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TENNIS DE TAULA
El primer equip del CTT La Unió
aconsegueix l’ascens a Primera i
podria pujar directament a Preferent
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Aitor Martín es torna a proclamar campió de
Catalunya absolut en pista coberta als 800 m
015
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Als seus 23 anys, Aitor Martín ja
pot presumir de ser doble campió de Catalunya d’atletisme en
pista coberta a la categoria absoluta. El 5 de febrer, l’atleta de la
Joventut Atlètica Sabadell (JAS)
va obtenir el seu segon títol de
campió de Catalunya absolut
després de guanyar a la capital
del Vallès Occidental la cursa
dels 800 metres amb un temps
d’1:54.09. Amb aquest resultat,
Martín va ser l’únic integrant de
la JAS que va aconseguir la medalla d’or en aquesta competició,
repetint la proesa de l’any 2015.
En aquella temporada, i quan encara defensava els colors de la Joventut Atlètica Montcada (JAM),
el montcadenc va ser capaç de
guanyar dues medalles d’or als

800 metres a les categories promesa i absoluta en l’interval de
dues setmanes.
Martín, que ha tornat a guanyar
l’or rebaixant en gairebé un segon la marca que el va convertir
en campió fa dos anys, reconeix
que no esperava tornar a pujar a
l’esglaó més alt del podi i confessa
que està vivint el millor moment
de la seva carrera, una vegada
oblidats els problemes als genolls
que el van fer passar fins a tres
vegades pel quiròfan: “A nivell
físic, estic en el meu millor moment. No he sofert cap lesió i,
toco fusta, no tinc cap molèstia
als genolls com m’havia passat
en anys anteriors”. Tot i formar
part de la JAS des de la temporada passada, Aitor continua entrenant-se a les instal·lacions que la

JAM té al polígon de la Ferreria
sota les ordres de Francisco Gómez, el tècnic que l’ha dirigit durant la seva vida esportiva: “Seguiré amb el ‘Frasqui’ fins que
deixi l’atletisme. Ell m’entrena
des de que tenia 8 anys i m’ha
format com atleta i com a persona, inculcant-me els grans
valors d’aquest gran esport”.
Salamanca. El proper repte de
l’atleta serà el Campionat d’Espanya absolut en pista coberta
que es disputarà el 18 i 19 de febrer a Salamanca. Martín, que al
2010 es va proclamar subcampió
d’Espanya a la categoria juvenil,
considera difícil, “tot i que no
impossible”, fer un bon paper a
les semifinals i classificar-se per a
la final.

RAFA JIMÉNEZ

Rafa Jiménez | R*+,--./

Aitor Martín, amb la seva medalla d’or, al costat del seu entrenador, Francisco Gómez, ‘Frasqui’

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CROS
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bronze, a la categoria de majors de 55 anys, al Campionat de Catalunya de
Cros de Veterans que es va disputar el 5 de febrer a Caldes de Malavella.
Teruel va recórrer els 4.500 metres en un temps final de 15’57”, a només
41 segons del guanyador. A nivell català, la temporada de cros va finalitzar
el 12 de febrer amb la disputa, també a Caldes de Malavella, del Campionat de Catalunya per a la resta de categories. La JAM va estar representada
per una trentena d’atletes, des de benjamins fins a sèniors, però no va
poder repetir medalla. El cadet Joan de la Torre va ser el que va estar més
a prop, finalitzant els 4.500 metres a la quarta posició amb un temps de
14’25”, quedant-se a només set segons del bronze. Precisament, De la
Torre disputarà la prova dels 3.000 metres al Campionat d’Espanya cadet
en pista coberta que se celebrarà el 18 de març a Antequera (Màlaga) | RJ
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Irene Aguado,
al Campionat
d’Espanya de
Valladolid

                     

