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FUTBOL
L’UD Santa María provoca la 

primera derrota del CD Montcada 

a Tercera Catalana

2a quinzena | Nov

FUTBOL SALA

E� CFS Montcada va presentar 
el 12 de novembre al pavelló 
Miquel Poblet la seva estructura 
esportiva i tècnica d’una tempo-
rada especial en la que celebrarà, 
durant el proper any, el seu 35è 
aniversari. Fundat al 1982 i lluny 
de l’època daurada quan el club 
que presidia Eusebio Carrero va 
estar a punt de pujar en diverses 
ocasions a la màxima categoria 
del futbol sala nacional, l’enti-
tat ha iniciat un nou projecte 
cimentat des del planter i amb el 
primer equip a Tercera Nacional 
després del descens de la tempo-
rada passada. Dirigit per Pedro 
Litrán, el club ha apostat per un 
equip de coordinació format per 
tècnics joves i que té com a cares 
més visibles Álex Fernández, que 
també és entrenador del sènior 
A, i Xavi Romeo. 
Per a aquest nou curs, el club ha 
reduït la quantitat d’equips i ha 
confeccionat un total d’11: dos 
sèniors, que juguen a Tercera 
Nacional i a Segona Catalana 
respectivament, i nou de la base, 
liderats per un Juvenil que es 
manté a Lliga Nacional. La resta 
del planter del club està format 
per un juvenil B, un cadet, dos 
infantils, un aleví, un benjamí, 
un pre-benjamí i un equip de 
debutants. “Ens agradaria te-
nir més conjunts, però sabem 
fi ns a on podem arribar. In-

tentarem tornar a créixer i 
volem treballar bé perquè els 
jugadors que tenim es quedin 
amb nosaltres i perquè els que 
estan a fora vulguin tornar”, 
ha comentat Álex Fernández, qui 
també ha remarcat la importàn-
cia del 35è aniversari del club: 
“Un dels objectius d’aquest 
nou projecte és que la gent del 
municipi conegui tota la histò-
ria que hi ha darrera d’aquest 
club i que pugui recuperar la 
seva dimensió, tant a nivell es-
portiu com social”. 

Futur. Pedro Litrán, que va ser 
vicepresident durant l’etapa més 
gloriosa del club i que es mostra 
“orgullós” de poder continuar 
amb la línia que va iniciar Carre-
ro, valora positivament la quan-
titat d’equips que s’han creat
i el funcionament de la nova es-
tructura tècnica. Respecte al fu-
tur, Litrán es mostra optimista: 
“Sabem que és molt difícil arri-
bar al nivell del passat perquè 
ja no tenim aquell potencial
econòmic, però crec que en 
quatre o cinc anys tornarem a 
estar a dalt”. 
L’acte de presentació va comptar 
amb la col·laboració de l’escola 
de ball La Clave, de Mataró, i 
del gimnàs Gali, de Ripollet, que 
van  exhibir les seves habilitats 
abans de la sortida de tots els ju-
gadors.

El club, fundat al 1982, va presentar el 12 de novembre els 11 equips (2 sèniors i 9 del planter) que ha creat aquesta temporada

El CFS Montcada inicia un nou projecte amb la 
mirada posada en els seus 35 anys d’història

Rafa Jiménez |  �� ���� ����

Els debutants van ser els primers jugadors que van sortir a la pista durant la presentació i van fer-ho acompanyats dels integrants del sènior A de Tercera
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&' Broncesval manté la mateixa 
dinàmica des de l’inici de tem-
porada. L’equip d’Álex Fernán-
dez, que encara no ha puntuat 
a fora de casa i va perdre en la 
darrera visita a la pista del CE 
Vacarisses (6-5), va aconseguir 
el 12 de novembre la quarta vic-
tòria seguida al pavelló Miquel 
Poblet contra l’FS San Joan de 
Vilassar (4-0). Els montcadencs 
són vuitens amb 12 punts | RJ
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El CD Montcada va perdre el 12 
de novembre el primer partit de 
la temporada a Tercera Catala-
na després de caure en un intens 
derbi contra l’UD Santa María (3-
2). L’equip de Terra Nostra, amb 
un plantejament més defensiu 
del que és habitual, va aprofi tar 
a la perfecció les seves ocasions i 
va acabar la primera meitat amb 
un avantatge de 2 a 0, amb gols 
d’Omar López (13’) i Quim Trias
(37’). A la segona part, el CD 
Montcada va retallar distàncies al 
minut 53 amb un gol de Gerard 
Grau. A partir del 75’, el partit es 
va interrompre a causa d’una ba-
ralla a les grades entre afi cionats 
d’ambdós equips. Un cop que es 
va reprendre el joc, els verds van 
fer el gol de l’empat mitjançant 
Cristian Vaca. Quan semblava que 
el CD Montcada podria certifi car 
la remuntada, va arribar, quatre 
minuts més tard, el tercer gol del 
Santa Maria, aconseguit d’una ma-
nera magistral per Joan Obdulia, 
amb un xut des de fora de l’àrea. 
Després del partit, el tècnic de 
l’UD Santa María, Alfonso Torres, 
qui va haver de dirigir el seu equip 
des de la grada a causa d’una san-
ció, es felicitava per la bona feina 

