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FUTBOL SALA
El primer sènior femení del CFS 

Montcada comença a competir amb 

bones sensacions

FUTBOL SALA
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Sergio González debuta, als 21 anys, 
amb la selecció espanyola absoluta
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que a les dues temporades prèvi-
es havia jugat sis partits a Prime-
ra Divisió amb el Catgas Energia 
Santa Coloma i el FC Barcelona, 
va decidir acceptar l’oferta que li 
va arribar de Tudela per jugar a 
la màxima categoria amb el Ribe-
ra Navarra Futbol Sala. Amb 20 
anys, i després de ser el màxim 
golejador de Segona Divisió i 
proclamar-se campió de lliga amb 
el fi lial blaugrana, el montcadenc 
necessitava trobar un equip a Pri-
mera Divisió per tenir continuïtat 
i anar progressant. 
Un any i mig després, el temps ha 
demostrat que González va en-
certar de ple amb la seva decisió. 
L’equip de Tudela va ser la gran 
sorpresa de la temporada passada 
i es va classifi car per disputar el 
play-off per al títol, sent eliminat 
a la primera ronda pel campió, 
l’FS Inter Movistar. Enguany, 
l’inici de lliga encara està sent mi-
llor i, després de la disputa de 7 
jornades, el Ribera Navarra FS és 
quart amb 13 punts (4 victòries, 
1 empat i 2 derrotes). A més, els 
tudelans han superat l’eliminatò-
ria de setzens de fi nal de la Copa 
del Rei gràcies al triomf que van 
aconseguir el 23 d’octubre a la 
pista del Santiago Futsal (0-5) i 
jugaran la propera ronda l’11 de 
desembre a casa contra el Sala 

10 Saragossa. González és titular 
indiscutible a l’equip que dirigeix  
José Lucas Mena, ‘Pato’, i ha mar-
cat un gol en aquesta lliga. 
El bon rendiment del montca-
denc amb el seu equip no ha 
passat desapercebut per a Fede 
Vidal, qui a fi nals de juliol va as-
sumir el càrrec de seleccionador 
en substitució de José Venancio 
López. Vidal va convocar Gon-
zález per primera vegada amb 
l’equip nacional absolut per ju-
gar els dies 29 i 30 d’octubre dos 
amistosos contra Romania a la 
ciutat d’Odorheiu Secuiesc per 
començar a preparar el Mundial 
2020. Aquesta convocatòria su-
posa la culminació a la progressió 
del montcadenc, qui va debutar 
amb les seleccions sots-19 i sots-
21 –al novembre de 2016  i al 
gener de 2017, respectivament– 
quan Vidal treballava a les cate-
gories inferiors de la Federació 
espanyola.
 
Debut amb gol. González va jugar 
el seu primer partit el dia 29, sor-
tint a la pista a la segona rotació i 
va marcar el seu primer gol com 
a internacional absolut a la sego-
na part, tancant la victòria d’Es-
panya per 0 a 3. Un dia després, 
el montcadenc també va disputar 
el segon amistós que va fi nalitzar 
amb un sorprenent triomf dels 
romanesos (1-0).

Rafa Jiménez | R=>?@@AB

El montcadenc Sergio Gonzá-
lez, jugador del Ribera Navarra 
FS, segueix progressant i, amb 
només 21 anys, ha disputat a Ro-
mania els seus dos primers partits 
amb la selecció absoluta. 
Esperaves aquesta convocatòria?

No, va ser inesperada. Encara sóc 
molt jove i l’equip nacional està 
format per grans jugadors. Ha 
estat una gran alegria poder fer el 
meu debut a Romania.
Com és això de compartir vestidor 

amb jugadors tan importants?

És un somni fet realitat. Seguiré 
treballant per estar més cops al 
costat d’aquests grans jugadors.

La teva primera reacció, quan vas 

saber la notícia, va ser publicar 

una fotografi a de quan jugaves al 

planter del CFS Montcada.

És important saber d’on véns. 
He estat a diferents clubs, però li 
tinc una estima especial a l’equip 
del meu poble on vaig començar. 
Estic orgullós de portar el nom de 
Montcada per tot arreu. A la foto 
que vaig publicar a Twitter quan 
vaig rebre la convocatòria es podia 
veure un nen que estava il·lusionat 
per jugar a futbol sala. Aquest de-
but  pot servir de exemple perquè 
els més petits vegin que els som-
nis es poden arribar a complir.

