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FUTBOL SALA
El Broncesval CFS Montcada
comença la lliga a Tercera Nacional
amb una gran exhibició ofensiva
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L’UD Santa María es manté invicta i somia
amb la possibilitat de lluitar per l’ascens
Rafa Jiménez | 

L’UD Santa María està sent, de
moment, la sorpresa més agradable en l’inici de temporada per a
l’esport montcadenc. Després de la
disputa de quatre jornades, l’equip
de Terra Nostra és manté invicte
amb un balanç de tres victòries i un
empat al grup 9è de Tercera Catalana. En la seva segona temporada
seguida a la categoria, l’UD Santa
María ha apostat per iniciar un nou
projecte amb Robert Villa a la banqueta en substitució d’Alfonso Torres, l’entrenador que havia aconseguit l’ascens. Villa, exmembre del
cos tècnic del FC Cerdanyola que
havia treballat anteriorment a les
categories inferiors de l’EF Montcada i el CD Montcada, ha entrat
amb molt bon peu al club de Terra
Nostra.
A les dues últimes jornades, els
montcadencs han sumat dues victòries seguides contra el CF Palautordera (4-2) i el CE Santa Eulàlia
de Ronçana (0-2) que l’han permès pujar fins a la segona posició
amb 10 punts, empatat amb l’UE
Montmeló i a dos punts del líder,
el CF Vilanova del Vallès. “Estic
gratament sorprès amb aquest
inici de temporada perquè és un
projecte nou amb molts canvis
de jugadors i estic acostumat a
que als meus equips els hi costi
començar la competició”, ha dit
Villa, qui es mostra molt safisfet
amb la plantilla que s’ha confec-

cionat perquè “tinc dos jugadors
per posició i qualsevol pot ser titular, fet que ajuda a que hi hagi
competitivitat i l’equip vagi millorant”.
El bon inici de temporada ha generat expectatives entre l’afició de
l’UD Santa María, que comença a
somiar amb la possibilitat de lluitar per l’ascens a Segona Calana
després de la setena posició de la
temporada passada. Tot i que prefereix anar partit a partit, sense obsessionar-se amb cap objectiu concret, Villa entén que els seguidors
puguin pensar amb fites més ambicioses: “Els jugadors i el cos tècnic lluitem pels nostres somnis.
L’afició ha d’estar al nostre costat
i puc garantir que ens deixarem
la pell perquè l’equip estigui el
més amunt possible. A la recta
final de la temporada, sabrem si
podem o no aspirar a lluitar per
l’ascens”.
Creixement. El retorn de Villa al

futbol montcadenc s’emmarca en
un projecte més ambiciós del club
de Terra Nostra, que ha apostat
per la creació d’un filial per donar
sortida als jugadors que acaben
l’etapa juvenil al FB Montcada.
“La connexió amb el B és molt
bona. Formem part del mateix
club i ens serà útil poder disposar de més jugadors per a determinats partits o entrenaments”,
ha dit el tècnic del sènior A.

TWITTER

re jornades, l’equip de Robert Villa ocupa la segona posició, amb 10 punts, al grup 9è de Tercera Catalana
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a Quarta Catalana
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ría va aconseguir el 23 de setembre el seu primer triomf al grup 8è
de Quarta Catalana. Una setmana
després de debutar amb derrota al
camp de l’UE Sabadellenca B (21), l’equip de José Antonio Torres
va superar el Can Mas de Ripollet
(5-2) amb gols de Sergi Colete,
Aaron González, Zacarías Ramírez, Pau Salazar i Joel Justicia | RJ
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El sènior A del CH La Salle inicia
la temporada amb dues derrotes
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punts a l’últim minut
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Les ‘reds’ van debutar a casa amb un empat contra el Verdú