feta pels seus homes, pressionant 
el rival i sortint al contraatac: 
“L’equip ha fet, tàcticament, un 
treball perfecte amb una gran 
tasca defensiva. Som conscients 
que tenim molt potencial en 
atac i estem treballant per millo-
rar la nostra defensa”. 
Per la seva banda, l’entrenador 
del CD Montcada, José Antonio 
Montes, es va queixar de les inter-
rupcions del joc i del plantejament 

“ultradefensiu” del rival. “L’UD 
Santa María ha demostrat una 
hipermotivació que encara ens 
fa més grans. Des de principi 
de temporada, som l’equip a 
batre per tots els rivals perquè 
no hem amagat la nostra in-
tenció d’aconseguir l’ascens, 
un objectiu que va més enllà 
d’una derrota com la d’avui 
que, tard o d’hora, havia d’ar-
ribar”, va comentar Montes. 

Classifi cacions. Quatre dies des-
prés del derbi, el CD Montcada, 
que s’ha reforçat amb el fi txatge 
del porter Jordi Suils per suplir la 
baixa voluntària de Javier Buja-
lance, no va poder fi nalitzar el seu 
partit ajornat al camp del Llorençà. 
Quan els verds guanyaven per 1 a 
2, el matx es va tornar a suspendre 
per manca de llum.  El CDM és 
segon amb 25 punts, mentre que el 
Santa María és sisè amb 19. 

Rafa Jiménez | 7� 8erreria

FUTBOL. TERCERA CATALANA
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un intens derbi contra l’UD Santa María
El matx, que es va interrompre per incidents entre afi cionats, va fi nalitzar amb triomf dels de Terra Nostra (3-2)

El femení de l’EF Montcada 
continua imparable i el 13 de 
novembre va obtenir la sisena 
victòria seguida amb una gole-
jada al camp del CE Congrés 
(0-7). L’equip d’Antonio Moya 
va ser molt superior davant un 
rival que encara no ha sumat 
cap punt i al descans, guanya-
va per 0 a 6 amb gols de Nerea 
Talavera (6’ i 28’), Iris Barbé 
(13’), Laia Boldu (26’) –jugadora 
del Congrés que va marcar en 
pròpia porta–, Jessica León (36’) 
i Cristina Fuentes (41’). A la se-
gona part, Laura Cendón, al 87’, 
va fer el defi nitiu 0 a 7 que per-
met que les ‘reds’ pugin al quart 
lloc amb 21 punts, els mateixos 
que el tercer, l’EF Tàrrega. A les 
properes jornades, l’EFM s’en-
frontarà contra rivals de la zona 
baixa de la taula | RJ

Sisena victòria 
seguida per 
al femení de 
l’EF Montcada
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El primer equip del CTT La 
Unió ha començat de manera es-
pectacular la seva participació a 
Segona A Provincial, categoria a 
la que va pujar la temporada pas-
sada. L’equip que entrena Fran-
cisco Javier Aguado encara no ha 
perdut cap ronda i ha aconseguit 
sis victòries consecutives que el 
situen a la primera posició en 
solitari amb 12 punts. A l’última 
jornada, el conjunt format per 
Carlos Fernández, Néstor Tron-
coso i Antoni Ponz –a la foto, 
amb Aguado– va superar amb 
contundència l’Associats Badalo-
na (6-0). A Tercera Provincial, el 
segon equip del CTT La Unió 
també s’ha situat en posicions 
d’ascens directe i ocupa el segon 
lloc amb 10 punts i una única 
derrota en sis jornades. A l’úl-
tima ronda, va guanyar l’ATT 
Castellar (6-0) | RJ

