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CICLISME DE MUNTANYATT
La corredora Anna Villar ha 
quedat segona al Campionat 
d’Espanya de Marató

EL MAUSAUSUS , A PA ER TER OTOO ES
El club de futbol sala aspira a pujar 

a Primera A després de quedar-se a 

les portes la temporada passada 

PÀG. 29 PÀG. 28

FUTBOL FEMENÍ

Pilar Abián  | Redacció

L’EF Montcada 
no pot superar 
l’AEM en el 
primer partit

“Hem perdut 5 a 1 però es-
tic molt orgullós de com ha 
jugat l’equip i, sobretot, de 
la seva actitud en el camp”.
Amb aquesta contundència 
es va expressar el tècnic An-
tonio Moya a la fi del partit 
que l’equip femení de l’EF 
Montcada va disputar al camp 
de l’AEM de Lleida el 26 de 
setembre en el seu debut a la 
lliga. L’entrenador creu que al 
seu conjunt li va costar entrar 
en joc, però, a partir del segon 
temps, va demostrar una entre-
ga total. L’Escola va encaixar 
tres gols als primers 20 minuts 
del partit que va desubicar les 
jugadores. Després va arribar 
el gol de penal de Georgina 
i el 4 a 1 abans del descans. 
“En el segon temps hem ju-
gat molt bé i només ens han 
marcat un gol cap al final”,
va dir Moya, qui considera que 
l’equip té moltes possibilitats i 
només necessita rodatge i com-
penetració. L’EF juga al Grup 
Segon de Primera Divisió.

El femení de l’EF va perdre a Lleida
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L’Unicaja de Màlaga va guan-
yar l’Estrella Roja de Belgrad 
per 101 a 62 en la primera edi-
ció del Trofeu Vila de Mont-
cada, disputada al pavelló Mi-
quel Poblet el 29 de setembre, 
davant d’uns 650 espectadors. 
El conjunt d’Aíto García Re-
neses va finalitzar a la ciutat la 
seva concentració a Catalunya 
davant d’un rival que va ser 
molt inferior als malaguenys, 
en l’últim test abans de l’inici de 
la Lliga ACB. Els serbis no van 
tenir cap opció –al primer quart 
ja perdien per 31 a 11– davant 
d’un Unicaja que va dominar 
sota el taulell, va jugar amb rapi-
desa i va mostrar un bon encert 
des de la línia de 6’75 metres, 
amb nou triples.

Valoracions. El CB Montcada, 
que va organitzar el partit amb 
el suport de l’Ajuntament, s’ha 
mostrat molt satisfet de la res-
posta de la ciutadania. “M’ha fet 
molta il·lusió veure al pavelló 
gent del bàsquet del Valentine, 
però també d’altres clubs de 
la ciutat com el de Can Sant 
Joan i l’Elvira-La Salle”, ha dit 
el president del Valentine, Luis 
Miguel Rodríguez, qui ha re-
marcat que l’objectiu del trofeu 
és “portar bàsquet de primer 
nivell a la ciutat”. En acabar el 
matx, les autoritats municipals, 

encapçalades per l’alcadessa, M. 
Elena Pérez (PSC), i la directiva 
van lliurar uns obsequis als dos 
equips com a record de la prime-

ra edició del trofeu, “que volem 
que es consolidi en l’agenda 
esportiva de Montcada”, ha 
indicat Rodríguez.

Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQUET

L’Unicaja guanya l’Estrella Roja en 
el primer Trofeu Vila de Montcada TT
Els malaguenys van superar el conjunt de Belgrad per 101-62 en un matx disputat al pavelló Miquel Poblet
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El pivot de l’Unicaja Joel Freeland ha estat el màxim anotador del seu equip, amb 16 punts

El Valentine debuta a la 

lliga amb dues derroteslliga amb dues derrotes

El Valentine no ha començat amb 

bon peu a la Copa Catalunya, la 

categoria que va aconseguir la 

temporada passada. Els homes de 

Joan Cortés van perdre en el seu 

debut a la pista del Santa Coloma 

per 77 a 65 en un matx en què els 

montcadencs van anar sempre a 

remolc en el marcador. “El rival 

ha estat superior i nosaltres hem 

de millorar”, va dir l’entrenador en 

acabar el partit. Una setmana des-

prés, en el primer matx al pavelló 

Miquel Poblet, el Montcada tam-

poc va estar bé, ja que va caure 

derrotat contra l’Argentona per 78 

a 91. A la fi del partit, el tècnic es 

va mostrar més dur amb la planti-

lla que en l’estrena a la categoria. 