El temps està demostrant que 

vas fer bé marxant a Tudela.

La vida és això, anar prenent deci-
sions. Va ser una aposta encertada 
i li estic molt agraït al meu entre-
nador i als companys que m’han 
ajudat a arribar fi ns aquí | RJ
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Sergio González, situat al mig de l’equip, dempeus, va debutar el 29 d’octubre a Romania amb la selecció espanyola absoluta 
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Suma 19 punts després d’encadenar dues victòries seguides

FUTBOL
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fi ns a la segona posició 

El CD Montcada es consolida 
com un dels equips aspirants a 
lluitar per l’ascens a Primera 
Catalana després de la disputa 
de 9 jornades al grup 2n de Se-
gona Catalana. Una setmana 
després de guanyar –amb gols 
de Francisco Baena i Hamza– 
al camp del CF Singuerlín (0-
2), els verds van superar amb 
bona nota la complicada visita 

del CCD Turó Peira, que va 
arribar a l’estadi de la Ferreria 
ocupant la segona posició amb 
un punt més. Dos gols de Car-
los Vidal a l’inici de la segona 
meitat li van donar tres punts 
d’or al conjunt que entrena 
l’argentí Claudio Festa, que 
s’ha situat a la segona posició 
amb 19 punts, a cinc del líder, 
l’EF Mataró | RJ

L’AE Can Cuiàs continua ofe-
rint un gran rendiment al grup 
3r de Segona Catalana i segueix 
invicta després d’haver jugat tres 
partits. L’equip de Toni Moreno, 
que va haver d’ajornar el seu 
últim partit contra el FS Sant 
Cugat B per culpa de la pluja, és 
segon a tres punts del CE Escola 
Pia B, conjunt que ha guanyat 
els quatre partits que ha dispu-
tat. El dia 20, i amb motiu de la 
disputa de la 3a jornada, l’equip 
de Can Cuiàs va sumar els tres 
punts en el derbi que es va ju-
gar a la pista coberta de la Zona 
Esportiva Centre contra el FB 
Montcada (3-4) amb una gran 
intensitat a la grada i al terreny 
de joc. “Ha estat un enfron-
tament maco, molt disputat. 
Estem contents amb els tres 
punts, però hem de continuar
treballant per millorar ja que 
hem comès molts errors pro-
vocats pels nervis de jugar un 
derbi”, va dir Moreno després 

del partit. Per la seva banda, 
José Luis Carrasco, tècnic del 
FB Montcada, reconeixia que 
el seu equip, que va arribar al 
descans perdent per 1 a 2, no ha-
via començat bé, però valorava, 
de forma molt positiva, la seva 
reacció a la segona part, remun-
tant fi ns al 3 a 2. “Als últims 
minuts, podia haver guanyat 
qualsevol i una jugada aïllada 
ha provocat la nostra derrota 

davant d’un bon rival, al que 
felicitem”, va dir Carrasco. 

Data per al derbi. El FB Mont-
cada, que a l’última jornada va 
guanyar a la pista del Futsal Iris 
Badalona B (1-2), és setè amb sis 
punts i un partit menys. El derbi 
contra el Maderas San Andrés 
CFS Montcada B fi nalment es 
disputarà el 8 de novembre al 
pavelló Miquel Poblet (21h).

El seu últim partit contra l’FS Sant Cugat B es va haver d’ajornar per culpa de la pluja

L’AE Can Cuiàs segueix sense perdre i 
guanya el derbi contra el FB Montcada

FUTBOL SALA. SEGONA CATALANA
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col·laborador de la junta directiva 
del CD Montcada, va morir el 23 
d’octubre als 75 anys. Pérez, que 
va néixer a Tíjola (Almeria) i va arri-
bar a Montcada amb 15 anys, tam-
bé era conegut per haver treballat a 
la perruqueria Cal Mestres. El club 
verd el va recordar amb un minut 
de silenci abans del partit contra el 
Turó de la Peira | RJ 

Dol a la família verda
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Ha guanyat tots els partits que ha disputat fi ns ara a Tercera

