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FUTBOL FORMATIU
El CD Montcada i l’EF Montcada es 

comprometen a continuar negociant 

una futura unifi cació
PÀG. 30PÀG. 28

FUTBOL
El CD Montcada de Cristóbal 

Casado viu un moment complicat 

després d’encaixar un 8 a 0

L’estadi de Can Sant Joan va ser 
escenari el 12 d’octubre de l’ac-
te de presentació de l’estructura 
esportiva de l’EF Montcada. 
Amb les grades plenes amb els 
familiars dels jugadors, tots els 
equips del club i els seus gairebé 
300 futbolistes van anar sortint 
a la gespa, d’un en un. L’entitat 
que presideix Antoni Sánchez ha 
creat 25 conjunts, la majoria del 
planter, a excepció d’un sènior 
femení i un de veterans, en fut-
bol, i un sènior masculí de futbol 
sala. La resta del club està format 
per dos juvenils, dos cadets, tres 
infantils, quatre alevins, tres ben-
jamins, tres prebenjamins i tres 
patufets, dos d’ells de l’escola, 
així com un juvenil i un cadet de 
futbol sala. Tot i perdre alguns 
jugadors i tres equips respecte a 
la temporada passada (un aleví, 
un benjamí i un prebenjamí), el 
club manté el seu volum gràcies 
a la creació de dos patufets i el 
cadet de futbol sala. 
A l’acte de presentació va acu-
dir l’alcaldessa accidental, M. 
Carmen Porro (PSC), qui va 
excusar la presència del regidor 
d’Esports, Marc Rodríguez, per 
motius personals. “Vull felici-
tar-vos perquè us manteniu 
gràcies a que feu perfectament 
la vostra feina”, va dir l’alcaldes-
sa, qui va desitjar èxits esportius 
a tots els equips de l’Escola i va 

destacar els valors de “respecte i 
companyonia” que fomenta. Per 
la seva part, Antoni Sánchez  va 
posar com exemple de “cordiali-
tat i col·laboració” la presència 
a l’acte dels presidents de l’UE 
Sant-Joan Atlètic i de l’UD San-
ta María, José González i Rafa 
Repiso respectivament. Sánchez 
també va valorar la possible uni-
fi cació del futbol formatiu del 
municipi. “La unió fa la força 
i dividir és un problema per a 
tots. La nostra preocupació són 
els nens i nenes i no fem una 
entitat per recaptar diners per 
als sèniors”, va dir Sánchez, qui 
va insistir en la idea que el club 
pertany a tots els pares i jugadors 
que hi forman part. 

Canvis. Tots els equips del club 
han començat la competició 
després d’un estiu complicat 
amb els canvis que ha intro-
duït la Federació Catalana de 
Futbol en el procés d’inscripció 
dels jugadors que s’ha hagut de 
fer de forma individual a través 
d’Internet. “Hem de continu-
ar treballant per solucionar 
els problemes que vagin sor-
gint i perquè els nois i noies, 
a fi nal de temporada, puguin 
dir que s’han divertit jugant 
a futbol, independentment
que guanyin o perdin”, ha ex-
plicat Jordi Martínez, director 
esportiu de l’EF Montcada.

Rafa Jiménez | Can Sant Joan

FUTBOL

L’EF Montcada llueix amb orgull el seu volum 
d’equips i jugadors per a la nova temporada
El club vermell que presideix Antoni Sánchez ha mantingut els seus 25 equips i compta amb gairebé 300 futbolistes 

> El femení ho 
ha guanyat tot
El sènior femení de l’EF Montcada 
és l’únic equip del grup 3r de 1a 
Catalana que ha guanyat tots els 
partits. Després de sumar la seva 
tercera victòria seguida contra el 
Vic Riuprimer (1-0), les montca-
denques van descansar a la 4a jor-
nada ja que el CF Sils s’ha retirat. 
“No em preocupa estar tan aviat 