Rafa Jiménez | 

El sènior femení del Futbol
Base Montcada suma un punt
després de la disputa de dues
jornades al grup 2n de Primera Divisió. L’equip d’Antonio
Moya, que va perdre el 17 de
setembre en el debut al camp
del CF Igualada B (3-1), va
deixar escapar la victòria en
el seu primer partit a l’estadi
de Can Sant joan contra el
CF Verdú-Vall del Corb (3-3).
Després d’avançar-se amb un 3
a 1 en el marcador amb gols
de Carla Saraiba, Sandra de
la Cruz i Ainara Talavera a la

El sènior A del CH La Salle
no ha començat amb bon peu
la seva participació al grup D
de Primera Estatal. Pau Lleixà
va debutar el 16 de setembre
a la banqueta del primer equip
lassal·lià amb una derrota a la
pista de l’H. Sant Esteve Sesrovires (25-22). Una setmana
després, els montcadencs també
van perdre el seu primer partit
com a local contra l’H. Sant
Quirze, un dels equips més
forts de la categoria, amb un
contundent 21 a 36. “No em
de tenir pressa ni posar-nos
nerviosos. La temporada és
molt llarga. Està clar que a
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El júnior Joan Navarro va jugar alguns minuts i va poder marcar un gol contra l’H. Sant Quirze

Sènior femení. L’equip que entrena
Óscar Ramírez debuta el 8 d’octubre al grup B de Primera Catalana
a la pista del BM Pau Casals.

ningú no li agrada perdre,
però hem d’anar poc a poc
perquè aquest equip té molt
recorregut”, ha dit Lleixà.

primera meitat, l’equip lleidatà
va empatar amb un gol al minut 89. Tot i que encara no ha
guanyat cap partit, Moya no
es mostra preocupat i es dona
un marge de cinc jornades
perquè l’equip agafi el ritme
de competició i les noves incorporacions s’hi adaptin. “La
temporada és molt llarga i la
intenció és poder estar a dalt,
sense posar-nos pressió. Amb
treball i paciència, els resultats arribaran perquè l’equip
està demostrant tenir nivell i
compromís”, ha dit Moya | RJ

FUTBOL SALA

Espectacular debut del Broncesval
contra el FS Premià de Mar (8-1)

RAFA JIMÉNEZ
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LAURA GRAU

El Broncesval Montcada va començar de forma espectacular
la seva participació al grup 1r de
Tercera Nacional. L’equip d’Álex
Fernández va debutar el 24 de setembre al pavelló Miquel Poblet,
golejant el CFS Cover Premià
de Mar per 8 a 1. Ignacio Caño,
Pau Seijas, Víctor Andrés (2),
Mario Litrán, Marc Cárdenas,
Javier Vázquez i Fernando Flores
van ser els golejadors locals en el
primer partit. A la propera jornada, el Broncesval visitarà la pista
del Futsal Lliçà d’Amunt | RJ
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L’UE Sant Joan-Atlètic
es fa forta al seu camp
Tots els punts que ha sumat els ha aconseguit al seu estadi

BÀSQUET UB MIR

Després de la disputa de quatre jornades, l’UE Sant JoanAtlètic està exhibint dues cares
ben diferents quan juga a casa
i en camp contrari. L’equip de
Paco Hidalgo va guanyar el 17
de setembre el seu segon partit
seguit a l’estadi de Can Sant
Joan contra el FC Sant Cugat
(2-0) amb dos gols de Ramon
Fernández i José Vicente Mo-

El GrupoUno CTC no ha sumat encara
cap punt després de jugar dos partits
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LAURA GRAU

