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HANDBOL
El sènior A del CH La Salle, que 

entrena Pau Lleixà, viu un dels 

millors moments de la temporada
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Joventut Atlètica Montcada, va ser 
el guanyador de la prova llarga de 
21,7 quilòmetres i un desnivell po-
sitiu de 1.215 metres de la 6a edició 
de la Montescatano que es va dis-
putar el 22 d’abril, a la Serralada 
de Marina sota l’organització de 
la JAM i amb la participació d’un 
total de 487 atletes repartits en tres 
curses. Amb un temps d’1h 35’ 
35”, Cera va superar per poc més 
d’un minut el segon classifi cat, Ser-
gi Rodríguez (Esports Truga-Ma-
sanés), i va pujar a la posició més 
alta del podi d’una de les curses de 
la Montescatano per cinquè any 
consecutiu –a la primera edició no 
va participar per problemes físics. 
Aníbal Fidalgo (Medina Triatlón) 
va ser tercer mentre que Mireia 
Pons (Inverseteam Trail) va ser la 
primera dona amb un temps d’1h 
53’ 45”. A la categoria femenina, la 
montcadenca Susana Moreno va 
ser tercera després de fer el recor-
regut en 2 hores i 10 minuts.
Per primera vegada, la cursa amb 
més distància de la Montescatano 
va formar part del calendari de la 
Copa Catalana que organitza la 
Federació d’Entitats Excursionis-
tes de Catalunya (FECC) des de 
fa 16 edicions. Aquest fet, segons 
va explicar Cera, va augmentar el 
nivell d’una competició que va ser 
especialment exigent. “La cursa 

ha estat massa ràpida, la veritat 
és que no esperava haver de cór-
rer a un ritme tan intens. He tro-
bat molta competència perquè 
havia molt de nivell entre els 
participants i no he pogut pujar 
la distància en més d’un minut”, 
va expressar l’atleta montcadenc, 
qui també es va mostrar molt con-
tent de tornar a guanyar a casa, 
“en una de les curses més es-
pecials de l’any i que sempre 
estarà al meu calendari”, va dir. 

Altres resultats. La cursa clàssica, 
de 16,7 km +750 m, va ser gua-
nyada per Joan Wäger, també 
de la JAM, amb un temps d’1h 
5’ 15” per davant d’Arnau Artés 
(CA Molins) i Salomó Guinovart 
(Matxacuca). Marta Llagostera va 
ser la primera dona (1h 24’). A la 
cursa curta, de 10,7 km +393 m, 
el millor va ser Lluís Tort, ex-atleta 

de la JAM que ara competeix amb 
l’equip Segurartic, i que va fer un 
temps de 45 minuts i 20 segons. 
Tort va fi nalitzar per davant de 
Fernando Ruiz i Guillem Portell 
(Club Trail INEFC). El millor 
temps entre les dones va ser per 
a Cristina Laprea (Atlètic Calderí) 
amb 58 minuts i 26 segons. 
A nivell organitzatiu, la 6a Montes-
catano, que va exhaurir el límit de 
les 500 inscripcions, va tornar a ser 
tot un èxit amb la col·laboració de 
80 voluntaris i sense cap incident 
destacable. Cara al futur, Ildefons 
Teruel, president de la JAM, con-
sidera que l’objectiu de la Mon-
tescatano és anar “fent millores 
al circuit de la prova més llarga 
perquè sigui un referent al calen-
dari de la FEEC i que les altres 
dues curses continuïn atraient els 
atletes populars i els que vulguin 
introduir-se a la muntanya”.

La competició, formada per tres curses, es va disputar el 22 d’abril a la Serralada de Marina amb un total de 487 atletes

Carlos Cera (JAM) puja per cinquè any 
consecutiu al podi de la Montescatano
Rafa Jiménez |  �������
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Carlos Cera, a la posició més alta del podi, al costat de Sergi Rodríguez i Aníbal Fidalgo
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GHIJJKJM Particulars d’anglès. Comp-

to amb un certifi cat de First (B2), amb 

un nivell aproximat del C1. El meu 

telèfon és el 616 211 196. 

