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FUTBOL FORMATIU
L’IME promou una reunió amb el CD 

Montcada i l’EF Montcada per parlar 

sobre els espais d’entrenament

PÀG. 30PÀG. 29

ALPINISME
Isidoro Aparicio 

aconsegueix pujar al cim 

del mític Ararat (5.137 metres)

BTT

Pau Egeda fa història i es converteix en 
campió del món a la categoria màster B
El ciclista montcadenc, de 34 anys, va guanyar la cursa que es va disputar el 26 d’agost a Lillehammer (Noruega) 

El montcadenc Pau Egeda, de 
l’equip Tomàs Bellès-Cannon-
dale by Gaes, és el nou campió 
del món de BTT de la categoria 
màster B (d’entre 35 i 39 anys) 
gràcies a la seva victòria a la cursa 
que es va disputar el 26 d’agost a 
Lillehammer (Noruega). La pro-
va consistia en donar tres voltes 
a un circuit de 6,6 quilòmetres 
on el fang i les arrels molles van 
complicar encara més la compe-
tició. El montcadenc, que al mes 
d’octubre complirà 35 anys, va 
donar la sorpresa en la seva pri-
mera participació en un Campio-
nat del Món i va ser el més ràpid 
a la línia de meta amb un temps 
d’1 hora i 21 minuts, superant, 
amb més d’un minut d’avan-
tatge, els suecs Stefan Perssson 
i Robert Reyier. “No esperava 
guanyar. El meu objetiu era 
acabar entre els deus primers 
i mesurar el meu nivell, però 
em vaig trobar molt bé durant 
el recorregut i vaig fer la millor 
carrera de la meva vida”, expli-
ca un eufòric Pau Egeda, qui s’ha 
convertit en el primer espanyol 
que aconsegueix un campionat 
del món en aquesta categoria 
amateur on participen els ciclistes 
majors de 30 anys que estan fora 
d’elit, la categoria formada, ma-
joritàriament, per professionals 
que viuen d’aquest esport.
 
Trajectòria. Pau sempre ha viscut 
al barri de Can Sant Joan on 
encara té la seva residència. De 
petit, li agradava molt anar en 
bicicleta i va començar a viure 
més seriosament la seva afi ció a 
l’any 2000 quan va participar a 
les seves primeres curses al cos-
tat de la seva parella Anna Villar, 
veïna del barri barceloní d’Horta 

que ara també resideix a Mont-
cada i Reixac. Al 2011, Egeda, i 
després de no tenir gaire sort a 
la categoria elit, va fi txar pel seu 
actual equip i va passar a com-
petir en màster. A partir d’aquell 
moment, la seva carrera va do-
nar un salt qualitatiu aconse-
guint, entre d’altres triomfs, dos 
Campionats de Catalunya; dos 
subcampionats d’Espanya i dues 
victòries absolutes a l’Open d’Es-
panya i tres a la Copa Catalana. 
Tot i aquests èxits, i el recent títol 
de campió del món, Egeda no es 
planteja tornar a elit. “Estic en 
el millor moment de la meva 
carrera, però veig complicat 
córrer en elit. Només ho po-
dria fer amb una bona oferta 
d’algun equip. Encara vull 
competir uns anys més, però 
amb aquesta victòria ja he 
aconseguit el màxim. Em po-
dria retirar tranquil”, explica 
Pau, qui es va veure sorprès amb 
la calorosa rebuda que amics i fa-
miliars li van donar a l’aeroport a 

la seva tornada de Noruega. 
Tot i ser campió del món, Pau 
no pot viure de l’esport. “No em 
puc queixar del nostre equip 
perquè ens ajuda molt, però 
no ens poden pagar un sou i 
haig de treballar”. Pau comen-
ça la seva jornada laboral cada 
matí a les 7.30h a la ferreteria que 
la seva família té al carrer Bateria 
de Can Sant Joan. “Per sort, puc 
fer mitja jornada i aprofi tar 
totes les tardes per entrenar ja 

sigui amb la bicicleta o al gim-
nàs”, comenta Pau, qui destaca 
la feina feta, des de fa un any, 
pel seu entrenador, José Vicente 
Moreno. 

Pau i Anna. El cas de la seva pa-
rella és semblant. Anna Villar, de 

31 anys, també treballa a mitja 
jornada en una botiga de bicicle-
tes a Sant Cugat del Vallès, tot i 
que ella sí competeix en elit, ca-
tegoria on també ha aconseguit 
un brillant palmarès com les 
tres medalles, inclosa una d’or, 
al Campionat d’Espanya que 

es va disputar al mes de juliol a 
Panticosa (Aragó). Junts, i quan 
els horaris laborals ho permeten, 
surten a entrenar pels voltants 
del municipi amb l’objectiu de 
continuar posant ben amunt el 
nom de Montcada i Reixac a les 
competicions de BTT.

