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FUTBOL 
L’EF Montcada compleix el seu 

10è aniversari i comptarà aquesta 

temporada amb 26 equips

BALL ESPORTIU
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Són parella a la pista de ball i a 
la vida privada. La seva exitosa 
carrera els ha portat novament 
al pòdium, en aquest cas al pri-
mer lloc que van aconseguir 
entre el 2 i el 4 d’octubre a Niça 
(França). Allà van guanyar per 
primera vegada la Copa del 
Món i es van penjar la medalla 
d’or als European Master Ga-
mes. Són conscients que aquest 
nou èxit (des de l’any 2009, quan 
van començar a participar al cir-
cuit internacional, no han quedat 
mai fora d’una fi nal) és fruit de 
l’esforç, la constància i d’una 
passió pel ball que encomanen a 
tot l’equip humà que els envolta: 
“A la família i als nostres tre-
balladors de l’escola de dansa, 
entre els que hi ha la meva 
germana. Tots som un equip”, 
conclou la ballarina Eva Nieto.
Mai oblidaran les paraules del 
seu primer entrenador, Jordi Solà 
López, que els hi deia: “Quan 
arribeu a la categoria sènior 
I, donareu canya”. A ell, qui 
va morir en un accident aeri, li 
dediquen ara l’èxit més gran de 
la seva carrera.
Recorden que van començar 
a ballar com a afi ció i que, des 
de fa una dècada, s’hi dediquen 
professionalment al ball espor-
tiu, una passió que compaginen 
amb la direcció de la seva escola 
ubicada al carrer Doctor Buixó i 

que actualment compta amb uns 
250 alumnes. Nieto, que balla 
des de que tenia 4 anys, confessa 
que el seu objectiu és “aprendre 
i ensenyar als altres”. Al mateix 
temps, cada premi que incorpo-
ren a la prestatgeria suposa una 
empenta per seguir. “Sempre 
hi ha reptes, però el més im-
portant és passar-ho bé i tenir 
ganes de competir”, assegura 
Carles Cirera.

Canvi de ritme. Ni el canvi de nor-
mativa, que permet que ballarins 
de 30 anys participin a la seva 
categoria, ni l’aparició de parelles 
professionals encaminades a la 
competició han fet trontollar el 
seu prestigi i palmarès. Cirera re-
coneix que aquests canvis els han 
obligat a tenir un tècnic personal 
i un fi sioterapeuta: “Cada any, 
entra gent nova. Ara, compe-
tim a nivell tècnic i físic contra 
ballarins que són 10 anys més 
joves que nosaltres”.
El ball esportiu, l’escola de dansa 
i la família són una combinació 
connectada en recerca constant 
d’equilibris, fet que s’acaba trans-
meten sobre la pista. Fins i tot, 
han de tenir a prop una sala de 
ball, quan marxen de vacances. 
“Si no disfrutes, no guanyes. 
No només és moure’t, sinó 
també expressar amb els teus 
moviments”, missatge que arri-
ba a tothom, també al jurat.

Jesús Abad | ,-./0013

Carles Cirera i Eva Nieto mostren orgullosos a la seva escola de ball els trofeus de la Copa del Món i les medalles d’or que van aconseguir a Niça
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per a d’altres, és un esport, fi ns 

