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Pilar Pérez és la capitana de l’FB 
Montcada i, als seus 35 anys, 
està vivint la seva vintena tem-
porada com a futbolista federa-
da. Veïna de la Ribera, tot i que 
viu a Cerdanyola des dels 18 
anys, s’ha convertit en un dels 
referents més importants del 
futbol femení local i és una veu 
autoritzada per explicar la seva 
evolució als últims anys. 

Esperava estar tant de temps 
jugant a futbol?
Sempre havia tingut la il·lusió 
de jugar, però no pensava fer-ho 
d’una forma tan prolongada. Pot 
ser, s’ha allargat massa (riu). 
Va començar a jugar als 8 
anys, a l’escola El Viver, amb 
altres nois. Va ser complicat?
L’única diferència és que m’ha-
via de canviar de roba a casa. 
Els meus companys em tracta-
ven bé, però sí que escoltava al-
guns comentaris dels pares, del 
tipus ‘com pot ser que et regategi 
una nena!’. Vaig aprendre molt 
jugant amb nens. Ara la situació 
ha canviat. El futbol femení està 
creixent i és més competitiu. 
D’on li venia aquesta afi ció? 
No ho sé, però em passava ho-

res jugant a futbol amb els nens 
del barri. Era la meva afi ció i no 
havia res que m’omplís tant com 
el futbol. 
Què li diria a les nenes que 
dubten si jugar-hi o no?
Que ho han de provar, que no 
tinguin vergonya ni por al fra-
càs, perquè si no ho intenten, 
llavors sí que fracassaran. 
Actualment, Montcada té dos 
grans exponents del futbol fe-
mení: l’equip sènior de l’FB 
Montcada i Claudia Pina. 
Claudia és tot un referent per al 
municipi. Ens motiva a nosaltres 
i a la resta de noies que volen ju-
gar a futbol perquè és un exem-
ple de fi ns a on es pot arribar. 
Quin ha estat el pitjor moment 
en aquestes 20 temporades?
Fa uns set anys, quan em vaig 
trencar el lligament creuat i el 
menisc del genoll en el penúltim 
partit de lliga, en un moment de-
licat perquè ens jugàvem la per-
manència a Primera Catalana. 
Per sort, ens vam salvar, però la 
recuperació va ser mol dura.
I el millor moment?
Quan vam guanyar la lliga i 
vam pujar a Primera Catalana. 
La Segona era una categoria 
massa petita per a aquest equip.

S’ha topat mai amb una acti-
tud masclista mentre jugava?
Sí, molt sovint, tot i que ara no 
tant. Quan estàs jugant, escoltes 
alguns comentaris de la grada 
una mica forts i despectius, de 
l’estil ‘vés a rentar plats!’. El més 
intel·ligent és deixar-ho estar 
perquè, si no, t’acabaries bara-
llant, almenys, un parell de ve-
gades cada temporada.
Fins quan la veurem jugant?
Cada estiu, quan estic de vacan-
nes, decideixo sí segueixo o no. 
Als últims anys, m’he plantejat 
moltes vegades la retirada, però 
de moment em trobo bé perquè 
estic fent esport, que és el que 
més m’agrada. Llavors, per què 
no seguir?

La capitana de l’FB Montcada analitza l’evolució del futbol femení en els últims anys

‘Encara escolto insults masclistes 
en alguns dels camps on juguem’

ENTREVISTA A PILAR PÉREZ

Pilar Pérez, capitana de l’FB Montcada 

Rafa Jiménez | Redacció
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El femení de l’FB Montcada ha 

baixat fi ns al desè lloc del grup 2n 

de 1a Catalana després de perdre 

el 10 de març contra el CE Seagull 

B (3-5). “No hem fet una campan-

ya tan dolenta per estar tan abaix. 