“No sé què passa, però els juga-

dors no fan a la pista res del que 

diem els entrenadors”, va indicar 

Cortés, qui considera que l’actitud 

no és positiva. “Això no és un 

equip, no hi ha esperit compe-

titiu, no hi ha compromís i, per 

tant, és impossible fer res de bo”,

va comentar l’entrenador. Per part 

dels jugadors, el base Raúl Ortega 

va lamentar la derrota tenint en 

compte que, a priori, l’Argentona 

era un rival assequible: “Hem co-

mençat fluixos en defensa i això 

ens ha passat factura davant 

d’un conjunt que ha tingut un 

ritme constant i ha sumat molts 

triples” | SA 
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Els verds, amb quatre punts, van perdre al camp del Sants per 1-0 a la quarta jornada

El CD Montcada ja coneix la 
victòria a la lliga aquesta tempo-
rada en vèncer  el 19 de setembre 
el Blanes a l’estadi de la Ferreria 
per 3 a 1. Al minut 8 de partit, 
Salvanyà, a la sortida d’un còr- còr còr
ner, va posar l’1 a 0 al marcador, 
resultat amb el qual va acabar la 
primera part després de 45 mi-
nuts còmodes per als homes que 
entrena Iván Rodríguez, amb 
molt treball al centre del camp 
i sense perill. A la represa, els 
montcadencs van sortir forts i al 
minut 55, Sergio, en un contra-
atac, va fer el 2 a 0. “En l’única 
jugada de perill que van tenir 

ells ens van fer un gol”, es va la-
mentar Rodríguez. En el minut 
20, Marcelo, del Blanes, va fer el 
2 a 1. El 3 a 1 final va arribar al 
minut 93 i de penal. En un con-
traatac, un defensa del club giro-
ní va acabar expulsat en agafar 
el jugador verd Quim. El gol el 
va materialitzar de nou el lateral  
Sergio, que va ser un dels homes 
destacats del partit. 

Balanç. Rodríguez va fer una 
valoració positiva del partit, 
que esperava guanyar, ja que 
el Blanes és un rival que està 
en condicions semblants al CD 
Montcada a Primera Catalana. 

“Necessitàvem la victòria per-
què potser al final de la lliga 
ens fa falta tenir el gol average 
al nostre favor”, va dir Rodrí-
guez. Del joc dels seus homes, 
el tècnic va dir que “no ha es-
tat vistós però sí eficaç, ja que 
anàvem a guanyar”.
A la jornada següent, els verds 
van caure derrotats per la míni-
ma (1-0) al camp del Sants, un 
dels històrics de la categoria. 
L’encert del porter contrari sota 
els pals i el domini del centre del 
camp del rival, sobretot durant 
la primera part, van contribuir 
a la victòria dels locals amb un 
gol al minut 30 de la primera 

meitat. Tot i això, Rodríguez va 
lamentar que l’àrbitre no hagués 
xiulat un parell de possibles pe-
nals a l’àrea del Sants que podria 
haver desequilibrat la balança a 
favor dels montcadencs. La pro-

pera jornada, el 3 d’octubre, el 
CD Montcada –amb 4 punts a la 
setzena posició de la taula– rebrà 
la visita del Tortosa –el cinquè 
classificat amb 7 punts– a l’estadi 
de la Ferreria (12h).