al punt que existeixen dues fe-

deracions internacionals que 

rivalitzen i que penalitzen la par-

ticipació en competicions que no 

formen part del seu àmbit. Els 

ballarins Eva Nieto i Carles Cirera 

tenen clar que, amb el seu gran 

palmarès i excel·lent trajectòria, 

cap sanció els impedirà competir 

allà on vulguin | JA

>  L’esport que es 
converteix en art
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Amb bon ritme. Així es van pre-
sentar els equips que defensaran 
la samarreta vermella de l’EF 
Montcada durant aquesta tem-
porada. L’acte, amb la tribuna 
plena de l’estadi de la Ferreria, 
va començar amb una demos-
tració de ball realitzada pels 
alumnes de l’Escola de Dansa 
Eva Nieto, sota l’atenta mirada 
de la pròpia Eva Nieto i de Car-
les Cirera. Tot seguit, van desfi -
lar per la gespa els jugadors i tèc-
nics dels seus 26 conjunts, entre 
els que hi ha un sènior femení i 
un de veterans, a més d’un de 
l’Escola, un debutant, tres pre-
benjamins, cinc benjamins, qua-
tre alevins, dos infantils, tres ca-
dets i un juvenil. En futbol sala, 
també s’ha creat un nou infantil 
que s’afegeix al cadet, juvenil i 
sènior. Com a novetat, la UD 
Santa María va participar com a 
conjunt fi lial del club vermell.
L’acte va comptar amb una re-
presentació de l’Ajuntament for-
mada pel primer tinent d’alcal-
de, Jordi Sánchez, i pel regidor 
d’Esports, Salvador Serratosa 

(ambdós d’ERC). També hi 
va assistir José Luis Coleto, ge-
rent de Lafarge i principal pa-
trocinador de l’entitat, i el seu 
president, Antoni Sánchez, qui 
va recordar que “sempre hem 
intentat transmetre uns valors 
a tots els jugadors: l’esforç, la 
col·laboració, el joc en equip i 
el respecte cap els companys, 

els contraris i els àrbitres”. 
Sánchez va animar la gent a 
defensar el color vermell “de 
l’amor, de la passió, del nostre 
equip”. 
Per la seva banda, Jordi Sánchez 
va agrair la presència “a tot 
aquest jovent i al públic que 
omple el camp. Sou el futur 
de Montcada”, va dir. 

Desè aniversari. Amb motiu de la 
celebració de la primera dècada 
de vida de l’Escola, es va retre 
un homenatge a José Hernán-
dez Buendía i Manel Trias, els 
dos expresidents que ha tingut 
l’entitat des de la seva fundació. 
La presentació va fi nalitzar amb 
l’actuació de la Colla de Diables 
de Can Sant Joan. 

Jesús Abad | U/ Verreria
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Després de la disputa de quatre 
jornades, el sènior femení de 
l’EF Montcada continua en un 
gran moment de forma i suma 
10 punts amb un balanç de tres 
victòries i un empat. El 4 d’octu-
bre, l’equip de Yannick Llaugé 
va guanyar al camp del CE Fo-
gars de la Selva (2-4), remuntant 
un primer gol en contra gràcies 
a l’encert d’Ainara Talavera, 
Esther Meroño (2) i Regina Lo-
renzo. Una setmana més tard, i 
amb gols de Nerea Rodríguez, 
Esther Meroño i Regina Loren-
zo, va superar el Juan XXIII 
(3-1) a l’estadi de Can Sant Joan. 
Les montcadenques són segones 
a dos punts del líder, un CE Sa-
badell que ha guanyat tots els 
partits que ha disputat | RJ

El sènior femení 
ja és segon 
a la Primera 
Catalana 
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Jennifer Morgan, en acció contra el Martinenc
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Adrián Simón juga de central, pivot defensiu o lateral dret

‘La feina s’està fent bé, 
els resultats arribaran’ 

Adrián Simón, llagostenc de 20 
anys, està vivint la seva segona 
temporada al primer equip del CD 
Montcada. Va arribar a la Ferre-
ria després de passar pel juvenil 
del Girona, a la Divisió d’Honor, 
i havent jugat anteriorment amb 
el Premià de Mar i amb el juvenil 
verd.  Compagina la seva trajectò-
ria futbolítica amb els estudis de 
Grau Superior d’Esports, més co-
negut com INEFC, i la seva feina 
com a monitor a Montcada Aqua.   

Què suposa l’esport per a tu?
Ho és tot, és allò a què em vull 
dedicar i el futbol és el que més 
m’agrada. El meu somni és poder 
viure de l’esport. De fet, el meu 
objectiu és arribar a ser professor 
de gimnàstica. Tinc la sensació que  
estic fent les primeres passes.
Pel que fa al CD Montcada, els 
resultats no acompanyen. Com 
valores l’inici de temporada?
La feina se està fent bé, estic segur 

que tard o d’hora arribaran els re-
sultats.
Quin missatge li envies a l’afi ció 
en aquests moments?
Que tingui esperança en nosaltres. 
Som un equip jove i amb ganes 
de fer-ho bé en aquest projecte a 
Segona Catalana | JA
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FIL DIRECTE AMB... ADRIÁN SIMÓN (CD MONTCADA)