a la part alta perquè les meves ju-

gadores fa temps que han superat 

aquest tipus de vertigen”, ha dit el 
tècnic, Antonio Moya | RJ
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L’acte de presentació va fi nalitzar amb una foto de família de tots els jugadors de l’Escola que van fer un joc de llums amb unes pulseres vermelles
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La pista del pavelló Miquel Po-
blet es va omplir el 5 d’octubre 
amb els 152 jugadors i la tren-
tena de tècnics i delegats que 
formen part del CFS Montca-
da. La presentació oficial, que 
va comptar amb la presència de 
l’alcaldessa accidental, M. Car-
men Porro, i del regidor d’Es-
ports, Marc Rodríguez, tots dos 
del PSC, va servir per veure el 
creixement d’un club que ha 
creat dos equips més –un ca-
det C i un prebenjamí B– fins 
a completar un planter amb 13 
conjunts: dos juvenils, tres ca-
dets, dos infantils, dos alevins, 
dos benjamins i dos prebenja-
mins. A les categories amateurs, 
el club que presideix Pedro Li-
trán també augmenta i ha creat 
un nou sènior masculí que juga 
a Primera Catalana. 
Amb tots els equips A del plan-
ter a la màxima categoria, el 
CFS Montcada es va plantejar 
l’any passat créixer a les fran-
jes d’edats més petites. Amb 
aquest objectiu va organitzar 
una primera edició del Torneig 
Ciutat de Montcada per a les 
categories benjamins i preben-

jamis que es tornarà a fer el 
proper any, ampliant-se fins als 
jugadors alevins. “Volem que 
el club sigui competitiu, però 
que també es conegui arreu 
del municipi i que estigui 
obert a tots els nens i nenes, 
tinguin el nivell que tinguin”, 
ha dit Emili Domingo, coordi-
nador tècnic de l’entitat.

Sense noies. El CFS Montca-
da, que només té una jugadora 
a l’aleví B, no ha pogut assolir, 
però, el seu objectiu de formar 
un equip femení. “Les nenes 
també tenen lloc en aquest 
club. Aquest any ho hem in-
tentat sense sort i continuarem 
treballant per fer equips feme-
nins”, ha comentat Pedro Litrán, 

qui presumeix de la nova filoso-
fia del club que “compta més 
amb la gent jove i del poble”. 
L’exemple d’aquest canvi es va 
poder veure en el partit que el sè-
nior A va jugar després de la pre-
sentació contra el Marfil Santa 
Coloma B i en el que van debu-
tar dos juvenils formats al club: 
Joan Paredes i Víctor Andrés. 

Rafa Jiménez | Pla d’en Coll

FUTBOL SALA

El CFS Montcada no para de créixer  
i aconsegueix crear tres conjunts nous
Són novetat un sènior, un cadet i un prebenjamí. L’assignatura pendent és formar conjunts femenins

Tots els equips del CFS Montcada van saltar a la pista del pavelló Miquel Poblet per fer la presentació davant dels aficionats i familiars

6-2. Aquest combinació de gols, 
malauradament en contra, ha 
estat el nexe d’unió de les dues 
primers derrotes del Broncesval 
al grup 3r de Segona B. Els mont-
cadencs, que no guanyen des 
de la primera jornada, no van 
sumar cap punt en dos enfron-
taments contra dos dels millors 
equips de la categoria. El Marfil 
Santa Coloma B va aigualir la 
presentació de tots els equips del 
CFS Montcada, emportant-se la 
victòria amb un 2-6. Una setma-
na després, l’equip de Javi Ruiz 
va perdre amb el mateix resultat 
a la pista del segon, el Premià 
de Mar. “Hem jugat contra un 
gran rival, però no hem fet un 
bon partit. No hem jugat bé”, 
ha comentat Javi Ruiz | RJ

El Broncesval 
perd dos partits 
amb el mateix 
resultat 
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Xexi va fer un dels gols contra el Marfil B
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L’EF Montcada es va empor-
tar el derbi montcadenc contra 
el CFS Montcada B (3-2) que 
es va disputar el 5 d’octubre 
a la pista coberta de la Zona 
Esportiva Centre en partit cor-
responent a la 2a jornada del 
grup 2n de Primera Catalana. 
L’equip de José Luis Carrasco, 
que va arribar al descans per-
dent 1 a 2, va reaccionar a la 
segona meitat fins a donar-li la 
volta al marcador. “Va ser un 
partit intens i bonic que po-
dia haver guanyat qualsevol, 
però la nostra motivació ens 
va donar la victòria”, ha co-
mentat José Luis Carrasco, qui 
veu amb satisfacció com el seu 
equip és un dels quatre líders 
del grup al costat de CD Can 
Parellada, FS Hnos. Sánchez 
i FS Acció Sant Martí. Tot i 

