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La ciclista Anna Villar, de 34 anys, 

es retira provisionalment a causa 

dels seus problemes de salut

Marina Castro, nedadora de 
18 anys del CN Sabadell, va 
aconseguir la medalla d’or a 
la categoria júnior 2 durant el 
Campionat de Catalunya de 
Fons Indoor que es va disputar 
el 15 de gener a la piscina de 
Can Llong de Sabadell. Castro, 
que no ha pogut entrenar-se al 
100% a les últimes setmanes 
per culpa d’unes molèsties a l’es-
patlla, va guanyar la prova dels 
3.000 metres amb un temps de 
34:26.55, aconseguint la tercera 
millor marca entre les nedado-
res de categoria absoluta. Amb 
aquest bon resultat, la montca-
denca, que també va guanyar la 
classifi cació per clubs a la cate-
goria júnior femenina, ha obtin-
gut el seu bitllet per al Campio-
nat d’Espanya que es disputarà 
el 24 de febrer, a Mataró | RJ

Marina Castro 
guanya l’or a la 
prova de 3.000 
metres indoor 

HANDBOL
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Els montcadencs Mireia Heredia, 
del cadet del CH La Salle, i Josep 
Quirós, del juvenil del BM Grano-
llers, es van proclamar campions 
d’Espanya durant el torneig que 
es va disputar entre el 2 i el 7 de 
gener a Galícia i que va ser domi-
nat per Catalunya amb un total de 
cinc medalles d’or i una d’argent. 
L’equip juvenil es va passejar du-
rant la competició i va guanyar tots 
els partits que va disputar a la pri-
mera fase contra Navarra (27-17), 
Euskadi (37-7) i Castella i Lleó (51-
22). Abans de superar Andalusia a 
la fi nal per 27 a 25, els catalans van 
derrotar Castella la Mantxa (38-
17), als quarts de fi nal, i Madrid 
(26-24), a la semifi nal. Tot i haver 
patit un procés gripal abans de co-
mençar el torneig i de tenir molès-
ties als dos turmells, Quirós, de 17 
anys, va oferir un gran rendiment 
i va marcar 10 gols contra Castella 
i Lleó, sent escollit com el millor 
jugador d’aquest partit. 

“La progressió de Josep està sent 
molt bona i està aprofi tant el fet 
d’estar en un club amb molta 
competència. És molt treballa-

dor i, amb el temps, s’està fent un 
jugador més complet, millorant 
a la part defensiva”, ha comentat 
el seu pare, José Quirós, qui també 
és entrenador del cadet femení del 
BM Granollers i que va viatjar fi ns 
a Galícia per veure l’èxit del seu 
fi ll i de dues de les seves jugado-
res que formen part de la selecció 
cadet femenina. Sense temps per 
descansar, Quirós ha estat convo-
cat per la Federació espanyola per 
participar a unes jornades de for-
mació que es faran entre el 8 i el 15 
de febrer al CAR de Serra Nevada, 
a Granada, amb altres 60 jugadors 
nascuts entre els anys 2000 i 2001. 

Cadet femení. Per segona vegada 
consecutiva, Mireia Heredia, de 15 
anys, es va proclamar campiona 
d’Espanya amb la selecció cadet 
femenina, repetint l’èxit de l’any 
passat a Blanes. El conjunt cadet 
també es va mantenir invicte du-
rant tota la competició, guanyant 
la fi nal contra Madrid (35-30). A 
la primera fase, va aconseguir la 
victòria contra Navarra (25-22), 
Madrid (27-25) i Canàries (30-29). 
Als quarts de fi nal, les catalanes 
van superar l’Aragó (25-15) i a 
les semifi nals, Euskadi (25-24). 
Tot i patir alguns problemes físics, 
Heredia, que també s’entrena a la 

Residència Joaquín Blume gràcies 
a una beca, va ser titular a tots els 
partits i va tornar a demostrar el 
seu gran nivell de joc com a pivot, 
una posició diferent a la que ocu-
pa al CH La Salle, on juga de la-
teral. “Els seus èxits són fruit del 
treball i el fet de jugar en dues 
posicions diferents, que unit a la 
seva corpulència, l’han convertit 
en una jugadora molt versàtil 
i polivalent”, ha comentat el seu 
entrenador, Àlex Expósito, qui es 
mostra confi at que el cadet femení 
lassal·lià pugui assolir aquesta tem-
porada grans fi tes a nivell català i 
estatal.

