
participarà al Campionat de 
Catalunya de les categories ca-
det, juvenil i sots-21 que es farà 
a Montornès del Vallès | LR 

Demostració de 
diferents arts 
marcials

KARATE

La presència d’un pilot de motocròs va ser un dels atractius de l’exhibició feta al Poblet
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Excel·lent resultat de Carles Cire-
ra i Eva Nieto al IX Campionat de 
Catalunya de Ball Esportiu que es 
va disputar el 28 i 29 de setembre 
a Santa Maria de Palautordera. La 
parella montcadenca es va procla-
mar campiona de Catalunya a la 
categoria sènior 1 llatí per tercer 
any consecutiu. El club de ball 

esportiu Eva Nieto va fer un gran 
paper, sumant 11 medalles.
Cirera i Nieto, que van aconseguir 
aquest estiu dos podis a dues com-
peticions a Alemanya,  representa-
ran a Espanya al Campionat del 
Món Sènior 1 Llatí que es farà el  
2 de novembre a Praga (República 
Txeca). Abans competiran el 13 
d’octubre a Bèlgica.

A principis de novembre, competiran al Campionat del Món

Rafa Jiménez | Redacció

Nieto i Cirera, campions de 
Catalunya per tercer any 

BALL ESPORTIU

Eva Nieto i Carles Cirera, durant una competició disputada aquest estiu a Wuppertal (Alemanya)
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El Centre Excursionista de 
Montcada i Reixac, El Cim, farà 
un taller –el 10 d’octubre, de 20 a 
21.30h a la sala institucional de la 
Casa de la Vila– per oferir tècni-
ques per un bon ús del mapa, la 
brúixola, l’altímetre i el GPS a la 
natura.  El 12 d’octubre, es farà 
una excursió matinal al Turó de 
Montcada per fer pràctiques.  La 
sortida serà a les 9h des de l’apar-
cament del cementiri | RJ 

El Cim prepara 
un taller sobre 
orientació

EXCURSIONISME
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El Club Tennis Reixac té 
aquesta temporada 50 tennis-
tes que es reparteixen entre els 
cursos d’Iniciació, Perfecciona-
ment, Competició i Competició 
Avançada. A més de participar 
en tornejos individuals, el club 
ha decidit tornar a competir al 
Campionat de Catalunya per 
equips –categories, masculina i 
femenina,  d’aleví, infantil, cadet 
i júnior–. El grup de tècnics del 
CT Reixac està composat per 

Eduardo López ‘Grosso’, Veró-
nica Monje, Sergi Bru, Carlos 
Suárez i Quim Huguet, que tam-
bé és el preparador físic. Tots 
ells treballen sota la direcció de 
‘Grosso’ i Ferran León. “Volem 
continuar creixent com a fa-
mília amb una total implica-
ció d’alumnes, antics i nous, 
pares, mares i entrenadors, 
així como potenciar el tennis 
entre els més petits i potenciar 
les capacitats tècniques dels 
més grans”, diu León. 

Noves activitats. El CT Reixac 
intentarà consolidar dues activi-
tats, el pàdel i el wu-shu, que es 
van iniciar la temporada passa-
da. El club disposa de tres pistes 
de pàdel i uns 30 socis. De cara 
al 2014, l’objectiu és federar-se 
per fer competicions oficials. 
D’altra banda, l’antiga pista 
d’squash s’ha convertir en un 
dojo (espai amb tatamis) per fer 
wu-shu. L’equip, dirigit pel gran 
mestre Eduardo Méndez, ja està 
federat.

TENNIS

El CT Reixac comença la temporada 
amb una cinquantena de tennistes

Rafa Jiménez | Redacció

El club vol consolidar i expandir dues activitats de recent creació: el pàdel i el wu-shu

El juvenil del Broncesval Mont-
cada, que continua a la Lliga Na-
cional, inicia aquest curs un nou 
projecte amb canvi d’entrenador. 
Lolo Rodríguez, que dirigeix ara 
el sènior de Segona B, ha deixat 
el seu lloc al jove Àlex Fernán-
dez, de 21 anys. L’equip va de-
butar el 21 de setembre amb una 
treballada victòria al pavelló Mi-
quel Poblet contra el 5 Martorell 
Club Sala (5-4) gràcies a un gol 
d’Óscar Colomer a pocs minuts 
del final. Una setmana més tard, 
el juvenil va caure a la seva visi-
ta a la pista del Sícoris de Lleida 

(6-2). “Mai havia entrenat a 
un categoria tan elevada, però 
em va atraure aquest projecte. 
Tenim un equip molt jove que 
s’ha de cohesionar a la catego-
ria amb l’objectiu d’aconseguir 
la permanència”, diu Fernán-
dez.

Presentació. Encara s’ha de con-
firmar, però el club estudia la pos-
sibilitat de fer-la el 20 d’octubre, 
a les 12 del migdia. La intenció 
és canviar l’horari del partit del 
sènior per facilitar la presència de 
tots els equips. 