aquest bona situació, Carras-
co prefereix ser prudent: “No 
és la nostra posició real per-
què som un equip de meitat 
de la taula”. Per la seva part, 
José Renau ‘Renato’, tècnic del 
CFS Montcada B, no es mostra  

preocupat amb aquesta derrota: 
“El pes de partit va ser nostre, 
però ens va mancar encert a 
porteria. Ens va guanyar un 
rival que va estar més intens 
i a qui no serà fàcil derrotar 
a la seva pista”. 

FUTBOL SALA. PRIMERA CATALANA

L’EF Montcada guanya el primer  
derbi contra el CFS Montcada B (3-2)
L’equip de José Luis Carrasco va remuntar l’1 a 2 amb el que es va arribar al descans

El derbi entre blaus i vermells es va acabar decantant del costat de l’equip que exercia de local

R
A

FA
 J

IM
É

N
E

Z

Rafa Jiménez | Redacció Després de caure en el primer 
partit de lliga, l’AD Can Cuyàs va 
aconseguir el 4 d’octubre la seva 
primera victòria al grup 2n de Pri-
mera Catalana en el seu debut a la 
pista coberta de la Zona Esportiva 
Centre contra l’FS Sant Cugat B 
(5-1). L’equip de Nando Sáez va 
acabar la primera meitat amb un 
mínim avantatge i va reaccionar 

bé després de l’empat dels visi-
tants, aconseguint quatre gols en 
el últims 10 minuts. 
 

Sènior B. Després de dues jorna-
des al grup 2n de Tercera Cata-
lana, l’AD Can Cuyàs B encara 
no ha guanyat. En el seu debut a 
casa, va perdre contra l’FS Cas-
tellbell (1-4) | RJ

L’AD Can Cuyàs lliga la 
seva primera victòria
Va superar l’FS Sant Cugat B amb un contundent 5-1 

L’AD Can Cuyàs es va avançar en el marcador a la primera meitat gràcies a un gol de Juan Infante
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El masculí del CH La Salle con-
tinua invicte al grup D de la 1a 
Estatal després de sumar dues 
noves victòries contra el Domini-
cos (24-30) i l’UE Sarrià (26-25). 
L’últim partit va tenir un fi nal 
d’infart. Amb el temps aturat, Al-
bert Maresma va llançar una fal-
ta directa que va superar el porter 
rival per l’escaire, provocant l’eu-
fòria entre els jugadors i l’afi ció 
local. L’equip de Jaume Puig és, 
juntament amb Sant Martí Adri-
anenc i H. Sant Joan Despí, un 
dels tres equips del grup que ho 
han guanyat tot | RJ 

HANDBOL. PRIMERA ESTATAL

El CH La Salle viu un moment eufòric 
amb quatre victòries consecutives
Albert Maresma, amb un falta directa, va ser l’artífex del triomf contra l’UE Sarrià (26-25) 

El CD Montcada trigarà a obli-
dar el partit que va jugar l’11 
d’octubre a Mollet del Vallès. Els 
verds, en partit corresponent a la 
6a jornada, van perdre al camp 
de l’UD Molletense amb un con-
tundent 8-0, la pitjor derrota des 
que juga a la Primera Catalana. 
L’equip de Cristóbal Casado va 
rebre quatre gols a cada meitat 
i es va quedar amb un home 
menys al minut 33. El president 
verd, Modesto ‘Tato’ Sanchís, 
ratifi ca el tècnic en el seu càrrec 
i esperona els jugadors perquè 
reaccionin: “El que va passar a 
Mollet és un accident, però no 
permetrem que els futbolistes 
baixin els braços i es deixin 
trepitjar pel rival. Tenim un 
equip jove e inexpert, però s’ha 
d’exigir treball, esforç i sacri-
fi ci”. El CD Montcada, que va 
perdre una setmana abans contra 
el  Tecnofutbol (0-1), és penúltim 
amb 3 punts i un partit pendent 
que disputarà el 7 de desembre al 
camp de la Gramanet-Milán.
D’altra banda, l’entitat farà la pre-
sentació dels seus equips el dia 18 
a l’estadi de la Ferreria (20h).