Rafa Jiménez | %&'())*+

El juvenil Josep Quirós i la cadet Mireia Heredia van tornar del Campionat d’Espanya amb una medalla d’or conquerida amb la selecció calatana 
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Castro, a la dreta, amb un company del CNS

NATACIÓ

Ambdós van oferir un 
gran rendiment i no 
van perdre cap partit 
amb els seus equips



28Gener 2018 28Esports

Anna Villar, de 34 anys, ha 
anunciat que no participarà en 
cap competició durant el 2018 a 
causa de la miocardiopatia que 
se li va detectar al mes d’abril de 
l’any passat durant la disputa de 
la Copa de França. De moment, 
la ciclista de l’equip Massi-Biking 
Point, que va ser operada al mes 
de setembre, es retira temporal-
ment a l’espera de conèixer els 
resultats de les proves genètiques 
a què s’ha sotmès. 

Com ha viscut tot aquest 
temps de baixa des que va 
patir la taquicàrdia a França?
Al principi, m’ho vaig prendre 
amb calma perquè va ser una 
cosa bastant greu. Quan van 
anar passant els mesos, vaig co-
mençar a sentir la necessitat de 
tornar a entrenar i a competir, 
però vaig rebre el suport de la 
família, els companys i l’equip. 
Ara els metges em deixen fer es-
port de manera controlada i això 
m’ha alliberat perquè puc fer el 

que més m’agrada, encara que 
sense competir.
Què li han explicat els metges? 
D’on prové el seu problema?
Aquestes miocardiopaties tenen 
un component genètic i es poden 
o no desenvolupar. En el meu 
cas, el fet d’haver-me dedicat a la 
competició esportiva durant 17 
anys ha afavorit la seva aparició. 
Mai sabrem què m’hagués pas-
sat amb una vida més sedentària. 
Fins que no tingui tots els resul-
tats que m’estan fent, prefereixo 
matenir-me al marge de la com-
petició perquè no es pot jugar 
amb el cor. Només en tenim un 
i s’ha de cuidar!
El seu currículum és espectacu-
lar. Esperava arribar tant alt?
He tingut sort de trobar-me amb 
uns equips i uns patrocinadors 
que m’han permès tenir aquesta 
evolució. Aquest esport m’apassi-
ona, el porto a la sang, i he pogut 
competir i viatjar a molts llocs. 
Estic molt orgullosa del meu pal-
marès. No me’n penedeixo de 
res del que he fet i espero poder 

transmetre tots els meus coneix-
ments a noves generacions.
El ciclisme, però, no desapa-
reixerà de la seva vida per-
què la seva parella, Pau Ege-
da, encara es manté en actiu.  
Sí, continuaré anant a les curses, 
donant-li suport i assistència al 
Pau. Que jo no pugui competir, 
no signifi ca res i buscaré la for-
ma d’estar connectada a aquest 
esport. Quan es tanca una porta, 
se n’obre una altra.
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Anna Villar es retira temporalment 
a causa d’una miocardiopatia 

Per primera vegada, ha guanyat dos partits consecutius

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

WXY fi nal de la primera 
volta per a l’UE Sant Joan
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L’UE Sant Joan-Atlètic està 
vivint el seu millor moment 
de la temporada al grup 1r de 
Primera Catalana i, després 
d’haver sumar 10 punts a les 
últimes cinc jornades, ha arri-
bat al fi nal de la primera volta 
ocupant una còmoda desena 
posició amb 23 punts (7 victò-
ries, 2 empats i 8 derrotes). Per 

primera vegada en aquesta lli-
ga, l’equip de Paco Hidalgo ha 
encadenat dues victòries segui-
des contra el cuer, l’UE Cas-
tellar (0-3), i el sisè classifi cat, 
l’UE Vic (0-3). El montcadenc 
Albert Jiménez ha estat un dels 
jugadors més destacats, aconse-
guint tres gols en aquestes dues 
últimes victòries seguides | RJ 
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Anna Villar, als estudis de Montcada Ràdio

