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Carlos Cera (UltraJam) es proclama 

subcampió de Catalunya de curses de 

muntanya de la FECC

El CD Montcada, que a l’abril de 
2018 celebrarà el seu 95è aniver-
sari, inicia una nova etapa a nivell 
institucional i esportiu. Fruit de la 
unifi cació del seu planter amb el 
de l’EF Montcada, i la consegüent 
creació del nou Futbol Base Mont-
cada, el club verd només tindrà 
aquesta temporada un equip sè-
nior. El femení no s’ha creat i no-
més mantindrà un cadet, que, tot 
i que també serà gestionat pel FB 
Montcada, defensarà l’escut i els 
colors verds per poder continuar a 
Primera Divisió. A nivell esportiu, 
el club es mostra il·lusionat amb el 
seu retorn a Segona després de dos 
anys per oblidar, en què no es van 
poder evitar dos descensos seguits 
de Primera a Tercera Catalana. 
El president de l’entitat, Modesto 
‘Tato’ Sanchís, va mostrar el seu 
optimisme durant la presentació 
que es va fer el 26 d’agost a l’esta-
di de la Ferreria abans d’un amis-
tós contra la Muntanyesa i que va 
comptar amb la presència del regi-
dor d’Esports, Salvador Serratosa 
(ERC), i de Toni Sánchez i Manuel 
Colete, directius del FBM. 
Després d’agrair la tasca feta la 
passada temporada, Sanchís va ex-
pressar que l’objectiu és “fer una 
bona campanya i que tothom 
estigui orgullós de l’equip”, tot 
assegurant que la plantilla ho farà 
possible amb “treball, disciplina i 
il·lusió”. En el mateix sentit, l’en-

trenador dels verds, José Antonio 
Montes, i el capità, Daniel Menén-
dez Cabrera, van garantir el seu 
esforç i van fer una crida a l’afi ció 
perquè doni el seu suport a l’equip. 
“Comencem un nou any ple d’il-
lusió, amb ganes de fer-vos gau-
dir i de tornar-vos la confi ança; 
ens hem reforçat bé, però neces-
sitem que anem junts de la mà”, 
va dir el capità.
En nom de l’Ajuntament, el regi-
dor d’Esports va encoratjar el CD 
Montcada a lluitar per l’ascens a 
Primera Catalana i es va felicitar 
per la unifi cació del futbol formatiu 
al municipi, posant fi  a la polèmi-
ca viscuda les últimes temporades. 
“Per fi  a Montcada es parlarà 
de futbol, no de rivalitats i això 
també benefi ciarà el primer 
equip”, va dir Serratosa. 

Socis. Amb l’objectiu d’augmentar 
el nombre d’associats, els verds ofe-
reixen enguany un carnet general 
de 60 euros per a tota la temporada 
i de 30, per als jubilats. També hi 
ha preus especials per a persones 
en atur i es permet el pagament 
fraccionat en dues quotes. D’altra 
banda, les famílies dels nens que 
pertanyen al FB Montcada poden 
fer-se socis del club per una quo-
ta anual de 40 euros. Aquest car-
net permetrà l’accés a l’estadi de 
La Ferreria a qualsevol dels dos 
progenitors per assistir als partits 
del primer equip. 

CD MONTCADA

D������ �� �� ������� ��� �� �������� el club que presideix Modesto Sanchís només comptarà amb un sènior i un cadet  

Els verds afronten il·lusionats la temporada 
del retorn a Segona i del seu 95è aniversari

