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OPEN D’ESCACS
El GM argentí Gabriel del Río ha 

guanyat la dinovena edició del 

torneig Vila de Montcada

FUTBOL BASE  
El CD Montcada i l’EF Montcada han 

signat un nou acord de col·laboració 

amb l’objectiu de potenciar el planter

PÀG. 28 PÀG. 31

El CD Montcada ja ho té tot 
pràcticament enllestit per co-
mençar el pròxim 8 d’agost la 
nova temporada. L’assemblea de 
socis, reunida el 6 de juliol a la 
Casa de la Vila, va donar llum 
verda al cinquè projecte a Prime-
ra Catalana, que mantindrà el 
mateix pressupost de la campan-
ya anterior, al voltant dels 80.000 
euros. Per reforçar la plantilla, el 
Montcada ha fet set incorpora-
cions. La primera va ser la del 
davanter Paco Ramos, del Llefià. 
El segon fitxatge ha estat el més 
mediàtic, el porter Dani Planche-
ría, procedent de l’Hospitalet, de 
Segona B. El guardameta s’ha 
format al planter del Barça pas-
sant per totes les categories infe-
riors, arribant a formar part de 
l’anomenada ‘Generació d’or’,  
juntament amb Leo Messi, Cesc 
Fàbregas i Gerard Piqué. També 
va jugar sota les ordres de Pep 
Guardiola durant la temporada 
2007-08, a Tercera Divisió. “És 
un porter amb personalitat, 
unes condicions tècniques es-
pectaculars, sobri i àgil”, ha dit 
el president del CD Montcada, 
Modesto ‘Tato’ Sanchís. 

Més incorporacions. El club verd 
també ha contractat els davan-
ters Quique Amador, de 20 anys, 
format al planter de l’Hospitalet 
i que enguany ha jugat al Vilas-

sar i al Pubilla Casas, i Ángel 
Cuéllar, bolivià de 21 anys, 
que ha estat internacional al 
seu país en categories inferiors, 
que ha militat a l’Europa i a 
l’Espluguenc. Altres fitxatges 
són els defenses Edu López, de 
20 anys, exjuvenil de l’Europa 
i que la temporada passada va 
lluir la samarreta del Pubilla 
Casas, i Álex González, de 19 
anys, que prové del Mercan-
til de Sabadell. Al mig camp, 
el CD Montcada ha incorpo-
rat Marcel Armengol, de 23 
anys, també format a la base 

de l’Hospitalet, que ha jugat al 
Prat i el Poble Sec i, la campan-
ya anterior, a l’Horta. D’altra 
banda, el davanter Quim So-
lano ha renovat per una tem-
porada més, “malgrat tenir 
nombroses ofertes de Tercera 
Divisió i de Primera Catala-talatala
na”, ha remarcat el president.
També hi ha hagut canvis a la 
junta directiva, que s’ha ampliat 
amb la incorporació de Manolo 
Vidomines, que ocupa el càrrec 
de secretari, i els vocals  Ramón 
Castillo, Joan Sisó, Daniel San-
chís i Manolo Ballesteros. 

S. Díaz/S. Alquézar | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada mantindrà el mateix 
pressupost de la campanya anterior 
El club verd fitxa el porter Dani Planchería, format al planter del Barça i excompany de Messi, Fàbregas i Piqué