FUTBOL FEMENÍ
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amb una remuntada contra el CFJ Mollerussa (4-2)
Amb un hat-trick 

d’Ainara Talavera, 
el sènior femení del 
FB Montcada va 
capgirar un marca-
dor advers i va tan-
car la primera volta 
amb una victòria a 
l’estadi de Can Sant 
Joan contra el CFJ 
Mollerussa (4-2). El 
triomf contra l’equip 
lleidatà va arribar una setmana després d’haver encaixat la se-
gona derrota de la temporada al camp del líder, el FC Fundació 
Terrassa (3-0). Amb aquest balanç de resultats, l’equip d’Antonio 
Moya inicia la segona part de la temporada a la quarta posició 
amb 26 punts (7 victòries, 5 empats i 2 derrotes) i empatat amb 
el tercer, el CE Mercantil | RJ

FUTBOL. SEGONA CATALANA 
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des de l’arribada de ‘Pinti’ a la banqueta verda 

Després de cinc partits sense 
guanyar, José Manuel Martín 
‘Pinti’ va celebrar el 14 de gener 
la seva primera victòria com a en-
trenador del CD Montcada. Amb 
dos gols de José Luis Casillas i 
Alejandro Escruela, els verds van 
tancar la primera volta al grup 
2n de Segona Catalana amb un 
triomf contra l’UD Parc (2-1) 
que els situa a la dotzena posi-
ció, amb 20 punts. L’equip s’ha 
reforçat amb el fi txatge del de-
fensa Cristian Pablo –a la foto–,
que va debutar com a titular a 
l’últim partit de lliga | RJ
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la seva trajectòria professional un 
palmarès espectacular. A nivell es-
tatal, ha estat campiona d’Espanya 
sots-23, doble campiona a la cate-
goria absoluta, tres vegades cam-
piona a la modalitat de marató i 
altres quatre en relleus. Als cam-
pionats d’Espanya, acumula tres 
medalles d’argent i una de bronze. 
A nivell català, ha estat fi ns a vuit 

vegades campiona de Catalunya i 
també es va proclamar campiona 
de ciclocross en una ocasió. Villar, 
que va ser escollida com la millor 
esportista de Montcada als anys 
2011 i 2013, també ha competit a 
nivell internacional, acabant entre 
les 10 primeres en Mundials de 
marató, entre les 15 primeres en 
Campionat d’Europa i entre les 18 
primeres a la Copa del Món | RJ

Una trajectòria de 17 anys plena d’èxits i títols

El segon equip del club de Terra Nostra és cuer amb 7 punts

FUTBOL. UD SANTA MARÍA
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amb el fi lial de 4a Catalana

Manuel Colete va debutar el 13 
de gener a la banqueta de l’UD 
Santa María B amb una derro-
ta a l’estadi de la Ferreria contra 
l’EF Base Ripollet (1-3). El segon 
equip del club de Terra Nostra, 
que ha estat sancionat per la Fede-
ració per no haver pogut reunir
els jugadors necessaris per dis-
putar el primer partit de l’any al 
camp del líder, l’UD Montsant 
de la Peira, ha acabat la primera 
volta al grup 8è de 4a Catalana 
a l’última posició, amb 7 punts. 
“El meu objectiu és recuperar 
l’actitud anímica dels jugadors 

perquè tornin a competir i 
continuar amb la seva forma-
ció per poder arribar al pri-
mer equip”, ha dit Colete | RJ

