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FUTBOL. 1A CATALANA
L’UE Sant Joan-Atlètic es mostra
inexpugnable a casa després de
sumar 12 de 15 punts possibles



P . 21

BÀSQUET

L’UB MiR inicia una nova etapa amb l’objectiu
de potenciar el planter com a projecte de futur
El club blau va organitzar el 22 d’octubre la seva primera presentació des de l’arribada de Carles Vilalta a la presidència
Rafa Jiménez | 

L nova junta directiva de la

Unió Bàsquet MiR que presideix Carles Vilalta des del mes
de maig en substitució de Jordi
Álvarez va organitzar el 22 d’octubre al pavelló Miquel Poblet
la seva primera presentació de
tota l’estructura esportiva per a
la temporada 2017-18, formada
per uns 200 jugadors repartits
en un total de 16 equips. L’UB
MiR, que celebra aquest curs el
cinquè aniversari des de la seva
creació, comptarà amb quatre sèniors, un d’ells femení, un sots25, un sots-21, dos júniors, dos
cadets, un infantil, un pre-infantil, un mini, dos pre-minis i un
conjunt de l’escola. Després de
fer-se una foto de família en una
de les grades del pavelló, tots els
jugadors i membres del cos tècnic –a excepció dels del sots-21
que tenien partit a fora de casa–
van sortir de forma individual
a la pista per ser presentats amb
els seus respectius equips i amb
la companyia de MirGros, la
mascota del club.
L’acte de presentació va comptar amb la presència del regidor d’Esports, Salvador Serratosa (ERC), qui va agrair
el suport de tots els familiars i
aficionats vinculats amb l’entitat i
va destacar “el treball amb fermesa de la junta per intentar
consolidar, tot i els obstacles,

aquest projecte amb l’objectiu
de potenciar l’escola i el planter, que són el futur del club”.
Per la seva banda, el nou president blau, que ha mantingut la
majoria de membres de la junta
directiva anterior, es va felicitar
per la celebració del cinquè aniversari del club i va destacar la
importància d’aquesta temporada per “consolidar una entitat
que no renuncia als seus valors i a l’educació, tant dins
com fora de la pista”. Vilalta,
qui va expressar la seva predisposició a escoltar qualsevol
suggeriment que pugui ser beneficiós per al club, va agrair la
tasca dels patrocinadors actuals
i dels que s’han aconseguit per
al futur.
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La pista del pavelló Miquel Poblet es va omplir amb 15 dels 16 equips que l’UB MiR ha pogut confeccionar per a la temporada 2017-18

Sènior A. Després de la presenta-

ció de tot el club, el primer equip
masculí de l’UB MiR va disputar el seu partit corresponent a
la 6a jornada del grup 3r de Tercera contra el Bàsquet la Mina,
encaixant la primera derrota, per
76 a 82, després de tres victòries
consecutives. El conjunt de Miquel Ángel Ganella, que ha perdut per a tota la temporada Álex
Adame per problemes al genoll,
ocupa la tercera posició amb 11
punts després de guanyar a l’última jornada a Badalona, a la pista de l’AE Sant Andreu Natzaret
(56-63).

única victòria per
al sènior femení
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Álvaro Gimbert només ha guanyat
un partit després d’haver-ne disputat quatre al grup 3è del Campionat
Territorial de Tercera. Les montcadenques, que tenen un partit ajornat de la primera jornada contra el
Bàsquet Sant Fost, van obtenir el
seu únic triomf a la tercera jornada
contra el CB Parets (57-38) i van
perdre el seu darrer partit contra el
CB Torelló (37-56) | RJ
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FUTBOL. PRIMERA DIVISIÓ

L’UE Sant Joan-Atl. consolida contra
el Manlleu la seva fortalesa a casa al femení del FB Montcada
  } ~