El porter Dani Planchería s’ha format als equips del planter del FC Barcelona

RECONEIXEMENTS

Sílvia Alquézar  | Redacció

Els Premis
Esportius 2011 
es lliuraran el 
28 d’octubre

Montcada i Reixac reconeixerà 
els millors esportistes locals el 
28 d’octubre en el decurs dels 
Premis Esportius 2011, una fes-
ta instaurada enguany per re-
conèixer els èxits i la trajectòria 
dels esportistes més destacats 
durant la temporada 2010-11. 
Els Premis consten de tres cate-
gories de guardons. En l’apartat 
de mencions especials, es farà 
un reconeixement a les entitats 
que celebrin un aniversari i una 
distinció per a un abonat  de les 
instal·lacions municipals. En la 
secció de reconeixements, els 
guardons es dividiran en dos 
subgrups: un adreçat als centres 
escolars –amb un premi per al 
col·legi amb més fitxes i un altre 
per al que hagi practicat el joc 
més net– i un segon, adreçat a en-més net– i un segon, adreçat a enmés net– i un segon, adreçat a en
titats i persones que hagin assolit 
una fita important com ascensos 
de categoria o algun podi a cam-ia o algun podi a camia o algun podi a cam
pionats d’àmbit català, estatal o 
internacional. Hi haurà un ter-i haurà un teri haurà un ter
cer apartat, l’anomenat Premis 
Esportius, per escollir els millors 
esportistes en diferents àmbits. 

Candidatures. La proposta dels no-
minats es farà mitjançant la pre-
sentació de candidatures i, per 
decidir l’atorgament dels premis, 
es constituirà un jurat específic 
que les avaluarà. Els historials 
per optar als reconeixements 
s’hauran de presentar a l’OAC 
fins el proper 22 de setembre.
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La pretemporada

El CD Montcada començarà la 

pretemporada el 8 d’agost. El 

dia 13 hi haurà el primer amis-

tós contra el Masnou, de Ter-tós contra el Masnou, de Tertós contra el Masnou, de Ter

cera Divisió, a domicili. El dia 

20 l’equip verd s’enfrontarà a 

l’estadi al Castelldefels, també 

de Tercera. A la jornada se-

güent, els montcadencs visita-

ran el camp d’El Prat, de Ter-ran el camp d’El Prat, de Terran el camp d’El Prat, de Ter

cera, mentre que el 27 rebran 

el Gironella. La presentació 

oficial de la temporada es farà 

el 3 de setembre, a les 19h, i 

el primer matx de lliga serà el 

dia 11, al camp del Farners. 

Carnets. El CD Montcada ha 

decidit mantenir per cinquena 

temporada els preus dels car-temporada els preus dels cartemporada els preus dels car

nets d’associats. El soci haurà 

de pagar 70 euros, mentre 

que el jubilat n’haurà d’abonar 

35. També hi ha el ‘carnet 

d’or’ per 110 euros, i vàlid 

per a dues persones. El club 

ha creat enguany dos nous 

tipus d’abonaments, de 40 

euros: el carnet jove, adreçat 

a persones de 18 a 25 anys, i 

l’abonament destinat als socis 

de l’EF Montcada, que ara és 

filial del CD Montcada. D’altra 

banda, els associats d’altres 

entitats esportives locals po-

dran veure el primer equip a 

meitat de preu | SA
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La corredora local va acabar en segona posició, darrera de l’asturiana Rocío Gamonal

La corredora Anna Villar, de 
l’Ayala Team, no ha pogut re-
validar el títol de campiona 
d’Espanya de BTT XCO, des-
prés d’acabar en segona posició 
a la prova disputada a Becerril, 
al cor de la serralada de Madrid, 
el 17 de juliol. La ciclista local 
va entrar a menys d’un segon de 
la campiona, l’asturiana Rocío 
Gamonal, que va atacar gairebé 
des de la sortida per distanciar-
se de les seves rivals i endur-se el 
seu segon triomf estatal després 
del que va aconseguir la tempo-
rada del 2007. La prova va ser 
força dura, en un circuit d’alta 
muntanya en què les corredores 
també van haver de fer front al 

fort vent que va bufar durant tot 
el matí, un fet que va obligar a 
retardar l’inici de les competi-
cions previstes.