§(e^&[ ¨`[&f&k tècnic de l’UD Santa María B

Tot i haver aconseguit per ter-
cera vegada aquesta temporada 
encadenar tres victòries segui-
des, l’UD Santa María no va 
poder fi nalitzar la primera volta 
amb un nou triomf al camp del 
FC Caldes de Montbui, líder 
destacat del grup 9è de Tercera 
Catalana amb 48 punts. L’equip 
de Robert Villa va perdre per 3 
a 0 i ha tornat a baixar fi ns a la 
sisena posició, amb 31 punts. Els 
de Terra Nostra, que tenen un 
balanç de 10 victòries, 1 empat 
i 6 derrotes, estan empatats amb 
el cinquè, l’UE Sant Celoni | RJ

El sènior A cau 
al camp del líder 
després de tres 
victòries
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.....Minut i resultat....................................

BÀSQUET
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contra Pere Oliva 

L’Audiència Provincial de Barce-
lona ha desestimat el recurs pre-
sentat per Luis Miguel Rodríguez 
–expresident del CB Montcada en-
tre el 2010 i el 2012– contra la re-
solució dictada el passat 2 de juny 
pel Jutjat d’Instrucció número 3 de 
Cerdanyola en relació a la querella 
contra Pere Oliva, que també va 
ser màxim responsable del club 
entre el 1998 i el 2006, per un pre-
sumpte delicte d’estafa i falsedat 
documental durant la seva gestió 
al capdavant de l’entitat esportiva. 
L’Audiència també ha conclòs, a 
l’igual que el Jutjat, que no hi ha 
indicis que Oliva s’hagués apropiat 
de gairebé 3 milions d’euros del 
club, tal com afi rma el denunciant. 
“Sempre he mantingut que mai 

vaig cometre cap delicte, per això 

celebro que fi nalment el meu nom 

i el del CB Montcada quedin lliu-

res de tota sospita”, ha dit Oliva | PA 

HANDBOL
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seguides amb un triomf contra l’OAR Gràcia (32-28)

Després d’haver perdut a les qua-
tre jornades anteriors, el sènior A 
del CH La Salle es va poder re-
trobar amb la victòria en l’últim 
partit de la primera volta que es 
va disputar el 13 de gener contra 
l’OAR Gràcia de Sabadell (32-28)  
–a la foto. Amb aquest triomf, 
l’equip de Pau Lleixà ha acabat la 
primera volta al grup D de Prime-
ra Estatal a la desena posició amb 
12 punts. Al grup B de Tercera 
Catalana, el sènior B lassal·lià 
suma 11 punts i és novè després 
d’haver encaixat dues derrotes 
seguides contra el CH Cerdanyola 

B (30-29) i el CH Terrassa B (30-
31). Al grup B de Primera Cata-
lana, el sènior femení es manté a 
la segona posició amb 16 punts i 
amb una única derrota en contra 
en 9 jornades | RJ 
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El FB Montcada continua 
sense trobar una línia 
regular de resultats
´� sènior vermell va començar l’any 
amb una derrota a la pista del CFS 
Prosperitat B (4-2), tot i avançar-se 
en el marcador amb un 0 a 2. 
L’equip de José Luis Carrasco, que 
va acomiadar el 2017 amb una 
victòria contra el Castellnou (7-5), 
suma 11 punts i, a manca d’una 
jornada per acabar la primera volta, 
és desè al grup 2n de Segona Ca-
talana. Al grup 4t de Tercera, l’AE 
Can Cuiàs encadena tres triomfs 
seguits contra l’CE González-Serra 
B (1-6), el FS Rubí Nord (7-1) i el 
CEF Can Mir-Rubí (2-4) i és quarta 
amb 24 punts | RJ 

st �¬y�x� ±���y� }�
l’UB MiR només ha 
pogut guanyar tres 
dels deu partits que 
ha disputat
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BÀSQUET A manca d’una jornada per acabar la primera volta, el sènior femení de 
l’UB MiR és penúltim del grup 3r del Campionat Territorial de Tercera Ca-
tegoria, amb 13 punts i un balanç de tres victòries en 10 jornades, havent 
perdut els seus dos últims partits contra el BC Canovelles (75-39) i el CB 
Mollet (35-65). Tot i aquest balanç negatiu, el seu tècnic, Sergi Giner –a 
la foto, durant un temps mort– analitza positivament la temporada: “Hem 