Alquiler. Plaza espaciosa de parking 

en la calle Bruc por 39 euros al mes. 

Teléfono 655 520 401. 

En venta. Bar-restaurante totalmente 

equipado y con licencia. 130.000 eu-

ros negociables. Tel: 679 671 262.

Limpieza. Señora hace tareas 

domésticas. Tels. 935 702 573. 

Lloguer. Dues places de pàrquing, 

de moto (25 eur/mes) i de cotxe (50 

eur/mes). Al c. Estanislau Abadal 

(Mas Rampinyo). Tel. 644 347 418.

Tel. 935 726 474   ae: som@laveu.cat

anuncis gratuïts
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A manca de dues jornades per 
acabar la lliga al grup D de Pri-
mera Estatal, el sènior A del CH 
La Salle ha consolidat la vuitena 
posició amb 28 punts i gràcies a 
tres victòries consecutives con-
tra el BM La Roca (24-27), l’H. 
Sant Cugat (24-29) i l’UE Sarrià 
(28-33). L’equip de Pau Lleixà 
encara té opcions de fi nalitzar la 
competició al sisè lloc. Es troba 
a només un punt del setè, l’UE 
Sarrià, i tancarà la lliga amb dos 
enfrontaments contra dos rivals 
directes com el Joventut Hand-
bol Mataró, que és novè amb 
un punt menys, i l’OAR Gràcia, 
que és sisè, amb dos punts més. 
“L’equip es troba en una dinà-
mica positiva i està competint 
molt bé. És una llàstima que 

s’estigui acabant la lliga per-
què hem recuperat jugadors 
lesionats i, tot i que ja tenim 
la feina feta, el nostre objectiu 
és acabar el més amunt possi-
ble”, ha dit Lleixà.

Copa Catalana.  El sènior A iniciarà
la seva participació el 13 de maig 
i jugarà al grup A de la segona 
fase contra l’H. Sant Cugat, el 
CH Sant Esteve Sesrovires i el 
CH Sant Esteve de Palautordera.

HANDBOL. PRIMERA ESTATAL
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El CH La Salle suma tres victòries 
seguides i aspira a la sisena posició

L’equip de Javier Córdoba s’ha inscrit per disputar la Copa

HANDBOL. TERCERA CATALANA
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acaba la lliga al vuitè lloc
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fi nalitzat la seva participació al 
grup B de Tercera Catalana a 
la vuitena posició. L’equip de Ja-
vier Córdoba ha sumat un total 
de 24 punts amb un balanç d’11 
victòries, 2 empats i 13 derro-
tes. Els lassal·lians, que havien 
encadenat dues ensopegades se-
guides contra el Joventut Hand-
bol La Llagosta (27-26) i el CH 
Cerdanyola B (27-29), van dis-
putar el 22 d’abril l’últim partit 
de lliga, guanyant a la pista del 
CH Terrassa B (22-28). “Ha 
estat una temporada massa 
irregular, tot i que estem con-

tents per l’evolució d’un equip 
jove que han anat de menys 
a més i que ha d’aprendre a 
patir en tots els partits”, ha co-
mentat Córdoba.

Copa Federació.  El sènior B 
disputarà aquesta competició 
amb equips de 3a Catalana a 
la que només s’han inscrit dos 
clubs més: el CH Vilanova i el 
CH Cerdanyola B. Cada equip 
participant disputarà dos par-
tits i els lassal·lians debutaran 
el 12 de maig contra el conjunt 
vilanoví, a la pista coberta del 
centre | RJ 
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El sènior A del CH La Salle està acabant amb un bon moment de forma la seva participació a la lliga
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grup A de la segona fase de Primera Catalana contra el líder, l’Handbol 
Sant Vicenç B. El conjunt d’Óscar Ramírez, que va empatar a l’última 
jornada a la pista del CE Tortosa (26-26), ocupa la cinquena posició en 
una lliga de sis equips amb 5 punts i un balanç de 2 victòries, 1 empat 
i 6 derrotes. Les lassal·lianes van fi nalitzar la primera fase a la primera 
posició del grup B, però no han tingut opcions d’acabar entre els dos 
primers que disputaran el Top-4 d’ascens a Lliga Catalana | RJ 