Copa de França. Villar va aca-
bar a la quarta posició a la sise-
na prova de la Copa de França, 
disputada el 2 de juliol a la loca-
litat de Val d’Iserè, als Alps. El 
circuit, de 6 quilòmetres, tenia 
una primera part amb zones 
estretes i baixades amb revolts 
amb nombrosos sotracs i, en un 
segon tram, hi havia més pujades 
llargues amb alguna trialera tèc-
nica. Les participants van haver 
de completar 4 voltes al traçat i, 
només donar-se el tret de sorti-
da, la corredora local va tenir un 

bon començament però, en una 
zona de sotracs, se li va escapar 
el peu del pedal, fet que li va fer 
perdre algunes posicions molt 
valuoses. Després d’aquest con-
tratemps, la ciclista va anar re-
muntant posicions a mesura que 
avançava la prova, travessant la 
meta en quart lloc. “Estic con-
tenta amb el resultat, tot i que 
sé que podria haver estat mi-
llor. Em quedo amb les bones 
sensacions que he experimen-
tat”, va dir Villar, qui continua 
lluitant per aconseguir una plaça 
per als Jocs Olímpics del 2012, 
que tindran lloc a Londres.
Al mes de juny, la ciclista mont-
cadenca va acabar en tercera po-
sició a l’Open d’Espanya XCO.

BTT

Anna Villar no pot revalidar el 
títol de campiona d’Espanya

Sílvia Alquézar  | Redacció

La corredora Anna Villar està lluitant per aconseguir una plaça per als Jocs Olímpics del 2012
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La Salle tancarà en breu 
l’equip de Primera Estatal

HANDBOL

L’entrenador de l’equip de Pri-
mera Estatal de La Salle, Pablo 
Camarero, ha avançat que en 
breu estarà tancada la plantilla 
de la pròxima temporada. “Es-
tem pendents de confirmació 
d’algunes incorporacions, però 
aviat ho tindrem enllestit”, ha 
dit el tècnic, qui es mostra molt 
il·lusionat amb el primer projec-
te del club montcadenc a la nova 
categoria. En el moment de tan-
car aquesta edició, la Federació 
Espanyola tenia previst fer el 
sorteig dels grups. El conjunt de 
Camarero començarà a entrenar 
el 22 d’agost. L’1 de setembre tin-
drà lloc el primer matx amistós, 

a la pista del Cardedeu, mentre 
que el dia 10 l’equip s’enfrontarà 
al Banyoles a domicili. 

Sílvia Alquézar  | Redacció 
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La Salle es reforçarà per a la Primera Estatal

L’equip ha fitxat nou jugadors per intentar de nou l’objectiu de l’ascens a Segona B

L’FS Mausa ja té enllestida la 
plantilla de la pròxima tempo-
rada, en què un any més jugarà 
a l’antiga Primera Estatal B, 
una categoria que la Federació 
Espanyola ha rebatejat com la 
Tercera Divisió. “No hem po-
gut ascendir perquè no hi ha 
hagut renúncies, ja que han 
baixat 7 equips de Primera A, 
ara anomenada Segona Di-
visió B”, ha explicat el gerent, 
Pedro Litrán, qui ha avançat 
el fitxatge de nou jugadors. “El 
nostre objectiu serà intentar 

un cop més l’ascens a Segona 
B”, ha manifestat el directiu. 

Les incorporacions. El Mausa 
ha contractat els porters Pol i 
Rubén, que jugaven al Mataró i 
l’Esplugues, tots dos de Nacional 
A. També ha incorporat els tan-
caments Jordi Marty i Ague, del 
Vilassar, els ales Roger Bonet i 
Àlex Bria –del Barça–, a més de 
Kike Serrano, del Riera, i Gri-
maldos, de l’Esplugues. Com a 
pivots, el club montcadenc ha 
arribat a un acord amb Ganchi, 
de l’Andorra i Òscar Prieto, del 

Vilassar. De la temporada an-
terior, continuen Mario Litrán, 
que és universal, l’ala Gerard i el 
tancament-ala Fèlix. El tècnic és 
Jordi Rozas, que ha entrenat els 
juvenils de l’Escola Pia i el Mar- Mar Mar
fil Santa Coloma, equips amb 
els que ha arribat a quedar cam-
pió de Catalunya i sotscampions 
d’Espanya. El Mausa començarà 
a entrenar el 29 d’agost i encara 
no sap quin serà el calendari 
de la lliga ni quan s’iniciarà la 
competició. D’altra banda, el sè-
nior B del Mausa ha aconseguit 
l’ascens a Primera Territorial.