Hem patit moltes lesions i baixes 

per temes laborals i, a més, no 

hem tingut sort en moments pun-

tuals”, ha dit la capitana | RJ

Derrota i descens 
a la desena posició

El SESE B, que és el líder del 
grup 7è de Tercera Catalana, va 
posar fi  a la bona dinàmica de 
resultats que havia encadenat 
el sènior A de la UB MiR amb 
sis victòries seguides. El 10 de 
març, l’equip de Miguel Ángel 
Ganella no va poder mantenir 
el seu avantatge després del pri-
mer quart i va acabar perdent 

per 19 punts de diferència (68-
49). Després d’aquesta derrota, 
l’equip blau manté la tercera 
posició, però ja no depèn dels 
seus propis resultats per acon-
seguir una de les dues primeres 
posicions que permeten l’ascens 
a Segona Catalana. 
Per aconseguir-ho, els montca-
dencs, que estan a quatre punts 

del líder, necessiten guanyar els 
set partits que li resten i que el 
segon, la UB Llefi à B, encaixi 
dues derrotes, incloent l’enfron-
tament directe del 4 de maig a 
Badalona. “A la pista del líder, 
l’equip va notar la pressió de 
no poder fallar i ho tenim 
molt complicat per obtenir 
l’ascens”, reconeix Ganella. 

Necessita guanyar els set partits que li resten i esperar les errades dels seus rivals

El primer equip de la UB MiR cau a la 
pista del líder i es complica l’ascens

BÀSQUET

El club blau fa un balanç positiu de la seva situació

La UB MiR va organitzar el 4 de març una assemblea de socis a la 

Casa de la Vila per fer balanç de la temporada. El seu president, Car-

les Vilalta, va elogiar la feina que està realitzant la junta directiva i, a 

nivell social, va destacar la consolidació del club blau com una de les 

entitats esportives que més ajuda el comerç local i les organitzacions 

benèfi ques. A nivell econòmic, Vilalta, qui va assumir el càrrec al maig 

del 2017, va explicar que el club està totalment sanejat i, en la vessant 

esportiva, va destacar l’esforç que s’està fent per promoure el planter 

i la secció femenina | RJ

L’equip continua sent el cuer del grup 1r de Primera Catalana

FUTBOL

La UE Sant Joan-Atlètic 
segueix sense puntuar

La UE Sant Joan-Atlètic segueix 
sense reaccionar i, amb només 
17 punts, continua sent el cuer 
al grup 1r de Primera Catala-
na. A manca de 10 jornades per 
acabar la lliga, l’equip de Paco 
Hidalgo es troba a 10 punts de 
la salvació després d’encaixar 
el 10 de març la seva tretzena 
derrota de la temporada al 
camp de la UE Rubí (1-0) | RJ  

Els verds han baixat fi ns al quart lloc a Segona Catalana

El CD Montcada no suma 
des de fa quatre jornades

Per primera vegada aquesta 
temporada, el CD Montcada 
ha encadenat quatre jornades 
sense guanyar al grup 2n de 2a 
Catalana amb dos empats i dues 
derrotes, l’última al camp del CP 
Sarrià (2-0). L’equip de Claudio 
Festa no guanya des del 3 de fe-
brer i aquesta ratxa negativa l’ha 
fet perdre la tercera posició, que 
ara ocupa la UE Mollet | RJ   

La UE Sant Joan ho té complicat per evitar baixar

Els verds han entrat en un sotrac de resultats

Després de dues derrotes, va golejar el CE Lliçà d’Amunt 

La UD Santa María es 
retroba amb la victòria

La UD Santa María va superar 
amb bona nota la visita que el 
CE Lliça d’Amunt va fer el 9 de 
març a l’estadi de la Ferreria i 
continua ocupant el cinquè lloc 
al grup 9è de Tercera Catala-
na. L’equip de Robert Villa, 
que havia perdut el seus dos 
partits previs, va golejar per 5 
a 1 un rival que aspirava a su-
perar-lo a la classifi cació | RJ La UD Santa María s’ha refet de dues derrotes
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....també és notícia...................................