Rafa Jiménez | Redacció

Durant el proper any, Pau Egeda podrà lluir el maillot blau de campió del món a totes les competicions. A la foto, al podi de la cursa de Noruega
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Pau Egeda i Anna Villar són pa-
rella, viuen a Montcada i Reixac i 
comparteixen una passió: la BTT. 
Intenten entrenar plegats, però, 
sobretot, competeixen junts amb 
un mateix equip: el Tomàs Bellès-
Cannondale by Gaes. Al 2013, 
ambdós van ser guardonats com 
a millors esportistes del municipi 
a la gala dels Premis Esportius 
que organitza l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure | RJ

> Egeda i Villar, 
una parella d’èxit
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És el primer ciclista 
espanyol de BTT que 
aconsegueix guanyar 
un Mundial en màster B
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L’UE Sant Joan-Atlètic ha confec-
cionat una plantilla molt compen-
sada amb una línia atacant que 
promet aconseguir grans xifres 
golejadores. La sort, però, no va 
acompanyar els de Can Sant Joan 
a la primera jornada. Tot i generar 
una gran quantitat d’ocasions, la 
‘Unión’, que va veure com l’àrbi-
tre li anul·lava un gol, va tornar 
de Ripollet amb una derrota per 
la mínima (1-0). En el debut a 
casa, els de ‘Pinti’ van reaccionar 
al primer gol en contra acon-
seguit per l’CF Equipo Ja i van 
acabar guanyant per 7 a 1 amb 
gols de Johny (2), Miguelito (2), 
Albert Jiménez, Espinosa i San-
tiago López. “Portem una línia 
ascendent, però encara no hem 
aconseguit res i s’ha de continu-
ar treballant”, comenta ‘Pinti’.

Després de caure al camp del Ripollet, els de ‘Pinti’ van golejar l’CF Equipo Ja (7-1)

Rafa Jiménez | Redacció

La ‘Unión’ marca set gols per 
sumar els seus primers tres punts

L’EF Montcada, l’UE Sant Joan-
Atlètic i l’UD Santa María ani-
ran de la mà mitjançant un acord  
verbal de col·laboració que les 
tres entitats han pactat per a les 
properes temporades. L’acte de 
presentació d’aquest conveni es 
va fer el 4 de setembre a l’estadi 
de la Ferreria amb la presència 
dels presidents dels tres clubs: 
Rafa Repiso (UD Santa María), 
Pepe González (UE Sant Joan-
Atlètic) i Antoni Sánchez (EF 
Montcada). Tots tres van rebre 
el suport d’Alfonso Torres i José 

Manuel Martín ‘Pinti’, entrena-
dors del Santa María i la ‘Unión’ 
respectivament, i d’una delega-
ció de l’Ajuntament formada per 
l’alcaldessa, María Elena Pérez, i 
el president de l’Àrea de Política 
Territorial, Juan Parra. 
A partir d’aquesta temporada, 
l’UD Santa María serà filial de 
l’UE Sant Joan-Atlètic, que po-
drà disposar dels jugadors que li 
puguin ser més interessants men-
tre que el club de Can Sant Joan 
proporcionarà alguns futbolistes 
a l’entitat de Terra Nostra. Com 
que la Federació no permet que 

un club tingui més d’un acord 
de filiació, l’EF Montcada parti-
ciparà en aquest triangle de col-
laboració aportant els jugadors 
amb més projecció que acabin 
la seva etapa de juvenil. “Amb 
aquest acord verbal desmen-
tim que no hi hagi unió al fut-
bol montcadenc, almenys, pel 
que fa referència a aquests tres 
clubs”, va dir Rafa Repiso.

Inici de lliga.  L’UD Santa María 
jugarà al grup 9è de Quarta Ca-
talana i debuta el 20 de setembre 
al camp del CF Vallgorguina.

Rafa Jiménez | La Ferreria
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El CD Montcada no està tenint 
sort en aquesta inici de competició. 
El nou projecte dirigit per Cris-
tóbal Casado va perdre en el de-
but a casa de l’històrica UE Sants 
(2-0). En el primer partit a l’estadi 
de la Ferreria, els verds van patir 
les conseqüències d’encaixar dos 
gols de penal a la primera meitat. 
Després del descans, l’equip va po-
der retallar distàncies amb un gol 
d’Eric Vico als cinc minuts de la 
represa. Els montcadencs ho van 
intentar sense sort i al 75’ es van 
quedar amb un jugador menys 
a causa de l’expulsió, amb doble 
targeta groga, del capità Víctor 

Pacheco. “No hem pogut lluitar 
contra dos penals i una expul-
sió, però estic molt orgullós de 
la feina feta per l’equip. És una 
derrota que fa mal, però no puc 
fer res més que felicitar els meus 
jugadors”, va declarar després del 
partit Casado, qui no es mostra 
preocupat per no haver sumat cap 
punt: “Voldríem tenir sis punts, 
però no passa res. Som un equip 
jove i en construcció. Hem de 
continuar treballant i els punts 
arribaran”.