FUTBOL SALA

El Mausa no puja i jugarà a la 
recent creada TerceraTT Divisió

Sílvia Alquézar  | Redacció
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El Gran Mestre argentí Gabriel del 
Río, del Sestao, és el guanyador de 
la dinovena edició de l’Open Inter-la dinovena edició de l’Open Interla dinovena edició de l’Open Inter
nacional d’Escacs Vila de Mont-nacional d’Escacs Vila de Montnacional d’Escacs Vila de Mont
cada, que va acabar el 3 de juliol 
a l’Espai Kursaal després de nou 
dies de competició intensa en què 
van participar més de 180 jugadors 
dividits entre els grups A i B. “No 
m’esperava guanyar perquè és 
un torneig de gran nivell i amb 
molta competència, però estic 
molt content de la victòria”, va 
indicar el guanyador absolut. La 
victòria final no es va decidir fins 
a l’últim moment, ja que del Río 
–que va jugar a la UE Montcada, 
organitzadora de l’esdeveniment, 
durant dos anys– va acabar amb 7 
punts de 9 possibles empatat amb 
el Gran Mestre francès Mattheu 
Cornette, que juga al club local. El 
triomf es va decantar cap a l’argentí 
gràcies al sistema de desempat del 

torneig, que està catalogat com un 
dels més importants del Circuit de 
Catalunya de campionats d’estiu. 
En tercera posició va finalitzar 
el peruà Cristian Cruz, amb 6’5 
punts, que va liderar el torneig fins 
a la vuitena ronda i va aconseguir 
la norma que li faltava per obtenir 
el títol de Gran Mestre. Pel que fa 
al guanyador del Grup B, el cam-al guanyador del Grup B, el camal guanyador del Grup B, el cam
pió va ser Aitor Ortiz, de l’Espiga, 
amb 8 punts, seguit de Pere Garri-amb 8 punts, seguit de Pere Garriamb 8 punts, seguit de Pere Garri
ga i Jesús Ligero, respectivament. 

Valoracions. En acabar el torneig, la 
UE Montcada va fer el lliurament 
de premis, que enguany ha repar-de premis, que enguany ha reparde premis, que enguany ha repar
tit 7.000 euros, mil més que la tem-tit 7.000 euros, mil més que la temtit 7.000 euros, mil més que la tem
porada anterior. El guanyador es 
va endur un premi de 1.200 euros 
i el campió del Grup B, 300 euros. 
L’acte de cloenda va comptar amb 
l’assistència de les autoritats mu-
nicipals encapçalades pel regidor 
d’Esports, Marc Rodríguez (PSC), 

a més dels representants dels prin-inin
cipals espònsors de l’Open com 
Pastelería Tarzán i Lafarge, entre 
d’altres. En el torn de parlaments, 
el president de la UE Montcada i 
director del torneig, Arturo Vidar-neig, Arturo Vidarneig, Arturo Vidar
te, es va mostrar molt satisfet per-te, es va mostrar molt satisfet perte, es va mostrar molt satisfet per
què “el campionat ha millorat la 
participació, amb més titulats, 
l’organització i els premis. Es-
tem contents perquè tot ha sortit 
molt bé”, va indicar Vidarte. Per molt bé”
la seva banda, el regidor d’Esports 
va lloar el club montcadenc pel seu 
treball a la ciutat i l’organització 
d’aquest campionat. “És un or-
gull perquè l’Open d’escacs és 
un torneig de referència a dins i 
fora del municipi”, va manifestar 
Rodríguez, qui va destacar la feina 
de la UE Montcada entre els in-de la UE Montcada entre els inde la UE Montcada entre els in