Les ‘reds’, amb un partit menys, són vuitenes del seu grup
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El sènior femení del FB Montcada encadena dos empats
consecutius al grup 2n de Primera Divisió que l’han situat a
la vuitena posició amb 9 punts,
tot i tenir un partit menys que
alguns dels seus rivals més directes. Després d’empatat sense gols a l’estadi de Can Sant
Joan contra l’ENFAF Crèdit
STQR Andorra (0-0), les ‘reds’ van


Rafa Jiménez | 

El CE Farners, que és el líder del grup 1r de 1a Catalana, és l’únic visitant que, de
moment, ha pogut puntuar
aquesta temporada a l’estadi
de Can Sant Joan. L’equip de
Paco Hidalgo s’està mostrant
inexpugnable com a local i,
després del seu últim triomf
contra l’AEC Manlleu (3-0),
ja suma quatre victòries en els
cinc partits que ha disputat a
casa. Amb aquest bon balanç,
els montcadencs ocupen una
còmoda desena posició amb
12 punts, tot i que encara no
han pogut puntuar com a visitants. Tot i aquesta diferència
entre els partits a fora i a casa,



aprofitar la festivitat de Tot
Sants per visitar el camp del
segon classificat, la SE AEM C
de Lleida, en partit corresponent a la 5a jornada que es va
ajornar en el seu dia. L’equip
d’Antonio Moya, que només
va poder comptar amb 13 jugadores, va treure un valuós
empat a 1 gràcies al gol aconseguit per Ainara Talavera | RJ
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Els jugadors de l’UE Sant Joan-Atlètic celebren amb l’afició el tercer gol contra el Manlleu

Hidalgo es mostra satisfet amb
la dinàmica de l’equip. “Estem
en un bon moment, tots els
jugadors aporten coses bones
i ens hem merescut puntuar

a totes les nostres sortides.
Només ens manca una mica
més d’encert a l’hora de marcar perquè generem moltes
ocasions”, ha dit.

FUTBOL. SEGONA CATALANA
FB MONTCADA

El CD Montcada celebra el primer
triomf a l’estadi de la Ferreria

CD MONTCADA
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f ghijkf e u ojpq al vestidors, durant l’últim partit disputat a Can Sant Joan
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El CD Montcada, que ha sumat
9 punts a domicili, havia obtingut com a resultats més positius
a l’estadi de la Ferreria dos empats sense gols contra l’At. Sant
Pol i el CE Llavaneres. A la 9a
jornada, l’equip de José Antonio Montes va trencar amb
aquesta mala ratxa, aconseguint
el primer triomf a casa contra el
CF Besòs Barón de Viver (1-0).
Amb aquesta victòria, els verds
pugen al setè lloc del grup 2n de
2a Catalana amb 14 punts | RJ
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quarts de final de la Copa
L’equip de Pedro López es líder de Segona Divisió

FUTBOL. TERCERA CATALANA

El conjunt sènior de l’AEE
Montserrat Miró va quedar
eliminat contra el Sant Llorenç
CK (15-16) als quarts de final de
la Copa Catalana C que es va
disputar el 18 d’octubre a Vacarisses. El partit, que va finalitzar
amb un empat a 15, es va decidir
a la pròrroga amb un gol d’or
de l’equip egarenc al seu últim
atac. En aquest temps extra, els
montcadencs havien fallat anteriorment un penal que els hauria
permès disputar les semifinals.
La final, que encara no té data

L’UD Santa María és segona després
d’encadenar tres victòries seguides
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LAURA GRAU