El femení, fora del Top 4 de Primera Catalana
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Quatre jornades després de la 
seva última victòria, i després 
d’haver encadenat tres derrotes 
i un empat, el CD Montcada 
es va retrobar amb el triomf el 
22 d’abril contra l’At. Piferrer 
(2-0). Amb dos gols de Marc 
García i Gerard Grau al pri-
mer quart d’hora, els verds van 
aconseguir la primera victò-
ria des de l’arribada del tècnic 
Adrià Mas. Amb aquest triomf, 
que s’afegeix al punt aconseguit 
una setmana abans al camp del 
CP Sarrià (2-2), els montca-
dencs ocupen la 13a posició al 
grup 2n de Segona Catalana 
amb 36 punts. 
A manca de cinc partits per aca-
bar la lliga, el CD Montcada té 
un avantatge de tres punts amb 
l’Agrupació Sant Andreu de la 
Barca, que ocupa la posició que  
podria acabar baixant per des-
censos compensats  | RJ 

FUTBOL. SEGONA CATALANA
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El CD Montcada agafa aire amb un 
triomf contra l’Atlètic Piferrer (2-0)
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Des del debut d’Adrià Mas a la seva banqueta, el CD Montcada ha sumat quatre punts en tres partits
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de la Ferreria per convocar eleccions a la presidència. Un cop creada la 
junta electoral i després del període d’exposició del cens de socis amb 
dret a vot, les candidatures que vulguin presentar-se als comicis ho po-
dran fer entre el 4 i el 10 de maig. Si només es presenta una, el nou 
president seria escollit el 14 de maig. En cas de presentar-se més d’una, 
les eleccions es farien el 25 de maig. L’actual president, Modesto Sanchís, 
ha anunciat que no optarà a la reelecció després de 9 anys al càrrec | RJ 

El club verd convoca eleccions a la presidència

Amb l’objectiu d’oferir 
les mesures de segu-
retat adients per acollir 
les nombroses afi cions 
d’ambdós equips, el 
club de Can Sant Joan 
va jugar, de forma ex-
cepcional, el 15 d’abril 
a la Ferreria. L’enfron-
tament contra el CF 
Montañesa va fi nalitzar 
amb un empat sense gols. Una setmana més tard, l’equip de Paco 
Hidalgo, que s’ha reforçat amb el davanter Wassim (CD Masnou), va 
perdre a casa del CF Can Vidalet (1-0), però segueix al setè lloc | RJ

FUTBOL
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L’equip d’Antonio Moya segueix sent quart al grup 2n de Primera Divi-
sió gràcies a dues victòries contra el CF Santpedor (1-2) i el CF Soses 
(5-1). A manca de tres jornades per acabar la lliga, les ‘reds’ tenen un 
punt d’avantatge amb el CF Manu Lanzarote B, que ha disputat un 
partit menys i que suma tres triomfs de manera consecutiva | RJ

El femení del FB Montcada guanya dos partits seguits 

El conjunt de Robert 
Villa es va retrobar el 
21 d’abril amb la vic-
tòria contra l’UE Sant 
Celoni (4-3) i va tren-
car amb una ratxa de 
tres derrotes segui-
des. Els de Terra Nos-
tra sumen 47 punts i 
són setens al grup 9è 
de 3a Catalana | RJ

L’UD Santa María torna a vèncer després de tres derrotes
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Després d’haver estat molt irregular a la lliga, el sènior B intentarà fer un bon paper a la Copa
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Èº»É ÊÃË Ã½ÃÄÃµ Ì½µ
col·laboració amb 
la secció local 
de l’Associació 
Espanyola contra 
el Càncer
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Els triples que els primers equips sèniors masculí i femení de l’UB MiR 
aconsegueixin fi ns a fi nal de temporada en els seus partits a casa tindran 
un doble valor, més enllà del terreny esportiu. Fruit d’un acord signat 
amb la secció local de l’Associació Espanyola contra el Càncer (AECC), 
cada llançament triple que acabi en una cistella es convertirà en un do-
natiu d’un euro que el club blau aportarà per a la lluita contra aquesta 
malaltia. “Apostem per aquesta iniciativa perquè el càncer és una lote-