Ha format un equip jove que està dirigit per un tècnic de 21 anys

Aposta per la juventut al 
juvenil A del Broncesval

FUTBOL SALA

S’han confirmat les previsions 
menys optmistes dels respon-
sables del Club Unió Bàsquet 
MIR que finalment no podrà 
formar un cadet femení per 
manca d’inscripcions. En canvi, 
sí que s’ha pogut augmentar el 
nombre de conjunts masculins 

amb la creació d’un segon infan-
til i un tercer premini. 
La majoria dels equips d’aquest 
nou club, que encara no ha do-
nat a conèixer la data de la seva 
presentació oficial, comencen la 
competició el cap de setmana 
del 5 i 6 d’octubre | RJ

El CBU MIR perd un femení 
i guanya dos masculins
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Ja han començat les classes per 
a infants de més de 5 anys que 
organitza la Unió Escacs Mont-
cada. Aquest curs ha augmentat 
el nombre d’inscrits i haurà es-
cacs al pavelló Miquel Poblet de 
dilluns a divendres. Les inscrip-
cions encara són obertes | RJ 

Èxit d’inscrits a 
les classes per 
als més petits

ESCACS

Un grup d’infants, fent una classe d’escacs a la seu de l’UE Montcada al pavelló Miquel Poblet
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Àlex Fernández, donant instuccions a un del seus jugadors durant el partit contra el Martorell 

La gran família del Club Tennis Reixac vol continuar creixent, consolidant la seva activitat tradicional i potenciant altres com el pàdel o el wu-shu
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Àlex Expósito, jugador del primer 
equip del CH La Salle i entrena-
dor dels equips juvenil i infantil 
femení, ha estat escollit per la Fe-
deració catalana per ser el segon 
tècnic de la selecció infantil feme-
nina. “La trucada de la federa-

ció va ser una gran sorpresa. 
És un gran repte i em fa molta 
il·lusió”, diu el montcadenc. Ex-
pósito, de 27 anys, està vinculat al 
club lassal·lià des de fa vint i viu 
la seva cinquena temporada com 
a entrenador de la base.

El jugador i entrenador lassal·lià serà el segon de l’infantil femení

Àlex Expósito treballarà al 
cos tècnic de la Federació

Rafa Jiménez | Redacció

El dia 13 d’octubre, a l’estadi 
de la Ferreria (17h), l’Escola de 
Futbol Montcada presentarà tots 
els seus equips per a la propera 
temporada. El gruix de la com-
petició comença el cap de setma-
na del 5 i el 6 d’octubre i el club 
que presideix Antoni Sánchez 
ha aconseguit formar 21 equips 
del planter –de categoria preben-
jamí a juvenil–, més un patufet. 
L’entitat, que va acabar la tem-
porada amb una certa inquietud 
davant l’anunci del CD Mont-
cada de recuperar el seu futbol 
base, no ha patir baixes impor-
tants i continua mantenint la 
mateixa quantitat d’equips. “La 
formació de planter per part 
del CD Montcada no ens ha 
afectat. Un altre tema són les 
formes, que jo no entraré a va-
lorar”, explica José Manuel Ju-
rado, director esportiu del club, 
que creu que la convivència en-

tre els equips de la base de amb-
dues entitats està sent bona, tot i 
que avisa que “les instal·lacions 
es quedaran curtes”. 
El dies 5 i 6 d’octubre –a les 
11.15 i 9.45h respectivamente– 
ja hi haurà derbis d’alevins a 
l’estadi de la Ferreria.

Al tancament de l’edició, l’EF 
Montcada només està tenint 
problemes per confeccionar 
equips de planter de futbol sala, 
que inicien la competició una 
mica més tard. El juvenil encara 
no està defi nit i el cadet està en 
seriós dubte. 

FUTBOL

L’EF Montcada presentarà la seva 
vintena d’equips el 13 d’octubre

Rafa Jiménez | Redacció

El club manté l’estructura de la temporada passada i només ha d’acabar de lligar el futbol sala

Després de sis setmanes de preparació, els equips de la base de l’EFM tornen a la competició

Els juvenils de l’EF Montcada 
–l’A– i del CD Montcada es tor-
naran a veure les cares al grup 7 
de la Primera Divisió. Tots dos co-
mencen a competir el 5 d’octubre i 
el primer derbi arribarà el dia 19, a 
la tercera jornada. El juvenil verd 
canvia d’entrenador i estarà dirigit 
per Cristóbal Casado, coordina-
dor de tot el planter. “És un equip 

totalment renovat. Primer ens 
hem de cohesionar, però a llarg 
termini volem tenir opcions de 
pujar”, diu Casado. Per la seva 
part, José Manuel Jurado segueix 
dirigint el juvenil A de l’EFM: 
“Tinc un equip més jove que la 
temporada passada i el nostre 
objectiu és mantenir la categoria 
i fer un bon futbol” | RJ

Montcada tornarà a viure 
un derbi juvenil de futbol

FUTBOL
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CD Montcada i EF Montcada, cara a cara
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HANDBOL

El nou curs escolar ja va co-
mençar fa setmanes i els diferents 
centres educatius van recuperant 
les seves activitats extraescolars. 
Els equips esportius de les escoles 
tornaran a participar a una nova 
edició dels Jocs Escolars, activitat 
destinada als alumnes d’educació 
infantil, primària i secundària que 
ja comença a escalfar motors. 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 estan 
organitzats pel Consell de l’Esport 
Escolar de Montcada i Reixac 
(CDEM) amb la col·laboració 
de les AMPA dels col·legis que hi 
participen | RJ

Inscripcions obertes 
per als Jocs Escolars

CDEM

> Reconeixement per a l’exinfantil masculí
L’equip infantil masculí del Club Handbol La Salle –aquest any cadet– va 

ser objecte d’un homenatge el 21 de setembre, aprofi tant el debut a casa 

del sènior masculí. El gup que entrena Pau Maresma, que també es ju-

gador del primer equip, va fer història la temporada passada quan es va 

convertir en el primer conjunt del club lassal·lià que disputava la fase de 

sectors del Campionat d’Espanya | RJ
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>> Clica i mira la fotogaleria dels 
equips del CD Montcada a 