tingut opcions en alguns partits que hem perdut i no veig les derrotes 

com un fet negatiu, sinó com una oportunitat per veure els nostres 

punts febles i així poder treballar per corregir-los”. Les montcadenques 
fi nalitzaran la primera volta el 20 de gener a la pista del CB Tona i el dia 
28 disputaran el partit ajornat contra el Bàsquet Sant Fost. De cara a la 
segona volta, Giner es marca l’objectiu de generar “més opcions en atac 

i fer-nos més fortes en els nostres partits com a locals” | RJ

Després d’haver acomiadat el 2017 
amb una sorprenent derrota al pa-
velló Miquel Poblet contra la Funda-
ció Esportiva Grama (3-4), el Bron-
cesval Montcada va iniciar el 2018 
amb una treballada victòria contra 
l’AEFS Arrels (6-5). Amb un balanç 
de set punts als quatre partits se-
guits que ha disputat com a local, 
l’equip d’Alex Fernández suma 26 
punts i ocupa la quarta posició, a 
quatre del líder, l’FS Isur. Els mont-
cadencs tancaran la primera volta 
el 20 de gener amb la visita a la 
pista del CUFS Lloret Costa Brava. 
D’altra banda, el Maderas San An-

drés CFS Montcada B només ha 
sumat un punt als últims tres partits 
que ha disputat i és setè, amb un 
partit menys que alguns dels seus 
rivals, al grup 4t de Tercera Catala-
na, amb 14 punts | RJ 

FUTBOL SALA
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ha disputat, de manera seguida, al pavelló Miquel Poblet

TENNIS DE TAULA
st ¶¬ ·��y }� ¸|}|t ��¹|����� t�� �y�{���{�xy� � º nalitza 
amb la victòria de Carlos García (Falcons Sabadell)

Carlos García, del Falcons Sabadell, 
va guanyar el 6è Open de Nadal 
que el CTT La Unió va organitzar 
el 30 de desembre a La Unió. José 
Martín, del club local, va quedar en 
segona posició. El seu company 
Carlos Fernández va compartir 
el tercer lloc amb Francisco Fer-
nández (CTT Olesa). A la catego-
ria infantil, la montcadenca Irene 

Aguado va ser la millor classifi cada, 
aconseguint el passi de grup. El 
club ha fet una valoració molt posi-
tiva de la competició ja que es van 
exhaurir les 36 places disponibles. 
D’altra banda, el primer equip local 
ha acabat la primera volta al grup 1r 
de Primera Provincial a la primera 
posició, amb 20 punts i una única 
derrota en 11 jornades | RJ 
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ESCACS
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a Lliga Catalana amb la presència de dos equips sèniors

La Unió Escacs Montcada afronta 
aquesta temporada una nova parti-
cipació a la Lliga Catalana d’escacs 
amb la presència de dos equips 
sèniors, que jugaran a Primera 
Divisió i a Segona Provincial, res-
pectivament. El sènior A, que no va 
poder evitar el descens des de Di-
visió d’Honor i que comptarà amb 

el reforç del GM colombià Cristian 
Ríos en jornades puntuals, jugarà al 
grup 2n i debutarà el 21 de gener a 
la sala polivalent del pavelló Miquel 
Poblet contra l’Andorra. Per la seva 
part, el segon equip jugarà al grup 
6è de Segona Provincial i disputarà 
el seu primer partit a casa, el 28 de 
gener, contra el Peón Negro | RJ   

EXCURSIONISME
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Montcada Camina 2018