Sílvia Alquézar |  Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada suma a l’estadi 
la primera victòria amb el Blanes

El Sant Joan perd en la visita a camp 
del Bellavista en un matx per oblidar

FUTBOL. SEGONA TERRITORIAL

Jornada negra per a La Unió 
en la seva visita al camp del Be-
llavista-Milán, on va encaixar 
el dia 26 la primera derrota a 
la lliga per 4-1 en un matx po-
lèmic. L’àrbitre, molt criticat 
pels montcadencs, va expulsar 
els jugadors Raúl –amb doble 
amonestació– i Sache –amb 
targeta vermella directa– i el 
primer i segon entrenadors del 
Sant Joan, Oswaldo Leboso 
i Antonio Conejero, respecti-
vament, per protestar. Leboso 
considera desproporcionada 
l’actuació arbitral: “No va ser 
un partit barroer al camp 
com per haver acabat amb 

quatre expulsats”. Els locals 
es van avançar en el marca-
dor al primer temps, tot i que 
La Unió va empatar gràcies a 
un penal fet a Carlos que va 
transformar Edgar. L’expulsió 
de Raúl va ser clau, en opinió 
de Leboso, per desequilibrar 
la balança a favor del Bellavis-
ta: “Quan ens van marcar el 
segon, vam haver de jugar a 
l’atac i, amb un home menys, 
van aprofitar per marcar el 
tercer”, va dir el tècnic, qui 
opina que la plantilla s’hauria 
de reforçar amb algun fitxatge 
perquè “és un pèl curta”. Una 
setmana abans, el Sant Joan va 
empatar a zero al camp del Vi-

lamajor. La Unió ha sumat 2 
punts al Grup Novè.

Sílvia Alquézar  | Redacció

El CD Montcada va aconseguir la primera victòria contra el Blanes a l’estadi de la Ferreria
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L’àrbitre va expulsar els jugadors Raúl i Sache i els dos entrenadors montcadencs
La UE Santa Maria ha iniciat 
el campionat de lliga amb una 
derrota al camp del Vallbona 
per 1-0 en un matx intens, dis-
putat el 26 de setembre. Mal-
grat l’ensopegada, el tècnic del 
conjunt de Terra Nostra, José 
Luis Sánchez, es va mostrar 
satisfet del joc del seu equip. 
“He vist una bona actitud en 
atac”, va dir l’entrenador, qui 
veu amb optimisme les possibi-
litats del Santa Maria al Grup 
Dissetè de Tercera Territorial. 
“La lliga acaba de començar 
i queda molta feina a fer”, va 
indicar Sánchez, qui ha recor-
dat que l’objectiu és intentar 
l’ascens de categoria. Els mont-
cadencs rebran a l’estadi de la 

Ferreria el 2 d’octubre la visita 
de l’Hogar Extremeño a la se-
gona jornada de lliga. 

El Santa Maria cau en el 
debut contra el Vallbona

FUTBOL. TERCERA TERRITORIAL

Sílvia Alquézar  | Redacció
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El Santa Maria ha començat amb derrota

Raúl Catena és el capità del Sant Joan
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Unes 200 persones van par-
ticipar a la primera edició de 
la Caminada Popular Vila de 
Montcada, organitzada pel Cen-
tre Excursionista Alpí Vallesà 
(CEAV) per la serralada de Ma-
rina el passat 19 de setembre. 
L’itinerari, de 16 quilòmetres, va 
transcórrer per diferents punts 

emblemàtics de la muntanya, 
seguint bona part de la ruta 
GR92. El tret de sortida va tenir 
lloc a les 8h a la plaça de Lluís 
Companys a càrrec de la Colla 
de Diables de Can Sant Joan. 
El CEAV, que ha fet una valo-
ració molt positiva, espera que 
la caminada es consolidi dins 
l’agenda esportiva de la ciutat.

La primera edició aplega 
més de 200 persones

MARXA PER LA SERRALADA DE MARINA

Sílvia Alquézar  | Redacció

El CEAV es mostra satisfet amb la participació i l’organització

El capità Javi es compromet en nom de la plantilla a lluitar fins al final per ascendir

L’FS Mausa debutarà a Primera 
B el 2 d’octubre a Manlleu, una 
de les pistes més complicades del 
grup que, a l’igual que els mont-
cadencs, lluitarà per estar a dalt 
i intentar l’ascens de categoria. 
Els homes de Juan Antonio Jaro 
arriben al primer matx oficial de 
la temporada amb molta il·lusió 
per pujar a Primera A després 
que la campanya anterior es 
quedessin a les portes de la ca-
tegoria superior. La plantilla ha 

mantingut la columna vertebral 
de l’any passat, amb la incorpo-
ració d’un parell de fitxatges. Per 
a l’entrenador, és molt important 
començar la lliga amb bon peu 
i no perdre punts “dels quals 
després ens n’haguem de re-
cordar, com va succeir el cam-
pionat anterior”.