Sènior B. Jugarà al grup 8è de 
Quarta i debuta el 21 de setem-
bre a casa amb el Lourdes (12h).

Ha perdut contra l’UE Sants (2-0) i el CE Manresa (1-2)

El CD Montcada encara  
no ha pogut puntuar

Rafa Jiménez | Redacció
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FUTBOL. SEGONA CATALANA

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

Membres dels tres clubs i una representació de l’Ajuntament es van fotografiar plegats per certificar l’acord de col·laboració per al futur

Carlos Raya, jugador del CD Montcada, en un acció del partit contra el CE Manresa (1-2)

El Santa María i l’UE Sant Joan, amb relació de filiació, acolliran els juvenils de l’EFM

Acord entre l’UE Sant Joan-Atlètic, 
l’UD Santa María i l’EF Montcada 

El femení de l’EF Montcada hau-
rà de jugar al grup 3r de Primera 
Catalana per ordre de la Federa-
ció Catalana de Futbol. El club 
va demanar poder continuar al 
grup 2n, però finalment els res-
ponsables federatius van rebutjar 
la seva petició. L’entrenador de 
l’EF Montcada, Antonio Moya, 
volia evitar jugar al 3r perquè 

l’equip haurà de fer desplaçaments 
més llargs i jugar més partits en 
dissabte: “El grup de Girona és 
complicat i més físic, però hem 
de buscar la part positiva: serà 
com començar una nova lliga 
amb rivals diferents. Sortirem 
de la rutina i no serem un equip 
a batre”. L’EFM debuta el 21 de 
setembre a Can Sant Joan contra 
el CE Portbou (12h).  

El sènior de l’EF Montcada 
haurà de canviar de grup

Rafa Jiménez | Redacció

R
A

FA
 J

IM
É

N
E

Z

FUTBOL FEMENÍ. PRIMERA CATALANA

Antonio Moya torna a la banqueta de l’EF Montcada i ho haurà de fer en un nou grup, el 3r

> Dos nous carnets, per a aturats i per a dones

L’UE Sant Joan-Atlètic ha creat per a aquesta temporada dos nous 
carnets de socis amb preus reduïts. Els aturats i aturades que estiguin 
empadronats a Montcada i Reixac podran ser socis de la ‘Unión’, i 
entrar també a veure els partits de l’UD Santa María, pagant un abo-
nament de 20 euros a l’any. D’altra banda, i en aquesta mateixa línia, 
també s’ha creat un carnet per a dones que visquin al municipi i que 
podran veure tots dos equips per 10 euros | RJ
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Les d’Antonio Moya debuten el dia 21 contra el Portbou
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HANDBOL. PRIMERA ESTATAL

El Broncesval ha començat amb 
bon peu la seva participació al 
grup 3r de Segona B i va sumar 
els tres punts en el seu primer 
partit a la pista de l’Olympic Flo-
resta (2-4). El tècnic Javi Ruiz no-
més va poder comptar amb nou 
jugadors, un d’ells juvenil, ja que 
el club està pendent de l’arribada 
dels transfers de Juanito i Badr, 
dos dels fitxatges que son d’ori-
gen colombià i irlandès respecti-
vament. El Broncesval va acabar 
la primera meitat perdent amb 
un 1 a 0, però li van donar la vol-
ta al marcador amb tres gols de 
Xexi i un altre de Raúl. 
Amb aquests primers punts, 
l’equip de Javi Ruiz ha confirmat 
les bones sensacions d’una pre-
temporada en la que va guanyar 
els sis amistosos disputats. “La 
preparació va ser perfecte per-
què cap jugador es va fer mal. 
Els nois han treballat molt bé i 

no haver perdut ens dóna mol-
ta moral, però hem de continu-
ar treballant i tenir els peus a 
terra. Ni que sigui per estadís-
tica, arribarà una primera der-
rota”, explica Ruiz, qui es plante-
ja, com a gran objetiu, arribar als 
30 punts. “Ens queden 27. Des-
prés, ja veurem què passa”. 

Torneig. Javi Ruiz està estudiant 
la possibilitat d’organitzar un 
torneig amb el primer equip de 
l’FS Montcada, i encara amb 
una data i rivals per determinar, 
a benefici dels malats d’esclerosis 
lateral amiotròfica (ELA) amb la 
col·laboració de l’ONG de Sor 
Lucía Caram.

