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TIR AMB ARC
Xavi Fernández, del CCTA Can 

Piqué, és nou campió d’Europa  

amb la selecció espanyola

PÀG. 28 PÀG. 28  

El Broncesval Montcada està te-
nint un inici perfecte a la Segona 
Divisió B. A les dues primeres 
jornades de competició, els ho-
mes de Jordi Rozas van sumar 
sis punts després de guanyar a 
Premià de Mar (2-5) i l’FS La 
Unión (3-2). 
El primer partit oficial al pavelló 
Miquel Poblet, jugat el 22 de set-
embre, no va ser gens fàcil per al 
Broncesval Montcada, que patia 
la important baixa de Gerard Es-
teller, expulsat a la primera jorna-
da. L’FS La Unión de Santa Co-
loma va aprofitar dues jugades a 
la contra per marcar dos gols a la 
primera meitat i marxar als vesti-
dors amb un preocupant 0 a 2 per 
als montcadencs. A la represa, va 
arribar la reacció del Broncesval 
Montcada. El partit es va conver-
tir en un atac i gol dels locals, que 
van aconseguir empatar amb dos 
gols en els primers deu minuts de 
la segona part, mitjançant Jordi 
Martí i Álex Brie. 
Després de donar-se un petit res-
pir de cinc minuts, l’equip de Jor-
di Rozas va tornar a pressionar  
als últims minuts per aconseguir 
el tercer gol que va arribar gràcies 
a una acció de Carlos Riquelme. 
Els últims instants, amb un rival 
llançat a l’atac, van ser d’infart, 
però els tres punts es van quedar 
a casa. “Amb aquest partit s’ha 
demostrat que en aquesta ca-

tegoria tots els partits són molt 
intensos. És un bon avís per 
adonar-nos que, si volem estar 
a dalt, hem d’estar concentrats 
des del primer minut”, va co-
mentar el tècnic, Jordi Rozas, a 
peu de pista després del xiulet 
final.

Victòria a Premià. El triomf al Mi-
quel Poblet va servir per confir-
mar el bon moment dels montca-
dencs, que a la primera jornada, 
disputada el 15 de setembre, 
havien guanyat a la pista del Pre-
mià de Mar, un dels favorits per 
a l’ascens per un clar 2 a 5. Tot i 
rebre un gol en el primer minut, 
els montcadencs es van refer bé 
i van empatar gràcies a Gerard 
Esteller abans del descans. A la 
segona part, els jugadors de Jordi 
Rozas van mostrar el seu millor 
nivell, arribant a agafar un avan-
tatge d’1 a 5 gràcies als gols de 
Gerard Esteller, que va acabar 
expulsat, Carlos Riquelme, Ro-
ger Bonet i el porter Pol Cuairán, 
que va marcar des del seu camp. 
Després d’aquestes dues vic-
tòries, el Broncesval Montcada 
ocupa el segon lloc a la classifi-
cació, amb els mateixos punts 
que l’Escola Pia i el Sala 5 Igga 
Prosperitat. A les properes jorna-
des, els montcadencs jugaran a la 
pista del Ràpid Santa Coloma i 
el Manresa i, entremig, rebran la 
visita del Vilassar de Mar. 

Rafa Jiménez | Pla d’en Coll

FUTBOL SALA. SEGONA DIVISIÓ B

Bon inici del Broncesval Montcada que 
encadena dues victòries consecutives
Els homes de Jordi Rozas van guanyar la primera jornada a la pista del Premià de Mar (2-5) i van remuntar a casa contra l’FS La Unión (3-2)

Jordi Martí agafa aire mentre espera que Carlos Riquelme faci el llançament d’una falta durant el partit contra La Unión Santa Coloma

MOUNTAIN BIKE
Anna Villar és la nova campiona d’Espanya 

de Marató (llarga distància) després  

d’imposar-se clarament a Osca

  

Tradicionalment, l’FS Montcada aprofitava 

el primer partit oficial del sènior a casa per a 

presentar tots els seus conjunts de formació. 

Aquesta temporada, les lligues dels equips del 

planter han començat abans la competició i 

això genera molts problemes per fer coincidir 

tots els conjunts un mateix dia i a una mateixa 

hora. Per aquest motiu, el club ha decidit que 

la presentació de tots els seus blocs sigui el diu-

menge 30 de setembre, a partir de les 11h, al 

pavelló Miquel Poblet. 