Pilar Abián | !" #erreria

E$ CD Montcada va debutar amb 
bon peu en el seu retorn a Se-
gona Catalana, aconseguint una 
clara victòria el 2 de setembre al 
camp del l’Agrupació Sant An-
dreu de la Barca (0-4) amb gols 
d’Arché (2), Berjano i Guerrero. 
Una setmana després, els verds 
no van tenir una estrena positiva 
a casa, perdent per 2 a 4 contra 
la Unifi cación Llefi à. Berjano i 
Alejandro Escruela van aconse-
guir els gols locals | RJ
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La cordialitat al futbol local es va fer palesa el 26 d’agost amb la presència de dos directius del FB Montcada a la presentació del CD Montcada
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tit ofi cial a la banqueta de l’UE 
Sant Joan-Atlètic el 3 de setem-
bre amb una goleajada contra el 
CF Lloret (4-2). Els de Can Sant 
Joan van remuntar un primer gol 
en contra i li van donar la volta 
al marcador gràcies a tres accions 
d’Antonio García, Uri Martínez i 
Marc Pilar. Martínez, amb un 
segon gol al 89’, va deixar el re-
sultat en el defi nitiu 4 a 2. “Les 

sensacions han estat bones. El 
primer partit ha estat total-
ment diferent als que havíem 
disputat a la pretemporada. 
Hem vist porta amb facilitat, 
però encara tenim molta fei-
na a fer per adaptar-nos a les 
dimensions del nostre estadi”, 
va dir Hidalgo després del debut. 
Una setmana més tard, i en un 
camp més gran com el Poliespor-
tiu Olimpia, l’UE Sant Joan va 
dominar la primera part a casa 

d’un ex Tercera Divisió com el 
CE Sabadell B, avançant-se en el 
marcador amb un altre gol d’Uri 
Martínez. Finalment, dos penals 
en contra van provocar la pri-
mera derrrota dels montcadencs 
per 2 a 1. “L’àrbitre ens ha tret 
del partit després del descans, 
però em quedo amb la imat-
ge del meu equip a la primera 
part, jugant amb criteri i amb 
les idees molt clares”, ha co-
mentat el tècnic. 

Rafa Jiménez | NOQ"SSTU

Va debutar amb victòria contra el Lloret (4-2) i va dominar, tot i perdre, a Sabadell (2-1)

Bones sensacions en l’inici del segon 
projecte de l’UE Sant Joan a Primera

FUTBOL. PRIMERA CATALANA
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FUTBOL. TERCERA CATALANA
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zant un bon inici com a nou 
entrenador de l’UD Santa Ma-
ría. Després de la disputa de les 
dues primeres jornades, l’equip 
de Terra Nostra es manté in-
victe gràcies a la victòria contra 
el CF La Torreta (3-1) i l’em-
pat al camp de l’UD Lourdes 
(1-1). “L’equip m’ha sorprès 
gratament perquè encara no 
ha perdut cap partit després 
d’enfrontar-se amb dos ri-
vals complicats”, ha dit Villa, 

qui no es planteja un objectiu 
concret per aquesta temporada 
“perquè no pensem en una 
posició determinada sinó en 
competir cada setmana”. 

Sènior B. El nou equip de l’UD 
Santa María que entrena José 
Antonio Torres debutarà el 17 de 
setembre al grup 8è de Quarta 
Catalana al camp de l’UE Saba-
dellenca B. El primer partit a l’es-
tadi de la Ferreria serà el dia 23 
contra el Can Mas Ripollet (18h).

Triomf contra La Torreta (3-1) i empat davant del Lourdes (1-1)

Quatre punts en dos partits 
per a l’UD Santa María
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Inverse-UltraJam, s’ha procla-
mat subcampió de Catalunya 
de Curses per Muntanya de la 
Federació d’Entitats Excursio-
nistes de Catalunya (FECC) 
després de ser segon a la prova 
nocturna de 21 quilòmetres de 
la 13a Burriac Atac!, que es va 
disputar el 9 de setembre a Vi-
lassar de Mar. 
Cera va recórrer els 21 quilò-
metres (+1.200 metres de desni-
vell) amb un temps d’1 hora, 59 

minuts i 29 segons, quedant-se 
a 28” del guanyador, David 
Adán (CE Pontsicà). El tercer 
calaix del podi va ser per a En-
ric Niubó (Associació La Mas-
sa). 
L’atleta montcadenc, que ha 
guanyat als últims dos anys el 
Campionat de Catalunya de 
muntanya de la Federació Ca-
talana d’Atletisme, ha assolit el 
seu gran objectiu d’aquesta tem-
porada que era pujar al podi al 
campionat de la FECC | RJ 