�.�1�} �1|3}� jugador del CD Montcada

Tot i sumar dos punts en sis jor-
nades, Miguel Ángel Romero 
seguirà sent entrenador del CD 
Montcada. El president del club, 
Modesto Sanchís, l’ha ratifi cat en 
el càrrec després de reunir-se amb 
ell i dos dels capitans: “S’està
fent un bon treball. Mantenim 
la confi ança en el tècnic i en 
els jugadors, que estan men-
talitzats per sortir d’aquesta 
situació”, ha expressat Sanchís, 
qui també manifesta que no està 

disposat a deixar que l’equip en-
tri en la “desastrosa” dinàmica 
de la temporada passada.
Guillermo Andrés, tècnic del sè-
nior B que encara no ha puntuat
a 3a Catalana, sí ha rebut un 
ultimàtum per part del president 
i serà destituït si l’equip no millo-
ra en les properes dues jornades. 
“És molt complicat pujar de 
categoria i no estem disposats 
a llençar tota la feina per la 
borda”, ha dit Sanchís | RJ

FUTBOL. SEGONA CATALANA
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La junta del CD Montcada ratifi ca 
Miguel Ángel Romero en el seu càrrec
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Alberto ‘Turu’ García (CH La Salle)
Alberto García té 34 anys i és enginyer de qualitat a Nissan. Aquesta és 
la seva quarta temporada com a porter de l’equip lassal·lià, però la seva 
afi ció per l’esport va començar aviat, als 10 anys, quan jugava al Sant 
Martí Adrianenc. Malgrat ser porter, no treu pilotes fora quan ens confesa 
que tothom li coneix com a ‘Turu’, un sobrenom que fa referència a un 
ocellet que va trobar de petit al poble dels seus pares i que cantava ‘Tu-
rutu, turutu’. Assegura que a La Salle afronta “un projecte il·lusionant” i 
es troba molt feliç de “formar part d’aquest equip genial” | JA
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Comença la competició 
ofi cial a Segona Catalana

TAMBÉ ha estat NOTÍCIA....

®¯ °±¯ Ronda Vallesana que organitza l’UE 
Sabadell amb la col·laboració d’El Cim sortirà 
el 18 d’octubre del pavelló Miquel Poblet a 
partir de les 7.30h. Al tancament d’aquesta 
edició, hi havia 600 inscrits.

Els dos equips sèniors del CK Montcada 
van debutar amb derrota el 4 d’octubre. El 
primer equip, que juga a Lliga Catalana, va 
caure a la pista del KC Barcelona (30-9) 
mentre que el sènior B, que ho fa a Segona, 
ho va fer contra el KC Barcelona B (22-12). 

Més informació a 

El sènior blau de l’UB MIR 
busca escalar posicions
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La 35a Pedalada Popular, organitzada per l’Associació de Veïns Mont-
cada Nova-Pla d’en Coll, va reunir el 4 d’octubre un total de 66 ins-
crits, uns 30 més que en l’edició anterior. El president de l’associació 
de veïns, Joan Alemany, va qualifi car de “molt positiu l’augment de 
ciclistes respecte l’any anterior. És important recordar que l’objectiu 
és disfrutar de la pedalada en família”. Alemany va lamentar la 
coincidència amb altres actes programats en el municipi i va dir que 
s’ha de treballar per aconseguir més participants | JA
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El conjunt montcadenc, l’antic sènior B que 
juga al grup 1r de la Territorial de Barcelona, 
ha començat la temporada amb algunes le-
sions i busca recuperar-se després de perdre 
els dos primers partits contra el CB Sinera 
(53-85) i l’UEB Martorelles (64-59). El tècnic 
Rogelio Pérez creu que “l’equip té recorregut 
i més després de la incorporació de Raúl Or-
tega, però hem de ser prudents i anar partit 
a partit perquè la categoria enganya”  | JA