FUTBOL SALA. SEGONA B

El Broncesval inicia la lliga amb una 
victòria a la pista del Floresta (2-4)
L’equip de Javi Ruiz, que va guanyar tots els partits de la pretemporada, comença bé 

Rafa Jiménez | Redacció
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La plantilla del Broncesval Montcada inicia un nou cicle amb Javi Ruiz a la banqueta

La creació d’un sènior B és la 
gran novetat dins l’estructura 
esportiva de l’FS Montcada. 
Aquest equip, entrenat per José 
Renau ‘Renato’, ha agafat la pla-
ça que tenia l’FS Sant Andreu-
Sagrera i iniciarà el seu primer 
projecte al grup 3r de 1a Catala-
na on coincidirà amb l’AE Can 
Cuiàs i l’EF Montcada, que van 
aconseguir l’ascens la tempora-

da passada. L’AE Can Cuiàs i 
l’FS Montcada B començaran la 
lliga el 27 de setembre a la pista 
de l’FSC Grups Arrahona i al 
pavelló Miquel Poblet contra el 
CFS Cerdanyola 2006 respecti-
vament. L’EF Montcada debu-
tarà el dia 28 a la pista del CFS 
Cerdanyola. El primer derbi es 
jugarà el 5 d’octubre, a la pista 
municipal coberta, entre l’EF 
Montcada i l’FS Montcada B.

Coincideixen el Can Cuiàs, l’EF Montcada i l’FS Montcada B

Hi haurà tres derbis  
a la Primera Catalana

FUTBOL SALA

Rafa Jiménez | Redacció L’AFS Bosc d’en Vilaró tornarà 
a jugar aquesta temporada al 
grup B de la Primera Territo-
rial que organitza la Federació 
Catalana de Futbol Sala. L’equip 
verd debutarà el 27 de setembre 
a la pista del Manyanet Sant An-
dreu i jugarà el seu primer partit 
a casa el 4 d’octubre, a les 16h, 
contra l’ASM Catalònia a la pis-
ta coberta de la Zona Esportiva 
Centre | RJ 

L’AFS Bosc d’en 
Vilaró comença a 
competir el 27  
de setembre 

F. SALA. 1ª TERRITORIAL

El sènior masculí del CH La Sa-
lle comença una nova participa-
ció a la Primera Estatal el 20 de  
setembre a la pista de l’AD Stadi-
um Casablanca. Els lassal·lians, 
que la temporada passada van 
aconseguir una meritòria sisena 
posició, hauran d’afrontar una 
lliga més complicada amb l’am-
pliació a 16 equips i la incorpora-
ció de dos conjunts no catalans: 
l’AD Stadium i el Dominicos, 
tots dos de Saragossa.
L’inici del calendari de l’equip 
de Jaume Puig, que va prepa-
rar una exigent pretemporada 
de 21 dies amb dos amistosos  

setmanals, no serà gens fàcil. 
Els seus dos primers desplaça-
ments seran a l’Aragó i el de-
but a casa, el 27 de setembre, 
serà contra el sempre exigent 
BM Granollers B. “La tem-
porada passada també vam 
tenir un inici complicat, però 
l’equip es va refer bé. És una 
incògnita saber com podem 
engegar perquè no coneixem 
gaire els rivals de Saragossa 
ni sabem l’ambient que ens 
trobarem. Però estem con-
fiats i il·lusionats perquè he 
vist l’equip bé durant la pre-
temporada”, explica Jaume 
Puig | RJ 

L’AD Stadium Casablanca serà el primer rival de la temporada

El masculí del CH La Salle 
debuta a Saragossa 

Rafa Jiménez | Redacció

El sènior masculí ha fet una pretemporada de tres setmanes amb un total de sis amistosos

> Nous tècnics al 
sènior B i al femení

Canvi de cicle a les banquetes del 
sènior B masculí –foto– i del fe-
mení del CH La Salle. Dídac de la 
Torre ha deixat la direcció tècnica 
de l’equip que juga a Tercera Cata-
lana i serà substituït per Víctor Co-
rral, que la temporada passada va 
ser el seu segon entrenador. D’altra 
banda, el femení tindrà com a tèc-
nic Pau Lleixà, qui substitueix Joan 
Gosàlvez. Les lassal·lianes juguen 
a Primera Catalana | RJ
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El Centre Espeleològic Alpí Va-
llesà (CEAV) organitza el 28 
de setembre la 5a Caminada 
Popular Vila de Montcada. Les 
inscripcions ja estan obertes i es 
poden fer fins al dia 25, ja sigui 
de forma presencial a les oficines 
de l’entitat (carrer Bateria, 29-
31), dimarts i dijous, de 19 a 21h, 
o enviant un correu electrònic a 
l’adreça ceavmontcada@gmail amb 

el formulari que es pot trobar al 
web ceav.montcada.cat. Els preus 
de les inscripcions són de 10 eu-
ros (7 per als federats) i les que 
no es facin de forma anticipada 
tindran un recàrrec de 3 euros. 
La sortida es farà des del Casal 
de la Gent Gran de Can Sant 
Joan, a les 8h, i l’organització ha 
previst dos recorreguts per la 
Serralada de Marina de 10 i 18 
quilòmetres.