Presentació. L’FS Montcada va 
presentar el 25 de setembre tots 
els equips de l’entitat a l’afició 
en un acte al pavelló Miquel Po-

blet. El club va organitzar par-
tits amistosos entre els equips 
montcadencs i els de l’FS Saga-
rra, de Santa Coloma. El primer 
conjunt va guanyar per 6 gols 
a 3 en un bon matx dels locals. 
En acabar l’enfrontament, els 
equips van desfilar per la pista 
del Miquel Poblet. En el torn de 
parlaments, el capità del sènior 
A, el porter Javi, va afirmar que 
“la plantilla farà tot el possi-
ble per aconseguir aquest any 
l’anhelat ascens a Primera A”.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

FUTBOL SALA. PRIMERA B

El Mausa iniciarà a la pista del 
Manlleu l’assalt a Primera A 

Els locals, amb moltes baixes, van perdre contra el Pardinyes en el debut al campionat

La Salle masculí ha sumat els 
dos primers punts a la Lliga Ca-
talana en guanyar el Parets per 
29-30 a la segona jornada en un 
matx que es va decidir al darrer 
minut. La igualtat va ser la cons-
tant entre dos equips que no van 
aconseguir diferències superiors 
a dos gols durant tot el partit. “El 
Parets té una defensa molt dura 
i, sumat a les nostres absències 
per lesió –Manel, Raúl, Illa, Al-

bert i Benítez– ens va obligar a 
lluitar a fons per guanyar”, va 
dir l’entrenador, Dídac de la To-
rre. Per contra, al primer partit 
de lliga, La Salle va caure derro-
tada a casa contra el Pardinyes 
per 29 a 33 en un partit en què 
els locals van reaccionar però no 
van poder culminar la remunta-
da. “Ens va condicionar anar a 
remolc al primer temps, amb 
una diferència de sis gols”, va 
indicar el tècnic.

Femení. La Salle Iste jugarà en-
guany a Primera Catalana. La 
decisió l’ha pres l’entrenadora, 
Esperanza Hoyos, qui considera 
que l’equip necessita un any més 
per “acabar de créixer i conjun-
tar-se”. La Salle ha incorporat 
diverses jugadores noves amb 
l’objectiu de reforçar la plantilla 
per intentar millorar i, si es pot, 
superar els èxits de la campanya 
anterior. El sorteig del calendari 
es farà el 4 d’octubre.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

HANDBOL. LLIGA CATALANA

La Salle aconsegueix el primer 
triomf a la lliga a Parets (29-30)
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El Mausa s’ha preparat amb l’objectiu d’aconseguir l’ascens a la Primera Nacional B
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La Salle va perdre a casa contra el Pardinyes de Lleida per 29 a 33 el primer matx de la lliga

El Club Lee Young ha guanyat 10 
medalles al Campionat d’Espanya 
de taekwondo en la modalitat de 
tècnica, disputat a Campello (Ala-
cant) el 18 de setembre. L’entitat 
va guanyar tres guardons d’or 
per equips: el conjunt masculí de 
més de 36 anys format per Diego 
Carrillo, Bernardo Fidalgo i Juan 

A. Santiago; el masculí d’entre 14 
i 35 anys composat per José L. As-
tudillo, Alberto Jo Lee i Miguel 
Á. Luján; i el femení amb Jennifer 
Álvarez, Yolanda Fidalgo i Vanesa 
León. El Lee Young també va su-
mar una medalla de plata en indi-
vidual, aconseguida per Alberto Jo  
Lee. Pel que fa als bronzes, el club 
en va obtenir 6: en individual, els 

sèniors Vanesa León, Miguel Án-
gel Luján, Soo Mi Jo Lee i Juan A. 
Santiago, a més del tercer lloc per 
a la parella formada per Celestino 
Montoya i Gemma Adelantado. 
Els tres equips que han quedat en 
campions han aconseguit la classi-
ficació per al Mundial, que es farà 
a Tashkent (Uzbekistan) entre el 6 
i l’11 d’octubre.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