L’FS Montcada vol que aquesta presentació 

també serveixi per fer un homenatge al primer 

equip, que va aconseguir un brillant ascens a 

la Segona Divisió B. Després de jugar a la pis-

ta del Ràpid Santa Coloma, els homes de Jordi 

Rozas disputaran un amistós contra la selecció 

catalana sots-23 i rebran el trofeu de campions 

de lliga de la temporada passada a mans de 

José Miguel Calle, president de la Federació 

Catalana de futbol sala, que visitarà Montcada 

i Reixac | RJ

   Presentació dels equips del planter i entrega de la copa al campió
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Després de tres jornades a la Pri-
mera Catalana, el CD Montcada 
encara no ha pogut guanyar cap 
partit a l’estadi municipal de la 
Ferreria. Al darrer matxt, va ser 
l’EC Granollers el que va esga-
rrapar un punt (2-2) en un resul-
tat que va ser just pels mèrits de 
tots dos equips. A la primera mei-
tat, el Granollers va ser millor, tot 
i que va ser el CD Montcada el 
que es va avançar en el marca-
dor amb un gol de José María 
al minut 30. Vuit minuts més 
tard, els visitants van empatar, 
resultat amb el que es va arribar 
al descans. A la segona part, els 
montcadencs van millorar en joc 
i intensitat i van tornar a posar-
se per davant gràcies a un gol de 
Marçel al 62’. Bermúdez va tenir 
a les seves botes el 3 a 1, però el 
seu llançament es va estavellar 
al pal. La victòria estava a prop, 
però com va passar contra l’Avià 

a la primera jornada, els homes 
de Jordi Salvanyà van tornar a 
rebre un gol als últims minuts. 
Al 81’, l’EC Granollers va fer el 
segon i el marcador ja no es va 
moure. 

Victòria a Terrassa. A l’anterior 
jornada, el CD Montcada havia 
aconseguit la primera victòria 
després de guanyar a domicili el 
San Cristóbal (0-1) gràcies a un 
gol de Bermúdez al 87’. El porter 

Dani Lledó va salvar el seu equip 
a l’últim minut amb una aturada 
providencial. Situats a la part mitja 
de la taula, els verds jugaran a 
fora contra Peralada i el Farners, 
i rebran la visita del Sant Quirze.

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada suma els primers 
punts, tot i que no guanya a casa
Després de tres partits, els homes de Jordi Salvanyà encara no han pogut sumar els tres punts a la Ferreria
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FUTBOL. 4a CATALANA

Miguel, protagonista 

amb un ‘hat-trick’ 

en el debut del 

segon equip verd

El segon equip del CD Montcada 
va debutar a la Quarta Catalana 
el 22 de setembre amb una clara 
victòria al camp del La Salle-Pre-
mià per 3 a 5. L’equip d’Óscar Pé-
rez i Jonathan Ávila es va avançar 
amb un 0 a 3 gràcies als gols de 
Miguel, en dues ocasions, i Clau-
dio. Al descans es va arribar 
amb un 1 a 3. A la segona mei-
tat, els montcadencs van ampliar 
avantatge fins a l’1 a 5 amb gols 
d’Escobar i Miguel, que va acon-
seguir un ‘hat-trick. Els locals van 
retallar distàncies fins al 3 a 5 fi-
nal, però la victòria per als mont-
cadencs mai va estar en perill.
A les properes jornades, el segon 
equip verd, que jugarà els seus 
partits com a locals els diumenges 
a les 12h a l’estadi de la Ferreria, 
intentarà mantenir la seva bona 
ratxa amb dos partits consecu-
tius a casa contra el Montsant de 
la Peira i l’Alella B. A la 4ª jorna-
da, el CD Montcada B visitarà el 
Llongueras Sant Crist.

Rafa Jiménez | Redacció

Va superar clarament el Sant Ignasi (4-0) i va guanyar a casa de l’EF Barberà-Andalucía (0-2)

Després dels dubtes que va gene-
rar el seu debut amb derrota a Ma-
taró, la UE Sant Joan ha millorat 
el seu to físic i acumula dues vic-
tòries consecutives. A la darrera 
jornada, els de Can Sant Joan van 
fer un partit molt seriós al camp 
de l’EF Barberà-Andalucía (0-2). 
“Hem estat molt superiors, tant 
en defensa com en atac, i la veri-

tat és que el resultat ha estat fins 
i tot curt”, comentava el tècnic 
de la Unió, José Manuel Martín 
‘Pinti’, després del partit. Abans 
del descans, els montcadencs ja es 
van avançar en el marcador amb 
un gol de ‘Vasco’ al minut 40 des-
prés de la sortida d’un córner. A la 
segona meitat, la Unió va certifi-
car la victòria amb un segon gol, 
aconseguit per Javi, de penal.  

Bon debut a casa. En el primer 
partit al camp de Can Sant Joan, 
els montcadencs van superar cla-
rament el Sant Ignasi (4-0) amb 
dos gols de Gerard, de penal, i 
d’Emmanuel. La UE Sant Joan 
disputarà ara dos partits consecu-
tius a casa contra el Tiana, també 
recent ascendit, i la Penya Angue-
ra. El 14 d’octubre jugarà al camp 
del Molletense.