El montcadenc 
Pol Parra fi nalitza la 
cursa de la Uniraid i 
entrega tot el material 
solidari durant el seu 
recorregut pel 
desert del Marroc
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MOTOR El montcadenc Pol Parra –a la foto, el primer per l’esquerra– i Sandro 

Haro, veí de Granollers, van fi nalitzar la Uniraid, la cursa de cotxes des-

tinada a estudiants amb una vessant solidària que es va disputar entre 

el 24 i el 29 de febrer al Marroc. A nivell esportiu, Parra i Haro, que con-

duïen un Peugeot 205 de 30 anys, van fi nalitzar al segon lloc d’un total 

de 140 equips, segons la puntuació que atorgava l’organització fent una 

valoració del material solidari entregat, uns exàmens diaris sobre cultura 

general, proves amb el cotxe i el temps d’arribada. Tot i alguns problemes 

mecànics i logístics, la parella va poder lliurar 18 caixes amb material soli-

dari durant el recorregut, dividit en sis etapes. “Estem molt orgullosos de 

la feina feta perquè vam viatjar amb tres idees clares que hem assolit: 

ajudar el màxim possible, explorar tot el que poguéssim i acabar el 

raid”, ha dit Parra, qui anima tothom que vulgui a participar a la Uniraid 

per viure “una experiència inolvidable que engloba amics, paisatges 

espectaculars, altres cultures i una gran aventura de conducció” | RJ

El sènior A del TT La Unió no està tenint encert en el tram fi nal de la tempo-

rada i ha baixat fi ns al setè lloc al grup 1r de Preferent després d’encaixar 

cinc derrotes consecutives, les dues últimes contra l’Aliança Lliçà (4-2) i 

el CTT Esparreguera (2-4). Quan resten tres jornades per acabar la lliga, 

els montcadencs s’han situat a la zona del play-off de descens i encara no 

tenen garantida la permanència de forma matemàtica. Per la seva part, 

el sènior B –amb dues victòries en 19 jornades– és el cuer al grup 2n de 

Segona A i ho té molt complicat per entrar al play-off i evitar el descens 

directe a Segona B. El tercer equip –a la foto– també és últim al grup 2n 

de Tercera, l’última categoria provincial, amb un triomf en 14 jornades | RJ

El primer equip del TT La Unió baixa fi ns a la setena 
posició després d’encaixar cinc derrotes consecutives

TENNIS TAULA

MUNTANYISME
Una cinquantena de persones, a la sortida al Turó 
Un total de 55 persones van participar el 3 de març a la sortida de 10 

quilòmetres al Turó de Montcada que forma part del cicle Montcada 

Camina que impulsen el El Cim i el CEAV amb la col·laboració de 

l’IME. La propera excursió es farà el 7 d’abril amb destinació al GR-2 

Camí del Mar | RJ

PATINATGE DE VELOCITAT
Dos podis del Roller Can Cuiàs a Orpesa del Mar
El club local va estar representat 

per 14 patinadors a la primera 

prova de la World Inline Cup que 

es va disputar entre el 8 i el 10 de 

març a Oropesa del Mar (Caste-

lló). Jorge Fernández va ser segon 

a la classifi cació general de la Mi-

tja Marató. D’altra banda, l’aleví 

Adrián Rodríguez va ser tercer al 

Trofeu Internacional d’Orpesa del 

Mar, sumant els seus resultats a 

les curses de 10 km, 500 metres 

en línia i 2.000 m. puntuació | RJ
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El Broncesval CFS Montcada con-

tinua sent el cuer del grup 1r de 

Tercera Divisió Nacional i, a manca 

de nou jornades per acabar la lliga, 

està a set punts de la permanèn-

cia. En el primer partit a casa amb 

Jaime Martínez a la banqueta, els 

montcadencs van perdre contra el 

segon classifi cat, el CFS Arenys de 

Munt (3-7). El Broncesval afrontarà 

el 16 de març una complicada visi-

ta a la pista de l’FS Ripollet, que és 

líder amb un avantatge de 17 punts 

respecte el segon | RJ

El Broncescal CFS Montcada ofereix una bona imatge, 
però perd contra el segon, l’FS Arenys de Munt (3-7)

FUTBOL SALA

L’AE Can Cuiàs encadena cinc victòries i continua sent el líder del grup 3r 

de 2a Catalana amb un punt d’avantatge respecte el CE Escola Pia B, que 

ha jugat un partit menys. L’equip de Toni Moreno pot donar un pas decisiu 

per a l’ascens si guanya el partit que disputarà el dia 17 a casa contra el ter-

cer, l’AP Nou Escorial B (12.30h). En aquest mateix grup, el Maderas San 

Andrés CFS Montcada B i l’FB Montcada van perdre els seus últims partits 

i ocupen la novena i desena posició amb 17 i 16 punts, respectivament | RJ

L’AE Can Cuiàs continua amb pas ferm al capdavant de  
Segona Catalana i té molt a prop l’ascens a Primera