L’atleta va ser segon a la Burriac Atac! de Vilassar de Mar 

FUTBOL SALA
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part alta de la classifi cació
Inicia la lliga el 23 de setembre contra el Premià de Mar

El femení del FB Montcada de-
butarà el 16 de setembre al camp 
del CF Igualada B, en la que serà 
la primera jornada del grup 2n 
de Primera Divisió. L’equip ha 
incorporat cinc jugadores joves: 
Patricia Soriano, Sara López i 
Noelia Hiya, provinents del CD 
Montcada; Marta Pérez (Can 
Boada) i Anna Toyas. “Aquestes 
incorporacions ens permeten 
disminuir la mitjana d’edat 
i introduir saba nova, fet que 
sempre és motivador i garan-
teix la continuïtat de l’equip”, 
ha indicat Antonio Moya, qui 
seguirà tenint l’ajuda al cos tèc-
nic d’Oliver León | RJ 

FUTBOL
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Catalunya amb la FECC

Carlos Cera, el primer per l’esquerra, amb els seus companys de podi del Campionat de Catalunya

Saba nova per 
al femení del 
FB Montcada
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part alta de la classifi cació”, 
aquest és l’objectiu que s’ha 
fi xat Álex Fernández, l’entre-
nador del primer equip del FS 
Montcada que el 23 de setem-
bre iniciarà una nova parti-
cipació al grup 1r de Tercera 
Nacional amb el debut al pa-
velló Miquel Poblet contra el 
FS Premià de Mar. Amb la fi ta 
de millorar els resultats de la 
passada temporada –sisè amb 
15 victòries, 2 empats i 13 der-

rotes–, l’equip va començar la 
pretemporada el 17 d’agost i 
durant la seva preparació ha 
disputat quatre amistosos amb 
un balanç de dues victòries –
contra el FS Sant Sadurní (4-3) 
i el Plaisance All Star francès 
(4-3)–, un empat –contra el CE 
Alheña (8-8)– i una derrota –
contra el FS Barceloneta (5-2). 
El dia 16, els montcadencs dis-
putaran l’últim amistós contra 
el CES Bosco Rocafort al pa-
velló Miquel Poblet (18h) | RJ 
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eab\aT\ s\ya, amb les seves jugadores

©WO« #ernández es dirigeix als seus jugadors durant una entrenament d’aquesta pretemporada
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HANDBOL
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CH La Salle afronta 
una nova temporada 
marcada pel canvi 
generacional

El sènior A del CH La Salle inicia aquesta temporada un nou cicle sota 
la direcció de Pau Lleixà, que ha substituït Jaume Puig. El primer equip 
lassal·lià, que afronta un nova participació al grup D de Primera Estatal, 
debutarà el 16 de setembre a la pista de l’H. Sant Esteve Sesrovires. 
Fins a l’arribada del primer partit ofi cial, els montcadencs van disputar 
un total de cinc amistosos amb un balanç de tres victòries –contra l’H.
Calella (27-23), l’H. Parets (24-28) i l’H. Poblenou (34-30)– i dues derro-
tes –contra l’H. Bordils (39-24) i el FC Barcelona B (24-28). Amb la reti-
rada d’homes com Xavi Benítez, Manel Gámiz i Chus Jiménez, La Salle 
compta enguany amb una plantilla rejovenida, motiu pel qual Lleixà es 
marca com a principal objectiu mantenir la categoria. “Els canvis gene-
racionals són complicats i més quan comences un nou cicle, per això 

hem d’anar pas a pas, guanyant experiència i confi ança”, ha afegit el 
tècnic. Els fi txatges d’aquesta temporada han estat Marc Fàbregas, Xavi 
Martín, David Heredia i Raúl Giménez | RJ¸7R7
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Gran èxit de participació a la primera edició de l’Open 
Caloret que va organitzar el CTT La Unió a l’agost