FUTBOL. SEGONA CATALANA

La UE Sant Joan millora el seu to 
físic i obté dos triomfs consecutius

Eva Rendón, amb tres gols, va ser la gran protagonista en el 6 a 0 contra el Seagull

El sènior femení de l’EF Montca-
da no podia començar millor la 
temporada després de golejar el 
Seagull, el filial del Badalona, per 
un clar 6 a 0. Eva Rendón, que 
finalment ha dedicit continuar a 
l’equip, va ser la gran protagonista 
del matx amb els seus tres gols. 

El Seagull, que va venir a Mont-
cada amb només onze jugadores,  
no va ser rival per a les noies 
d’Antonio Moya, que van mostrar 
una gran superioritat. A la prime-
ra meitat, les montcadenques ja 
guanyaven per 2 a 0 gràcies a dos 
gols de Ronnie. A la segona mei-
tat, l’EF Montcada va aconseguir 

la maneta gràcies a la inspiració 
d’Eva Rendón. La central Isa, de 
cap a la sortida d’un córner, va 
certificar el definitiu 6 a 0. 
A les properes jornades, les noies 
de Moya jugaran dos partits se-
guits a fora de casa contra el Mar-
tinenc i el Júpiter. El 14 d’octubre, 
rebran la visita de l’Artès.

FUTBOL FEMENÍ. PRIMERA CATALANA

El sènior femení de l’EF Montcada 
inicia la lliga amb una golejada

El tècnic Jordi Salvanyà encara no ha pogut celebrar una victòria del seu equip com a local en el que portem de temporada

La UE Sant Joan està demostrant que pot donar guerra a la Segona Catalana

Rafa Jiménez | Redacció

El Seagull, filial del Badalona, no va ser rival per a les montcadenques

Rafa Jiménez | Redacció
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El sènior masculí del CH La Sa-
lle va començar amb derrota la 
seva segona participació a la Pri-
mera Estatal després de caure per 
un clar 32 a 25 a la pista del Sant 
Martí-Adrianenc. A la primera 
part, els homes de Jaume Puig 
es van topar amb una arbitratge  
casolà que els va descentrar. El ca-
pità Chus Benítez va ser expulsat 
al minut 17 per protestar i l’equip, 
més pendent dels àrbitres que del 
joc, va marxar al descans perdent 
per 16 a 13. A la segona meitat, el 
partit va continuar amb el domini 
dels locals. Els montcadencs van 
fallar massa llançaments davant 

porteria i la seva defensa tampoc 
va estar a un gran nivell. Tot i no 
poder sumar cap punt en el debut, 
el tècnic Jaume Puig no es mostra 
preocupat per començar la lliga 
d’aquesta manera: “Ens hem de 
quedar amb la part positiva. 
Era el primer partit oficial i 
hem aguantat molt bé física-
ment. A poc que estiguem més 
encertats de cara a porteria, la 
situació anirà millorant”. 
El 29 de setembre, els lassal·lians 
debutaran al Miquel Poblet contra 
el Maristas Algemesí valencià. A 
les properes jornades, visitaran la 
pista de l’Handbol La Garriga i re-
bran el Joventut H. Mataró. 

Descentrats per un arbitratge casolà, el sènior masculí va perdre a la pista del Sant Martí Adrianenc (32-25)

Rafa Jiménez | Redacció

HANDBOL. CH LA SALLE

El sènior masculí encaixa una derrota 
en el seu debut a la Primera Estatal  

El tirador del CCTA Can Piqué va triomfar amb la selecció espanyola i va finalitzar quart a la competició individual

Xavi Fernández, membre del Club 
Català de Tir amb Arc Can Piqué, 
es va proclamar campió d’Europa 
per equips a l’Europeu de Bosc 3D 
que es va disputar entre l’11 i el 15 
de setembre a Trakoscan (Croàcia). 
Fernández, que formava part de 
l’equip espanyol conjuntament 
amb Javier Mérida i el també ca-
talà David Garcia, es va imposar 
en la gran final a Austria (106-96). 
Fernández no va tenir tanta sort a 
la prova individual d’arc longbow 
(recte) i va finalitzar quart, a les 
portes de les medalles. El tirador 
del CCTA Can Piqué va perdre a 
les semifinals contra el txec Hanus 
i va caure en la lluita pel bronze 
amb el danès Lysggard.