fants de la ciutat “perquè els aju-“perquè els aju“perquè els aju
da a treballar valors fonamen-da a treballar valors fonamenda a treballar valors fonamen
tals en el present i en el futur”.tals en el present i en el futur”tals en el present i en el futur”
Durant el lliurament de premis, la 
UE Montcada va retre un petit ho-

menatge a l’expresident del club, 
Jaume Izquierdo, a qui van fer 
entrega d’una placa i un obsequi 
en reconeixement a la seva tasca 
a l’entitat.

El triomf final es va decidir pel sistema de desempat

Sílvia Alquézar  |  Can Sant Joan

ESCACS

El GM Gabriel del Río 
guanya la dinovena 
edició de l’Open

Els premiats a la dinovena edició de l’Open Internacional d’Escacs Vila de Montcada amb els patrocinadors, els organitzadors i les autoritats
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D’esquerra a dreta: Cornette, del Río i Cruz, els tres primers classificats a la dinovena edició 
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Sílvia Alquézar | Redacció

El Centre Excursionista de Mont-
cada, El Cim, va assolir el 16 de 
juliol el repte de pujar en un sol 
dia 25.000 metres de desnivell al 
Pallars Sobirà, una iniciativa em-
marcada dins la celebració del 25è 
aniversari de l’entitat. La sortida 
va comptar amb la participació 
d’una trentena de persones que 
van superar amb escreix l’objectiu 
marcat ja que van sumar, en total, 
34.596 metres. La Pica d’Estats, el 
pic més emblemàtic per al Cim, va 
ser el més nombrós, amb 16 mun-
tanyencs, que van trigar entre 10 
i 12 hores a coronar la muntanya. 
També hi va haver cinc grups més 
que van pujar al Pic de Baborte, 
de Sotllo, del Monteixo i de Ger-
ri. “Estem molt contents perquè 
hem assolit el nostre objectiu 
amb escreix i, a més, ha parti-
cipat molta gent jove, que ens 
agradaria que continués vin-
culada a l’entitat perquè són el 
nostre futur”, ha dit el president 
de l’entitat, Alfred Canals. D’altra 

banda, El Cim va organitzar els 
dies 2 i 3 de juliol la II Marxa a la 
Vall de Cardós, que va ser un èxit. 
Ja al setembre, l’entitat inaugurarà 
el dia 13 l’exposició ‘25 anys d’El 

Cim’, que romandrà oberta fins al 
16 d’octubre a la Casa de la Vila. 
La mostra recull documentació de 
tot tipus sobre la història del Cen-
tre Excursionista. 
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Alguns dels integrants del grup de persones que va pujar l’emblemàtic cim de la Pica d’Estats

> Onzè torneig de futbol a la Font Pudenta
L’Associació de Veïns de la Font Pudenta i la Muntanyeta va organitzar el 

dia 3 de juliol l’onzena edició del torneig de futbol a la zona esportiva del 

barri. En total, van participar uns 50 jugadors, repartits entre dos equips 

infantils i 5 conjunts d’adults. L’equip guanyador va ser el CD Torre Baró. 

L’organització va convidar els participants a un esmorzar | SA
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> La Penya Blaugrana se’n va a la Vall d’Aran
La Penya Blaugrana va organitzar una sortida els dies 1, 2 i 3 de ju-

liol a la Vall d’Aran, que va comptar amb l’assistència d’una seixantena 

de persones. L’entitat dóna per tancada aquesta temporada i ja ha co-

mençat a planificar la següent, en què celebrarà el seu 37è aniversari 

amb un dinar a l’Atmella del Vallès al mes de setembre | SA
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Una trentena de persones va participar en la iniciativa, emmarcada dins el 25è aniversari