José Martín va ser el guanyador de les dues jornades de l’Open Calo-
ret que el CTT La Unió va organitzar els dies 8 i 24 d’agost a les seves 
instal·lacions. El torneig, que se celebrava per primera vegada, va ser un 
èxit pel que fa a la participació, ja que gairebé va duplicar el nombre de 
jugadors previst inicialment, que era de 24. El primer dia en van jugar 36 
i el segon, 42. “Estem molt satisfets de l’elevada participació i del nivell 

dels jugadors”, ha indicat el responsable de l’entitat, Paco Aguado | PA

TENNIS DE TAULA
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BÀSQUET

El primer equip de l’UB MiR prepara la seva segona par-
ticipació al grup 3r de Tercera amb un nou projecte que 
liderarà Miguel Ángel Ganella. De la temporada passada, 
continuen cinc jugadors i han pujat des del sènior B Martí 
Velasco i Toni Montoya. Els fi txatges han estat Ivan Man-
rubia (Badia), Pol Muntada (Sabadell Sud), Marc Jané 
(CB Cerdanyola) i Josep Sánchez. Miquel Bachot, que ha 
deixat el SESE Barcelona de Copa per culpa d’uns pro-
blemes als genolls, formarà part del cos tècnic, tot i que 
també tindrà fi txa de jugador. L’equip debutarà el 16 de 
setembre a la pista de l’AE Minguella de Badalona | RJ 
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El GrupoUno CTC de l’UB MiR inicia un 
nou projecte amb la màxima ambició

ATLETISME

¼½¾¿ ÀÁÂÂÃÄ½ ÅÆÇÈÂÃ¼ÃÉÊ Ë nalitza la cursa de 102 
quilòmetres de l’Ultra Trail del Mont Blanc 
L’atleta montcadenc va participar 
entre el 28 d’agost i el 3 de se-
tembre a la prestigiosa Ultra Trail 
del Mont Blanc amb sortida des 
d’Itàlia i arribada a França. Serrano 
–a la foto– va fer la prova de 102 
quilòmetres (+6.100 metres) en 
25 hores, 59 minuts i 24 segons. 
D’altra banda, Iván Díaz va guanyar 
la cursa que es va disputar el 26 
d’agost a la Festa Major de Roda de 
Barà mentre que Eva Pupim va ser 
la millor dona a la cursa de la Festa 
Major de Ripollet del dia 27 | RJ

MONTCADA CAMINA 2017
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quilòmetres entre Vallbona i Torre del Baró

Un total de 22 persones va participar el 3 de setembre a l’excursió de 
14 quilòmetres entre Vallbona i Torre del Baró que es va organitzar en 
el marc del Montcada Camina 2017 que promouen el Centre Excur-
sionista El Cim, el CEAV i el Centre Excursionista de Can Cuiàs amb la 
col·laboració de l’IME. La propera sortida es farà el 8 d’octubre amb 
una excursió a la Serralada de Marina | RJ     

ANIVERSARI
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celebra els 100 anys rodejat de la seva família
Nascut a Vallençana al 1917, Joan Navarra va celebrar el seu aniversari 
el 4 d’agost. Navarra va ser el fundador i únic president del Club Ciclista 
Montcada, un dels més antics de Catalunya, i ha rebut nombrosos reco-
neixements, com la insígnia d’or i brillants de la Federació Espanyola i 
Catalana de Ciclisme i la medalla de forjador de l’esport català que atorga 
la Generalitat. També va estar molt vinculat al CD Montcada, entitat de la 
qual va arribar a ser president durant un any, del 1959 al 1960 | RJ
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PATINATGE