BÀSQUET
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suma cinc triomfs seguits

El sènior A de la UB MiR conti-
nua amb el seu gran nivell de joc 
i resultats i es manté invicte des-
prés d’encadenar cinc victòries
al grup 7è de Tercera Catego-
ria. Als seus dos darrers partits, 
l’equip de Miguel Ángel Ganella 
va derrotar el B. Bufalà (56-55), 
al pavelló Miquel Poblet, i el CE 
Laietà B (60-64), a domicili. Tot 
i que l’equip s’ha dissenyat per 
lluitar per l’ascens, Ganella re-

coneix que l’ha sorprès guanyar 
els cinc primers partits i elogia 
“el treball d’un equip que està 
per damunt de les individuali-
tats i que està aconseguint tri-
omfs amb uns fi nals molt ajus-
tats”. L’UB MiR A comparteix 
el liderat amb l’EPSA A, igual-
ment invicte. L’UB Llefi à B, que 
ha disputat una jornada menys, 
també ha guanyat els quatre 
partits que ha jugat | RJ

Rafa Jiménez | R=>?@@AB
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La UB MiR va fer el dia 19, amb motiu de la commemoració del Dia Mun-
dial contra el càncer de mama, un donatiu de 60 euros a la secció local 
de l’Associació Espanyola contra el Càncer. L’acte d’entrega va comptar 
amb la presència d’una representació de les juntes directives d’ambdues 
d’entitats, que tenen una acord de col·laboració, i de l’equip sènior femení 
del club blau –a la foto. A nivell esportiu, aquest conjunt, que juga al grup 
6è de Tercera Categoria, ha perdut els cinc partits que ha disputat fi ns ara 
–els dos últims contra el CB La Garriga (42-58) i el CB Llinars (59-50) | RJ
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El CFS Montcada, que feia 8 
anys que no tenia cap equip fe-
mení, compta aquesta tempora-
da, i per primera vegada en la 
seva història, amb un sènior grà-
cies a la iniciativa de Miquel Par-
ra, membre de la junta directiva. 
Xavi Romeo, coordinador del 
club amb experiència al futbol 
sala femení, va ser l’home encar-
regat de seleccionar les jugado-
res. Al mes de juny, el gruix de 
l’equip estava format per mares 
vinculades al club, però al setem-
bre es van incorporar més juga-
dores fi ns a formar una plantilla 
amb nou integrants, cinc d’elles 
de Montcada.
De moment, el rendiment de 
l’Amac Automotive està sent po-
sitiu i es setè, amb dues victòries 
i dues derrotes, al grup 1r de 1a 
Catalana. “Quan va arribar la 
possibilitat de jugar a Primera, 
no ho vaig dubtar, veient el ni-
vell que l’equip havia demos-
trat a la pretemporada. El nos-
tre objectiu és mantenir-nos, 
tot i i que no descartem estar 
més amunt”, ha dit Romeo.

L’equip femení, de nova creació, suma un balanç de dues victòries i dues derrotes

L’Amac Automotive CFS Montcada 
engega la lliga de forma positiva

FUTBOL SALA. PRIMERA CATALANA FEMENINA

¶� ·�~¸¹����� º~¸»¹�¼� ½� ¾��¿�» À ns a la 12a posició del grup 5è de 
Tercera Nacional després de perdre el 21 d’octubre al pavelló Miquel 
Poblet contra el FS Sant Cugat (3-5). L’equip d’Álex Fernández encara 
no ha puntuat com a local i ha disputat una jornada menys que els seus 
rivals ja que el partit que havia de jugar el dia 27 a Arenys de Munt es va 
ajornar. D’altra banda, el Maderas San Andrés CFS Montcada B suma 
set punts, i amb un partit menys, és sisè al grup 3r de Segona Catalana 
després d’empatar el seu últim partit contra l’AP Nou Escorial B (3-3). 
Al grup 1r de Tercera Catalana, el Hierros Iserte CFS Montcada C, que 
el dia 21 va guanyar el seu primer partit a la pista de la Penya Barça 
Barberà del Vallès (2-3), ocupa la desena posició amb 4 punts | RJ 

   Cara i creu per als altres equips sèniors del club

Després d’haver guanyat dos partits seguits, el sènior femení va perdre contra l’Arenys de Munt (2-4)
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...També és notícia....................................