EXCURSIONISME

El Cim assoleix el repte dels 
25.000 metres en un sol dia
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ACTIVITATS D’ESTIU

La falta de participació obliga 
a suspendre moltes propostes

La falta d’inscripció ha 
obligat l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME) a 
suspendre bona part de les 
activitats d’estiu. De prop 
d’una vintena de propostes, 
enguany només se n’han po-
gut fer vuit. Les més parti-
cipatives han estat la marató 
d’spinning –el 14 de juliol a 
la plaça Lluís Companys–, 
el torneig de 3x3 de futbol 
al carrer –que va tenir lloc el 
dia 12 davant del pavelló M. 
Poblet– i el Campionat de 
Natació Vila de Montcada, 
que es va disputar a la pis-
cina de la Zona Centre, el 
dia 13. Totes tres van aple-
gar més d’una vuitantena 
d’inscrits i van atraure molt 
públic. També durant aquest 
mes de juliol, la plaça de 
l’Església va acollir la Diada 
de tir amb arc, organitzada 
conjuntament amb el Club 
de tir Can Piqué. Pel que fa 
als cursos, enguany només 

s’ha fet el taller de balls lla-
tins de primer nivell. 
D’altra banda, l’exjugador 
i extècnic blaugrana Car-
les Rexach va ser present 
durant el lliurament de di-
plomes als infants que han 
participat al segon Campus 
de futbol.

Sílvia Alquézar | Montcada

La Diada de tir amb arc es va fer a la plaça de l’Església el 30 de juny
La marató d’spinning, el 3x3 de futbol al carrer i el campio nat de natació han estat molt participatius

Alguns dels guanyadors del Campionat de Natació, amb les autoritats locals

JORNADA SOLIDÀRIA

27.750 metres nedats a favor 
dels afectats per l’esclerosi 
El Mulla’t es va fer el 10 de juliol a la piscines coberta de Montcada Aqua

Els participants a la jorna-
da solidària ‘Mulla’t per 
l’esclerosi múltiple’, que el 
10 de juliol van organitzar a 
Montcada la Fundació dedi-
cada a la malaltia i l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleure 
(IME) van nedar 27.750 me-
tres a favor dels afectats per 
aquesta patologia d’origen 
neuronal. Un total de 141 

persones va assistir a l’acte, 
que es va celebrar a les pisci-
nes de Montcada Aqua, que 
van nedar metres i algunes 
van participar a la marató 
d’aquagym amb la qual es 
va inaugurar l’activitat. 
A les 12h va tenir lloc 
l’acte central, que consistia 
a fer una capbussada con-
junta a totes les piscines 
de Catalunya on es feia el 

‘Mulla’t’ com a símbol de 
tota la gent que col·labora 
amb la iniciativa. De Mont-
cada va saltar un centenar 
de persones a la vegada. 
A l’acte va assistir una no-
drida representació muni-
cipal, amb l’alcaldessa, M. 
Elena Pérez (PSC), i el pre-
sident de l’IME i regidor 
d’Esports, Marc Rodríguez 
(PSC), al capdavant.

Silvia Díaz | Redacció

A les 12h es va fer l’acte central del Mulla’t, que va consistir en una capbussada conjunta de tots els participants

El 3x3 de futbol al carrer va ser un èxit de públic i de participació

La marató d’spinning a la plaça Lluís Companys ha tornat a ser una de les activitats més participatives de l’estiu
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Carles Rexach es va fer un fart de signar autògrafs entre els més petits

Tres noies s’ho passen d’allò més bé saltant a la piscina de la Zona CentreL’únic curs de l’IME que s’ha pogut fer és el de balls llatins de nivell I
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312a quinzena | Juliol/ Agost 2011 Esports