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada rep un dur correctiu 
al camp de l’UD Molletense (8-0)

Rafa Jiménez | Redacció

Els verds acumulen dues derrotes seguides i són penúltims amb un partit menys

El CD Montcada està tenint un inici irregular i només ha pogut sumar 3 dels 15 punts que ha disputat 

> Dos triomfs 
seguits del sènior B
El sènior B del CD Montcada va 
aprofi tar els seus dos enfronta-
ments contra dos equips de la 
part baixa de la taula per enca-
denar dues victòries consecuti-
ves i pujar fi ns a la quarta posició 
del grup 8è de Quarta Catalana. 
L’equip de Miguel Ángel Romero 
va guanyar a domicili el CE La 
Llagosta (0-1) i va golejar l’At. 
Polinyà B (4-0) a La Ferreria | RJ
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L’UE Sant Joan-Atlètic va su-
mar el 12 d’octubre els primers 
punts de la temporada a domi-
cili després de guanyar al camp 
de l’EF Mataró, segon classifi cat 
del grup 2n de Segona Catalana, 
amb un contundent 0-3. Els de 
Can Sant Joan van marcar tots 
els gols a la segona meitat mitjan-
çant Álex Torres (46’ i 59’), qui 
va ser expulsat al minut 71, i Mi-
guelito (57’). Amb aquesta victò-
ria, la Unión, que una jornada 
abans havia encaixat la primera 
derrota a casa contra l’UD Ci-
rera (0-2), es manté a la desena 
posició amb 9 punts | RJ

L’UE Sant Joan-
Atlètic guanya 
el primer partit 
a domicili

FUTBOL. 2a CATALANA

La Unión comença a funcionar a domicili
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L’UD Santa María ha encade-
nat dues jornades sense guanyar 
al grup 9è de Quarta Catalana. 
Després d’empatar al camp 
del CE Lliçà d’Amunt B (2-2), 
l’equip d’Alfonso Torres va en-
caixar la primera derrota con-
tra el CF Palautordera (1-2) a la 
4a jornada disputada a l’estadi 
de la Ferreria. L’equip visitant, 
un dels quatre que encara no ha 
perdut cap partit i que ocupa la 
primera posició, va demostrar 
perquè és un dels grans favorits 
per aconseguir l’ascens. Els de 
Terra Nostra són cinquens amb 
7 punts | RJ

L’UD Santa 
María deixa 
escapar cinc 
punts

FUTBOL. 4a CATALANA

> Jornada d’handbol per a discapacitats
L’entitat sense ànim de lucre De Mano en Mano va organitzar el 10 d’octubre 
una jornada d’handbol per a persones amb discapacitat a l’interior i a 
l’exterior del pavelló Miquel Poblet. L’activitat es va fer en col·laboració amb 
el CH La Salle, l’IME i voluntaris de la Fundación Telefónica. L’objectiu 
de la trobada era promocionar l’handbol entre persones amb discapacitat 
psíquica o malalties mentals que viuen a localitats del Vallès Occidental 
com Montcada i Reixac, Ripollet i Cerdanyola. En total, va participar una 
cinquantena de joves d’entre 14 i 30 anys que va jugar partits d’handbol 
entre ells. De Mano en Mano espera que aquesta primera activitat feta al 
municipi serveixi per crear un equip estable d’handbol | RJ
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Álex Expósito va immortalitzar l’eufòria després de la victòria contra l’UE Sarrià amb un ‘selfi e’ a la pista
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L’UD Santa María no va poder amb el líderR
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El sènior B femení de l’UB MIR 
va aconseguir el 12 d’octubre, a 
la pista del CB Sant Antoni-Poble 
Sec B (45-47), la primera victòria 
de la temporada en partit corres-
ponent a la tercera jornada del 
grup 5è del Campionat Territori-
al de Barcelona. L’equip entrenat 
per Desireé Retamero va superar 
un final molt ajustat per sumar 
els seus dos primers punts des-
prés de dues derrotes contra el 
CB Ipsi B-Otto Sylt (55-46) i el 
CB Coll (42-62). 
Miguel Ángel Ganella, delegat 
del segon sènior femení del club 
blau, fa una valoració positiva 
d’aquest inici de temporada per 
a un equip que ha patit algunes 
baixes i que treballa perquè les 
noves incorporacions s’adaptin 
bé al grup. “Estem tranquils 
perquè no ens hem fixat ob-
jectius massa ambiciosos. La 
nostra intenció és que les juga-
dores gaudeixin i aprenguin, i 
si podem guanyar, millor que 
millor”, ha dit Ganella.