TENNIS DE TAULA
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sèniors en posicions d’ascens directe
El primer equip està invicte i es líder a 2a A mentre que el sènior B és segon a 3a
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El CTT La Unió organitzarà el 17 de desembre la cinquena edi-
ció de l’Open de Nadal, que es disputarà a les instal·lacions de 
La Unió de Mas Rampinyo a partir de les 16h. Les inscripcions 
s’han de fer abans del dia 14 al correu electrònic openscttlaunio@

gmail.com. El preu és de 10 euros i s’admetran un màxim de 36 
places. El torneig està obert a qualsevol jugador, excepte aquells 
que estiguin federats per sobre de la categoria de Preferent | RJ

L’UE Sant Joan-Atlètic va deixar 
escapar el 13 de novembre una 
gran oportunitat per sortir de po-
sicions de descens i, una setmana 
més tard de guanyar el seu segon 
partit contra l’UE Sants (3-2), va 
caure a l’estadi de Can Sant Joan 
contra el Sant Cugat Esport (1-2). 
La Unió no va estar encertada de 
cara a porteria i va desaprofi tar un 
penal a la primera meitat, amb el 
0 a 1 en contra. Després d’aquesta 

ensopegada, els montcadencs, que 
havien encadenat cinc jornades 
sense perdre, continuen a la quar-
ta posició per la cua amb 11 punts. 
D’altra banda, l’equip s’ha reforçat 
amb la incorporació del davanter 
Alberto Peramos.
 
Eleccions. Només s’ha presentat la 
candidatura encapçalada per José 
González, que renova el seu càrrec  
com a president del club | RJ

El Sant Cugat Esport va guanyar a Can Sant Joan per 1 a 2

Fi de la bona ratxa de 
l’UE Sant Joan-Atlètic

FUTBOL. PRIMERA CATALANA
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.....Minut i resultat....................................
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a l’abril de 2017 i 
coincidint amb la 4a 
Montescatano, el 
Campionat d’Europa 
de Curses de 
Muntanya de veterans

Montcada i Reixac acollirà la celebració del 6è Campionat d’Europa 
de Curses de Muntanya de Veterans que se celebrarà el 30 d’abril de 
2017 en un circuit de 13,4 quilòmetres per la Serralada de Marina que 
coincidirà amb la 4a edició de la Montescatano. La JAM organitzarà 
aquesta prova en col·laboració amb l’Ajuntament, la Federació Espan-
yola d’Atletisme (RFEA) i l’European Masters Athletics (EMA). Aquesta 
competició europea bianual està dirigida a atletes de més de 35 anys 
que han de tenir fi txa amb les seves respectives federacions nacionals. A 
partir de gener, es publicarà una pàgina web amb tota la informació sobre 
el termini d’inscripcions i els possibles allotjaments dirigida als esportis-
tes que vulguin competir en una prova que limitarà la participació a 450 
atletes.La celebració d’aquest campionat d’Europa obligarà a fer canvis a 
la Montescatano, que passarà de tres a dues curses amb una distància 
de 21,7 i 13,4 quilòmetres. El 4 de novembre, es va signar el conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament, l’EMA, la JAM i la RFEA –a la foto | RJ��F��
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ATLETISME
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del món a la categoria màster de menys de 70 kg

Miguel Millán s’ha proclamat cam-
pió del món de culturisme natural 
de la WNBA a la competició que 
es va disputar el 4 i 5 de novembre 
a Madrid. El montcadenc, de 44 
anys, va guanyar a la categoria màs-
ter de més de 40 anys i de menys 
de 70 quilograms. Millán també va 
ser tercer a la categoria sènior (de 
21 a 39 anys) fi ns a 70kg | RJ 

CULTURISME NATURAL
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El primer equip de l’UB MiR, que la tempora-
da passada va guanyar la seva lliga i va pujar 
a Tercera, va rebre el 4 de novembre a Barce-
lona el seu trofeu durant la Gala dels Campions 
que va organitzar el diari Mundo Deportivo | RJ