La Unió Esportiva Sant 
Joan ha trencat l’acord de 
filiació que mantenia amb 
el CD Montcada des de 
feia 4 anys, una ruptura ra-
tificada per les respectives 
assemblees. El president de 
La Unió, José González, ha 
argumentat que “volem un 
equip que ens pugui no-
drir de jugadors al llarg de 
la temporada –un club no-
més pot tenir la filiació amb 
una altra entitat, segons les 
normes de la Federació– en 
el moment que els necessi-

tem”. González ha recone-
gut que aquesta temporada 
“ha estat molt difícil a 
causa de les baixes” i que 
els jugadors aportats pel 
CD Montcada no han es-
tat suficients per reforçar la 
plantilla. El president de La 
Unió pretenia que el seu fi-
lial fos l’EF Montcada, però 
aquesta entitat ha signat un 
acord de col·laboració amb  
l’entitat verda.
El president del CD Montca-
da, Modesto Sanchís, ha dit 
que “respecta totalment” la 
decisió de La Unió. 

Silvia Díaz | Redacció

El Sant Joan decideix 
trencar les relacions 
amb l’entitat verda

FUTBOL

El president del CD Mont-
cada, Modesto Sanchís 
‘Tato’, i el president de 
l’Escola de Futbol Mont-
cada, Manel Trias, van 
signar el 5 de juliol l’acord 
de col·laboració entre amb-
dues entitats per promoure 
el passi de jugadors de l’Es-
cola al juvenil i al primer 
equip del CD. “Volem 
que els joves amb projec-
ció no hagin de marxar 
fora a jugar quan acaben 
l’etapa de cadets, com 
passa ara, i puguin con-
tinuar, si ho desitgen, al 
CD Montcada”, va expli-
car Trias. 

Tres juvenils. Actualment, 
el club verd, amb l’ama-
teur a Primera Catalana, 
té l’equip juvenil a Pre-
ferent –un ascens assolit 
aquesta campanya– men-
tre que l’Escola tindrà la 
propera temporada un 
juvenil a Primera Divisió 
–que també ha pujat en-
guany– i un altre a Segona, 
de nova creació. Fruit del 

conveni signat, es facilita-
rà el passi dels futbolistes 
que destaquen en aquesta 
categoria a l’equip de Pre-
ferent. “Volem acabar 
amb la falsa imatge que 
no hi ha bon rotllo entre 
entitats i ens comprome-
tem a tirar endavant un 
projecte que potenciarà 
el planter al nostre mu-
nicipi i que beneficiarà el 

primer equip”, va afegir 
‘Tato’. Tot i que cada club 
mantindrà la seva pròpia 
línia de treball, es crearà 
una comissió formada per 
dos tècnics de cada entitat 
que coordinaran els aspec-
tes esportius que afectin 
els juvenils.
El conveni entre el CD 
Montcada i la Escola recu-
pera l’esperit del que es va 

signar al 2005 i es va tren-
car al 2009. Ara, les di-
rectives volen que l’acord 
no només sigui esportiu 
sinó també institucional i 
social i que els 400 futbo-
listes que formen part de 
l’Escola tinguin com a re-
ferència arribar algun dia 
a formar part del juvenil 
o del primer equip del CD 
Montcada.

FUTBOL

Pilar Abián | La Ferreria

L’acord entre ambdues entitats es va signar el 5 de juliol a la sala d’actes de l’estadi de la Ferreria

L’Escola de Futbol Montcada torna 
a ser el filial del CD Montcada

El jove montcadenc Víctor 
Carrillo, de 18 anys, ha 
viscut enguany una expe-
riència inoblidable i que 
potser marcarà el seu futur. 
Ha passat un mes i mig al 
concurs televisiu Football 
Cracks, que ha emès Inte-
reconomía –va acabar el 10 
de juliol–  i que pretenia for-
mar 18 jugadors en aquesta 
disciplina. Des de la vessant 
competitiva, els participants 
aspiraven a ser un dels qua-
tre guanyadors i fer la pre-
temporada en equips de pri-
mer nivell. Cada diumenge 
s’emetia un resum de la 
setmana, amb imatges dels 

entrenaments i de l’estada 
dels joves a Madrid. Carri-
llo va arribar a la final però 
no va guanyar cap premi, 
tot i que considera que el ve-
ritable reconeixement arriba 
ara. “Ens van dir que, du-
rant els pròxims dies, esti-
guéssim a l’espera perquè 
ens trucarien per fer-nos 
ofertes”, ha destacat Carrillo 
en una entrevista a Montca-
da Comunicació que es pot 
llegir íntegrament a www. 
laveu.cat. 