Es farà el 28 de setembre per la Serralada de Marina

El CEAV organitza  
la 5a Caminada Popular
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Ernesto Romero va ser un dels 
300 seleccionats entre 15.000 
sol·licitants per participar a 
la Discovery Underground 
Barcelona 2014 celebrada la 
matinada del 28 d’agost al me-
tro de Barcelona. Els atletes 
van recórrer un total de 10 km 
pel subsòl de la Ciutat Comtal 
seguint el traçat de les vies. 
“Va ser una experiència in-
creïble, tot i que vam passar 
molta calor i costava fins i tot 
respirar”, ha explicat Rome-
ro, qui també és conegut per 
la seva faceta com a ciclista en 
proves de llarga distància | RJ 

Ernesto Romero 
participa a 
la Discovery 
Underground 

ATLETISME

El montcadenc Isidoro Apari-
cio va fer el cim del volcà Ara-
rat (5.137 m), situat al Kurdis-
tan –entre Turquia i l’Iran. La 
fita la va assolir el 13 d’agost 
amb una expedició d’alpinis-
tes armenis. “Estic molt con-
tent perquè he fet realitat un 
somni que feia dos anys que 
perseguia”, ha manifestat Apa-
ricio, tot afegint que l’ascensió 
es va fer en bones condicions 

climatològiques després d’esta-
blir el camp base a 4.000 me-
tres i el segon, a 4.200. 
Aparicio va comptar amb el 
patrocini de l’empresa Lafarge 
Cementos, que li va facilitar 
l’equipació tècnica per fer front 
a les condicions extremes de 
fred. L’alpinista busca ara pa-
trocinadors per a l’ascensió a la 
muntanya argentina de l’Acon-
cagua (6.967 m) que vol dur a 
terme al gener de 2015.

L’alpinista local va aconseguir aquesta fita el 13 d’agost

Isidoro Aparicio fa el cim 
de l’Ararat, al Kurdistan

ALPINISME

Pilar Abián | Redacció

Isidoro Aparicio, al cim de l’Ararat, amb una pancarta del seu patrocinador, Lafarge Ernesto Romero, a dins del metro de Barcelona

El CTT La Unió comença el 
seu tercer any de funcionament 
amb nous projectes i objectius. 
El club comptarà aquesta tem-
porada amb dos equips, un que 
jugarà a la Segona A Provincial 
després d’aconseguir dos as-
censos consecutius i un segon 
format per jugadors de la seva 
escola que debutarà a Tercera. 
La competició oficial s’engegarà 
el cap de setmana del 4 i 5 d’oc-
tubre.

A més, el CTT La Unió també 
ha iniciat la seva participació al 
circuit d’opens per a jugadors 
aficionats de la Federació Ca-
talana. El club ha ampliat els 
horaris d’entrenaments a les ca-
tegories infantils i sènior d’inici-
ació, pretén potenciar els grups 
matinals i vol obrir un espai per 
a gent gran. Per a més infor-
mació es pot contactar amb el 
telèfon 685 971 923 o al correu 
electrònic tt.launio@gmail | RJ 

Tindrà dos equips que jugaran a Segona A i Tercera

El CTT La Unió, preparat 
per al seu tercer any

TENNIS DE TAULA

L’UE Montcada obre les inscrip-
cions per a les classes d’escacs 
dels més petits. El curs es farà 
entre l’octubre i el juny. Es pot 
demanar informació al correu 
electrònic (uemontcada@hotmail.
com) o al telèfon 657 573 507 | RJ 

L’UE Montcada 
obre les 
inscripcions per 
als més petits 

ESCACS

La Penya Barcelonista de 
Montcada i Reixac repassa els 
seus 40 anys d’existència en 
una exposició que es podrà 
veure a la Casa de la Vila fins 
el 18 d’octubre. La mostra re-

cull una selecció de fotografies 
aportades per una gran quanti-
tat de socis de l’entitat que pre-
sideix Jordi Gómez i que al mes 
de juny va organitzar la 25a 
Trobada de Penyes del Vallès 
Occidental | RJ