El nou programa de sortides que 
promouen l’IME i els tres centres 
excursionistes locals –El Cim, el 
CEAV i el CECC– es presentarà el 
24 de gener, a les 19h, a la Casa de 
la Vila. La primera excursió es farà 
el 5 de febrer a Sant Pere de Reixac 
amb inici, a les 9h, des del pavelló 
M. Poblet | RJ 
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la jugadora més jove a debutar 
amb el primer equip del FC 
Barcelona a Primera Divisió 
des de la professionalització 
d’aquesta secció, al 2005. La da-
vantera montcadenca va jugar 
els últims cinc minuts del partit 
que el seu equip va disputar el 
14 de gener contra el CFF Zara-
goza i, amb 16 anys, 5 mesos i 2 
dies, va superar el rècord ante-
rior que tenia Patri Guijarro (17 
anys, 8 mesos i 7 dies). Pina va 
començar a jugar a futbol sala a 
La Salle i, als 11 anys, va fi txar 
pel RCD Espanyol, club que va 
deixar dues temporades després 

per anar al Barça. “Debutar a 
Primera ha estat un somni 
fet realitat i una experiència 
increïble. Estic molt conten-
ta per haver tingut aquesta 

oportunitat i seguiré trebal-
lant per poder consolidar-me 
al primer equip”, ha dit Pina, 
que és internacional amb la se-
lecció espanyola sot-17.

FUTBOL FEMENÍ
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amb 16 anys, amb el FC Barcelona
La montcadenca és la futbolista més jove que juga a Primera amb l’equip blaugrana

Rafa Jiménez | %&'())*+

La montcadenca Clàudia Pina está considerada com una de les grans promeses del futbol femení
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El club vermell va orga-
nitzar un torneig per ale-
vins que es va disputar a 
l’estadi de la Ferreria en-
tre el 27 i el 29 de desem-
bre. Hi van participar els 
sis equips de l’entitat i 18 
més de clubs convidats: 
Juan XXIII, UE Castellar, 
Tibidabo Torre-Romeu, 
U. Llefi à, CE Sabadell, 
Arrabal, FC Ripollet, Lliçà 
d’Avall i Can Trias | RJ ,½01.
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FUTBOL SALA
�|���� }�t �u° wxyz{|}|ê |�~ ìí î��|}x�� tx{|t�
Per segon any consecu-
tiu, el CFS Montcada va 
organitzar un campus de 
tecnifi cació que va ser di-
rigit per Álex Fernández, 
director esportiu del club i 
entrenador del seu primer 
equip. Aquesta activitat, 
destinada a infants nas-
cuts entre 2002 i 2011, es 
va realitzar entre el 27 i el 29 de desembre al pavelló Miquel Poblet i 
va comptar amb la participació d’un total de 25 jugadors | RJ 
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HANDBOL
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Una vintena d’infants 
va participar a la prime-
ra edició del Campus 
de Tecnifi cació que el 
CH La Salle va organit-
zar entre el 27 i el 29 
de desembre al pavelló 
de l’escola lassal·liana. 
A cada jornada es van 
treballar diferents as-
pectes del joc: els con-
ceptes defensius, a cà-
rrec de Pepe Mesas; els ofensius, amb Toni Alférez –a la foto–, i els 
llançaments, amb Albert Maresma | RJ 

ESCACS
é̄·��y ¸|}|t ���y��� �|���~ð �y| z��yz�y| }� î��|}x��

El torneig de partides rà-
pides que l’UE Montca-
da va organitzar el 22 de 
desembre al pavelló Mi-
quel Poblet va comptar 
amb la participació de 
26 jugadors, 18 infantils 
8 sèniors. El torneig no 
tenia un caire competi-
tiu i es van sortejar uns 
obsequis entre els parti-
cipants | RJ ©-34
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L’UB MiR va celebrar el 27 i 28 
de desembre un torneig obert per 
a jugadors federats a la categoria 
pre-mini. Els partits es van jugar 
a la pista coberta de la Zona Es-
portiva Centre amb la participa-
ció de dos equips del club local  
i sis conjunts convidats: UE Mar-
torelles, CB Nou Barris masculí i 
mixte, CN Terrassa, EB Acàcies i 
Sant Gabriel de Ripollet | RJ
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Es farà el 27 de gener, de 9 a 13h, a la Zona Esportiva Centre