ÁÂ ÃÄÂÂÅÆ ÇÈÉ ÇÊËÌÍ
aconsegueix la 
primera posició 
a la classifi cació 
per equips de la 
Lliga Catalana
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PATINATGE 
DE VELOCITAT

El Roller Can Cuiàs ha guanyat, amb un total de 7.102 punts, la Lliga Ca-
talana de patinatge de velocitat que va fi nalitzar el 27 d’octubre a Reus. 
El club local va ser el millor –per davant del Nàstic de Tarragona i el 
Delta Prat– en una classifi cació per equips que surt de la suma de punts 
d’aquesta última prova i les tres celebrades anteriorment a Viladecans, 
Lliçà i Montcada. A nivell individual, Jorge Fernández i Noelia Lumbreras 
s’ha proclamat campions a les categories màster 50 i 40, respectiva-
ment. També han pujat a la segona posició del podi el benjamí Adrián 
Rodríguez, el màster 30 Jordi Lagares i el màster 50 Ramón Subirats 
mentre que han estat tercers els màsters 30 Danny Molina i Sheila Juan. 
En aquesta mateixa competició, la montcadenca Mireia Téllez (Delta 
Prat) va fi nalitzar al quart lloc a la categoria alevina. D’altra banda, el 
Roller Can Cuiàs va obtenir la cinquena posició a la classifi cació general 
per equips de la Interlliga de Comunitats que va fi nalitzar el 21 d’octubre 
amb la disputa del Trofeu Nacional de Lliçà d’Amunt | RJ

Marc Castillo i Mari Hernández obtenen 
la sisena posició amb Catalunya a l’Europeu
Els dos jugadors del CK Montcada –a 
la foto– van aconseguir amb la selecció 
catalana la sisena posició al campionat 
d’Europa que es va disputar entre el 13 
i el 21 d’octubre a Holanda. Catalunya, 
que a l’edició del 2016 va obtenir una 
històrica medalla de bronze, va fi nalit-
zar la primera fase a la segona posició 
amb un balanç d’una derrota contra la 
potent Holanda (31-13) i dues victòries 
contra Polònia (11-13) i Anglaterra 
(18-17). En aquest últim partit, Marc 
Castillo, que va ser el màxim encistellador català amb 20 punts, va acon-
seguir la cistella defi nitiva del triomf als últims segons. Una derrota contra 
Portugal (21-13) va deixar l’equip dirigit per David Guzmán i Xavi Vidal fora 
de la lluita per les medalles. Finalment, Catalunya va acabar a la sisena 
posició després de superar Hongria (17-22) i perdre contra la República 
Txeca (20-17). Holanda va ser la guanyadora d’una competició que es va 
disputar a les ciutats de Drachten, Gorredijk, Heerenveen i Leeuwarden | RJ
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EXCURSIONISME
ÑÄÒÈ ÍÄÆÓËÔÈ ÔÅÂ ÕÄÉÓÖÈÔÈ ÇÈ×ËÉÈ È ÇÈÉ ÇÊËÌÍ
El cicle d’excursions que promouen El Cim, el CEAV i el CECC amb la 
col·laboració de l’IME proposa una nova sortida de 15 km que es farà 
el 4 de novembre amb destinació al Mirador de l’Estrella-Can Cuiàs. 
Les persones interessades a fer-la es poden inscriure a la seu de l’IME 
(Tarragona, 32), per telèfon (935 650 999) o a través del correu elec-
trònic ime@montcada.org. També es podran fer el mateix dia, a les 
8.30h, al punt de sortida, davant del pavelló Miquel Poblet | RJ

Continuen obertes les inscripcions per a la Kami-Cei
Tothom que vulgui participar a la caminada que el Club Excursionista 
Independent de Catalunya (CEI), amb seu a Sant Cugat del Vallès, or-
ganitzarà l’11 de novembre a la serralada de Marina tenen temps per 
fer la seva inscripció fi ns al dia 4 al bloc de l’entitat kamicei.blogspot.

com. L’excursió sortirà i arribarà davant del pavelló Miquel Poblet i hi 
haurà tres recorreguts de 15, 19 i 25 km, tot i que l’inici i el fi nal seran 
comuns. Els montcadencs que hi vulguin participar, i que estiguin 
federats, tindran un descompte i pagaran 12 euros, el mateix preu 
que els socis del CEI | RJ