La primera jornada al grup 1r es 
disputarà el 17 d’octubre. L’EF 
Montcada debutarà a casa contra 
l’FS Unió Mollet B (17.45h), men-
tre que l’AE Can Cuiàs A jugarà el 
seu primer partit a la pista del Futsal 
Mataró B. Ambdós s’enfrontaran el 
25 d’octubre, a les 17h, a la pista 
de Can Cuiàs | RJ 

FUTBOL SALA

TT LA UNIÓ
ÃÄÄÅÆÇÈ ÇÉÊ ËÄÅÌÇÄÊ
triomfs per al primer 
equip amb el repte de 
recuperar la categoria 
perduda

El club Tennis Taula La Unió, que enguany participa amb tres equips 
sèniors –foto–, ha començat la competició amb bons resultats. Com a 
novetat, aquesta temporada la secció infantil s’inclourà en el circuit de 
promeses de la Federació Catalana. A 2aB, el CTT La Unió ha sumat 
dues victòries, la darrera contra el Premià de Mar (5-1).  El responsable 
del club, Francisco Javier Aguado, destaca que va ser “un gran partit 
que suposa una passa més cap a l’objectiu de recuperar la categoria 
perduda”. El sènior A de Tercera ha perdut els seus dos primers partits 
mentre que el B, també de 3a, ha guanyat a les dues primeres jornades. 
En l’últim enfrontament contra els Lluïsos de Gràcia va debutar la benja-
mina del club, Irene Arguado, de només 8 anys | JA

.....Minut i resultat....................................
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Aimen Rizouk guanya el Torneig
Blitz d’escacs de l’UE Montcada 
El Gran Mestre Aimen Rizouk va guanyar el I Torneig 
Internacional Blitz que l’UE Montcada va organitzar 
el 12 d’octubre al pavelló Miquel Poblet. Rizouk va 
sumar 8 punts i va liderar la classifi cació per davant 
d’un grup d’escaquistes format per Víctor Manuel 
Vehí, Arián González, Marcelo Panelo i Jonathan 
Alonso. El torneig va comptar amb la participació de 
30 jugadors i van rebre premis els vuit primers | RJ

La secció Ultrajam de la JAM va 
aconseguir dos podis a la cursa de 
muntanya Guara Somontano que 
es va disputar el 3 i el 4 d’octubre 
a Alquézar (Osca). Llum Capilla va 
ser primera a la categoria veterana 
1 de la Trail (38 km) mentre que 
Paco Serrano va ser segon en ve-
terans 2 a la Long Trail (50 km). En 
la mateixa prova també van parti-
cipar Miguel Barrero, Toni Nava-
rrete, Héctor Bastida i Jordi Flores. 
A la l’Ultra Trail de 102 km, hi van 
prendre part Óscar Amposta, Pepe 
Serrano i Juanjo Bonil | SA w-�xy-��/ / .�-�/� Ï��.1 V���-�� �}�10 �/ÐÑ� �Ò-|/�/�~}� �}�10 /�|/y��1�y-� Ó/��-���Ô�}1 Õ/Ö/��-�-� ×¬0��� Ó/��1./ 1 U�y| Capilla

El sènior femení del CH 
La Salle es manté invicte

Prop de 200 persones a la 
sisena Caminada del CEAV
Unes 200 persones van participar el 4 
d’octubre a la 6a Caminada Popular Vila de 
Montcada, organitzada pel Centre Espeleolò-
gic Alpí Vallesà (CEAV) i que es va fer per sen-
ders del Parc de Collserola amb un recorregut 
circular de 17 Km. El CEAV va comptar amb la 
col.laboració de Protecció Civil de Montcada i 
de l’Associació de Defensa Forestal (ADF). El 
president de l’entitat, Miguel Ángel López, ha 
fet un balanç molt positiu de l’activitat “mal-
grat que la participació ha estat menor que 
en altres edicions” | JA

El sènior femení del CH La Salle 
ha guanyat el dos primers partits al 
grup B de Primera Catalana con-
tra l’UE Sarrià-Riudellots (16-22) i 
l’Handbol Garbí de Palafrugell (35-
22). L’equip de Pau Lleixà és líder 
amb els mateixos punts que el CH 
Sant Esteve Palautordera, que tam-
bé ha sumat tots els punts en joc i 
que serà el proper rival de les mont-
cadenques | RJ 