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
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d’esports individuals

L’IME i el CDEM organitzen 
el 27 de gener una trobada d’es-
ports individuals que es farà a 
la Zona Esportiva Centre, de 9 
a 13h. Aquesta activitat segueix 
el model de la Diada Esportiva 
amb esports col·lectius que ja es 
va fer al mes d’abril i comptarà 
amb alumnes d’escoles locals 
que faran exhibicions de karate, 
balls moderns, patinatge, esports 
de combat i psicomotricitat. D’al-
tra banda, el complex Montcada 

Aqua acollirà el 20 de gener la 
primera jornada del campionat 
comarcal de natació | RJ

El juvenil no pot plantar cara al Barça

El juvenil del CFS Montcada 
no va poder oferir gaire resistèn-
cia durant la visita que el FC 
Barcelona (2-10) va fer el 23 de 
desembre al pavelló Miquel Po-
blet, en partit corresponent a la 
17a jornada del grup 5è de Lli-
ga Nacional. L’equip que entre-
na Jaime Martínez està notant 
l’absència per lesió del seu capità, 
Joel Baltasar, i ha encaixat quatre 
derrotes seguides que l’han fet 
baixar fi ns a la cinquena posició 
amb 26 punts | RJZ[ q(af*f &efa& &[ ùa`e)&\p([ * &[ ú¨ ù(a)&[`e( &\ p( ]^_(a &[ ûü '& '&\&nma& ([ q(p&[[+ §ý þ`m[&f

L’equip de Jaime Martínez està notant l’absència per lesió del seu capità, Joel Baltasar

FUTBOL SALA. CFS MONTCADA
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L’atleta de la JAM, de 15 anys, 
va ser quart a categoria sots-16 a 
la 75a edició del Cros d’Elgoibar 
que es va disputar el 14 de gener. 
De la Torre va competir en re-
presentació de la selecció catala-
na i va fer el recorregut en 11 mi-
nuts i 16 segons, quedant-se a 12 
segons de la tercera posició. D’al-
tra banda, Hugo Calvó i Hugo 
Carreras, també de la JAM, van 
guanyar el Cros de Sant Sebas-
tià de Sabadell a les categories jú-
nior i cadet, respectivament, que 
es va disputar el 14 de gener | RJ 

Joan de la Torre 
acaba quart al 
cros d’Elgoibar
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Sergio González

P��������	
� �� �������� Als seus 20 anys, Sergio González ha assolit el somni de ser jugador de 
futbol sala de Primera Divisió. Es va iniciar al CFS Montcada i, després d’haver format part dels planters 
de l’AE Les Corts UBAE i del FC Barcelona, li va arribar fa dos anys l’oportunitat de debutar a la màxima 
categoria amb el Catgas E. Santa Coloma. La temporada passada va tornar al Barça i es va proclamar 
campió de lliga de Segona Divisió amb el fi lial, arribant a jugar alguns minuts amb el primer equip i 
debutant amb les seleccions espanyoles sots-19 i sots-21. Aquest estiu, va fi txar per l’Aspil Vidal Ribera 
Navarra de Tudela i ara està gaudint de la seva primera lliga com a jugador professional. Tot i estar ja 
a l’elit, Sergio no oblida els seus orígens al pavelló Miquel Poblet, se sacrifi ca en el seu temps lliure per 
estudiar una carrera universitària i gaudeix del camí que li resta per arribar encara més lluny.

‘Gaudeixo del camí que em 
porta als meus objectius’  

J��� � ������ ���� ��� �� ��� �����

cinc anys. Per què va escollir aquest 

esport?

Al meu germà i a mi ens van inculcar 
des de petits que era necessari rea-
litzar una activitat física complemen-
tària a l’escola. El meu pare era dele-
gat de pista al pavelló Miquel Poblet 
i m’encantava anar els dissabtes a 
veure el primer equip del CFS Mont-
cada. Recordo aquells temps com 
una explosió de felicitat perquè havia 
trobat l’esport que més m’agradava 
i havia fet uns amics increïbles que 
avui dia encara conservo. 
La relació amb el seu germà petit, 

que té una discapacitat física, sem-

bla molt especial.