TENNIS DE TAULA
ØÆÅÍ ÒËÖÓÙÆËÅÍ ÍÅÚÊËÔÅÍ ÛÅÆ ÈÂ ÍÜÉËÄÆ Ý ÔÅÂ ÇØØ ÞÈ ßÉËà
El primer equip de la secció de tennis de taula de La Unió ha encadenat 
tres victòries seguides al grup 1r de Preferent que l’han situat a la cinque-
na posició amb 8 punts. El sènior A està empatat amb altres tres rivals i 
es troba a dos punts del líder, la UE Sant Cugat. En canvi, els sèniors B i 
C, que juguen a Segona A i Tercera, respectivament, encara no han pogut 
aconseguir cap victòria aquesta temporada. D’altra banda, Irene Aguado 
va participar el 27 d’octubre en una concentració al CAR de Sant Cugat i 
disputarà, a partir del 2 de novembre, a Bàscara (Girona) la fase de clas-
sifi cació per al torneig estatal, debutant a la categoria alevina. També hi 
competirà, en aquesta mateixa categoria, el seu company Álex López | RJ

FUTBOL 
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torna a sumar punts
Després d’haver encaixat tres 
derrotes seguides  –l’última con-
tra un dels líders, el FC Girona B 
(1-0)–, la UE Sant Joan-Atlètic va 
tornar a puntuar amb l’empat que 
va aconseguir el 28 d’octubre a 
l’estadi de Can Sant Joan contra 
la UE Llagostera B (3-3). L’equip 
de Paco Hidalgo només ha guan-
yat un partit aquesta temporada i 
és, amb 8 punts, catorzè del grup 
1r de Primera Catalana | RJ ��Î��
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El conjunt vermell ha puntuat a 
les últimes quatre jornades del 
grup 2n de Primera Catalana 
amb un balanç de dues victòries, 
com a local, i dos empats, a fora 
de casa. Després de superar el 
Femení Manu Lanzarote C (4-
1) a l’estadi de Can Sant Joan, 
l’equip d’Antonio Moya va empa-
tar al camp del CE Seagull B (3-
3). Les ‘reds’ han pujat fi ns a la 
novena posició, amb 8 punts | RJ ��Î��
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L’equip de Javier Córdoba, que va 
començar la lliga al grup B de 3a 
Catalana amb una derrota a la pista 
del Llavaneres-Caldes d’Estrac (31-
30), ha encadenat tres victòries 
contra l’H. Garbí B (28-27), el BM 
Pau Casals (27-30) i l’Esportiu Cas-
telldefels (27-23) que l’han situat al 
tercer lloc, amb 6 punts. A Primera 
Estatal, el sènior A és setè després 
de perdre a Sant Quirze (43-26) i 
empatar a 30 contra La Roca | RJ ����
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Salle puja al tercer lloc

El primer equip del club de Terra 
Nostra ha encadenat cinc jornades 
sense perdre al grup 9è de Tercera 
Catalana amb un balanç de quatre 
victòries i un empat. Després de 
derrotar l’UD Lourdes a l’estadi de 
la Ferreria (2-0), l’equip de Robert 
Villa va guanyar al camp del CD 
Montornés Norte (1-3), fet que l’ha 
permès pujar fi ns a la cinquena po-
sició, amb 17 punts | RJ 
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per a la UD Santa María

El FB Montcada no perd 
des de fa quatre partits
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part mitja de la classifi cació a Primera

El Hierros Iserte CFS Mont-
cada B ocupa, amb 7 punts, la 
setena posició al grup 4t de Pri-
mera Divisió. Els montcadencs 
van puntuar a les tres primeres
jornades gràcies a dues victòries 
a casa contra l’FS Sant Cugat 
(4-1) i el CFS Molins 99 (5-1) 
i un empat a la pista del CFS 
Manresa-Castellgalí B (3-3). Al 
seu últim partit com a visitant, 
el juvenil B que entrena Óscar 
Castillo va encaixar la seva 
primera derrota a la pista de 
l’Olímpic Floresta (5-0) | RJ ij �wz=nAj q >=j vp�rsno@?>? z? >=mwo?k =j � >ts@owmk= ?{m wn? zA@o�kA? @snok? jtp� �?no vw�?o �����
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El Hierros Iserte ha perdut el seu primer partit després de la disputa de quatre jornades
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L’equip blau encara no ha pogut guanyar cap partit al nivell C