TAEKWONDO

El Lee Young obté 10 medalles 
al Campionat estatal en tècnica

L’expedició del Lee Young Montcada que ha participat al Campionat d’Espanya de tècnica, amb els trofeus i medalles aconseguits
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Alguns dels participants a la primera caminada del CEAV per la serralada de Marina
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CICLISME DE MUNTANYA

BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE 

Els equips sèniors de l’AE 
Elvira-La Salle ja han co-
mençat la lliga al Cam-
pionat de Catalunya cor-
responent a Barcelona. El 
conjunt A, enquadrat al 
Grup  Tercer, ha debutat 
amb bon peu en aconseguir 

imposar-se a la pista del 
Nou Badia per un clar 78 a 
90. Per la seva banda, el sè-
nior B –que milita al Grup 
Primer– va caure derrotat 
a casa contra l’Argentona 
per 55 a 67 al primer partit 
del campionat | SA

La ciclista local Anna Vi-
llar ha quedat en segona 
posició al Campionat d’Es-
panya de Marató, disputat 
el 25 de setembre a Paterna 
del Campo (Huelva). La 
corredora montcadenca no 
ha pogut revalidar el títol 
de la temporada passada a 
causa de problemes mecà-
nics a la bicicleta. Malgrat 
tot, Villar es va sobreposar 
al contratemps i va retallar 
diferències fins entrar a la 

meta en segon lloc. D’altra 
banda, Villar s’ha procla-
mat campiona del Gran 
Premi Massi-Copa Cata-
lana a falta d’una prova 
perquè acabi el torneig. La 
ciclista de Can Sant Joan 
va guanyar el 19 de setem-
bre la cursa que va tenir 
lloc a Calaf, que consistia a 
donar tres voltes a un cir-
cuit de 9 quilòmetres, que 
va completar en un temps 
d’una hora, 29 minuts i 39 
segons.

El conjunt B debuta amb una derrota amb l’Argentona

La ciclista ha guanyat també la Copa Catalana

El sènior A inicia la lliga 
amb un triomf a Badia

Anna Villar, segona a 
l’estatal de Marató

> El Cim acaba la Matagalls-Montserrat
El Centre Excursionista 
de Montcada, el Cim, va 
participar el 18 i 19 de 
setembre a la marxa Ma-
tagalls-Montserrat, una 
prova de 84 quilòmetres 
que s’han de recórrer 
en menys de 24 hores. 
L’entitat local va partici-
par amb un equip format 
per cinc persones –a la foto, quatre dels seus components– 
que van fer tot el trajecte plegats amb un temps màxim de 21 
hores i 47 minuts. D’altra banda, cinc components d’El Cim 
també van participar a títol individual. El millor va completar 
la marxa en 12 hores i 59 minuts | SA

El sènior A de l’Elvira-La Salle ha debutat a la lliga amb una victòria
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> Victòria del femení de Can Sant Joan
El sènior femení del CEB Can Sant Joan ha començat la lliga 
amb una victòria a la pista del Martorelles per 29 a 54 gràcies 
a una defensa intensa i un bon encert en atac. Les locals van 
anar sempre al capdavant en el marcador, incrementant la 
diferència a la segona  part, un fet que els va permetre jugar 
amb més tranquil·litat. El conjunt montcadenc ha quedat en-
quadrat al Grup Segon de Tercera Categoria A  | SA

> El Can Cuiàs s’estrenarà a Castellar
El sènior de l’AE Can Cuiàs debutarà a la lliga de Primera Di-
sivió el pròxim 17 d’octubre a la pista del Castellar. Els locals, 
dirigits per Matías Ruiz, intentaran “quedar el més amunt 

possible al Grup Quart”, ha manifestat el tècnic, que dispo-
sa d’una plantilla molt renovada. Els montcadencs jugaran 
el primer partit a casa el dia 24 contra el San Lorenzo. Pel 
que fa a la secció de petanca, l’equip de Can Cuiàs es troba 
enquadrat al Grup Tercer de Cinquena Divisió | SA