Bon balanç del sènior C de 
l’UB MiR al pavelló Miquel Poblet

El sènior C de l’UB MiR ocupa l’onzena posició al 
grup 1r del Campionat Territorial amb 10 punts i un 
balanç de tres victòries i quatre derrotes. Félix Bos-
qued exerceix el càrrec d’entrenador-jugador d’un 
equip que ha guanyat tres dels quatre partits que 
ha disputat al pavelló Miquel Poblet, l’últim contra 
el Mas de Sant Llei (66-59) –a la foto de la dreta | RJ
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posició del Top B de Lliga Nacional

El CK Montcada B és primer al Top B de Lliga Na-
cional amb tres victòries en tres partits. L’equip de 
Juanma Fernández va derrotar a l’última jornada el 
KCB B (18-16) –a la foto– i és líder amb 6 punts. Al 
Top A, el CK Montcada A és quart amb una  victòria 
i dues derrotes. A l’última jornada, l’equip de David 
Rúa va perdre contra el KCB A (27-29). A Segona 
Divisió, l’AEE Montserrat Miró és segona amb els 
mateixos punts –8– que el primer, que ha jugat un 
partit menys. El conjunt de Pedro López només ha 
encaixat una derrota en cinc jornades | RJ 

KORFBAL

L’atleta i president de la JAM va 
guanyar la medalla de bronze al 
13è Campionat de Catalunya de 
10 quilòmetres en Ruta Absolut i 
Veterà, que va organitzar el CN Sa-
badell el 23 d’octubre a la capital 
del Vallès Occidental. Teruel va ser 
tercer a la categoria de més de 55 
anys amb un temps de 39 minuts i 
57 segons | RJ 
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Marc Garcia, jugador del primer equip del CD 
Montcada, apareix al costat de Sergio Agüero, 
futbolista argentí del Manchester City, en un 
anunci de la marca automobilística Nissan, un 
dels patrocinadors de la Champions League | RJ

¸¹£� º»�¼ � ½¤��� ²��¥�¤ ¾ nalitzen entre els 15
primers classifi cats a l’Ultra Trail Tarragona

Iván Díaz i Óscar Campos van fi na-
litzar entre els 15 primers classifi -
cats a la prova de 80 quilòmetres 
(+2.500 metres) de l’Ultra Trail 
Tarragona que es va disputar el 5 
de novembre. Els montcadencs, 
que no formen part de cap club, 
van acabar a la dotzena posició 
després d’arribar plegats amb un 
temps de 12 hores i 13 minuts | RJ 

ATLETISME
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Representació local 
al Mundial de 3x3 de 
bàsquet universitari
El montcadenc Aleix Lafi ta –el 
primer de l’esquerra, a la foto– 
va participar al Mundial de 3x3 
de bàsquet universitari que es 
va disputar a mitjans d’octubre 
a Xiamen (Xina). Lafi ta, que es-
tudia un màster en bioinformàti-
ca a la Universitat ETH de Zuric 
(Suïssa), va acabar a la cinquena 
posició amb l’equip suís | RJ   
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de futbol per recollir fons per al jove agredit fa un any

La iniciativa solidària en suport del jove montcadenc Sergio Mármol, 
amb greus seqüeles arran de la pallissa que va rebre en sortir d’una 
discoteca ara fa un any, tindrà lloc el 27 de novembre al camp de 
futbol de Can Sant Joan, amb la disputa de dos partits de futbol 7, un 
masculí i un altre femení, a partir de les 16h. Les persones interessa-
des a participar-hi s’han d’inscriure a través del correu electrònic ime@

montcada.org. En l’acte també hi col·laboren tres colles de diables, 
entre les quals hi ha de la de Can Sant Joan, i diversos grups de ba-
tucada | SA 

SOLIDARITAT

Ildefons Teruel, bronze 
al Campionat de 
Catalunya de 10km
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>> ÅÆÇÈ ÉÈ ÇÊÉÈËÆÌ ÍÎÊÏÐÆÑÒ
del CFS Montcada a 

FUTBOL
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sumar un punt i és penúltim a Tercera Divisió
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L’aleví B del CD Montcada en-
cara no ha pogut aconseguir 
cap victòria al grup 32è de Ter-
cera Divisió després de la dis-
puta de 7 jornades. Els verds 
ocupen la penúltima posició 
amb l’únic punt que van obte-
nir a la segona jornada contra 
el cuer, la Unión Mirasol-Baco 
(2-2). Des d’aquell empat, l’ale-
ví B ha perdut els seus últims 
cinc partits i a les dues darre-
res jornades va caure contra 
l’EF Base Ripollet F (3-12) –a la 
fotografi a de l’esquerra– i el CF 
Júnior D (6-1) | RJ