Propostes de futur. El seu 
desig és marxar a algun 
equip de l’Amèrica del Sud 
perquè “allà es viu el fut-

bol amb passió; mentre 
el programa a Espanya 
ha tingut molt poca au-
diència, a països com 
l’Argentina ha estat un 
èxit”, ha indicat aquesta 
jove promesa del futbol, qui 
ha explicat que participants 
al concurs de l’any passat 
que van marxar a l’Amèrcia 
del Sud encara hi continuen 
jugant. 
Durant les setmanes que 
ha estat concentrat al po-
liesportiu de Navalcarbón, 
a Las Rozas (Madrid), Ca-
rrillo ha entrenat amb es-
trelles del futbol com Lobo 
Carrasco, Enzo Francescoli 
o un dels millors jugadors 

del món, Zinedine Zidane, 
del qual Carrillo només té 
paraules d’elogi: “És increï-
ble com una persona que 
ho ha tingut tot és tan hu-
mil; ens tractava de tu a 
tu”.  

Passió i professió. De la seva 
experiència al programa, 
Carrillo ha explicat que du-
rant les dues primeres setma-
nes ho va passar malament 
perquè comparava la seva 
trajectòria, bàsicament al fut-
bol sala –ha jugat al Sagarra 
de Santa Coloma i a catego-
ries inferiors de l’EF i l’FS 
Montcada– amb la dels seus 
companys, alguns dels quals 

ja han debutat amb les se-
leccions nacionals de futbol 
dels seus països. “Però vam 
acabar sent una pinya, ni 
tan sols ens importava el 
premi, de fet, cap al final 
se’ns feia molt díficil ha-
ver de nominar els nostres 
companys”, ha manifestat 

el jove, que, després d’haver 
seguit al programa un règim 
d’entrenaments similar al 
d’un equip de Primera Di-
visió en pretemporada, reco-
neix que ser professional del 
futbol és molt dur, “però he 
descobert que és al que em 
vull dedicar”, assegura.

Silvia Díaz | Montcada

Carrillo: “Gràcies al programa he 
descobert que vull viure del futbol”

‘FOOTBALL CRACKS’

El montcadenc Víctor Carrillo, amb la samarreta del programa Football Cracks
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Els directius d’ambdues entitats van segellar el nou acord de col·laboració el 5 de juliol a l’estadi de la Ferreria 
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El jove montcadenc, de 18 anys, va arribar a la final del reality show, però no va guanyar cap premi 

Els conjunts cadet masculí 
i cadet femení de La Salle 
van participar del 14 al 
19 de juliol al Torrellano 
Cup, a Alacant, un torneig 
internacional d’estiu dels 
més prestigiosos. Ambdós 
equips es van enfrontar 
amb rivals de primer nivell 
de procedències diverses 

com Madrid, Catalunya 
i Portugal, entre d’altres, 
a més d’altres clubs de la 
província d’Alacant. Els 
entrenadors, Pau Mares-
ma i Àlex Expósito, han 
volgut repetir l’experiència 
“molt enriquidora” de 
l’any passat, quan van par-
ticipar al també torneig in-
ternacional de Banyoles.  

Sílvia Alquézar | Redacció

Els cadets juguen el 
torneig de Torrellano

HANDBOL. LA SALLE

El campionat es va disputar entre el 14 i el 19