El nostre lligam és indescriptible. Tot i 
que jo sigui el germà gran, el veritable 
exemple me’l dona ell cada dia. Qui-
que també fa esport i, després d’haver 
provat el futbol sala i l’atletisme, sem-

bla que s’ha quedat amb el bàsquet. Li 
agrada veure’m al costat de jugadors 
d’elit que abans miràvem per televisió. 
Una de les coses que més valoro és 
que la meva família gaudeixi del que 
jo faig. Sóc conscient de les hores que 
han invertit en mi perquè pogués tenir 
la millor formació i ara estan rebent la 
seva recompensa. 
Després d’haver jugat amb el Cat-

gas Santa Coloma i el FC Barcelona, 

aquest estiu li va arribar una oferta 

de l’Aspil Ribera Navarra. Com l’han 

rebut a Tudela?

És una ciutat semblant a Montcada 
en nombre d’habitants i ens conei-
xem tots. Aquí l’esport estrella és el 
futbol sala, ja que estem a la màxima 
categoria nacional. La gent està acos-
tumada al fet que vinguin jugadors de 
fora i el seu tracte és impressionant. 
Com va l’experiència de viure allun-

yat de la família per primera vegada?

Comparteixo pis amb dos companys 
d’equip: Ferran Plana i Daniel Mesa 
‘Lucas’. Els conec des de fa temps i la 
meva relació amb ells és molt bona. 
Ens dividim les tasques de la llar i 
crec que hem aconseguit tenir el pis 
sempre en bones condicions.

Ha estat molt difícil adaptar-se a ju-

gar Primera Divisió?

El ritme de competició és molt alt i la 
pilota va molt més ràpida que a Se-
gona, però estic molt còmode i em 
veig bé. L’entrenador m’està donant 
confi ança i jugo molts minuts. Espero 

seguir així i aconseguir l’objectiu de 
mantenir la categoria i, per què no, 
lluitar per entrar al play-off. 
Com combina l’esport profes-

sional i els estudis de doble 

grau d’Administració i Direcció 

d’Empreses més Dret? 

Cada cop es fa una mica més difícil 
compaginar-ho perquè els estudis i 
l’esport requereixen moltes hores de 
dedicació. De moment, puc seguir 
amb les dues activitats gràcies als 
mecanismes que té la Universitat 
de Barcelona i a les facilitats que em 
dóna el meu club. Aprofi to els viatges 
en autobús per repassar els apunts 
i em faig un planning setmanal per 
quadrar les hores dels entrenaments 
amb les disponibles per estudiar.
L’any passat va debutar amb les 

seleccions espanyola sots-19 i sots-

21. Somia amb l’absoluta?

Seria complir el somni més gran. 

Però això encara queda lluny i ara em 
centro a seguir treballant per fer-me 
un nom a la categoria i poder seguir 
progressant com a jugador i com a 
persona. El somni que ja he complert 
és el de poder reunir tota la família per 
veure’m jugar. Valoro molt gaudir del 
camí que em porta cap als meus ob-
jectius i, per ara, el futbol sala m’està 
fent créixer d’una manera que mai 
m’hagués imaginat.
Com seria la teva vida sense aquest 

esport? 

El futbol sala m’ha aportat tants valors 
i coneixements que no acabaria mai la 
llista i espero que encara me n’aporti 
molts més. Estic molt agraït al CFS 
Montcada perquè, des de ben petit, 
em va fer estimar aquest esport i em 
va donar uns amics per tota la vida. 
El futbol sala m’aporta sensacions, vi-
vències, amistats… Però, per damunt 
de tot, em dona felicitat i vida.

‘El futbol sala m’aporta 
sensacions, vivències, 
amistats… Però, per 
damunt de tot, em 
dona felicitat i vida’ 

jugador de futbol sala

A títol personal
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