Després d’encaixar la primera
derrota al camp del cuer, el CF
Vilamajor, l’UD Santa María ha
encadenat tres victòries seguides
contra el CE Llinars (6-2), el CE
Bigues (2-3) i l’UE Canovelles
(4-2). L’equip de Robert Villa ha
pujat fins a la segona posició del
grup 9è de 3a Catalana amb dos
punts menys que el líder, el CF
Caldes Montbui, que serà el seu
últim rival de la primera volta.
A 4a Catalana, el segon equip és
antepenúltim amb 4 punts | RJ

per a la seva celebració, la disputaran el Sant Llorenç CK i el CK
Lladonosa.
A la lliga, l’equip de Pedro López
ocupa la primera posició a Segona Divisió amb 4 punts després
d’haver guanyat els dos partits
que ha disputat. “Després de
quatre anys jugant aquesta
competició, tenim l’expectativa de poder lluitar per guanyar la lliga i, veient com creix
l’equip i com s’esforcen els jugadors, crec que anem perbon
camí”, ha dit López | RJ




L’UD Santa María continua confirmant les seves aspiracions a lluitar per l’ascens a Segona Catalana
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El CH La Salle B no ha trobat una línia regular de joc en l’inici de la seva
participació al grup B de Tercera Catalana, categoria a la que va pujar
gràcies a la renúncia d’equips rivals. De moment, el conjunt que entrena Javier Córdoba ha guanyat dos partits en cinc jornades –contra l’H.
Santpedor (20-31) i l’H. Esplugues C (25-22)– i és setè amb 4 punts. Tot
i aquest inici irregular i haver pujat aquesta temporada, Córdoba es mostra ambiciós amb els objectius de l’equip: “Tenim una plantilla molt jove
i no hem començat de forma positiva, però estic convençut que, amb
treball, podrem aspirar a ocupar una de les tres primeres posicions
que donen l’ascens directe”. D’altra banda, el sènior A lassal·lià és ca torzè al grup D de Primera Estatal després de perdre dos partits seguits

 contra el Sant Martí Adrianenc (25-39) i l’H. Sant Vicenç (23-29) | RJ
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CH La Salle inicia
amb irregularitat
la seva participació
a Tercera Catalana

El Broncesval Montcada es
manté invicte com a visitant

ATLETISME
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L’equip d’Álex Fernández, que havia guanyat
amb golejades el seus dos anteriors partits a
Lliçà d’Amunt i Castellar, va patir de valent per
aconseguir un punt a la pista del FS Sant Joan
de Vilassar (4-4). Dos gols de Pau Seijas i Marc
Cárdenas als últims minuts li va permetre aixecar
un 4 a 2 en contra per sumar un empat que el
situa a la tercera posició del grup 3r de Tercera
Divisió amb 13 punts, dos menys que els dos
líders, l’FS Montsant i l’FS Ripollet, rivals als qui
rebrà al pavelló Miquel Poblet d’aquí a tres i cinc
jornades respectivament | RJ




Cinc atletes de l’UltraJam aconsegueixen finalitzar dues
curses de 166 i 65 quilòmetres de la Grand Raid Réunion
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Ambdós equips s’enfrontaran el 5
de novembre, a les 12.30h, a la
pista municipal de Can Cuiàs en
partit corresponent a la 5a jornada
del grup 4t de 3a Divisió Catalana.
El derbi montcadenc arriba amb
els dos equips situats a la part mitja
de la classificació. El Maderas San
Andrés Montcada B és cinquè amb
6 punts després de derrotar el Can
Mir Rubí (5-4). Per la seva part,
l’AE Can Cuiàs, que va perdre el
seu últim partit contra l’Amics del
Pou-Nou Escorial B (4-1), és sisè
amb 5 punts ja que la federació li
ha donat per guanyat el partit que
es va ajornar a la pista de la Penya
Barça-Barberà del Vallès | RJ

El FB Montcada perd dos
partits de manera seguida
Després de la disputa de quatre jornades, els vermells ocupen la desena posició al grup 2n de Segona Divisió Catalana amb 4 punts. L’equip
de José Luis Carrasco ha perdut els
seus dos darrers partits contra el FS
Ullastrell (9-1) i el CF SAFA Anosda
Sabadell (1-3) | RJ
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CT Reixac ha iniciat la
seva participació a la
5a Lliga Pàdelcat amb
un total de tres equips,
dos sèniors masculins,
que juguen a la Segona
i Tercera Categoria respectivament, i un femení, que ho fa a Segona. Aquest últim conjunt
–a la fotografia– està format per Laura Méndez, Judit i Juli León, Eva
Valcárcel, Rita Pedrós, Sílvia Valls i Verónica Martín | RJ