Competicions catalanes. El CCTA 
Can Piqué va obtenir bons resul-
tats al Campionat de Catalunya 
de Bosc 3D que es va fer l’11 de 
setembre a Vall Llobera, a prop 
de Vic. José Tomás va guanyar la 
medalla d’or en arc longbow men-
tre que Félix Pérez, també del club 
montcadenc, va ser tercer. En arc 
nu, Josep Sánchez també va acon-
seguir el bronze. Per equips, van 
ser segons Alícia Vargas i Manuel 
Fuentes.
A la Lliga Catalana, Félix Pérez va 
ser segon i Manuel Fuentes, tercer, 
en arc longbow. En arc nu, Josep 
Sánchez va ser primer i David 
Martínez, segon. Alícia Vargas va 
finalitzar segona i Noelia Silva va 
ser la millor entre els sots-14. 

TIR AMB ARC

Xavi Fernández guanya l’or europeu per equips

El sènior masculí del CH La Salle ja prepara el seu debut oficial al Miquel Poblet
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Xavi Fernández, a la dreta, acompanyat del també tirador català David Garcia

Rafa Jiménez | Redacció

Consolidar la secció de triatló i 
millorar alguns aspectes del fun-
cionament del club. Aquests són 
els dos grans objectius que es plan-
teja la Joventut Atlètica Montcada 
( JAM) per a la nova temporada. 
Mentre que els més petits i joves es-
tan iniciant la seva pretemporada, 
la secció de triatló, la Trijam, i els 
veterans ja estan en competició. 17 

membres de la Trijam van partici-
par a l’Extrem Man Menorca, que 
es va fer el 23 de setembre a For-
nells. Tots els triatletes de la secció 
van acabar entre els 600 primers 
i el millor va ser Toni Navarrete, 
que amb un temps de 4h 55’, va 
finalitzar el 102. D’altra banda, set 
membres de la JAM participaran 
el 6 i 7 d’octubre en una prova de 
resistència que es fa a les muntan-

yes de la Sierra de Guara (Osca). 
En aquest sentit, el president de la 
JAM, Ildefons Teruel, es mostra 
molt satisfet amb l’augment de la 
gent adulta que vol fer atletisme. 
“Cada vegada creixem més. 
L’atletisme és un esport indivi-
dual, però la gent està perdent la 
por a sortir a entrenar en grup i 
preparar competicions”, explica 
Teruel. 

La JAM inicia la temporada amb un 
augment dels ‘corredors populars’

Rafa Jiménez | Redacció

ATLETISME 

“La gent ha perdut la por a entrenar en grup i competir”, explica el president del club, Ildefons Teruel

TENNIS TAULA

Bons resultats 
del TT La Unió a 
l’Open de Mollet

El Tennis Taula La Unió va 
obtenir un bon resultat en la 
seva primera sortida oficial per 
disputar l’Open de Mollet, que 
es va celebrar el 15 de setembre. 
Amb una representació de set 
membres, cinc van aconseguir 
passar-ne a la següent ronda, 
quatre com a primers de grup. 
Tots cinc jugadors del TT La 
Unió van superar els vuitens 
de finals i alguns es van haver 
d’enfrontar a quarts. 
Van aconseguir un lloc a les se-
mifinales Francisco Javier Agua-
do, que va finalitzar al segon 
lloc, i Xavier Mola, que va ser 
tercer, completant el podi de la 
competició. En la categoria de 
més petits de 14 anys, Marc Ba-
llesta va aconseguir la segona 
posició | RJ

Grup d’atletes de la Trijam que va participar el 23 de setembre a l’Extrem Man de Menorca
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MOUNTAIN BIKE

Anna Villar, 
campiona 
d’Espanya  

Anna Villar, de l’equip Tomàs 
Bellès-Cannondale, és la nova 
campiona d’Espanya de Mara-
tó (llarga distància). La ciclista 
montcadenca de mountain bike 
va invertir un temps de 4h 52’ 
en fer els 82 quilòmetres de reco-
rregut en un circuit que es va fer 
al poble de Sabiñanigo (Osca) 
i que és conegut popularment 
com la Quebrantahuesos per la 
seva exigència. Per la seva part, 
el també montcadenc Pau Ege-
da no va poder pujar al podi a 
la categoria Master-30. Egeda, 
primer durant gran part de la 
cursa, es va caure a 10 quilòme-
tres del final i va perdre totes les 
seves opcions | RJ   
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La competició oficial per a l’equip 
B de l’AE Elvira-La Salle i del 
sènior del CEB Can Sant Joan- 
B. Montseny es va iniciar amb un 
derbi montcadenc que es va jugar 
el 22 de setembre al Gimnàs de 
la Zona Esportiva Centre. La ba-
lança es va decantar a favor dels 
locals que es van emportar la vic-
tòria amb un clar avantatge de 37 
punts (93-56). El segon sènior de 
l’AE Elvira-La Salle va ser supe-
rior des de l’inici i al primer quart 
ja guanyava amb un clar parcial 
de 20 a 4. A les properes jornades, 
l’equip que entrena David Fusté 
jugarà a la pista del CB Tordera A 
i del Ripollet, mentre que rebrà la 
visita del CB Sentmenat. D’altra 

banda, el sènior del club de Cant 
Sant Joan jugarà el seu primer 
partit a casa contra el CB Sen-
tmenat A. El conjunt que dirigeix 
Félix Bosqued descansarà el 13 
d’octubre i abans jugarà a la pista 
del CB Sant Pere de Terrassa. 