Es podrà veure fins el 18 d’octubre a la Casa de la Vila

Exposició dels 40 anys  
de la Penya Barcelonista 

ANIVERSARI

Rafa Jiménez | Redacció

Rafa Jiménez | Redacció

> 24 hores del Club 
Roller Can Cuyàs 

El Club Roller Can Cuyàs ha co-
mençat a iniciar-se en la moda-
litat de velocitat. Dos equips del 
club, un masculí (foto) i un mixt, 
van participar el 19 i 20 de juliol a 
les 24 hores del circuit de Calafat 
(Tarragona) | RJ
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L’Ajuntament ha convocat els pre-
sidents del CD Montcada i l’EF 
Montcada i a una representació 
de les famílies d’ambdues entitats 
a la reunió que es farà el 22 de 
setembre a l’edifici del Consisto-
ri. L’objectiu de la trobada és arri-
bar a un acord definitiu respecte 
l’assignació d’espais –estadis de 
la Ferreria i de Can Sant Joan– 
i horaris, per tal que els equips 
d’ambdues entitats puguin entre-
nar amb normalitat. “La nostra 
intenció és arribar al màxim 
de consens i trobar una solu-
ció que afavoreixi ambdues 
entitats; tot plegat, perquè no 
perjudiqui la formació esporti-
va dels infants que volen jugar 
a futbol”, ha dit el regidor d’Es-
ports, Marc Rodríguez (PSC).

Agost calent. La problemàtica 
va néixer a finals d’agost arran 
del creixement del planter del 
CD Montcada. El club verd ha 
mostrat la seva disconformitat 
amb l’assignació d’horaris i es-
pais d’entrenaments elaborat 
per l’IME i, després de fer una 
primera manifestació el 5 de  
setembre, ha convocat una sego-
na per al dia 19. En una reunió 
posterior al primer acte de pro-
testa entre el consistori i repre-
sentants de les famílies, es va 
acordar que, provisionalment, 
els equips del CD Montcada 

utilitzarien els espais buits que 
deixés l’EF Montcada fins que 
es tanquessin les inscripcions.
El CD Montcada, que acusa 
l’Ajuntament de no complir 
aquest acord, va enviar el dia 16 
un comunicat a l’IME on s’opo-
sava a la presència de les famílies 
a la reunió perquè considera que 
el president i els membres de 
la junta directiva del club “són 
els únics interlocutors vàlids 
i legals per tractar qualsevol 
tema amb l’IME”. En aquest 
mateix sentit, la representació de 
pares i mares que es va reunir 
amb el regidor d’Esports, Marc 

Rodríguez (PSC), després de la 
manifestació del dia 5 va envi-
ar un altre escrit a l’IME decli-
nant la invitació per participar a 
la trobada del dia 22. En el seu 
comunicat, el club que presideix 
Modesto ‘Tato’ Sanchís també 
demana que la reunió sigui enre-
gistrada i que es tregui de l’ordre 
del dia una hipotètica unificació.  
Al tancament d’aquesta edició, 
l’IME va confirmar que es man-
tenen els punts de l’ordre del dia 
i que l’EF Montcada assistirà a la 
reunió amb el seu president i una 
representació de pares i mares.
El president de l’Escola, Anto-

ni Sánchez, ha manifestat que 
el seu club no té cap problema 
en trobar-se amb les famílies: 
“Sempre hem dit que l’Esco-
la és propietat dels pares i les 
mares que hi formen part”. 
Sánchez recorda que el seu club 
té per conveni uns horaris as-
signats que li pertanyen i que 
l’únic que pot fer és “posar a 
disposició de l’IME els espais 
que puguin quedar lliures”. 
El president de l’EFM acusa 
el CDM “d’haver generat un 
problema  que ara vol que els 
altres ens encarreguem de so-
lucionar”.

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL FORMATIU

La intenció de l’IME és fer una trobada amb pares, mares i els presidents del CD Montcada i l’EF Montcada

L’Ajuntament convoca una reunió per 
parlar d’espais i horaris d’entrenament

L’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure (IME) manté obert el ter-
mini d’inscripció per a la tempo-
rada d’activitats esportives 2014-
2015, que inclou propostes per 
promoure la pràctica de l’esport, 
mantenir i millorar la forma físi-
ca, així com afavorir la concen-
tració i la relaxació. Els cursos 
que s’oferten són aeròbic per a 
infants i adults, tai-txí, ioga, pila-
tes, danses orientals, tonificació i 
ball per a adults, amb estils com 
la salsa, la bachata, el kizomba, el 
txa-txa-txa, el merengue o el tan-

go. Encara es poder fer inscrip-
cions segons la disponibilitat de 
cadascuna d’aquestes activitats 
que es faran a la zona esportiva 
centre, al pavelló Miquel Poblet 
i al Kursaal. Els cursos que feia a 
la Casa de la Vila s’han traslladat 
al pavelló de Bonavista. 
Per obtenir informació sobre els 
cursos, horaris i preus i tramitar 
la inscripció s’ha d’anar a les ofi-
cines de la Regidoria d’Esports, 
al carrer Tarragona, 32, de di-
lluns a dijous, de 9 a 13h i de 16 
a 19h, i els divendres, de 9 a 13h. 
El telèfon és el 935 650 999.