ria que ens pots tocar a tots, adults o infants, sense tenir la necessitat 

de jugar. Sempre estarem al costat de qualsevol acció social que ser-

veixi per ajudar les persones que investiguen o lluiten contra aquesta 

dolència”, ha comentat el president de l’UB MiR, Carles Vilalta. El club 
també donarà a l’AECC la recaptació de la cistella automàtica que posarà 
durant el 3x3 de la Festa Major i alguns dels seus jugadors ajudaran a re-
captar diners a l’estand que l’entitat que presideix Paquita Gil instal·larà 
en diferents punts de la ciutat a les properes setmanes | RJ

EXCURSIONISME
Î¿½¶Ã½Ì¸½ ¹¸Å Ã½ÅÄÏÃ´ÄÃ¿½Å µ ¹µ ÊµÏÐµ µ Ê¿½¶Å¸ÏÏµ¶
El termini és obert fi ns al 30 d’abril, de forma online al web elcim.cat. A 
partir d’aquest dia, i fi ns al 10 de maig, també es podran fer de manera 
presencial, entregant la butlleta d’inscripció a la seu de l’entitat, a l’Abi. 
La Marxa a Peu a Montserrat que organitza El Cim es farà el 12 i el 13 
de maig amb un màxim de 250 participants. Els dies 15 i 22 d’abril, es 
van celebrar dues de les excursions prepataròries amb destinació a les 
serralades de Marina –a la foto– i de Collserola. L’última sortida serà el 
29 d’abril amb la 32a Caminada de Mas Rampinyo | RJ 

El cicle de sortides que promouen El Cim, el CEAV i el CECC amb la 
col·laboració de l’IME proposa una nova sortida que es farà el 6 de 
maig amb destinació al Castell de Torre del Baró. L’excursió, de 18 
quilòmetres i un desnivell de 225 metres, és una de les novetats del 
calendari d’aquest any i sortirà a les 9h des del pavelló Miquel Poblet.  
Les inscripcions s’han de fer a la seu de l’IME (Tarragona, 32), per te-
lèfon (935 650 999) o al correu electrònic ime@montcada.org. També 
es podran fer mitja hora abans de l’inici en el punt de sortida | RJ 

Nova proposta del Montcada Camina a Torre del Baró
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els vuitens i els quarts de la Copa, respectivament
El CFS Montcada, que ocupa la 
tercera posició al grup 1r de Ter-
cera Nacional després de perdre 
el derbi vallesà contra l’FS Ripo-
llet (7-0), disputarà el 3 de maig 
al pavelló Miquel Poblet, a les 
21.45h, els vuitens de fi nal de 
la Copa Catalunya contra el CE 
Escola Pia, de Segona B Nacio-
nal. L’equip d’Álex Fernández va 
superar el 12 d’abril la ronda an-
terior contra el Futsal Aliança de 
Mataró, també de Segona B, a la 
tanda de penals –el partit havia 
acabat amb un empat 4. 
D’altra banda, el juvenil del club 
també continua viu a la Copa Ca-
talunya i jugarà el 5 de maig al pa-

velló Miquel Poblet, a les 16h, els 
quarts de fi nal contra l’AE UBAE 
Les Corts. Ambdós estan situats 
entre els quatre primers del grup 
5è de la Lliga Nacional juvenil | RJ 

çèÙÑ ßåÕ ßÜÖéÓê åëì ×æäÖ×ÕÓ ÞÚ æÜÛåØ å áÚí×Õå
A manca de quatre jornades per acabar la lliga al grup 4t de Tercera Ca-
talana, l’equip que entrena Toni Moreno ocupa la quarta posició amb 39  
punts després de guanyar a la pista del líder, el CE Vacarisses B (4-6). En 
aquest grup pugen els quatre primers i el Maderas San Andrés Montcada 
B ha ascendit fi ns al sisè lloc gràcies a dues victòries seguides | RJ 