La benjamina Irene Aguado, de
9 anys, representarà el CTT La
Unió al Campionat Estatal que
es disputarà entre el 17 i el 19
de febrer a Valladolid. Aguado,
que està entre les 46 millors del
rànquing nacional de la seva categoria, jugarà al grup 7è contra
cinc rivals. “No ens plantegem
cap objectiu concret. Aquest
campionat li ha de servir per
aprendre i agafar experiència.
Guanyar un partit a la primera fase ja seria un èxit, però
sabem que anirà a per totes
i no es pot descartar que acabi entre les tres primeres i es
classifiqui per a la fase final”,
ha dit Francisco Javier Aguado,
pare i tècnic d’Irene | RJ

Rafa Jiménez | R*+,--./

No és gens habitual que un
equip, sigui de l’esport que sigui,
certifiqui el seu ascens de categoria a mitjan de febrer. Aquesta
és la fita que ha aconseguit el sènior A del CTT La Unió que,
tot i ser un debutant a Segona
A Provincial, ha assolit l’ascens
a Primera quan encara resten
sis jornades per acabar la lliga.
L’espectacular èxit del CTT La
Unió es va confirmar el 12 de
febrer amb una nova victòria, la
16a consecutiva en 16 jornades,
contra el cuer, el Falcons Cases
de Colònies (5-1).
Amb aquest resultat, els montcadencs s’han assegurat l’ascens
directe i el seu proper objectiu
serà proclamar-se campions de
lliga per tenir un bon encreuament en el play-off per guanyar
el títol de Segona A. En cas de
victòria, el conjunt d’Aguado
pujaria directament a Preferent,
la màxima categoria catalana.
“Tenim un equip humà que
és l’enveja de qualsevol club.
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Hem passat de lluitar per
salvar-nos a guanyar el títol.
Gairebé no ens ho creiem”, ha
dit el seu tècnic, Francisco Javier
Aguado, al programa ‘Temps
Afegit’ de Montcada Ràdio.

1), són segons amb 24 punts i,
a manca de sis jornades per al
final de la lliga, tenen opcions
d’acabar entre els cinc millors
equips dels quatre grups de Tercera que pugen de categoria.

Segon equip. El sènior B del

CTT La Unió també camina
amb pas ferm cap a l’ascens a
Segona B. Els montcadencs,
que a l’última jornada van superar el CTTA Sant Celoni (5-

RAÜL RIVAS

*s|*ww, , +w*{, dempeus, Francisco Javier Aguado, José Hurtado i Miguel Gil. Asseguts, Carlos Fernández, Antoni Ponz i Néstor Troncoso

Irene Aguado, benjamina del CTT La Unió
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segon i lluitarà per pujar a Tercera

contra l’UE Sant-Joan

La fase final enfrontarà un total de 8 equips i els sis primers aconseguiran l’ascens

El partit contra l’Andorra, en camp neutral i a porta tancada

ARXIU/MONTCADA COMUNICACIÓ

El CH La Salle B ha acabat la
primera fase del grup B de 4a
Catalana a la segona posició.
Amb un balanç de 10 victòries,
un empat i tres derrotes, l’equip
de Javier Córdoba ha aconseguit
un total de 21 punts i només s’ha
vist superat per l’H. Ribes, que
n’ha sumat un més. Els montcadencs disputaran, a partir del 4 i
5 de març, la fase final que comptarà amb un total de 8 equips. Els
quatre primers jugaran el Top-4
i pujaran els sis millors. “El primer objectiu és l’ascens, però
som ambiciosos i volem entrar
al Top-4”, ha dit Córdoba | RJ

PERE DELAMO

¹*s{,+. +* ,u º,u{ »v,u uv ~v+w¼ ,-vrr.w *r ~wv~*w ~,w{.{ +* r½q º,u{ »v,u¾¿{rt{.- -v , rv-,r

qr stu.vw x y, z*{ |u, }w,u ~w.*w, z,s* . y, ,-,,{ , r, s*}vu, ~vs.-./ +*r s*| }w|~ +* , ,{,r,u,