La Redacció | Redacció

Encara es poden fer segons la disponibilitat de cada activitat

L’IME manté oberta la 
inscripció als seus cursos 

ACTIVITATS ESPORTIVES

La nedadora local Marina 
Castro, que forma part del 
Club Natació Sabadell, es va 
proclamar subcampiona d’Es-
panya en les proves de 400 i 
800 metres lliures al Campio-
nat d’Espanya que es va dispu-
tar a les piscines Picornell de 
Barcelona entre el 24 i el 27 de 
juliol. 
Castro també va aconseguir 
pujar al lloc més alt del podi en 
la modalitat de relleus 4x200 
metres, establint a més un nou 
rècord estatal en la categoria 
júnior | SA 

Va obtenir tres medalles (dues plates i un or) a finals de juliol

Marina Castro brilla al 
Campionat d’Espanya 

El CD Montcada va fer el 5 de setembre una manifestació pel repartiment dels horaris d’entrenament. El club verd n’ha convocat una altra per al dia 19

Marina Castro continua progressant
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L’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure mai ha amagat que vol-
dria la unificació del futbol for-
matiu de tot el municipi, però 
tot i algunes converses entre 
els presidents, aquesta fusió 
sembla, de moment, lluny de 
ser una realitat. L’EF Montca-
da mantindrà per aquesta nova 
temporada gran part de la seva 
estructura esportiva. De mo-
ment, ja ha confirmat la creació 
de 20 equips de futbol: dos ju-
venils, dos cadets, tres infantils, 
quatre alevins, quatre benja-
mins, tres pre-benjamis i dos 
debutants (patufets). Respecte al 
curs passat, el club vermell tam-
bé conserva l’escola, ha creat un 
nou equip de patufets i manté el 
dubte de confeccionar un cin-
què aleví i un quart pre-benjamí. 
El planter de la secció de futbol 
sala també creix i afegirà un ca-
det al juvenil que ja tenia

CD Montcada. El club verd, que va 
recuperar la temporada passada el 
seu projecte de futbol formatiu, ha 
augmentat la seva relació d’equips 
per al nou curs. El CD Montca-
da ha passat de 8 a 18 conjunts 
i aquesta temporada comptarà 
amb dos juvenils, dos cadets, tres 
infantils, tres alevins, tres ben-
jamins, tres pre-benjamins i dos 
barrufets.  Són novetat un juvenil, 
un cadet, dos infantils, un aleví, 
dos benjamins, dos pre-benjamins 
i un barrufet | RJ 

Els dos clubs 
sumen una 
quarantena 
d’equips

Montcada Aqua ha obert el ter-
mini d’inscripcions per als cur-
sets de natació 2014-2015. Els 
interessats han de formalitzar-les 
de forma presencial –no es po-
den fer per telèfon– a la recepció 
de l’equipament, de dilluns a di-
vendres, de 9 a 14h i de 16 a 20h. 
Montcada Aqua, que ja ha recu-
perat la normalitat després de 
les obres de millora que es van 
fer durant el mes d’agost, ofereix 
cursos per a nens i nenes amb 
diferents franjes d’edat: de 6 a 36 
mesos, de 3 a 5 anys, de 6 a 15 
anys i majors de 16 | RJ 

Montcada Aqua 
comença a 
preparar els 
seus cursets

NATACIÓ
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anuncis gratuïts                                                                                            
Tel. 935 726 474
ae: som@laveu.cat

Pàrquing en Font Pudenta. Se al-
quila plaza por 50 euros/mes. Tel. 630 
605 022.
Busco trabajo. Para cuidar niños y 
personas mayores o para tareas do-
mésticas. Disponibilidad total. Tel 627 
636 839. 
Busco trabajo. Para tareas de lim-
pieza o vigilante de seguridad. Tel. 
692 560 296.  
Clases. Particulares de alemán. Tel. 
610 392 086..
Busco trabajo. Se ofrece señora para 
limpieza de hogar y/o para el cuidado 
de personas mayores, discapacitadas, 
servicio de canguro, plancha, paseo 
de mascotas... Tel. 603 415 237.
Oferta de feina. Per a una noia 
d’entre 16 i 20 anys, com a recepcio-
nista d’un club de tennis (crta Roca, 
Km 8,8). Horari: feiners tarda. Tel. 674 
348 965.
Lloguer. Plaça de pàrking a Mas 
Rampinyo (av. Catalunya). Preu, 39 
euros. Tel. 655 520 401.
En venda. Casa al Pla d’en Coll tota 
reformada. Molt bona zona, a prop de 
col·legis, comerços i centres mèdics. 
Preu 345.000

€
. Tel. 650 921 144.  