Dos podis del Roller Can Cuiàs 
a la 4a ‘Vila-real patina 10km’
Jorge Fernández, del club Roller Can Cuiàs, 
va aconseguir el 22 d’abril la tercera posició a 
la classifi cació general absoluta i va acabar just 
per davant del seu company, Jesús Roldán. A la 
categoria femenina, Mari Carmen Gómez ‘Bitxo’ 
va ser cinquena. A la classifi cació per equips, el 
Roller Can Cuiàs, que va estar representat per 
un total de 9 patinadors, va aconseguir la tercera 
posició | RJ

Bon inici dels play-off per als dos 
primers equips del CTT La Unió
El sènior A del CTT La Unió està més a prop de disputar 
la fi nal del campionat de Primera Provincial després de 
guanyar el 22 d’abril el partit d’anada de la semifi nal a la 
pista de l’UE Sant Cugat (2-4). La tornada es jugarà el 6 
de maig a la pista coberta de la Zona Esportiva Centre ja 
que les instal·lacions de La Unió estaran ocupades per la 
celebració de la Festa Major de Mas Rampinyo. D’altra 
banda, el sènior B va derrotar l’ATT Castellar (4-3)  –a la 
foto– als quarts de fi nal del play-off d’ascens a Segona 
A Provincial. El 6 de maig, jugarà la semifi nal a casa i a 
partit únic contra El Centre | RJ
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ðñò montcadencs Óscar Campos 
i Iván Díaz van oferir un gran 
rendiment a la marató de Varsò-
via (Polònia) que es va disputar 
el 22 d’abril, sent els dos atletes 
espanyols amb una millor posició 
a la classifi cació general. Campos 
–a la foto, a l’esquerra– va fer els 
42 quilòmetres del recorregut en 
un temps de 3 hores, 2 minuts i 
43 segons, aconseguint la 238a 
posició a la classifi cació general 
(104è de la categoria M30). Díaz 
va fer un temps de 3 hores 8 
minuts i 18 segons (332è de la 
general i 136è a la mateixa cate-
goria M30) | RJ 

Representació local a 
la marató de Varsòvia

ATLETISME IME
ÑÒÓ óôõ ÖÕöåÕãÓ ÷ÜÚ ÝåÕ öÚØ Òå preinscripció al 
Casal Esportiu podran formalitzar la seva plaça
Tots els infants preinscrits al ca-
sal d’estiu que organitza l’IME tin-
dran plaça i, per tant, no caldrà 
fer sorteig per adjudicar-les. Del 9 
a l’11 d’abril va tenir lloc la preins-
cripció, de forma presencial i, per 
primer cop, per Internet, i es van 
registrar un total de 351 nens i ne-
nes, una xifra pràcticament igual 
a l’oferta. 
El regidor d’Esports, Salvador Se-
rratosa (ERC), ha valorat positiva-
ment la novetat de fer la preins-
cripció abans i tenir l’opció de 
tramitar-la per Internet. “Amb el 
nou sistema s’han evitat les cues 
i s’ha ordenat la possible llista 

d’espera i les inscripcions d’una 
forma baremada i no per ordre 
d’inscripció”, ha explicat l’edil. El 
següent pas serà confi rmar que 
es vol la plaça, amb la formalit-
zació de la inscripció, tràmit que 
s’haurà de fer de forma presen-
cial a les ofi cines de l’IME (Tarra-
gona, 32), del 7 al 10 de maig, de 
9 a 13h i de 17 a 19h. 