Bon debut del femení. A diferèn-
cia dels seus companys, el sènior 
femení del CEB Can Sant Joan 
síva poder debutar amb victòria 
al grup 8 de la Tercera Territorial 
A. Les montcadenques van guan-
yar a la pista de la UB Llefià B 
per un clar 35 a 66. A la propera 
jornada, l’equip descansarà i en 
els propers partits jugarà contra 
el CB Begues, a domicili, i el CB 
Castellar, a casa.

L’equip B de l’AE Elvira-La Salle va ser superior (93-56)

Rafa Jiménez | Redacció

BÀSQUET

El sènior del CEB Can Sant 
Joan perd el derbi local  

Salt inicial del derbi entre el sènior B de l’AE Elvira-La Salle i el sènior del CEB Can Sant Joan

El conjunt sots-25 de l’AE Elvira-
La Salle va començar la compe-
tició oficial el 22 de setembre 
amb una derrota a casa contra 
el Vilassar de Dalt B per un clar 
52 a 73 a la pista del Gimnàs de 
la Zona Esportiva Centre. Els 
montcadencs intentaran recu-
perar-se d’aquest fluix inici en 
el proper partit a la pista del CB 
Tordera B. Els següents partits 
de l’AE Elvira-La Salle C, entre-
nat per Roberto Gómez, seran 
conrtra el CB Cabrils, a casa, i 
el Gramanet BC B, a domicili.
El sènior A del club, que entre-
na Xavier Torreblanca, tampoc 

va tenir més sort i va caure a la 
pista de l’Argentona B per 67 
a 45. A la propera jornada, els 
montcadencs jugaran el seu pri-
mer partit a casa rebent la visita 
de l’AE Badalonès. El sènior A 
descansarà el 13 d’octubre, però  
abans haurà de viatjar per jugar 
a la pista del CB Vila de Mon-
tornès. 

Fèmines. L’únic sènior de l’AE 
Elvira-La Salle que encara no ha 
debutat és el femení, que va te-
nir descansar durant la primera  
jornada de competició. El primer 
partit el jugarà a casa contra el 
CB Begues el 29 de setembre.

Rafa Jiménez | Redacció

BÀSQUET

Inici amb derrota del C  
de l’AE Elvira-La Salle

Lluita pel rebot durant el partit entre l’AE Elvira-La Salle C i el Vilassar de Dalt B

HANDBOL

L’equip B es 
prepara per una 
nova temporada 
a Tercera

EXCURSIONISME

El CEAV farà una 
exposició sobre 
els seus 45 anys 
d’existència

El Centre Espeleològic Alpí Va-
llesà (CEAV) prepara una exposi-
ció sobre els seus 45 anys de vida 
que es podrà veure a l’Espai Cul-
tural Kursaal des del 16 d’octubre 
i fins al 9 de novembre. La mostra 
és un recull de fotos que repas-
sen alguns dels millors moments 
de l’entitat, fundada per un grup 
de joves del barri de Can Sant 
Joan l’any 1967. D’altra banda, el 
CEAV ja té a punt la tercera edi-
ció de la Caminada Popular Vila 
de Montcada, que es farà el 30 de 
se tembre. Les inscripcions prèvies 
es van tancar el dia 27, però enca-
ra es podran fer al mateixa dia de 
la sortida a Can Cuiàs | RJ

El sènior A també va perdre amb l’Argentona (67-45)
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Óscar San Felipe repeteix com 
a entrenador del sènior B mas-
culí del Club Handbol La Salle, 
que tornarà a jugar a la Tercera 
Catalana. L’equip va iniciar la 
pretemporada el 3 de setembre 
i encara no ha rebut la notifica-
ció oficial del nou calendari, tot i 
que el més probable és que la lli-
ga comenci a mitjans d’octubre. 
L’equip ha incorporat quatre 
juvenils: Sergi Martí, Pol Salat, 
Xavi Ayala i Arnau Borràs. 
San Felipe es planteja el repte 
de continuar formant jugadors 
per al primer equip i aconseguir 
l’ascens: “Cinc categories entre 
el primer i el segon equip és 
una distància excessivament 
llarga” | RJ   
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BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

El júnior masculí 
comença perdent
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Bodypump i Sh’Bam, novetats al 
programa d’activitats dirigides