BÀSQUET. UB MIR

El sènior B femení guanya el primer 
partit després de dues derrotes

Rafa Jiménez | Gimnàs Municipal

Va sumar els dos primers punts a la pista del CB Sant Antoni-Poble Sec B (45-47)

El sènior B femení de l’UB MIR no va poder debutar a casa amb una victòria contra el CB Coll
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Amb motiu de les Festes del Soci de La Unió, el seu club de tennis de taula 
organitza el dia 18 d’octubre un torneig exclusiu per als socis que començarà a 
les 16h (les inscripcions s’han de confirmar mitja hora abans de l’inici). A nivell 
competitiu, el CTT La Unió A, que va començar la seva participació al grup 1r 
de Segona A amb una victòria contra el Calella (4-2), va caure a l’última jornada 
a casa de l’UE Sant Cugat (6-0). Per la seva part, el segon equip, que juga al 
grup 3r de Tercera, ha guanyat els seus dos enfrontaments contra el Falcons 
Sabadell AE (4-2) i el CTT Poblenou (2-4) | RJ

> El CTT La Unió organitza un Open per al socis

Una quarantena de persones va 
participar el 5 d’octubre a la 34a 
edició de la Pedalada Popular que 
organitza l’Associació de Veïns de 
Montcada Nova, que no va ama-
gar el seu disgust per la coinci-
dència, per tercer any consecutiu, 
amb la Fira de Comerç i l’Aigua. 
Segons l’AV, la fira que fa Mont-
cada Centre Comerç els impedeix 
passar pel carrer Major i perjudica 
el volum d’inscrits. “Ha estat un 
fracàs. Fa 34 anys que organit-
zem aquesta pedalada i tenim 

un dret adquirit. L’Ajuntament 
hauria de demanar als comerci-
ants que busquin una altra data 
per fer la seva fira. Si continuem 
així, ens plantejarem la possibi-
litat de deixar de fer-la”, ha ex-
plicat Francesca Doval, presidenta 
de l’AV Montcada Nova. 
Jonathan Martín (PSC), regidor 
de Participació Ciudadana, ha 
avançat que cara al proper any 
l’Ajuntament farà d’intermediari 
perquè “s’arribi a una entesa en-
tre ambdues entitats” | RJ

L’AV Montcada Nova demana no coincidir amb altres actes

La Pedadala Popular,  
en risc de desaparèixer

CICLOTURISME

Enric Dalmau, de l’UltraJAM, 
la secció de muntanya i trail de 
la Joventut Atlètica Montcada, 
va guanyar, a la categoria de ve-
terans 2, la prova Long Trail de 
la 6a edició de la Trail Guara So-
montano, disputada a Alquézar 
(Osca) el 4 i 5 d’octubre. L’atleta, 
que va acabar 17è de la general, va 
invertir 6 hores, 38 minuts i 30 se-
gons per recórrer un trajecte de 50 
quilòmetres amb un desnivell po-
sitiu de 2.400 metres. A la matei-
xa cursa i categoria, Enric Mayà 
i José Serrano, també de la JAM, 

van acabar a la tercera i quarta 
posició respectivament. En aques-
ta distància també van participar 
Rubén Colombo, Héctor Bastida, 
Òscar Amposta i Jordi Flores.
Un altre grup de membres de la 
JAM va competir a la prova Ultra 
Trail, de 102 quilòmetres i un des-
nivell positiu de 6.100 metres. El 
millor va ser Dani Moreno, que 
va acabar al lloc 34è (14 hores, 51 
minuts i 6 segons). També hi van 
prendre part Carlos García, Toni 
Ortiz, Germán Moreno i Francis-
co Serrano | SA