Premis Esportius. Encara es po-
den presentar fi ns al 30 d’abril a 
la plataforma Montcada Participa, 
les candidatures per al guardó po-
pular que es donarà a la gala dels 
Premis Esportius del 5 de juliol | RJ 
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amfi trió del Top-4 de Lliga Catalana
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Disputarà la semifi nal el dia 28 contra el líder del seu grup, l’EH Sant Vicenç

HANDBOL
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El pavelló Miquel Poblet acollirà 
el 28 i 29 d’abril el Top 4 de Lli-
ga Catalana que comptarà amb 
la participació del cadet A femení 
del CH La Salle, que va fi nalitzar 
la segona fase del grup A-1 a la 
quarta posició amb 11 punts. 
L’equip d’Àlex Expósito dispu-
tarà el dia 28, a les 18h, la semifi -
nal contra l’EH Sant Vicenç, que 
va ser campió del grup amb 16 
punts. L’altra semifi nal, que es 
jugarà a les 16h, enfrontarà el 
segon classifi cat, l’Associació Llei-
datana, contra el tercer, el BM La 
Roca. La fi nal es disputarà el dia 
29, a les 18h, immediatament

després de l’enfrontament que 
determinarà el tercer i quart lloc. 
“Afrontem amb molta il·lusió 
el Top-4 perquè jugar a casa 
sempre és un punt clau. Tot 
i haver quedat a la quarta 
posició de la segona fase, som 
optimistes i aspirem a jugar la 
fi nal”, ha comentat Expósito. 

Sectos estatals. El cadet A femení 
disputarà entre el 18 i el 20 de 
maig aquesta competició en una 
seu encara per confi rmar. L’equip 
montcadenc hi participarà, pas-
si el que passi al Top-4, com el 
quart millor de Catalunya | RJ
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Sota l’organització de la Federació Catalana de Futbol, el pavelló Miquel 
Poblet va acollir el 21 d’abril la 6a Trobada d’equips de futbol sala de la 
categoria debutants. Juntament amb el CFS Montcada, que va jugar amb 
dos equips, també van participar el FS Ripollet, CE Abrera, Palau Solità i 
Plegamans 2007, FS Ràcing Pineda, CFS Sant Joan Despí i FS Olesa. Els 
jugadors locals van aconseguir dues victòries, un empat i una derrota | RJ
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L’integrant de l’EN Montcada ha estat el millor dels juvenils

NATACIÓ. CAMPIONAT COMARCAL
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com a nedador complet

Martín Casado, de l’EN Mont-
cada, ha estat escollit com el 
nedador més complet de la cate-
goria juvenil després de sumar 
les seves millors marques en els 
quatre estils a les quatre jornades 
del Campionat Comarcal de Na-
tació prèvies a la fi nal, que es va 
disputar el 21 d’abril, a Badia del 
Vallès. Per equips, l’EN Mont-
cada ha fi nalitzat a la cinquena 
posició entre els sis clubs partici-
pants. 
A la fi nal comarcal, Casado va 
aconseguir la victòria als 100 
metres papallona i braça men-
tre que la també juvenil Sonia 
Teruel va ser segona i tercera en 
aquestes mateixes curses. A la 
categoria cadet, Nadia Misas va 
guanyar els 100 m. esquena i va 

ser tercera als 100 m. braça men-
tre que Bernardo da Costa va 
acabar tercer als 100 m. lliures. 
Entre els nedadors infantils, 
Aina Artés va guanyar els 100 
m. papallona i va ser tercera als 
100 m. lliures mentre que Laia 
P. va repetir la tercera posició 
als 100 m. papallona i als 100 m. 
esquena. Joan del Álamo va aca-
bar tercer als 100 m. papallona.
A la categoria alevina, Gemma 
González va guanyar els 50 m. 
lliures. En aquesta mateixa cursa 
Carla Misas va ser tercera, po-
sició que també va aconseguir 
Joan Sentís als 100 m. braça. 
Per equips, l’EN Montcada va 
obtenir dues segones posicions 
als 4x25 lliures alevins i als 4x50 
lliures juvenil mixtes | RJ
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les activitats esportives del programa
La JAM tornarà a organitzar la Milla Urbana i l’UB MiR prepara un concurs de triples