MONTCADA AQUA

Es consolida el servei d’spinning virtual i també s’afegeix el Brasil 30, una sessió de tonificació de glutis i cames
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El 16 de setembre el club va organitzar unes jornades

El júnior masculí va ser el 
primer equip del planter del 
CEB Can Sant Joan que va 
obrir el foc de la competició 
i no ho va fer amb bon peu 
ja que va perdre en el seu de-
but a L’Hospitalet, a la pista 
del CB Sant Josep Obrer, 
per 53 a 45. El proper 29 de 
setembre, els júniors inten-
taran aconseguir la victòria 
en el primer partit a la pis-
ta d’El Viver contra el CB 
Viladecans-Sant Gabriel C. 
La pista del col·legi tam-
bé va ser l’escenari de la 
jornada esportiva que el 
club va organitzar el 16 
de setembre. Durant tot el 
diumenge, es van poder 
veure els quatre equips del 
planter que aquesta tempo-
rada s’han creat: un júnior i 

un preinfantil masculí, així 
com un cadet i un infantil 
femení. Aquests tres últims 
començaran la competició 
el cap de setmana del 29 i 
30 de setembre. 

Rafa Jiménez | Redacció

El complex esportiu Mont-
cada Aqua presenta dues 
importants novetats dins 
del programa d’activitats 
dirigides que ofereix als 
seus abonats. Es tracta del 
Bodypump  i el Sh’-Bam, 
sessions coreografiades 
que estan impartides per 
un monitor i on els usua-
ris i usuàries poden arribar 
a perdre 600 calories. El 
Bodypump és una clas-
se de fitness en una sala 
amb monitor que serveix 
per tonificar i enfortir la 
musculatura. Durant una 
hora, es treballa amb deu 
cançons que serveixen 
per a treballar diferents 
grups musculars. Per la 
seva banda, el Sh’Bam és 
una sessió de ball, per a 
qualsevol tipus de públic 
tingui o no experiència, 
on es ballen 12 cançons 
de diferents estils (llatí, 
regaetton, anys 70 i 80) 
amb coreografies diferents 

i molt fàcils d’aprendre. 
També és novetat el Bra-
sil 30, una sessió de mitja 
hora de tonificació de glu-
tis i cames. Amb aquestes 
novetats, Montcada Aqua 
es converteix en un dels 
pocs gimnasos d’Espanya 
que incorporarà aquestes 
activitats, que es posaran 

en marxa a partir del 15 
d’octubre.
Montcada Aqua també 
continua amb les seves 
sessions d’spinning virtual, 
que ja es van iniciar al mes 
de juliol i que permet que 
qualsevol usuari pugui fer 
aquest esport, de dilluns 
a diumenge, a qualse-

vol hora, sense necessitat 
d’estar amb un monitor 
o  adaptar-se a l’horari 
d’una classe. “El que vo-
lem és ampliar el ventall 
d’activitats i ser més no-
vedosos en la nostra ofer-
ta”, explica José Manuel 
Martín, coordinador de 
Montcada Aqua.  

Rafa Jiménez | Redacció

El nou sots-21 del club s’estrena 
amb una victòria espectacular

BÀSQUET. AE ELVIRA LA SALLE

El júnior femení va saber patir i se’n va emportar la victòria contra el Lliçà de Vall per un ajustat 49 a 47 
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Montcada Aqua es converteix en un dels pocs gimnasos de l’Estat espanyol que ofereix sessions de Bodypump

El cadet femení, a la jornada esportiva

El sots-21, un dels dos nous 
equips de l’AE Elvira La Sa-
lle, va començar amb bon 
peu la competició oficial. El 
grup que dirigeix Ignasi de 
la Fuente no va tenir rival a 
la pista i va superar el ACB 
Palau de Plegamans amb un 
espectacular avantatge de 
73 punts (105-32). Després 
d’aquesta brillant victòria, 
el sots-21 jugarà a la pista de 
l’EBC La Llagosta.  
L’altre equip nou d’aquesta 
temporada, el junior mas-
culí B, no va tenir tanta 
sort i va a caure a la seva 
pista contra l’AEC Escola 
Pia Granollers (54-63). A 
la propera jornada, l’equip 
de Miguel Ángel Ganella 
intentarà aconseguir un 

millor resultat amb la seva 
visita al CB Voltregà.
El júnior masculí A sí va 
estrenar-se amb una bona 
imatge i va sumar la vic-
tòria a la pista del CB Vi-
ladecans-Sant Grabiel C per 
53 a 61. El seu proper partit 
serà a casa contra el CEJ 
L’Hospitalet.
El júnior femení també va 
guanyar el seu primer partit 
i es va imposar al CB LLiçà 
de Vall amb un ajustat 49 
a 47. Després de descansar 
a la propera jornada, les 
júniors tornaran a jugar a 
casa contra l’Escola Joan 
XXIII. 
El club farà la presentació 
de tots els seus equips el 12 
d’octubre durant tot el matí 
al CEIP Elvira Cuyàs.