PERE DELAMO

Primera victòria del sènior A lassal·lià al 2017
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CH La Salle es va retrobar l’11 de febrer amb la victòria contra l’H. Bordils
B (31-21). De la mà d’un inspirat Chus Jiménez, autor de set gols, l’equip
de Jaume Puig va recuperar la seva millor versió ofensiva i aquest triomf
l’allunya del descens, recuperant, amb 16 punts, la vuitena posició. D’altra
banda, el sènior femení continua sent el cuer a Lliga Catalana després
d’encaixar una nova derrota contra el líder, el Joventut H. Mataró (12-44) | RJ

La Federació Catalana ha sancionat l’UE Sant Joan-Atlètic amb
el tancament del seu estadi pels
incidents reiterats protagonitzats
per part de la seva afició, segons
ha assenyalat. El club també ha
estat multat amb 384 euros i haurà de jugar en un estadi neutral
i a porta tancada el partit contra
el FC Andorra, previst per al 19
de febrer. Al tancament d’aquesta edició, es desconeixia l’hora i
l’escenari de l’enfrontament que
ja havia generat polèmica a les

xarxes socials en haver demanat
l’equip andorrà presència policial durant la seva disputa.
A nivell esportiu, l’equip de
‘Pinti’ torna a ocupar posicions
de descens després de perdre el
derbi del 12 de febrer al camp
del FC Ripollet (4-3) on també
hi va haver incidents a la grada. La presència d’una dotació
dels Mossos, que va encerclar
l’afició montcadenca, va provocar “indignació” a l’entorn
i al si del club local | RJ
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comença la seva
participació a la
Divisió d’Honor
de Lliga Catalana
amb una sola victòria
en quatre jornades
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Raúl Ortega, recanvi de Marta
Balaguer al primer equip de l’UB MIR

FUTBOL. TERCERA CATALANA
ÃÙ ÛÝ ÄÅÆÇÈÉÊÉ ÚÉÆÇÞ ÙÉ ØÕßÅÆÉ ÖÅØÒÈÒàá ÖÕ×â ãÕÔ

Raúl Ortega, que va jugar durant 15 temporades al desaparegut CB Montcada, arribant a disputar la Lliga EBA,
és el nou tècnic del GrupoUno CTC de l’UB MiR. El cerdanyolenc, de 35 anys i que es va retirar la temporada
passada després de jugar amb un dels sèniors del club
blau, va rebre la proposta de la junta per ser el substitut
de Marta Balaguer. El nou responsable, que també té
fitxa de jugador, va debutar el 14 de gener a la pista
del CB Imma i suma un balanç de tres triomfs i dues
derrotes. “L’objectiu és mantenir la categoria i que els
jugadors competeixin per agafar una dinàmica positiva per a la propera temporada on l’equip, amb un nou
entrenador, ha d’aspirar a l’ascens”, ha dit Ortega | RJ

com l’EF Bonaire se li apropa perillosament

SARA ABADIA

Amb un desavantatge de 13 punts
amb el líder, l’UE Sabadellenca,
que segueix invicte després de 21
jornades, el CD Montcada aspira a
assolir l’ascens amb la promoció o
sent el millor segon dels grups de
Barcelona. De moment, l’equip de
José Antonio Montes pujaria directament, però la derrota a la 20a
jornada al camp del Tibidado Torre
Romeu (2-1) ha reduït el seu marge de maniobra. L’EF Bonaire s’ha
situat a només tres punts i podria
atrapar els verds si guanya un partit
ajornat contra l’UE Castellisbal | RJ

irregularitat i perd els dos últims partits disputats

SARA ABADIA

KORFBAL
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per a la Copa Catalana

ÀÁÂÝ äÉÆÇÉ ÄÉ×åÉ ÆÅ ÖÅÇ Ç×ÕÆÈÉ× ÉÚæ ÙÉ ØÕãÉ

El CK Montcada disputarà el 18
de febrer la fase final de la Copa
Catalana que se celebrarà a Tiana i que enfrontarà els 7 equips
que integren el Top A de Lliga
Nacional. Gràcies a un sorteig,
els montcadencs jugaran directament les semifinals contra el
guanyador de l’eliminatòria de
quarts de final que enfrontarà el
KA Vallparadís amb el KC Barcelona, els dos primers classificats a la lliga. L’altra semifinal
la disputaran els guanyadors
dels quarts de final: Vallparadís
Atlètic-KC Platja d’Aro i CEK Vilanova-CK Castellbisbal | RJ