HANDBOL

NÍ MR4
648

El CH La Salle va superar el Garbí de Palafrugell al Poblet
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Bon paper de l’UltraJam a 
la Guara Somontano
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L’EF Montcada i l’AE Can Cuiàs s’enfrontaran el dia 25 Els jugadors del sènior blau, en una rotllana durant un temps mort
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.....Viu l’Esport................
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La Federació Espanyola lliurarà 
a la nedadora Marina Castro el 
16 d’octubre, a Madrid, la meda-
lla al mèrit esportiu pels resultats 
que va assolir als Jocs Europeus 
de Bakú. A nivell esportiu, la 
montcadenca ha iniciat amb bon 
peu la temporada ja que va ser 
segona a la categoria absoluta fe-
menina a la Radikal Mar Brava, 
una travessa en mar obert de 7 
quilòmetres que es va disputar 
l’11 d’octubre i que uneix Calella 
de Palafrugell amb Llafranc | RJ

Va aconseguir la segona posició a la Radikal Mar Brava
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medalla al mèrit esportiu
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�/�1}/ �/����� a la Radikal Mar Brava 7.0

El CD Montcada es vesteix de 
rosa durant el mes d’octubre en 
suport a la lluita contra el càncer
de mama. Els jugadors dels 
seus equips utilitzaran la segona 
equipació, tant en els partits que 
disputin a casa com a fora. El ju-
venil A, que entrena Javi Borrajo 
i que va començar la lliga el 4 
d’octubre amb una ensopegada a 
casa del Vila Olímpica Club Es-
portiu (4-3), va vestir de rosa en 
el primer partit com a local que 
també va fi nalitzar amb derrota 
contra el Sabadell Nord (2-3).

FUTBOL
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a la lluita contra el càncer de mama
Els seus equips lluiran aquest color en els partits que disputin tant a casa com a fora

Jesús Abad | ,-./0013
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El juvenil de l’EF Montcada, que 
va baixar la temporada passada 
de Primera, afrontarà amb la ne-
cessitat de puntuar el seu proper 
partit contra el Juan XXIII al 
camp de La Ferreria (dissabte 17, 
18h). El tècnic Juanmi Rodríguez 
destaca que és un grup nou però 
que “té ganes d’aconseguir la 
seva primera victòria” després 
de perdre contra l’Unió F. Base 
Jabac I Terrassa (2-1) i l’UE Cas-
tellar A (1-7) | JA

El juvenil de l’EF Montcada busca 
els primers punts de la temporada
El conjunt vermellenc ha perdut els dos primers partits i és penúltim a la taula

Uwø}13 ��z���1Ö/ �/��-��/� Ö/ /0�}�-�y1� �-� ���� / �/ z���-�1/ .-� �yÖ-}1� .- �w�V ��}�0/./

Presentació 
de l’AE Can Cuiàs 

L’entitat farà el 18 d’octubre, a 
les 17h, la presentació ofi cial 
de la nova temporada. L’acte 
tindrà lloc a la pista munici-
pal del barri i comptarà amb 
la presència dels seus equips 
de futbol sala, així com les 
altres seccions de patinatge, 
excursionisme i petanca | RJ

Els jugadors del juvenil A fan pinya, vestits de rosa, abans del seu partit contra el Sabadell Nord
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Amb moltes ganes de fer-ho bé 
i de sumar punts. Així ha co-
mençat la temporada el júnior 
vermell (l’antic B) que va gua-
nyar el segon partit contra el 
Sant Quirze (55-49) després de 
perdre en el debut a la pista del 
Vilatorrada B (61-44). El seu 
tècnic, Miguel Àngel Gane-
lla, assegura que no es marca 
objectius amb un equip “amb 
molta feina per fer, però que 
és molt agraït perquè treballa
i està millorant força” | JA

L’equip va assolir el primer triomf contra el Sant Quirze

BÀSQUET. UB MIR
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per millorar resultats 

�� �/�- Adrià, camí de la cistella contrària

FUTBOL. SEGONA DIVISIÓ
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