BÀSQUET
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encaixa quatre derrotes

El cadet B de la UB MiR no 
està tenint sort en el seu inici 
de temporada al grup 8è del 
nivell C. De moment, l’equip 
que entrena Miquel Morató no 
ha pogut guanyar cap partit i 
ha perdut a les quatre jorna-
des que ha disputat contra el 
CB Llinars (49-51) –a la foto–, 
el CB Lliçà de Vall (62-54), el 
CB Vila de Montornès (42-70) 
i el CB Les Franqueses (61-84). 
L’equip és el cuer en un grup 
format per cinc equips | RJ
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El cadet B va perdre contra el CB Llinars (49-51)

El juvenil A del CH La Salle, 
que va quedar últim a la fase de 
classifi cació per poder disputar 
la Lliga Catalana, està oferint un 
gran rendiment en el seu inici de 
temporada a Primera. El con-
junt que entrena Josep Maresma 
es manté invicte després de la 
disputa de tres jornades i és el 
líder del grup F gràcies a les tres 
victòries que ha aconseguit, de 
manera contundent, contra l’Es-
portiu Castelldefels (12-32), el 
CH Parets (34-14) i l’Handbol 
Empordà Roses (42-20). 

HANDBOL
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és líder amb un ple de victòries
L’equip ha guanyat els tres partits que ha disputat al grup F de Primera Catalana

Rafa Jiménez | R=>?@@AB

ijy �w�?>sky >=j �wz=nAj A i el seu tècnic, Josep Maresma, durant el temps mort d’un partit

L’equip vermell ha encaixat tres derrotes consecutives

FUTBOL
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juvenil B del FB Montcada

El juvenil B del FB Montcada 
no està tenint un bon inici de 
temporada al grup 34è de Se-
gona Divisió. L’equip vermell, 
que va debutar el 6 d’octubre 
amb un empat a l’estadi de la 
Ferreria contra el CF Sabadell 
Nord (3-3), no ha pogut tornar 
a puntuar després d’encaixar 
tres derrotes consecutives: una 

a casa contra el CFU Can Rull 
Rómulo Tronchoni (2-4) i dos 
com a visitant contra el CF Ra-
cing Vallbona (2-1) i l’EF Saba-
dell (4-3). 
Amb aquest balanç de resul-
tats, el juvenil B ocupa, amb 1 
punt, la tretzena posició de la 
classifi cació en un grup format 
per un total de 16 equips | RJ
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El juvenil B del FB Montcada va perdre el 20 d’octubre contra el CFU Can Rull Rómulo Tronchoni (2-4)

FUTBOL SALA
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per a Marina Castro

Marina Castro, nedadora del 
CN Barcelona que s’entrena en 
règim intern al CAR de Sant 
Cugat amb l’equip nacional de 
fons, ha estat seleccionada per la 
Federació espanyola, juntament 
amb altres 10 nedadors, per par-
ticipar en una concentració al 
CAR de Sierra Nevada que va 
començar el 19 d’octubre i que 
fi nalitzarà el 10 de novembre.
Castro, de 19 anys, va deixar 
momentàniament aquesta pre-

paració en alçada per participar 
el 27 d’octubre a la 5a edició de 
la International Swim Marathon 
que es va disputar a l’illa portu-
guesa de Madeira. La nedadora 
montcadenca va fer la cursa de 
10 quilòmetres en un temps de 
2 hores, 16 minuts i 55 segons, 
aconseguint el millor temps a la 
categoria absoluta i sent segona 
de la classifi cació general per 
darrera de la també espanyola 
Aroa Silva, de 16 anys | RJ

La montcadenca, que pertany 
al Club Gimnàstic Catalunya, 
participarà el 8 de novembre al 
campionat d’Espanya que es dis-
putarà a Múrcia. Martínez, de 19 
anys, competirà a la categoria ju-
venil amb l’aparell de cèrcol | RJ

Laura Martínez, 
al campionat 
d’Espanya