La ciclista local Anna Villar competint a la prova que va disputar a Calaf
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El Club Petanca Montcada 
ha iniciat la nova tempora-
da amb algunes novetats i 
diversos fitxatges. Els sè-
niors A masculí i femení 
juguen a Primera Divisió, 
mentre que l’equip B mas-
culí milita a la Cinquena 
Divisió i el B femení a la 
Quarta. L’objectiu de l’enti-
tat és mantenir els blocs A 
a la categoria, mentre que 
s’intentarà l’ascens dels 
dos sèniors B. Pel que fa a 

la Lliga Catalana, el club 
montcadenc no ha tingut 
un bon inici. El masculí 
A va perdre contra el Sant 
Pol per 7 a 9, mentre que 
el B va caure derrotat en la 
seva visita a Can Sant Joan 
per 9 a 7. Pel que fa a les fè-
mines, el conjunt A va ser 
superat per l’Alcúdia per 5 
a 4 i el B va vèncer amb el 
Barcelona per 3 a 6. El CP 
Montcada entrena i juga 
a les pistes de petanca del 
Pla d’en Coll. 

Al voltant de 600 infants 
aprendran a nedar o mi-
lloraran la seva tècnica en 
alguns dels cursets que 
organitza Montcada Aqua 
aquesta temporada, que co-
mença l’1 d’octubre i acaba-
rà a final de juny. Per con-
tra, la natació per a adults 
no ha tingut bona acollida, 
segons els responsables de 
l’equipament, perquè la 
crisi encara es deixa sen-
tir. “Les famílies retallen 
despeses entre els més 
grans”, ha dit Ana Rodrí-
guez, directora del complex 
esportiu Montcada Aqua, 
qui ha indicat que només 
es podrà obrir un grup al 
matí i un altre a la tarda. 
Pel que fa a les activitats di-
rigides, la instal·lació man-
té l’oferta de la temporada 
passada, sent l’spinning i 
les classes de tonificació 
com el pilates o l’aquagym 
les que tenen més demanda 

entre els usuaris. Montcada 
Aqua també ofereix altres 
serveis relacionats amb l’es-
tètica i la fisioteràpia.

Efectes de la crisi. Mont-
cada Aqua té en l’actuali-
tat al voltant d’uns 4.500 
abonats, una xifra inferior 
a la de fa un parell d’anys. 

“Coincidint amb la crisi 
econòmica, molts ins-
crits que no freqüentaven 
l’equipament van decidir 
donar-se de baixa”, co-
menta Rodríguez, qui as-
segura que una de les con-
seqüències de la conjuntura 
actual de crisi és que hi ha 
més usuaris cada dia per-

què “hi ha persones que 
tenen més temps lliure 
perquè no tenen feina i, 
fins i tot, venen matí i tar-
da”. En aquest mes de se-
tembre, l’afluència de gent 
a la instal·lació també s’ha 
incrementat coincidint amb 
els bons propòsits de cada 
inici de temporada. 

NOVA TEMPORADA

Algunes usuàries de Montcada Aqua fent una de les sessions d’aquagym que s’oferten a la instal·lació

Sílvia Alquézar | Redacció
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Uns 600 infants faran natació a 
Montcada Aqua durant el nou curs 
Les activitats dirigides com l’spinning, el pilates i l’aquagym tenen molt bona acollida  

El Montcada lluitarà 
per seguir a Primera

PETANCA

Sílvia Alquézar | Redacció

El club té dos sèniors masculins i dos femenins
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Una de les jugadores del CP Montcada durant una partida jugada a casa  
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BÀSQUET. CB MONTCADA

Sito Alonso entrena 
equips del planter 

L’exentrenador del Joven-
tut de Badalona, Sito Alon-
so, es troba aquests dies a 
Montcada convidat per la 
directiva del Valentine, pre-
sidida per Luis Miguel Ro-
dríguez. El tècnic ha dirigit 
alguns entrenaments dels 
equips del planter, una ini-
ciativa que s’allargarà du-
rant el mes d’octubre. “És 
important que un tècnic 

d’aquesta qualitat pugui 
entrenar alguns dies els 
nostres conjunts infe-
riors, crec que l’aportació 
serà positiva”, ha indicat 
el màxim responsable del 
club. Sito Alonso també té 
previst fer un clínic adreçat 
a entrenadors del Valen-
tine i de la resta de clubs 
de bàsquet de la ciutat. Les 
sessions tindran lloc a mit-
jan d’octubre. 