Rafa Jiménez | Redacció

El júnior femení de l’AE Elvira La Salle va saber reaccionar a temps

> Places lliures a les activitats de l’IME

L’Institut Municipal d’Esports i Lleure (IME) encara manté obert el 

termini d’inscripcions per als diferents cursos i tallers que orga-

nitza a quatre equipaments municipals: l’Espai Cultural Kursaal, 

la Casa de la Vila, la Zona Esportiva Centre i el pavelló Miquel Po-

blet. De moment, els dos únics tallers que no accepten més ins-

cripcions són els de pilates (foto), que ja han començat al Poblet. 

Els que estiguin interessats en fer altres activitats com tai-txí, ioga, 

aeròbic, balls en parella, tonificació, gimnàstica de manteniment 

o marxa amb bastons encara es poden apuntar, encara que el 

curs corresponent ja hagi començat | RJ 
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> Àrbitres per a les lligues escolars
L’IME encara manté obert el període d’inscripcions per als equips 

que vulguin disputar la Lliga de futbol-7. Els interessats s’han 

d’apropar a les oficines de l’IME, al carrer Tarragona, número 32. 

Allà també poden anar les persones que vulguin fer d’àrbitres 

a les lligues escolars. L’horari d’atenció al públic és de dilluns 

a divendres, de 9 a 13h, i de dilluns a dijous, de 17 a 19h, o al 

telèfon 935 650 999 | RJ 

> Pedalada contra el canvi climàtic
S’apropa una nova edició, la que ja fa la número 32, de la Peda-

lada Popular, que es farà el proper 7 d’octubre. La sortida serà 

des del pavelló Miquel Poblet a partir de les 11h. La bicicletada,  

que es fa sota el lema ‘Pedala contra el canvi climàtic’, l’organitza 

l’Associació de Veïns Montcada Nova-Pla d’en Coll amb el suport 

de l’Ajuntament  | RJ 
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Dos dels equips del Bronces-
val Montcada que juguen a 
la Divisió d’Honor, el juvenil 
i el cadet A, van debutar a la 
competició oficial amb dues 
victòries importants. El cadet 
A, que entrena el jugador del 
primer equip, Gerard Este-
ller, va golejar l’Olímpic Flo-
resta amb un espectacular 13 
a 3. El juvenil també va su-
mar un triomf important a la 
pista del Marfil Santa Colo-
ma, on va guanyar per 4 a 7. 
Els altres dos equips d’Honor 

del club, l’infantil i l’aleví, no 
van tenir tanta sort. L’infantil 
A va perdre a casa contra el 
Sant Julià (2-5) mentre que 
l’aleví A va caure a Manresa 
(8-2). 
Els propers equips del club 
que debutaran són els dos 
benjamins, que comença-
ran la seva participació a 
la Primera Divisió el 6 i 7 
d’octubre. El cap de setmana 
dels dies 20 i 21 debutaran el 
cadet-juvenil femení, el cadet 
B, l’infantil B, l’aleví B i el 
prebenjamí. 

Victòries importants del 
cadet i el juvenil d’Honor 

FUTBOL SALA

Tres equips de la base lluitaran per 
entrar a disputar la Lliga Catalana

El cap de setmana del 29 i 
30 de setembre tres equips 
del CH La Salle, l’infantil 
A masculí, així com  
l’infantil i el cadet femení, 
jugaran eliminatòries per 
saber si poden jugar a Lli-
ga Catalana, la categoria 
més important del treball 
de formació. L’infantil 
A masculí jugarà contra 
l’Igualada, l’infantil feme-
ní s’enfrontarà amb el Gra-
nollers i el cadet femení a 
l’Igualada. El juvenil mas-
culí està pendent del sor-
teig per jugar la fase per a 
Primera Catalana, mentre 
que l’infantil masculí B i el 

juvenil femení no jugaran 
fases i estan pendents de 
conèixer el seu calendari a 
Primera Catalana. 

Lliga local. A l’escola, que 
coordina Pere Arbona, el 
club tindrà quatre equips 
competint en la lliga esco-
lar: dos alevins masculins, 
un aleví femení, que és no-
vetat, i un benjamí.
El club lassal·lià volia fer 
la presentació de tots els 
seus equips el proper 29 
de setembre, però els pro-
blemes per fer coincidir 
tots els conjunts ha obli-
gat a ajornar-la fins al mes 
d’octubre. 