El GrupoUno CTC de la Unió
Bàsquet MiR encara no ha
guanyat cap partit després de
la disputa de dues jornades al
grup 3r de Tercera. Una setmana després d’haver perdut
en el debut a la pista de l’AE
Minguella B (68-55), l’equip de
Miguel Ángel Ganella també
va caure al pavelló Miquel Poblet contra l’AE Maristes Badalona B (77-78) en un partit
molt igualat que es va decidir
als últims segons | RJ
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lina. Una setmana més tard,
els montcadencs van perdre
al camp de l’UE La Jonquera
(3-1). Amb 2-0 al marcador,
Fernández va fer l’únic gol de
l’UE Sant Joan-Atlètic, que ha
perdut els dos partits que ha
disputat com a visitant. De
moment, els montcadencs són
vuitens amb sis punts al grup
1r de Primera Catalana | RJ
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Aquesta temporada els més petits del planter estaran presents en els partits del sènior A de l’UB MiR
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El CTT La Unió ha recuperat el tercer equip sènior que no va poder
formar l’any passat i comptarà amb tres conjunts per a la temporada
que comença l’1 d’octubre. El sènior A, que va aconseguir l’ascens
a Primera Provincial amb un ple de victòries a la lliga regular –a
la foto–, s’ha reforçat amb Sergi Ureña i José Martín i es planteja
l’objectiu de lluitar per l’ascens a Preferent. Els montcadencs jugaran al grup 1r i debutaran a casa contra el Forn Bertran Badalona.
El segon equip, que militarà al grup 1r de Segona B Provincial, ha
incorporat David Sanmartín i començarà la lliga, també com a local,
contra el CN Sabadell. El conjunt C estarà format per jugadors sèniors d’iniciació i alumnes de l’escola infantil amb l’objectiu d’agafar
experiència. Aquest equip jugarà al grup 1r de Tercera, debutant
a casa contra el CTT Sallent. D’altra banda, Marta Zamorano s’ha
incoporat al cos tècnic de l’entitat de Mas Rampinyo | RJ

afronta una nova
temporada amb la
creació d’un tercer
equip sènior
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ÒÓ Roller Can Cuiàs va participar el 17 de setembre
a la 9a edició de la P2P que es va disputar entre
Pamplona i Puente de la Reina i que està considerada com la marató de patinatge més dura del
món. Els representants locals van ser Jorge de la
Fuente (1h, 46’ 13”), Danny Molina (1h 48’ 27”),
Alberto López (1h 48’ 42”), Úrsula Porcel (1h 55’
20”), Diego Mejías (2h 01’ 40”), Faust Núñez
(2h 3’ 57”), Juan Diego Carrasco (2h 11’ 40”),
Montserrat Gairín (2h 08’ 41”), Francesca Origa
(2h 09’ 58”), Jeanne Lucero (2h 10’ 59”), Meritxell
Nin (2h 17’ 03”) i Jordi Lagares (1h 31’ 07”) | RJ

El montcadenc va jugar el 16 de setembre el
seu primer partit a Primera Divisió amb l’Aspil
Vidal Ribera Navarra FS. González, de 20 anys,
va debutar contra el seu exclub, el FC Barcelona, que va obtenir la victòria a Tudela amb
un contundent 0 a 5. El montcadenc va deixar
aquest estiu el Barça per signar un contracte
de dues temporades amb el club navarrès, tot
i que els blaugranes mantenen una opció de
compra. González va ser el màxim golejador de
Segona Divisió amb el segon equip blaugrana,
amb qui es va proclamar campió de lliga | RJ

Primera Divisió amb l’Aspil Vidal Ribera Navarra FS

a la marató P2P de Navarra
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FUTBOL