PI
LA

R
 A

BI
AN

LA
U

R
A 

G
R

AU

El sènior B del CK Montcada dis-

putarà el 23 de març a Terrassa 

(17.45h) la fi nal de la Copa Catala-

na B amb l’objectiu de repetir l’èxit 

de la temporada passada quan va 

aconseguir el doblet. El rival dels 

montcadencs en aquest partit de-

cisiu serà l’equip amfi trió, el CK 

Vallparadís B. Durant aquest cap 

de setmana, també es disputaran a 

Terrassa les fi nals de la Copa A, en-

tre el Vallparadís i el Castellbisbal 

(19.30h), i la júnior, entre el Vallpa-

radís i el Platja d’Aro (16.15h) | RJ 

KORFBAL
El CK Montcada B 
aspira a guanyar la fi nal 
de la Copa Catalana B

PI
LA

R
 A

BI
ÁN

R
O

LL
ER

 C
AN

 C
U

IÀ
S



232a quinzena | Març 2019 23Esports

.....Viu l’Esport................

Està concentrada al CAR de Sierra Nevada des del 27 de febrer 

NATACIÓ

Entrenaments en alçada 
per a Marina Castro

L’entrenador montcadenc Marc 
Parra s’ha proclamat campió 
de lliga del grup 1r de Primera 
Divisió amb l’aleví A femení de 
l’RCD Espanyol. Amb un marge 
de tres jornades, el conjunt blanc-
i-blau va certifi car el seu títol 
el 10 de març amb un triomf
contra el Manu Lanzarote 
(6-3). L’aleví A és el primer 
equip del planter ‘periquito’ 
que guanya la lliga aquesta
temporada i ha dominat la com-
petició amb un ple de victòries en 
17 jornades, amb 132 gols a favor 
i 14 en contra. El també montca-
denc Álvaro Sotillo completa el 
cos tècnic exercint de delegat.

FUTBOL 

Marc Parra guanya la lliga amb 
l’aleví A femení de l’RCD Espanyol
S’ha proclamat campió de Primera amb un marge de tres jornades i 17 victòries seguides

Rafa Jiménez | Redacció

Álvaro Sotillo i Marc Parra, primer i tercer per l’esquerra dempeus, celebrant el títol de campions
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L’EN Montcada va estar representada per un total de 16 nedadors a la 

tercera jornada del Campionat Comarcal de Natació que es va disputar 

el 2 de març a Badia del Vallès sota l’organització del CEVOS. A nivell de 

resultats, cal destacar la segona posició que van aconseguir la infantil 

Gemma Gómez i l’aleví Eric Díaz a les curses de 100 i 50 metres lliures, 

respectivament. La també infantil Nayara Godoy i la benjamina Leire Go-

doy van obtenir el tercer lloc a les proves dels 100 metres papallona i dels 

25 metres lliures, respectivament. Per equips, l’EN Montcada va guanyar 

els relleus 4x25 estils lliures aleví i benjamí mixtos. També va ser segona 

als 4x50 estils lliures infantil mixtos. La quarta jornada d’aquest campionat 

es disputarà el 16 de març a Cerdanyola del Vallès | RJ

Tercera jornada del Campionat Comarcal a Badia

L’equip de l’FB Montcada només ha pogut guanyar 

tres partits aquesta temporada i ocupa la antepe-

núltima posició al grup 57è de Tercera Divisió amb 

un total de 9 punts. L’aleví E, que ha encaixat cinc 

derrotes seguides, tindrà el 16 de març una bona 

oportunitat per tornar a puntuar ja que visitarà el 

camp del CE Mercantil L, que és penúltim amb 

tres punts menys | RJ

Tres triomfs per a l’aleví E vermell
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Pot assolir la segona posició al grup 4t de Primera Divisió