FESTA MAJOR
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protagonisme a la Festa Major 
de Montcada, que es farà entre 
el 18 i el 21 de maig. La Joven-
tut Atlètica Montcada organit-
zarà el dia 20 la 13a edició de la 
Milla Urbana, que se celebrarà 
a la rambla dels Països Cata-
lans amb atletes des de la cate-
goria pre-benjamina fi ns a vete-
rans. Les inscripcions, al preu 
de 3 euros, ja es poden fer de 
forma online a la pàgina web 
jam.cat fi ns al 15 de maig. Tam-
bé es podran realitzar de forma 
presencial, al preu de 5 euros, 
el mateix dia de la competició, 

una hora abans del seu inici.
El dia 19, es farà la Caminada 
Popular al Poblat Ibèric. Cal-
drà inscripció prèvia, trucant 
al telèfon 935 651 121 o enviant 
un correu electrònic a l’adreça 
museumunicipal@montcada.org.

Bàsquet. D’altra banda, l’UB 
MiR, que el 6 de maig farà un 
3x3 de bàsquet a la Festa Major 
de Mas Rampinyo, organitzarà 
el dia 19 un concurs de triples 
amb una màquina de tir, al camí 
de la Font Freda, davant del pa-
velló Miquel Poblet. Les inscrip-
cions es faran el mateix dia | RJ I.��0/ �/ 6�  966� 14:��� �/ 62��< 345D

GIMNÀSTICA RÍTIMICA
PµÏ¶ÃÄÃ´µÄÃ6 ·¸¹ Î7 Èµ »½Ã6 µ¹ 8rofeu Clau de Sol
El CG La Unió va obtenir quatre 
podis a la competició que es va 
disputar el 14 d’abril a Castellar 
del Vallès. Maria Bello va gua-
nyar a la categoria cadet A men-
tre que Lola Serrano i Andrea 
Díaz van ser segones en benjamí 
i aleví iniciació, respectivament. 
També en aleví iniciacio, Thais 
Cuevas va ser tercera. Una re-
presentació del club competirà 
el 28 d’abril a la segona fase del 
campionat comarcal del CEVOS 
que es farà a Cerdanyola | RJ
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FUTBOL FEMENÍ
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La futbolista montcadenca del FC Barcelona, de 17 anys, no podrà 
participar, per culpa d’una lesió que es va fer a la fi nal del Campionat 
d’Espanya, a l’Europeu que la selecció espanyola sots-17 disputarà 
a Lituània entre el 9 i el 21 de maig. Pina, que va ser una de les ju-
gadores més destacades a la fase de classifi cació, no ha pogut jugar 
els últims partits de lliga amb el fi lial del Barça, que el 22 d’abril es va 
proclamar campió de Segona Divisió per tercer any seguit | RJ
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Modesto Sanchís

S=>? @ABD=F Modesto Sanchís, veí de Can Sant Joan, va tenir de jove la vocació de ser militar, però 
al fi nal es va decantar per una vida més convencional. Fa 15 anys va patir un greu accident laboral a 
l’empresa d’automoció on treballava i va quedar incapacitat per a la vida laboral, fet que li va permetre 
dedicar-se plenament al món del futbol local. ‘Tato’, com és conegut popularment, va iniciar la seva 
vinculació amb l’esport a través de l’EF Montcada fi ns que li va arribar una proposta per col·laborar amb 
el CD Montcada. La marxa d’Antonio Alcalá, primer, i Emilio Artés, després, el va portar fi ns a la presi-
dència quan el club verd vivia una delicada situació econòmica. Gairebé una dècada després, Sanchís 
ha anunciat, als 52 anys, que no optarà a la reelecció per motius personals i de salut. Enrere deixa una 
gestió passional que no ha deixat ningú indiferent, ni seguidors, ni detractors.  

‘Marxo del club orgullós 
i amb el cap ben alt”
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tiva, era seguidor del CD Montcada?

No, jo sóc de Can Sant Joan i era 
afi cionat de l’Atlètic San Joan, de fet 
vaig arribar a ser-ne soci. Arran d’un 
accident laboral, ara fa 15 anys, vaig 
haver de deixar de treballar i, com 
tenia temps lliure, dos anys més tard 
em van proposar gestionar la pàgina 
web de l’Escola de Futbol. Aleshores 
el CD Montcada també em va dema-
nar col·laboració i, poc a poc, em vaig 
implicar més, seguint el primer equip 
i fent tasques de comunicació. 
La seva implicació va anar a més 

quan Antonio Alcalá va deixar la pre-

sidència, veritat?