Rafa Jiménez | Redacció

HANDBOL. LA SALLE

Es tracat de l’infantil masculí i l’infantil i cadet femení, que disputaran eliminatòries el 29 i 30 de setembre

El cadet femení jugarà contra l’Igualada per intentar estar a LLiga Catalana

L’EF Montcada farà la seva 
presentació a Can Sant Joan

A proposta de José Manuel 
Jurado, director espor-
tiu de l’Escola de Futbol 
Montcada, la junta directi-
va ja ha escollit el substitut 
de Carlos Depares com a 
coordinador del club. Es 
tracta d’Eusebi de Miguel, 
que assumeix el repte i 
deixa el seu càrrec com a 
secretari de la junta, que 
ara ocuparà Manuel Co-
lete. De Miguel comptarà 
amb la col·laboració de 
Javi i Eloy Salas i de Nor-
bert Sánchez, capità del 
CD Montcada que conti-
nuarà coordinant tots els 
equips de nois i noies que 
juguen per sota de la cate-
goria de benjamins.
El club manté l’estructura 
de la temporada passada 
amb 24 equips que seran 
presentats el 12 d’octubre 
a l’estadi de Can Sant 
Joan, tot i que el seu pre-
sident, Antoni Sánchez, 
reconeix que hi ha hagut 
una disminució en un 
10% de la quantitat de 

matriculacions “a causa 
de la crisi”.  La majoria 
dels equips ja han tancat 
les seves plantilles i només 
hi ha manca de jugadors 
al cadet de futbol sala, que 
encara no està confirmat 
que pugui formar-se per a 
aquesta temporada. 
Antoni Sánchez, president 
de l’entitat des de la marxa 
de Manel Trias al passat 
mes de juliol, es planteja 
alguns objectius esportius 
com aconseguir que el 
juvenil pugi a preferent i 
manté la filosofia del seu 
antecessor en el càrrec. 
“El més important és que 
la gent se senti vinculada 
amb l’Escola i que tots 
els nens i nenes de Mont-
cada tinguin l’opció de 
jugar al futbol al mu-
nicipi”, diu Sánchez, qui 
també considera impor-
tant mantenir la bona re-
lació amb la resta de clubs 
de futbol, ja que considera 
que l’EF Montcada fa la 
funció de “filial” de les 
seves plantilles. 

Xarxes socials. Amb l’objectiu 
d’apropar-se més als seus 
aficionats, l’EF Montcada 
també està treballant en la 
confecció d’una pàgina web 
que mantindrà el mateix 
domini www.efmontcada.com, 

però que intentarà donar 
més informació actualitza-
da amb els resultats de tots 
els equips. Al mateix temps, 
el club vol estar més present 
a les xarxes socials com el 
facebook i el twitter.  

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL

Serà el 12 d’octubre i Eusebi de Miguel és el nou coordinador en substitució de Carlos Depares

L’equip aleví A de l’Escola va aconseguir la temporada passada l’ascens 

A
R

X
IU

/S
ÍL

V
IA

 A
L

Q
U

É
Z

A
R

R
A

FA
 J

II
M

É
N

E
Z

L’escola de la JAM, que in-
tegra una vintena de nens 
i nens entre els 5 i els 12 
anys, ja ha iniciat la seva 
pretemporada, tot i que 
encara estan obertes les 
inscripcions, que es man-
tindran durant tot el curs. 
“Aquest és un avantatge 
de l’atletisme. És un es-
port invidual i la gent es 
pot anar incorporant de 
forma progressiva, a la 
competició segons el seu 

estat de forma”, explica el 
president del club, Ildefons 
Teruel. 
La JAM està fent un procés 
per tenir una organització 
més sòlida de l’escola amb 
la incorporació de dos jo-
ves monitors, que també 
són atletes del club: Aitor 
Martín i Paula Teruel. Els 
nois i noies que estiguin 
interessats a fer atletisme 
es poden apropar cada di-
marts i dijous a la tarda a 
les pistes de la Ferreria.

La JAM potencia el 
treball a l’escola

ATLETISME

Rafa Jiménez | Redacció

El cadet A de l’FS Montcada va aconseguir 13 gols en el seu primer partit
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Els set equips del CB 
Montcada (dos cadets, un 
infantil, un preinfantil, un 
mini i els preminis mas-
culí i mixt) començaran 
la competició el cap de  
setmana del 29 i 30 de setem-
bre. Els conjunts porten dues 
setmanes d’entrenaments i el 

club, que encara es recupera 
de tots els problemes de di-
recció que arrossega de la 
temporada passada, estudia 
una possible data per pre-
sentar tots els seus equips. 
De moment, no hi ha cap 
dia definitiu ni escenari, 
però amb tota seguretat es 
farà un diumenge a la tarda. 

Els set equips del club 
preparen el debut

BÀSQUET.CB MONTCADA  

Rafa Jiménez | Redacció
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