FUTBOL SALA
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d’encaixar quatre derrotes seguides a Primera Divisió

L’aleví del CFS Mont-
cada, que havia per-
dut quatre partits 
seguits, va trencar la 
seva mala ratxa amb 
una victòria a l’última 
jornada a la pista de 
l’EFS Palafolls (3-5). 
Els montcadencs pu-
gen fi ns al desè lloc 
del grup 1r de 1a Di-
visio amb 6 punts i un 
balanç de dos triomfs 
i quatre derrotes | RJ ��F��
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seleccions catalanes cadet femení i juvenil masculí

ESPORT ESCOLAR
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edició dels Jocs Escolars amb canvis
El CDEM ha introduït un nou model de competició que pretén potenciar el joc net

Els Jocs Esportius Escolars que 
organitza el Consell de l’Esport 
Escolar de Montcada (CDEM) 
van començar l’11 de novem-
bre amb la disputa de la Lliga 
Multiesport que compta amb la 
participació de sis equips: Fedac 
Montcada, Escola Font Freda A i 
B, Escola Reixac, AE Can Cuiàs i 
Escola Elvira Cuyàs. Aquesta Lli-
ga Multiesport s’ha iniciat amb el 
futbol i continuarà amb l’handbol 
i el bàsquet. Als Jocs Esportius Es-
colars també es disputa una lliga
de futbol amb la participació de 
cinc equips de categoria aleví –Es-
cola Turó, Fedac Montcada, Es-
cola Elvira Cuyàs, Escola Viver 
i Escola Reixac– i tres benjamins 

–Fedac Montcada, Escola Viver i 
Escola Elvira Cuyàs. El CDEM 
ha posat en marxa un nou model
de competició amb el nom de 

‘Juga Net’ que pretén potenciar el 
joc net amb l’atorgament d’una 
sèrie de punts en funció del com-
portament | RJ 

BÀSQUET
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amb dues victòries i quatre derrotes

L’infantil masculí de l’UB MiR 
és penúltim en una lliga de sis 
equips després de la disputa 
de sis jornades. Els blaus, que 
juguen al grup 3r del nivell C i 
que estan entrenats per Pol Jordà, 
sumen 8 punts amb un balanç de 
dues victòries i quatre derrotes 
–l’última es va produir el 12 de 
novembre al Gimnàs de la Zona 
Esportiva Centre contra el CB 
Parets (31-81) –a la foto | RJ R
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Zá[Wcéê ã dc WáVë äe]aâ[d[ æ` WêdcÞ
amb tots els partits guanyats
Els vermells ocupen la primera posició al grup 10è de Segona Divisió amb 21 punts

L’aleví B de l’EF Montcada en-
cara no ha deixat escapar cap 
punt al grup 10è de 2a Divisió 
i és líder en solitari amb set vic-
tòries seguides. L’equip que en-
trena Álex Torres, exfutbolista 
de l’UE Sant Joan-Atlètic que 
ara juga al FC Cerdanyola, és el 
màxim golejador amb una mit-
jana de 8,5 gols per partit i a les 
dues últimes jornades va superar 
el FC Caldes de Montbui (13-2) i 
el CD La Llagosta (4-6) | RJ 
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L’equip que entrena Pol Jordà va perdre el seu últim partit contra el CB Parets (31-81)
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La cadet Mireia Heredia –a la 
foto– i el juvenil Arnau Titos, amb-
dós del CH La Salle, van ser con-
vocats per la Federació Catalana 
d’Handbol per participar en entre-
naments que es van fer el 13 de 
novembre per preparar el Campi-
onat d’Espanya que se celebrarà 
al gener. Heredia va participar 
amb una sessió de treball que la 
selecció catalana cadet femenina 
va fer a Montmeló. Per la seva 
part, Titos va entrenar amb la se-
lecció juvenil masculina a Cano-
velles | RJ

L’FC Caldes de Montbui no va ser rival per a l’EF Montcada i va encaixar, el 5 de novembre, 13 gols
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