Sílvia Alquézar | Redacció

L’extècnic del Joventut ja ha dirigit alguns conjunts

El planter del Valentine rep classes de l’extècnic del Joventut, Sito Alonso

> El CEB Can Sant Joan consolida 
l’infantil femení i el cadet masculí
El Club Escola de Bàsquet Can Sant Joan manté una tem-
porada més els equips del planter a les categories infan-
til femení i cadet masculí. El conjunt de noies l’entrena 
Mireia Álvarez, mentre que el tècnic del grup de nois és 
Samuel Cantero. També continua una campanya més el 
bloc sots-25 masculí, que enguany té nou entrenador, el 
montcadenc Josep Bacardit. El 19 de setembre, el club 
va organitzar un torneig amb partits amistosos a l’escola El 
Viver per presentar tots els conjunts del club. L’objectiu del 
club és potenciar la formació dels jugadors | SA
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BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE

El club té 4 conjunts 
de bàsquet i l’escola

L’AE Elvira-La Salle ja té 
confeccionats els equips 
de la temporada, que co-
mençarà el cap de setma-
na del 9 i 10 d’octubre. El 
club local, que enguany 
estrena directiva, té cinc 
conjunts de bàsquet –sots-
21 masculí, júnior femení, 
cadet i mini masculí– i 
l’escola. En la secció de 
futbol sala, l’Elvira manté 
l’equip benjamí. Pel que fa 
a l’objectiu, el club es man-
té fidel a la seva filosofia. 
“Volem formar persones 
en els valors de l’esport”,
ha dit el sotspresident, 
Josep Maria Villaronga. 

L’entitat també ha iniciat 
converses amb les escoles 
Elvira Cuyàs i La Salle per 
arribar a un possible acord 
per fomentar l’esport en els 
centres i crear nous equips 
al planter.

Sílvia Alquézar | Redacció

L’entitat manté el bloc benjamí de futbol sala

L’Elvira vol potenciar el planter 
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FUTBOL. EF MONTCADA

L’Escola presentarà els equips el 
dia 12 al camp de Can Sant Joan

L’Escola de Futbol Mont-
cada presentarà tots els 
equips de l’entitat el 
pròxim 12 d’octubre. 
L’acte, que començarà a 
les 17h al camp municipal 
de Can Sant Joan, consis-
tirà en la tradicional desfi-
lada de tots els conjunts i 
els parlaments a càrrec de 
la directiva i les autoritats 
municipals. En cas de plu-
ja, la presentació es tras-
lladarà al pavelló Miquel 
Poblet. L’EF aprofitarà 
l’esdeveniment per presen-
tar també el nou equipa-
ment esportiu.
Enguany, l’Escola té 21 
equips i dóna formació a 
prop de 300 infants i joves 
amb edats compreses en-
tre els 4 i els 18 anys. Les 
grans novetats d’aquesta 
temporada són la creació 
de cinc equips alevins a 
causa de la reestructura-
ció de la categoria que ha 

passat a ser de futbol 7 i 
la constitució d’un bloc 
infantil-cadet femení amb 
l’objectiu de potenciar 
l’esport entre les noies de 
la localitat. L’EF també té 
una escola adreçada a in-
fants nascuts el 2007 i el 
2006 que només entrena-
ran, sense competir a cap 
lliga federada. Pel que fa a 
la secció de futbol sala, l’EF 
disposa aquesta campanya 
d’un sènior, un juvenil, un 
cadet i un infantil.

Col·laboració. L’Escola 
de Futbol Montcada ha 
arribat a un acord de 
col·laboració aquesta tem-
porada amb la UE Sant 
Joan Atlètic per convertir-
se en filial del club montca-
denc. De fet, alguns exju-
gadors juvenils de l’EF  ja 
han passat aquest any a les 
files de La Unió, que juga 
a Segona Territorial.
Les lligues de les categories 

de promoció començaran 
entre el 9 i el 10 d’octubre. 
L’objectiu principal del 

club és formar jugadors 
de futbol basant-se en els 
valors de l’esport. 