ÜÇ Ý½ÇÇÁÂ ÞÃÄ Þßàá¾ ½âÈ¿ ã½¾ ä½ãà¾ Ã ÇÃ åÃÈÁæ½ÂàÃ
femenina al primer Trofeu Nacional Almassora

çèéêêè ëìíèîï ð ñïèòðé ëìóôîèõ
ras –ambdues a la foto–, de l’equip 
de velocitat del Roller Can Cuiàs, 
van aconseguir la primera i la se-
gona posició respectivament a la 
primera edició del Trofeu Nacional 
Roller Almassora (Castelló) que es 
va disputar el 2 de setembre i que 
era puntuable per a la Interlliga de 
Comunitats | RJ
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Cs critica el repartiment 
que es fa entre les entitats
Cs ha criticat la gestió del regidor 
d’Esports, Salva Serratosa (ERC), 
en considerar que incompleix un 
dels punts de l’acord que van sig-
nar el govern municipal –ICV-EUiA, 
ERC i Círculo– i la formació taronja 
per aprovar els pressupostos de 
l’Ajuntament. En un comunicat, 
l’edil Óscar Pérez denuncia que 
Serratosa no ha dut a terme la re-
distribució de les partides destina-
des a les subvencions de les enti-
tats esportives. “Ambdues parts 

crèiem que es feia un repartiment 

injust dels diners públis. Li exigim 

que ens entregui la documentació 

sol·licitada i compleixi el pacte 

signat”, ha dit Pérez. En resposta 
a les crítiques, el regidor d’Esports 
ha comentat que es va reunir amb 
Pérez el 26 juliol per explicar-li la 
nova proposta de subvencions que 
es pretén aplicar al 2018 | SA

SUBVENCIONS

ö±±²÷Î ¶ÍÎ ÍÚÏÎ ´·²Ñ²Ö
de la caminada del CEAV

L’1 d’octubre se celebrarà la 8a Ca-
minada Popular Vila de Montcada 
amb una excursió a Gallecs que 
sortirà des del Parc de la Llacuna 
(8h). Les inscripcions estan obertes 
fi ns al 29 de setembre i es poden 
fer els dimarts i dijous, de 18.30 a 
20.30h, a la seu de CEAV (Bateria, 
29-31), al correu ceavmontcada@

gmail.com o a la tenda Atmo (Mon-
tiu, 12). El preu és de 8 per als fe-
derats i 11 per a la resta | RJ
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empat a la banqueta del juvenil A 
Els montcadencs van jugar el seu primer partit el 9 de setembre contra el B. Rocafort (2-2)
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l’ascens i s’integra al FB Montcada
L’entitat que gestiona el futbol formatiu ha creat 26 equips per aquesta temporada

Segons ha confi rmat la Federació 
Catalana de Futbol, el juvenil del 
CD Montcada, que la tempora-
da passada va ser segon al grup 
30è de Segona Divisió, no podrà 
jugar a Primera ja que no s’han 
produït les renúncies que eren 
necessàries. D’aquesta manera, 
aquest juvenil formarà part de 
l’estructura del nou FB Montca-
da, que ha confeccionat un total 
de 26 equips per a la propera 
temporada: tres juvenils, tres 
cadets –un d’ells continuarà de-
fensant els colors del CD Mont-
cada per mantenir-se a Primera–, 
tres infantils, sis alevins, sis ben-
jamins, tres pre-benjamins i un 
debutat, així com l’escoleta. A la 
secció femenina, només s’ha po-
gut crear el cadet, que depenent 

de les edats de les jugadores, serà 
infantil o juvenil. 
Pepe Muñoz, coordinador del FB 
Montcada, està satisfet amb la 
quantitat d’equips que s’han con-
feccionat, tenint en compte que la 
unifi cació es va tancar al mes de 
maig, que els espais per entrenar 

són limitats i que s’han barrejat 
els jugadors provinents d’ambdós 
clubs per fer equips més competi-
tius. “Per fi  tenim un futbol for-
matiu unit, sente polèmiques 
entre vermells i verds, i trebal-
larem millor per agafar catego-
ries”, ha dit Muñoz.