En venda o lloguer. Aparcament per 
a cotxe o moto. Mas Rampinyo. Tel. 
644 347 418.

La Unió Bàsquet MIR va co-
mençar el 15 de setembre la 
pretemporada amb l’objectiu 
de consolidar el club en la seva 
segona temporada de funciona-
ment. Per al proper curs, i a man-
ca d’alguns possibles canvis d’úl-
tima hora, l’entitat que presideix 
Jordi Álvarez ha confeccionat 
19 equips. Entre els grans, des-
taquen cinc sèniors (tres mascu-
lins i dos femenins), així com un 
sots-25 i dos sots-21 masculins. 
A les categories inferiors, l’UB 
MIR comptarà amb dos júniors, 
tres cadets (un d’ells femení), un 
infantil, dos pre-infantil (un mas-
culí i un altre femení), un mini, 
un pre-mini i un pre-mini mixt. 
També cal destacar la consolida-
ció del grup de nens i nenes que 
formen part de l’Escola. 
El club, que inicia una nova eta-
pa amb Gabriel Redondo com a 
director tècnic, fa una valoració 
“molt positiva” del volum de ju-
gadors assolit, tot i la disminució 
en la quantitat d’equips creats. 

Júnior A. Serà el primer equip 
del club que debutarà. Ho farà el 
20 de setembre a la pista del CN 
Caldes. La resta de conjunts, a 
partir dels júniors, comencen el 
cap de setmana del 27 i 28 de 
setembre.

Rafa Jiménez | Redacció

BÀSQUET

El júnior A durant l’escalfament previ a un amistós de pretemporada disputat a Barcelona

Tot i baixar la quantitat de conjunts, el club es mostra satisfet amb el volum de jugadors

La Unió Bàsquet MIR crea 19 equips 
per a la seva segona temporada

Maribel Castillo, membre de la di-
rectiva de la Unió Bàsquet MIR i 
dona del seu president, Jordi Álva-
rez, va morir el 21 d’agost, als 55 
anys d’edat, després d’enfrontar-se 
a una llarga malaltia. A l’octubre de 
2011, Maribel, que estava vincula-
da al col·legi El Viver, va rebre una 
reconeixement per la seva dedica-
ció a l’esport escolar amb motiu 
de la primera edició de la Festa de 
l’Esport que organitza l’IME | RJ

> Dol per la mort de 
Maribel Castillo

El CH La Salle encara treballa 
en la formació del seu quadre 
d’equips del planter per a la pro-
pera temporada. El club ha or-
ganitzat unes jornades obertes 
per donar a conèixer l’handbol 
i encara admet inscripcions, es-
pecialment per a les categories 
alevins, benjamins i pre-benja-
mins. Per demanar més infor-
mació es pot enviar un correu 
electrònic a clubhandbolsallemont-
cada@gmail.com. 
El que ja està confi rmat és la 
creació, a la categoria masculi-

na, d’un juvenil, un cadet i un 
infantil. Pel que fa als equips fe-
menins, hi haurà un juvenil, un 
cadet i dos infantils, un d’ells de 
nova formació. 
Víctor Corral, nou tècnic del sè-
nior B, exercirà el càrrec de co-
ordinador d’entrenadors i Toni 
Suárez serà el director de l’esco-
la. “Estem molt satisfets amb 
la nostra estructura d’equips 
i tècnics. Tenim la sort de 
comptar amb gent molt pre-
parada”, ha dit el president del 
club, Enric Expósito | RJ

Víctor Corral exercirà com a coordinador d’entrenadors

HANDBOL

El CH La Salle estrena 
un nou infantil femení

L’FS Montcada segueix crei-
xent i la propera temporada 
tindrà dos equips més dins de 
la seva estructura del planter: 
un cadet C i un pre-benjamí 
B. L’entitat que presideix Pe-
dro Litrán tindrà dos juvenils, 
tres cadets, dos infantils, dos 
alevins, dos benjamins i dos 
prebenjamins. A més, el club 
ha recuperat l’escola, amb nens 
de 4 a 6 anys, i que estarà co-
ordinada per Víctor Andrés. El 

club encara manté obertes les 
inscripcions per a les categories 
més petites (benjamí, prebenja-
mí i escola) i busca dos juga-
dors més per al cadet C.

Juvenil A. L’equip d’Álex Fernán-
dez, que juga a Divisió d’Ho-
nor Nacional, va ser el primer 
equip del club que va debutar. 
Ho va fer el 13 de setembre 
amb una victòria a la pista de 
l’AE Les Corts UBAE (4-5) | RJ

Tindrà 13 conjunts amb un nou cadet i un altre prebenjamí

FUTBOL SALA

L’FS Montcada augmenta 
equips i recupera l’escola
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