L’UD Santa María es manté, amb
28 punts, en una còmoda desena posició al grup 6è de Tercera
Catalana que li dona tranquil·litat
per assegurar-se la permanència
després de l’ascens de la temporada passada. L’equip d’Alfonso
Torres, que havia acabat el mes
de gener amb dues victòries seguides i exhibint una gran capacitat golejadora, no ha pogut sumar a les dues darreres jornades
contra la P. Dep. Pajaril (4-3) i
l’Agrupació Sant Andreu de la
Barca B (1-2) | RJ

FUTBOL SALA

El Broncesval encadena
quatre victòries seguides
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El sènior femení de l’EF Montcada va guanyar per 2 a 1 l’amistós que
va disputar el 12 de febrer, a l’estadi de Can Sant Joan, contra l’FFC
Süd Ost Zürich, un equip suís de Tercera –equivalent a la categoria
Preferent catalana. El partit es va jugar aprofitant la jornada de descans que el conjunt d’Antonio Moya tenia al grup 2n de Primera Divisió
per la retirada del CE Sabadell B | RJ

El primer equip de l’UE Montcada va començar el 21 de gener una
nova participació a la Divisió d’Honor de Lliga Catalana. Després
de la disputa de quatre jornades, només ha pogut sumar una victòria que va aconseguir el 4 de febrer, a la sala polivalent del pavelló
Miquel Poblet, contra el Lleida (6,5-3,5). Amb aquest balanç, els
montcadencs ocupen la penúltima posició amb un únic punt. “Estem jugant millor que la temporada passada, però hem perdut
alguns partits als minuts finals. Tenim una dinàmica semblant a
la de l’última lliga, quan vam disputar la segona fase per evitar
el descens, però l’equip està animat per assolir l’objectiu de la
permanència”, ha comentat Arturo Vidarte, jugador del sènior A i
president del club. D’altra banda, el segon equip de l’entitat, que
juga el grup 7è de Primera Provincial, encara no ha pogut sumar
cap punt després d’haver perdut les quatre jornades disputades | RJ
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El Broncesval Montcada continua
amb la seva bona ratxa de resultats i ha encadenat quatre victòries
consecutives, les dues últimes al
pavelló Miquel Poblet contra l’AEFS
Arrels (5-3) i la Fundació Grama
(5-0). Amb aquest balanç positiu,
l’equip d’Álex Fernández ha pujat
fins a la novena posició del grup 1r
de Tercera Nacional amb 25 punts.
D’altra banda, el segon equip del
club, que juga al grup 1r de 2a Catalana, va començar la segona volta amb un empat a la pista de l’FS
Masnou Interdinàmic (3-3). Aquest
és el segon punt que aconsegueix
l’equip de Xavi Romeo, que continua sent el cuer després de la disputa de 13 jornades | RJ
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sortida que organitza el cicle ‘Montcada Camina’
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Una cinquantena de persones va participar el 5 de febrer a la primera sortida a Sant Pere de Reixac que forma part del calendari
d’excursions que impulsen l’IME amb la col·laboració d’El Cim, el
CEAV i el CECC. La propera es farà el 5 de març amb una recorregut
de 10 quilòmetres amb destinació al Turó de Montcada. Les incripcions es poden fer prèviament, i de forma gratuïta, a la seu de l’IME
(Tarragona, 32) o contactant amb el correu electrònic ime@montcada.org. La sortida es farà a les 9h des del pavelló Miquel Poblet | RJ