FUTBOL SALA

L’infantil de l’FS Montcada 
aspira als primers llocs

L’infantil A del Maderas San 
Andrés CFS Montcada està en 
la lluita per les primeres posici-
ons al grup 4t de Primera Divi-
sió. Després de la disputa de 17 
jornades, els montcadencs són 
tercers amb 34 punts, tot i que 
estan empatats amb altres tres 
equips que van per darrera: CFS 
Esparreguera, FS Sant Cugat 

i FS Ripollet. Després d’haver 
encaixat dues derrotes seguides 
contra el Futsal Vicentí (3-1) i 
l’FS Sant Cugat (2-5), l’infantil A 
es va retrobar amb la victòria a 
la pista del CFS Cornellà B (1-6) 
i està situat, a manca de nou jor-
nades, a un punt del segon, l’FS 
Sant Andreu de la Barca, i a nou 
del líder, l’FS Olesa | RJ 

L’infantil A només ha encaixat cinc derrotes aquesta temporada al grup 4t de Primera Divisió

Finalitzen 
les obres 
de reparació 
del sostre

PISTA COBERTA

La primera fase de les obres de 
renovació de la pista de la Zona 
Esportiva Centre, que han con-
sistit a posar una nova coberta 
damunt del sostre amb l’objectiu 
de millorar la impermeabilitat, 
van fi nalitzar el 5 de març, molt 
abans de les dues setmanes pre-
vistes inicialment gràcies al bon 
temps i a l’absència de pluja. 

Gespa. D’altra banda, alguns in-
tegrants de la UE Sant Joan-Atlè-
tic i de la UD Santa María s’han 
queixat públicament, a través de 
les xarxes socials, del mal estat 
de la gespa artifi cial dels estadis 
de Can Sant Joan i la Ferreria. 
“Som coneixedors del proble-
ma de la gespa i estem prepa-
rant una actuació per millorar 
el seu estat”, ha manifestat el  
regidor d’Esports, Salvador Ser-
ratosa (ERC) | RJ

Castro, segona per la dreta, amb més nedadores
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El davanter del FC Barcelona ha estat convocat per Colòmbia

FUTBOL

Juanda Fuentes disputarà 
el Sudamericà sots-17

El montcadenc Juanda Fuentes, 
davanter de 15 anys del cadet 
A del FC Barcelona, ha estat 
convocat pel seu país d’origen, 
Colòmbia, per disputar el Cam-
pionat Sudamericà sots-17 que se 
celebrarà al Perú entre el 21 de 
març i el 15 d’abril. L’equip co-
lombià jugarà la primera fase al 
grup A contra Brasil, Argentina, 
Uruguai i Paraguai | RJ  Juanda Fuentes, amb la samarreta de Colòmbia

MONTCADA I REIXAC

PROGRAMA
D’ACTIVITATS
CASA DE LES AIGÜES

INFORMACIÓ I RESERVES:
Museu Municipal de Montcada
Tel. 935 651 122

610 144 499
a/e. museumunicipal@montcada.org

PORTES 
OBERTES 
TOTS ELS 
DIMECRES I 
DIUMENGES, 
DE 10 A 14 H

Diumenge 17 març, 10h
Itinerari pel Rec Comtal: el paisatge  
de l’aigua de Montcada a Barcelona. 
Entrada: 3 €

Dissabte 23 març, 11 h 
Les Aventures de la Marina. 
Celebració del Dia Mundial  
de l’Aigua Dolça.
Espectacle infantil d’educació  
mediambiental. 

Diumenge 31 de març, a les 12 h
A tota màquina!!!
Visita teatralitzada a la Casa de  
les Aigües.
Entrada: 5 euros
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Marina Castro, nedadora de 
20 anys del CN Barcelona, està 
entrenant, des del 27 de febrer 
i fi ns al 28 de març, al CAR de 
Sierra Nevada amb l’equip na-
cional d’aigües obertes absolut- 
júnior 2. La montcadenca, que 
al gener i febrer va estar con-
centrada a Font Romeu (Fran-
ça) i a Gran Canària, disputarà 
entre el 21 i el 24 de març el 
Meeting de Marsella | RJ  