Dos podis a la Long Trail 
de Guara Somontano

JAM

H
E

ID
I 

G
A

B
A

R
R

Ó
N

Enric Dalmau i Enric Mayà, primer i tercer respectivament

L’UltraJAM, la secció de muntanya i trail de la JAM, va estar ben representada a Alquézar (Osca)

La Pedalada Popular no va poder reunir ni a una quarantena de participants a la seva 34a edició
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Eduard Kucharski, qui va ser 
jugador i entrenador del CB Ais-
malibar, va morir el 2 d’octubre 
als 89 anys. Kucharski va arri-
bar quan l’equip local estava a la 
tercera categoria i el va pujar fins 
a l’elit, on es va enfrontar amb 
els millors equips del moment. 
“Va ser el Pau Gasol d’aquella 
època. Sense ell, Aismalibar 
no hauria estat el que va ser”, 
ha dit Joan Riera, exjugador del 
club montcadenc. Kurcharski va 
arribar a les 50 internacionali-
tats amb la selecció espanyola i 
va ser el seleccionador en els Jocs 
Olímpics de Roma’60 | SA

Mor Eduard 
Kucharski, un 
mite del CB 
Aismalibar

BÀSQUET

Kucharski, a l’època d’entrenador d’Aismalibar

L’Institut Municipal d’Esports i Lleure (IME) organitza el 21 d’octubre a la Casa 
de la Vila, a les 19.30h, una reunió informativa sobre les relacions contractuals 
en l’esport i la responsabilitat que adquireixen les juntes directives dels clubs. El 
ponent serà Vicente Javaloyes, professor d’INEFC amb un màster en Dret Es-
portiu. Des de l’IME s’ha enviat una carta a les entitats esportives, convidant-les 
a l’acte. La Regidoria de Participació Ciutadana també ha fet extensiva aquesta 
invitació a la resta d’entitats de la ciutat, ja que la llei afecta la dinàmica de tot el 
teixit social. Per assistir a la xerrada s’havia de fer una confirmació prèvia abans 
del dia 17 | RJ

> Xerrada sobre relacions contractuals a l’esport

Eva Nieto i Carles Cirera, del Team 
Dynamik, van aconseguir la victòria 
a la primera edició de l’Open In-
ternacional que es va disputar l’11 
d’octubre a Cagliari (Itàlia). Aquesta 
competició va comptar amb la parti-
cipació de 30 parelles de tot el món 
i els montcadencs van ser els únics 
representants de l’Estat espanyol a la 
categoria sènior 1 en ball llatí. Nieto 
i Cirera –foto– competiran el 18 i 19 
d’octubre a Guadalajara al Campionat 
d’Espanya de clubs | RJ

> Eva Nieto i Carles Cirera triomfen a Itàlia
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Després de dues jornades de 
competició al grup 7è de Prime-
ra Divisió, el juvenil A del CD 
Montcada es manté invicte, tot i 
que encara no ha pogut guanyar 
cap partit. De moment, l’equip 
de Robert Villa suma dos punts. 
En el debut a la lliga, els verds 
van empatar a casa sense gols 
contra el CD Badia del Vallès, a 
priori, un dels equips més forts 
del grup. Una setmana més 
tard, el juvenil A va rescatar un 
punt del camp de l’FC Sant Cu-
gat Esport (1-1) gràcies a un gol 
d’Alejandro Ariza en temps de 
descompte | RJ

Repartiment de punts amb Badia (0-0) i Sant Cugat (1-1)

CD MONTCADA

El juvenil A comença la 
lliga amb dos empats

FUTBOL FORMATIU

El CD Montcada i l’Escola es comprometen a 
seguir negociant la unificació del futbol base
Ambdós clubs mantindran reunions sense la presència de l’IME, que deixa de marge fins al mes de gener perquè s’arribi a un acord 