Sílvia Alquézar | Redacció

Les competicions de lliga a les categories de promoció començaran entre el 9 i el 10 d’octubre

L’EF Montcada presenta tots els equips de l’entitat el dia 12 a Can Sant Joan
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L’equip juvenil del CD 
Montcada segueix prepa-
rant la nova temporada. 
Els homes de Juan Meca 
van guanyar la Montañesa 
per 2-0 a l’estadi de la Fe-
rreria en un bon partit per 
part dels jugadors verds. 
“Van sortir amb ganes de 
guanyar des del primer 
moment i l’actitud va ser 
més positiva que al matx 
de la setmana passada”,
ha indicat el tècnic en re-
ferència a l’enfrontament 
amb el Ripollet una set-
mana abans a casa, on els 
verds van perdre per 1-2. 

El juvenil del CD Mont-
cada encara jugarà un 
darrer partit amistós al 
camp del San Cristóbal de 
Terrassa abans de debutar 
a la lliga el segon cap de 
setmana d’octubre contra 
l’Andalucía Barberà, a do-
micili. L’entrenador s’ha 
mostrat optimista sobre 
les possibilitats del con-
junt montcadenc en el seu 
debut a Primera Divisió. 
“Serà difícil perquè hi ha 
nivell, però no tinc por 
de cap equip si el nostre 
surt amb la il·lusió i les 
ganes de guanyar”, ha dit 
Meca.

El juvenil guanya la 
Montañesa per 2-0

FUTBOL. CD MONTCADA

Sílvia Alquézar | Redacció

El CD Montcada debutarà a la lliga al camp de l’Andalucía de Barberà
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EL PLANTER, EN IMATGES

i més fotogaleries, a laveu.cat

Mira les fotos de tots els equips del 
CH La Salle i l’FS Mausa:

Els jugadors més joves de La Salle de la temporada 2010-11

L’FS Mausa va presentar 
tots els equips de l’entitat 
a l’afició el passat 25 de 
setembre en un acte que 
va tenir lloc al pavelló Mi-
quel Poblet. La jornada va 
incloure diversos partits 
amistosos dels conjunts 
del club contra els blocs de 
l’FS Sagarra. Després de 
l’enfrontament del sènior 
A, va tenir lloc la tradicio-
nal desfilada dels equips 

al centre de la pista. En 
el torn de parlaments, el 
president, Pedro Litrán, va 
encoratjar els jugadors a 
“seguir treballant tan bé 
per mantenir el nivell a 
les màximes categories”.
El club va lliurar un guar-
dó als equips que la tem-
porada passada van assolir 
l’ascens. La presentació va 
comptar amb la presència 
de l’alcaldessa i diversos 
regidors.

El Mausa aspira a 
mantenir-se a dalt

FUTBOL SALA

Pilar Abián | Pla d’en Coll

Consolidar el projecte 
d’escola, aconseguir que 
hi hagi els mateixos equips 
femenins que masculins 
i que el sènior masculí B 
pugi de categoria són al-
guns dels objectius a curt 
i llarg termini que s’ha 
fixat el Club Handbol La 
Salle Montcada  a par-
tir d’aquesta temporada. 
Els va exposar el 18 de 
setembre el president del 

club, Josep Maresma, du-
rant l’acte de presentació 
de tots els equips sèniors 
i del planter per a la cam-
panya 2010-2011. “Hem 
incrementat els jugadors 
i jugadores del club i 
hem ampliat l’Escola”,
va apuntar Maresma. 
L’acte va comptar amb 
l’assistència d’una delega-
ció municipal i de l’escola 
La Salle, coincidint amb el 
centenari del centre.

La Salle aposta per 
consolidar l’escola

HANDBOL

Silvia Díaz | Pla d’en Coll

L’equip benjamí de l’FS Mausa Montcada de la campanya 2010-11

La Salle ha creat aquesta temporada un equip cadet femení
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El planter del Mausa gaudeix d’una bona salut, ja que està a Divisió d’Honor
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