Arrenca la lliga a Segona i
Tercera Catalana

®¯ °é êâµèë³á³ àÜëâÛãÜµä³ Ü¯ ëâÛãàâÛåä ¶

la fidelitat de vuit dels seus socis més antics
Aprofitant l’última jornada disputada contra l’At. Sant Pol, el CD Montcada
va voler homenatjar alguns dels seus socis més antics amb motiu del 95è
aniversari del club, que se celebrarà al proper mes d’abril. Els aficionats
reconeguts van ser Pedro García, Gaietà Sarrà, Raúl González, Manuel
Romero, Juan Antonio Castillo –tots a la foto amb el president del club,
Modesto Sanchís–, Francisco Salazar, Juan Rodríguez i Francisco Ros. A
nivell esportiu, el partit contra el Sant Pol va finalitzar amb un empat sense
gols i, després de quatre jornades, els verds són setens amb 7 punts al
grup 2n de Segona Catalana | RJ
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El sènior del FB Montcada canvia aquesta temporada de grup
i disputarà la lliga al grup 2n de
Segona Divisió Catalana. L’equip
de José Luis Carrasco, que va
acabar setè al grup 1r, debuta el
7 d’octubre a la pista del CF Polaris Sant Martí B. El dia 14 disputarà el seu primer partit a la pista
municipal coberta contra l’AEE
Institut Icària-CET 10. A Tercera
Divisió Catalana, hi haurà derbi
entre l’AE Can Cuiàs i el Maderas
San Andrés CFS Montcada B al
grup 4t. L’equip blau, que la temporada passada jugava a 2a, debutarà el 7 d’octubre a la pista del
CE Vacarisses B. Un dia després,
l’AE Can Cuiàs disputarà el seu
primer partit a casa contra el CFS
Matadepera B. El primer derbi es
jugarà el 4 de novembre | RJ
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a dues competicions
a Guadalajara abans de la disputa del Mundial

El club Endansa va oferir un gran rendiment a les dues proves puntuables
per al rànquing nacional que es van disputar el 23 i 24 de setembre a
Guadalajara. Les parelles Eva Nieto-Carles Cirera, de la categoria sènior
1; Lourdes Domínguez-Xavier Otamendi, de la sènior 2, i Aina OtamendiAleix Cirera, de la juvenil 1, van ser primeres a ambdues competicions.
Nieto i Cirera competiran al Mundial de la seva categoria que se celebrarà
el 15 d’octubre a Miami (EEUU) mentre que Domínguez i Otamendi disputaran al Mundial sènior 2 que es farà al novembre a Bilbao. També al
novembre, Otamendi i Cirera intentaran pujar a Primera Territorial a la
Copa Promoció que se celebrarà a Guadalajara i on coincidiran amb la
parella formada per Paula Becerra i Arnau Recio. D’altra banda, l’equip
absolut de ball coreogràfic del club va ser seleccionat per la Federació
Espanyola de Ball Esportiu per fer una exhibició a l’acte inaugural de la
Setmana Europea de l’Esport que es va fer el 23 de setembre a Madrid | RJ

SENDERISME
ESCACS

La caminada del CEAV
s’ajorna i es farà el dia 29
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L’expresident de la Unió Escacs
Montcada va rebre en el transcurs de la festa anual que la
Federació Catalana va organitzar
el 24 de setembre a Salou la insígnia d’argent pels seus 25 anys
de col·laboració amb l’Open Internacional Ciutat de Montcada.
Izquierdo treballa pel foment
dels escacs a Montcada des de
fa més de quatre dècades | RJ

ARXIU/RAFA JIMÉNEZ

Federació Catalana per la seva contribució a l’Open

A causa de la incertesa provocada durant els dies previs a la
celebració del referèndum de l’1
d’octubre, el CEAV va decidir ajornar la 8a Caminada Popular Vila de
Montcada, que finalment es farà
a Gallecs el dia 29. Les persones
que ja s’haguessin apuntat podran
optar per la devolució de l’import
íntegre del preu d’inscripció. D’altra
banda, el cicle Montcada Camina
2017 proposa una nova sortida que
es farà el 8 d’octubre a la Serralada
de Marina | RJ
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celebrarà el 8 d’octubre la seva 37a edició
L’Associació de Veïns Montcada Nova-Pla d’en Coll organitza el 8
d’octubre la 37a edició de la Pedalada Popular que es farà a partir
de les 11h amb sortida des del pavelló Miquel Poblet. Les inscripcions es podran fer una hora abans de l’inici d’aquesta activitat
que es fa amb la col·laboració de l’Ajuntament i amb l’objectiu de
lluitar contra el canvi climàtic | RJ
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Juan David Fuentes, exfutbolista de l’EF Montcada que ara
forma part del cadet B del FC
Barcelona, és un dels cinc jugadors del club blaugrana que
van ser convocats per participar en uns entrenaments que
la selecció espanyola sots-15 va
fer a Madrid entre el 25 i el 27
de setembre. Fuentes, d’origen

colombià, viu a Montcada i
Reixac des de que tenia cinc
anys i la temporada passada
va jugar a la Fundació Marcet,
equip amb el que va marcar
103 gols a la categoria Infantil
Preferent. Un any abans, també havia aconseguit més d’un
centenar de gols amb l’infantil
A de l’EF Montcada | RJ