Després de dues reunions con-
vocades per l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME), les 
postures entre el CD Montcada 
i l’EF Montcada per unificar el 
seu futbol base s’han acostat. La 
primera trobada, que es va fer el 
6 d’octubre a les instal·lacions de 
l’IME, va finalitzar amb total desa- 
cord. Davant la proposta muni-
cipal de fusió, el CD Montcada 
volia l’absorció de l’EF Montca-
da amb la incorporació d’alguns 
dels seus responsables. Per la 
seva part, el club vermell preferia 
la creació d’una nova entitat amb 
una junta directiva diferent.
Una setmana després, l’IME va 
convocar una segona reunió que 
va tenir un final més esperan-
çador. Aquesta segona trobada, 
presidida pel regidor d’Esports 
i president de l’IME, Marc Ro-
dríguez, va tornar a comptar 
amb la presència de dos repre-
sentats de cada club: Modesto 
‘Tato’ Sanchís i Ramón Castillo 
(president i vicepresident del CD 
Montcada) i Antoni Sánchez i 
Xavier Soldevilla (president i vi-
cepresident de l’EF Montcada). 
A la segona reunió ambdós clubs 
es van comprometre a no ma-
nifestar públicament missatges 
ofensius en contra de l’altre i van 
demanar més temps per negociar 

i poder arribar a acords. El CD 
Montcada ja avançat que, en cap 
cas, acceptarà la creació d’una 
nova entitat.

Marc Rodríguez es va mostrar 
satisfet pel to positiu de la troba-
da i va afirmar que “l’IME do-
narà temps fins al gener per tal 
de signar un conveni amb una 
sola entitat de futbol base”. Les 
dues entitats s’han emplaçat a una 
tercera reunió –sense l’assistència 
de l’IME– que tindrà lloc el dia 
20 a l’estadi de La Ferreria. 

Decret L’IME ha estimat el recurs 
de reposició que havia presentat 
el CD Montcada i ha deixat sen-
se efecte el decret que revocaba 
l’ampliació del horaris d’entre-
naments i partits del seu futbol 
base. El club verd podrà mante-
nir els nous horaris fins a final de 
temporada i guanya l’espai que 
deixa un equip de l’Escola que 
no s’ha format. El CD Montcada 
considera que  aquesta resolució 
no soluciona encara totes les se-
ves peticions.

Rafa Jiménez | Redacció

L’IME deixa sense efecte 
el seu decret i manté 
l’ampliació d’horaris 
atorgats al CD Montcada

> El primer derbi, 
de prebenjamins

CD Montcada i EF Montcada su-
men, entre tots dos, més d’una 
quarantena d’equips. El primer 
derbi local de la temporada entre 
ambdues entitats es va viure el 4 
d’octubre a l’estadi de Can Sant 
Joan i va enfrontar els seus dos 
prebenjamins A. La victòria va ser 
per als vermells amb un 6-0 | RJ
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El regidor d’Esports, Marc Rodríguez, es va reunir per primera vegada el 6 d’octubre a la seu de l’IME amb representats dels dos clubs afectats

Molta intensitat en el debut contra el Badia

El juvenil A de l’EF Montca-
da va debutar el 4 d’octubre al 
grup 7è de Primera Divisió amb 
un partit vibrant contra el CF 
Navarcles B (3-2). Els montca-
dencs van anar sempre per da-
vant en el marcador fins que els 
visitants van empatar de penal 
al 83’ –minut abans, el porter lo-
cal, Hamza Ajeob, havia aturat 
un altre penal. En temps de des-
compte, Álex Paricio li va do-
nar els tres punts als vermells. 
Una setmana més tard, l’equip 
de Juanjo Roldán va perdre el 
seu primer partit al camp del 
CE Sabadell C (2-0) | RJ

Va guanyar el Navarcles B (3-2) i va caure a Sabadell (2-0)

EF MONTCADA. JUVENIL A

L’equip de Juanjo Roldán 
perd el seu primer partit

L’EF Montcada va patir per superar el Navarcles

Els dos equips de futbol sala del 
planter de l’EF Montcada van 
començar la competició oficial 
el cap de setmana de l’11 i 12 
d’octubre. El juvenil, que juga 
al grup 2n de Segona Divisió i 
que entrena el jugador del pri-
mer equip José Luis Carrasco 
Alcaraz, va perdre a casa contra 
l’EFS Prosperitat B (1-3). D’altra 
banda, el cadet, equip de nova 
creació que juga al grup 2n de 
Tercera i que està dirigit per 
Jerry Carriel i Kevin Macías, va 
fer el seu debut competitiu amb 
una derrota com a local contra el 
CFS Premià de Dalt (3-5) | RJ