Sí, vaig passar a ser president d’una 
junta gestora i l’Ajuntament em va 
encarregar rebaixar els salaris de 
l’equip, que jugava a Primera Catala-
na. La situació econòmica era insos-
tenible i s’havien de fer retallades.  

El relleu el va assumir Emilio Artés.

No va arribar a estar ni una tempora-
da sencera al càrrec. Jo era el vice-
president i l’Ajuntament em va animar 
a agafar les regnes del club, tot i que 
vaig demanar suport institucional, ja 
que hi havia un deute de 130.000 
euros. El govern d’aquella època em 
va prometre la seva ajuda i jo vaig 
acceptar. Amb el temps, però, es va 
demostrar que m’havia enganyat.
En quin sentit? 

Em van agafar com un conillet 
d’Índies. Em van voler culpabilitzar de 
tot el deute que el club havia acumu-
lat basant-se en una auditoria falsa. Al 
fi nal, es va demostrar que jo no havia 
fet res, però el govern ja m’havia posat 
la creu. Per sort, el deute es va poder 
eixugar gràcies a una ajuda provinent 
l’Ecoparc en forma de subvenció mu-
nicipal, però va arribar un moment en 
què aquest ajut es va acabar.

Per quin motiu? 

Casualment, va ser quan el club va 
decidir recuperar el seu futbol forma-
tiu. Perdre la subvenció de l’Ecoparc 
va ser un cop molt dur. En aquell 
moment, vam veure clar que no 
mantindríem el nostre lloc a Primera 
Catalana perquè no podíem pagar els 
jugadors. Sempre he pensat que hau-
ria d’haver marxat, però no ho vaig fer 
per evitar la desaparició del club. 

I en només dos anys, l’equip va pas-

sar de Primera a Tercera Catalana.

Aquest ha estat el pitjor moment que 

he viscut com a president del CD 
Montcada. El primer descens estava 
assumit per temes econòmics, però el 
segon, que va ser seguit, va ser molt 
més dur. També em va afectar tot el 
que va passar amb el planter. Va ser 
molt dur veure com, per anar en con-
tra meva, es va voler perjudicar uns 
nens que només volien jugar a futbol. 
Recorda algun bon moment?

L’ascens del juvenil, que va passar de 
Segona a Preferent; la creació del sè-
nior B, que va pujar a Tercera, i l’últim 
ascens del primer equip a Segona. 
També em quedo amb els bons mo-
ments viscuts amb companys de la 
junta com Manuel Quintanar, Manuel 
Vidomines o Ramon Castillo. 
Quin balanç fa del seu mandat? 

Si miro enrere, no tornaria a assumir 
la presidència perquè m’han posat 
moltes pedres al meu camí. Tot i els 
problemes, marxo orgullós i amb el 

cap ben alt. M’he deixat la vida per 
aquest club i això ha afectat la meva 
família. He comès errors, però he fet 
tot el que he pogut en un món, el del 
futbol, que genera moltes despeses. 
Fins i tot la seva salut s’ha vist afec-

tada durant tot aques temps.  

Ja havia decidit no optar a la reelec-
ció al fi nal d’aquest mandat. M’havia 
estancat, havia perdut motivació. A 
més, des de novembre estic passant 
per un problema de salut i els metges 
m’han aconsellat que deixi el càrrec 
perquè em fa més mal que bé.
D’aquí a cinc anys, el club celebrarà 

el seu centenari. Què li desitja?

Continuaré sent soci i el millor que li 
pot passar és que arribi un president 
que li aporti l’estabilitat que jo no li he 
pogut donar. També és important no 
obsessionar-se amb les categories. La 
història centenària del CD Montcada 
es mantindrà, jugui on jugui.  

‘M’he deixat la vida al 
CD Montcada i això ha 
afectat la meva família. 
He comès errors, però he 
fet tot el que he pogut’ 

president del CD Montcada

A títol personal
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