COMMEMORACIÓ
ÄÅÆÇÈÉÊÉ êÓÔÉ ÈÕÙÕæ×É ÕÙ ØÕÔ ëìí ÉÆÒãÕ×ØÉ×Ò ÉÚæ

unes sessions dirigides, obertes i gratuïtes, a l’Àgora
Un centenar de persones va participar l’11 de
febrer a les sessions que
el Centre Esportiu Montcada Aqua va organitzar
a l’Àgora per celebrar el
seu 13è aniversari. L’activitat, gratuïta i oberta a
la població, va consistir
en una sessió de Body
Combat i en una altra
de Zumba i Sh’bam –a
la foto | RJ
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GIMNÀSTICA
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Unió comença la temporada amb
dues victòries de la benjamina Sheila Rogel

FUTBOL SALA
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El CG La Unió va començar una nova
temporada el 4 de
febrer amb la disputa
del Trofeu de Rítmica
Ciutat de les Roses,
que es va celebrar a
Sant Feliu de Llobregat i on van destacar
els resultats de Lucía
Pina, tercera a la cateè£Ï
[¢
goria infantil B, i Sheila
C
Rogel, cinquena en
benjamí A. Rogel va
ser la gran protagonista a les dues competicions que es van disputar
posteriorment, aconseguint la primera posició de la seva categoria el 5
i el 12 de febrer al 8è Trofeu Vila de Montgat i al 3r Trofeu Carnaval de
Vilanova del Camí –foto– respectivament. A Montgat, Lucía Pina es va
quedar a prop del podi, finalitzant a la quarta posició. Sandra Luque,
Olalla Gómez, Marta Vázquez, Núria Álvarez, Paula Blasco, Tània Palomino, Alba Pichardo, Mireia Granero, Irene Crespo i Andrea Granero
també han participat en les tres primeres competicions del 2017 | RJ
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equip del FC Barcelona a 1a Divisió
L’11 de febrer, va jugar els seus primers minuts a La Palmas de Gran Canària (6-6)
Rafa Jiménez | R*+,--./

Sergio González, de 19 anys, va
debutar l’11 de febrer amb el
primer equip del FC Barcelona
a la pista de l’FS Gran Canària
(6-6), en partit corresponent a la
19a jornada de Primera Divisió.
Aquesta és la segona aparició de
González, qui va tornar a jugar
el 15 de febrer al Palau Blaugrana contra el Burela (6-2), a la
màxima categoria del futbol sala
estatal en la qual ja va debutar la
temporada passada amb el seu
anterior club, el Catgas Energia
Santa Coloma.
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Primers partits amb la selecció espanyola sots-21
Cinc dies abans de la seva primera aparició amb el Barça, González
–amb el dorsal 15– va debutar amb la selecció espanyola sots-21 amb
dos amistosos disputats a Portugal el 6 i el 7 de febrer. El montcadenc
va marcar el seu primer gol com a internacional per contribuir a la primera victòria de l’equip per 2 a 4 | RJ

HANDBOL
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(CH La Salle) i a Amanda Biescas (BM Granollers)

FUTBOL

L’aleví B de l’EF Montcada ha guanyat
tots els partits disputats a 2a Divisió

Les montcadenques
Mireia Heredia (CH La
Salle) i Amanda Biescas (BM Granollers),
que a principis d’any
van guanyar amb Catalunya la medalla d’or
al Campionat d’Espanya de seleccions au¥[ tonòmiques a les ca
é¥£Ë tegories cadet i infantil
¢[ respectivament, van
rebre un reconeixement durant el sopar
que la Federació Catalana d’Handbol (FCH) va organitzar el 10 de Febrer a Sant Feliu de Llobregat. A més de recompensar el paper de les
seleccions catalanes, l’acte, que va comptar amb la presència de 400
persones, també va servir per entregar els Trofeos Ciutat Handbolicat
2016 i fer la cloeda del 75è aniversari de la FCH. El sopar va comptar amb la presència de Salvador Serratosa (ERC), regidor d’Esports, i
Emilio León, exàrbitre i membre de la FCH –a la foto | RJ