Rafa Jiménez | NOQ"SSTU

BÀSQUET
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jugant als Thunderbirds

Paula Orenes, de 18 anys, ha re-
novat la beca d’estudis a l’Escola 
Universitària Casper College, 
als Estats Units, on continuarà 
formant part de l’equip femení 
del centre, els Thunderbirds, per 
segona temporada seguida. Els 
bons resultats acadèmics i espor-
tius de la jove, que està estudiant 
Enginyeria Química, li han per-
mès continuar gaudint d’aquest 
ajut, que podrà renovar dos cur-
sos més | LG 

Ha renovat la beca a l’Escola Universitària Casper College
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HANDBOL PLATJA

L�� ‘noies cocodril’, 
campiones de Catalunya

El conjunt Harresi Kaigan, 
format majoritàriament per 
jugadores del CH La Salle i en-
trenades pel montcadenc Àlex 
Expósito, es va proclamar 
campió de Catalunya d’hand-
bol platja en la categoria cadet, 
en el torneig que es va dispu-

tar l’últim cap de setmana de 
juliol a La Roca del Vallès. 
D’altra banda, la montcaden-
ca Amanda Biescas ha quedat 
campiona de Catalunya amb 
el conjunt de La Roca en la 
categoria infantil a la mateixa 
competició | RJ 

Amanda Biescas (La Roca) va guanyar a la categoria infantil
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HANDBOL

���ep Quirós acaba sisè 
amb Espanya als FOJE

Josep Quirós va acabar sisè amb 
la selecció espanyola promesa al 
Festival Olímpic de la Joventut 
Europea que es va disputar del 22 
al 29 de juliol a Györ (Hongria). 
Després de no sumar cap triomf 
a la primera fase, l’equip espanyol 
va vèncer a Hongria (26-24). En 
el partit per al cinquè lloc, els nois 
de M. Ángel Velasco van perdre 
contra Dinamarca (28-29) | SA 

Els promeses va sumar un triomf i van encaixar quatre derrotes

QZT]UX� amb la selecció espanyola promesa
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es queda fora de Lliga Catalana
L’equip d’Alejandro Gómez va perdre els tres partits de la fase classifi catòria

El juvenil masculí del CH 
La Salle no jugarà aquesta 
temporada a Lliga Catalana ja 
que va perdre la fase classifi ca-
tòria que es va disputar entre 
el 8 i el 10 de setembre. L’equip 
que entrena Alejandro Goméz 
–a la foto– va perdre els tres 
partits que va jugar contra l’H. 

Gavà (27-24), l’H. Palautordera
(24-40) i l’H. Sant Cugat (48-
15) i ara intentarà entrar a 
Primera. El cadet masculí  –al 
grup A– i els cadets i infantils 
femení –ambdós al C– dis-
putaran entre el 15 i el 17 de 
setembre les seves respectives 
fases per accedir a Lliga | RJ

Jaime Martínez, al costat dels jugadors de la banqueta, durant el debut contra el Bosco Rocafort

El montcadenc Jaime Martínez, 
que la temporada passada va 
entrenar el FS Sant Cugat, ha 
assumit el repte de dirigir el ju-
venil A del FS Montcada, que 
està integrat al grup 5è de Lliga 
Nacional. Martínez va debutar 
el 9 de setembre amb un empat 
al pavelló Miquel Poblet contra 
el CES Bosco Rocafort (2-2). Els 
montcadencs visitaran el 17 de 
setembre la pista del vigent cam-
pió, el FC Barcelona | RJ
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