El juvenil i el 
cadet de l’Escola 
debuten amb 
una derrota

FUTBOL SALA
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El juvenil femení del CH La Sa-
lle ha començat amb una victòria 
i una derrota la seva participació 
a la Lliga Catalana, categoria en 
la que debuta. Les lassal·lianes 
van aconseguir el primer triomf 
a casa contra el CH Ascó (32-
19) a la primera jornada. Una 
setmana més tard, van perdre 
clarament a la pista de l’OAR 
Gràcia (45-24). “No esperàvem 

guanyar a Sabadell, però sí 
estar més a prop del seu ni-
vell. Hem d’anar poc a poc. 
No ens plantegem assolir una 
determinada posició, sinó que 
les jugadores gaudeixin i facin 
una bona transició cap al pri-
mer equip”, ha dit Pau Lleixà, 
tècnic que ha arribat aquest any 
al club i que també dirigeix el sè-
nior femení | RJ

És la primera derrota després de debutar amb una victòria

HANDBOL

El juvenil femení cau a la 
pista de l’OAR Gràcia

El cadet A del CFS Montcada 
ocupa la cinquena posició al 
grup 1r de Divisió d’Honor 
després de la disputa de quatre 
jornades. L’equip que entrena 
Xavier Romeo va començar 
la lliga amb bon peu, aconse-
guint dues victòries consecuti-
ves contra el CFS Laguna (3-
4) i l’FS Sant Joan de Vilassar 

(6-5). A la tercera jornada, els 
montcadencs van patir la seva 
primera derrota a la pista de 
l’FS Manresa (6-3) i es van po-
der refer d’aquesta ensopegada 
una setmana més tard amb un 
contundent triomf al pavelló 
Miquel Poblet contra un dels 
cuers del grup, l’Acció Sant 
Martí (12-5) | RJ

Ha guanyat tres i només ha perdut un a la pista del Manresa

FUTBOL SALA. CFS MONTCADA

El cadet A és cinquè 
després de quatre partits

El júnior B de l’UB MIR no 
està tenint sort en aquest inici 
de competició i, de moment, no 
ha pogut aconseguir cap victò-
ria després de les tres jornades 
disputades al grup 4t del nivell 
B del Campionat Territorial. 
L’equip que entrena Sergio Mar-
tínez, que ja va portar el júnior B 
del club blau la temporada pas-
sada, encara no ha superat els 40 
punts en cap partit i ha perdut 
contra l’ABB Bufalà (25-63), el 
CB CIC (57-32) i el Frederic M. 
Tècnic Eulàlia (35-88). “Hem 
començat una mica fluixos i 
tenim molta feina per enda-
vant. L’equip és nou d’aquest 
any i hi ha nois que mai han 
jugat a bàsquet de forma com-
petitiva. És una categoria forta 
i aquestes diferències es noten”, 
ha indicat Martínez.

BÀSQUET

El júnior B de l’UB MIR encara no 
ha pogut aconseguir cap victòria

Rafa Jiménez | Redacció

Ha perdut els tres partits que ha disputat i no ha superat els 40 punts en cap d’ells

El júnior B va debutar a la lliga el 27 de setembre amb una derrota a casa contra l’ABB Bufalà 

R
A

FA
 J

IM
É

N
E

Z

El juvenil femení del CH La Salle fa aquesta temporada el seu debut a la Lliga Catalana
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El cadet A del CFS Montcada acumula un balanç positiu després de quatre jornades disputades
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>> Clica i mira la fotogaleria dels equips del CFS Montcada i l’EF Montcada a 

L’equip júnior de l’AEE Mont-
serrat Miró, que la temporada 
passada va guanyar Copa i Lli-
ga, haurà de jugar a la Tercera 
sènior perquè la federació no ha 
pogut organitzat una lliga júnior 
per manca de participants. L’en-
trenador seguirà sent Pedro Ló-
pez i la competició començarà a 
mitjans de novembre | RJ 

El júnior de 
l’AEE Montserrat 
Miró competirà 
a Tercera sènior
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