RAFA JIMÉNEZ

És líder amb 17 victòries consecutives i un avantatge de 14 punts respecte el segon
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L’aleví B de l’EF Montcada
s’està passejant aquesta temporada al grup 10è de Segona Divisió i és el líder amb un avantatge de 14 punts respecte un
grup de tres equips. El conjunt
vermell, que té el millor atac
(119 gols) i la millor defensa
(31 gols), va guanyar els 15
partits de la primera volta i ha
començat la segona amb dues
victòries més contra la Unió F.
Base Jàbac i Terrassa H (9-3) i
el CF Martorelles (4-8) | RJ

ATLETISME

ÕÉel (ECA) guanya, a la categoria
benjamina, la 31a edició de la Mini de Granollers

FUTBOL SALA
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El prebenjamí del CFS Montcada es
manté invicte en l’inici de la Copa

Ainhara Peñafiel, de l’Ecuador Club de Atletismo, va aconseguir
la victòria a la categoria benjamina a la 31a edició de la Mini de
Granollers que es va disputar el 4 de febrer sota l’organització de
l’Associació Esportiva La Mitja. Peñafiel, que el 22 de gener va guanyar la Cursa de Sant Antoni a Barcelona, va recórrer la distància
de 750 metres en un temps de 2 minuts i 54 segons | RJ

A la primera lliga, que va acabar el 17 de desembre, va ser segon, empatat amb el líder

BÀSQUET
ÃÙ ÄÒÆÒ

El prebenjamí del CFS Montcada, que va ser segon –empatat
amb el primer– a la lliga que va
finalitzar el 17 de desembre, ha
començat la seva participació a
la Copa, que també es disputa
en format de lliga. De moment,
els montcadencs han guanyat els
tres partits que han jugat i són un
dels líders. D’altra banda, un dels
jugadors de l’equip, Pau Moya,
participarà en l’entrenament que
la selecció catalana farà el dia 19
a Sant Llorenç d’Hortons | RJ

 ÊÕ ÙÁUB MIR és líder de la segona fase, al

nivell C-1, amb una única derrota en cinc jornades
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El Mini B de l’UB MiR
lidera, amb quatre victòries i una derrota, la
classificació al grup 8è
del Nivell C-1. L’equip
montcadenc, que va
acabar tercer la primera fase al grup 22è del
Nivell C, va guanyar el
seu últim partit contra
el CB Vila de Montornès (75-32) | RJ
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A títol personal
:;<A JIMÉNEZ

Josep Quirós

jugador juvenil del BM Granollers

!"#$%& ! &! '!"() Als 16 anys, Josep Quirós és un dels jugadors d’handbol amb més projecció a
nivell estatal. La passió per aquest esport li ve de família ja que la seva germana gran i els seus pares, i
altres familiars directes han jugat a handbol en algun moment de les seves vides. Un any al planter del
CH La Salle, en l’època d’aleví, li va valer per atreure l’atenció del BM Granollers, un dels clubs bressol
d’aquest esport on el seu pare fa d’entrenador del planter. En tot aquest temps, aquest lateral esquerre
o central d’1,87 metres d’alçada ha anat progressant a les categories inferiors fins arribar a ser juvenil.
L’any passat, sent cadet, va conquerir amb el seu equip la Copa Catalana i va certificar un any gloriós al
Campionat d’Espanya guanyant la medalla de bronze i la de plata amb el seu club i la selecció catalana,
respectivament. Aquest alt rendiment li ha permès ser convocat per a la selecció espanyola de promeses.

“El treball m’ajudarà a ser
professional de l’handbol”
*+,-./013 456785 ,- 549-9 6139
present a la teva família, però, curiosament, tu vas començar a jugar
a futbol.
Sí, quan era petit no m’agradava
l’handbol. Els meus amics jugaven a futbol i jo també ho vaig voler provar a l’EF Montcada. Vaig
aguantar fins a l’edad d’aleví. Estava acostumat a veure els entrenaments i els partits del meu pare
i vaig decidir provar l’handbol.
I des d’aquell moment, et va entrar
el cuc per aquest esport.
Al nostre país, i comparat amb el futbol, el nostre és un esport secundari,
però és molt més dinàmic. A mi el
futbol em va arribar a avorrir perquè
jo sóc molt mogut i a l’handbol estàs
tota l’estona corrent. Tots defensem i
tots ataquem. Animo la gent a provar
aquest esport. A mi m’aporta força de
voluntat, treball, constància i diversió.
Des de ben petit, vas cridar l’atenció
del BM Granollers. Com és per dins