PERE DE LAMO

Rafa Jiménez | 
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El tècnic Àlex Expósito es dirigeix a les seves jugadores cadets durant un temps mort

RFEF

poder entrar després de caure als
tres partits que va disputar contra l’A. Lleidatana (19-22), el CE
Molins de Rei-2015 (16-18) i l’H.
Palautordera (39-4) | RJ

triomfs –contra Sant Martí Voramar (27-20) i H. Esplugues Blau
(23-36)– i una derrota –contra La
Salle Bonanova (30-33). L’infantil
femení d’Alejandro Gómez no va

ª#. ,vid Fuentes, el segon per l’esquerra, amb els seus companys del FC Barcelona
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al nivell A amb un triomf i una derrota

RAFA JIMÉNEZ

Va vèncer a la pista de l’AE Minguella B, però va caure a casa contra el CB Granollers
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El júnior A de l’UB MiR va
debutar el 17 de setembre de
forma positiva al grup 4t del
nivell A, aconseguint la victòria
a la pista de l’AE Minguella B
de Badalona per un ajustat 46 a
48. Una setmana més tard, els
montcadencs no van tenir tanta sort en el seu primer partit
al pavelló Miquel Poblet i van
encaixar una contundent derrota contra el CB Granollers
(51-71) | RJ

 

la primera edició de I’Open Pirineus

SHI-KAN

El torneig es va disputar el cap de setmana del 16 i 17 de setembre a La Seu d’Urgell
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El Futbol Base Montcada
es presentarà el 12-0
El juvenil A jugarà al grup 31è de 2a Divisió i debuta el dia 7
El FB Montcada presentarà la
seva trentena d’equips durant un
acte que es farà el 12 d’octubre
a l’estadi de la Ferreria, a partir
de les 11h. A nivell esportiu, tots
els seus conjunts començaran la
competició durant el mes d’octu-

KARATE

Els representants locals que van
obtenir la medalla d’or en kumite (combat) van ser el juvenil
Carlos González i la cadet Paula
Franco, a partir de 54 kg. L’infantil Pau Ruiz i la juvenil Lucía
Franco, a partir de 50 kg, van
guanyar la d’argent mentre que
el cadet Ismael Estaire, a partir
de 70 kg, i les juvenils Anna Cinca i Iris Massana, fins a 50 kg, es
van penjar el bronze | RJ
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El montcadenc està jugant al cadet B del FC Barcelona

Van obtenir la classificació a la fase prèvia mentre que l’infantil femení es va quedar fora

   



selecció espanyola sots-15

CH La Salle jugaran a Lliga Catalana
CH La Salle comencen la seva
participació a Lliga Catalana
el cap de setmana del 30 de setembre i l’1 d’octubre. Ambdós
equips van aconseguir la seva
classificació a la fase prèvia que
es va disputar entre el 15 i el 17
de setembre. El femení que entrena Àlex Expósito va finalitzar
a la primera posició al grup C
amb tres victòries contra el CH
Martorell (55-10), el CH Vilanova del Camí (53-11) i l’OAR
Gràcia de Sabadell (32-40). El
cadet masculí de Josep Maresma
va entrar com un dels cinc millors segons classificats amb dos

2ó

bre. El juvenil A jugarà al grup
31è de Segona Divisió i debutarà
el 8 d’octubre a Sabadell al camp
de l’EF Planadeu. Els montcadencs jugaran el seu primer partit a casa el dia 14 d’octubre l’UD
Tibidabo-Torre Romeu | RJ