aquest club que destaca per la seva
bona feina amb el planter?
Al BM Granollers m’han ensenyat
a ser bon company i a respectar els
àrbitres i els rivals, jugant sempre al
100%. Em demanen que sigui puntual i que porti una vida ordenada per
poder compaginar bé l’esport i els
estudis.
Com ho portes? Trobas el temps necessari per estudiar i fer esport?
Els primers anys no sabia com compaginar-ho i les meves notes es van
ressentir. Ara no, ja estic més adaptat
a aquest ritme i les notes van millorant. També m’ha ajudat que estic
fent 4t de la ESO a l’Escola Lleó XIII
de Barcelona, on els horaris estan
adaptats a joves esportistes i tinc tota
la tarda lliure per estudiar i entrenar.
El teu pare està amb tu a Granollers.
Com arriba a ser d’important la seva
figura per a la teva progressió?
Està sent decisiva. Ell dirigeix un cadet femení i anem junts a entrenar

perquè tenim els mateixos horaris. És
una sort tenir al teu costat un tècnic
del seu nivell que t’ajuda a veure els
errors i que et diu què fas bé. Dintre
del meu entorn més proper, ell és el
que més m’ajuda.

“Vaig començar jugant
a futbol, pero m’avorria i
vaig canviar a un esport
molt més dinàmic”
Suposo que mai oblidaràs tot el que
vas aconseguir al 2016, no?
Sí, va ser un any espectacular
amb dues medalles al Campionat
d’Espanya, tan a nivell de clubs com
de la selecció catalana. Això em va
permetre treure’m l’espina de quan
era infantil i no em van convocar a
última hora perquè havia faltat a un
entrenament perquè estava malalt.
I et va obrir la porta a dues convo-
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catòries de la selecció espanyola
de promeses, jugant dos amistosos
a França i guanyant un torneig a
Avilés.
Sí, encara recordo quan m’ho va
dir en persona el seleccionador.
M’acabava de fer mal al genoll a la
final de consolació del Campionat
d’Espanya de clubs, però vaig córrer a dir-li al meu pare, que encara
es va emocionar més que jo!
Aquesta temporada, sent juvenil de
primer any, està sent de transició.
Què esperes obtenir en el futur?
Està sent una temporada complicada,
perquè es nota molt, sobretot a nivell
físic, la diferència entre l’etapa de cadet i juvenil. Un dels meus objectius,
a nivell personal, és entrar el proper
any a la selecció catalana juvenil per
disputar el Campionat d’Espanya i
tornar a formar part del nucli de jugadors que participen en entrenaments i
amistosos de la selecció de promeses.
Què t’agradaria a més llarg termini?

Vull anar poc a poc, cremant etapes,
però, com tot jugador d’handbol, el
meu somni és arribar a ser professional. A Espanya està complicat perquè
el Barça fitxa els millors del món i
tampoc és fàcil arribar al primer equip
del BM Granollers. Però amb treball,
tot es pot aconseguir. De fet, el meu
veritable somni és jugar a Alemanya.
Si no arribes a ser professional, tens
un pla B? Què vols estudiar?
No ho tinc clar, i encara tinc quatre
mesos per endavant per decidir-me.
El que tinc molt clar, tot i que vegades m’enfadi amb els meus pares
quan m’ho diuen, és que els estudis
han de ser la meva prioritat.
Tornaràs algun dia al CH La Salle?
Ara no ho veig perquè vull intentar
arribar a ser professional i el meu
lloc està a Granollers. Si no arribo, tinc molt clar que tornaré aquí,
al costat de la meva gent, perquè
no crec que hi hagi millor manera
d’acabar una vida esportiva.