CT REIXAC

entre l’AE Can Cuiàs
i el CFS Montcada B
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El primer equip del TT La Unió –a la foto– ocupa el
cinquè lloc al grup 1r de 1a Provincial amb 6 punts
després de la disputa de quatre jornades. Els montcadencs, que a l’últim enfrontament van superar el
TT Premià de Mar (5-1), van perdre el 15 d’octubre
a la pista del líder, el CTT Vilanova i la Geltrú (5-1),
després d’haver estat invictes durant tota la passada lliga. El sènior B és novè al grup 1r de 2a B
mentre que el C és penúltim al grup 1r de 3a | RJ

PATINATGE
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Una cinquantena de patinadors va participar el 28 d’octubre a la ruta
familiar de 8 quilòmetres que el Roller Can Cuiàs va organitzar pels
carrers de Montcada i Reixac per celebrar el seu sisè aniversari. A
nivell competitiu, el club local va aconseguir 10 podis al Trofeu Solidari
II Memorial José Durán i Final de la Lliga Interterritorial que es va disputar el 21 d’octubre a El Prat de Llobregat | RJ

ROLLER CAN CUIÀS

FUTBOL SALA

SENDERISME

Un total de 109 persones va participar el 29 d’octubre a la 8a Caminada
Popular Vila de Montcada que va organitzar el Centre Espeleològic Alpí
Vallesà (CEAV) i que va consistir en una excursió de 16 quilòmetres amb
sortida des del Parc de la Llacuna en direcció a Gallecs. Amb l’objectiu de
donar a conèixer aquest paratge natural, els organitzadors van preferir no
dissenyar un recorregut circular i es va fer un de lineal, fet que va provocar
que els caminants haguessin de tornar al punt de sortida en autocar. Des
de l’organització es fa una valoració molt positiva de l’excursió, però es
lamenta que aquesta hagi estat l’edició amb menys participants, fet que
atribueixen al canvi de dates ja que, inicialment, l’activitat s’hauria d’haver
celebrat l’1 d’octubre. “Hem de fer una valoració per saber perquè va
disminuint cada any el nombre de participants i pensar què hem de fer
perquè la caminada sigui més atractiva”, ha dit Miguel Ángel López, president del CEAV. D’altra banda, el cicle Montcada Camina proposa per al 5
de novembre una sortida de 15 km al Mirador de l’Estrella-Can Cuiàs | RJ
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El TT La Unió A torna a perdre
després d’una llarga ratxa positiva

L’UltraJam, la secció de muntanya de la JAM, va comptar amb un equip
de sis atletes a la 25a Grand Raid Réunion, una cursa d’ultradistància,
formada per quatre proves de 55 a 166 km, que es va disputar entre el
19 i el 22 d’octubre a L’illa de la Reunió. A La Diagonale des Fous, de 166
km i 9.533 metres de desnivell, els tres representants locals van ser Toni
Ortiz (767è, 45h 56’ i 08”), Rubén Colombo (768è, 45h 56’ i 08”) i Miguel
Barrero (769è, 45h 56’ 11”) –els dos primers van esperar durant una hora
i 45 minuts l’arribada del seu company per poder creuar els tres junts la
línia de meta. A La Mascareignes, de 65 km i +3.577 metres, Joan Asbert
i Edit Ortega van finalitzar a la 626a i 627a posició amb un temps de 16h
07’ 41” i 16h 07 42”, respectivament. En aquesta mateixa cursa, Josep
Amador va abandonar al quilòmetre 11 per culpa d’una lesió | RJ

El canvi de data redueix el nombre de participants a la
8a Caminada Popular Vila de Montcada del CEAV
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cació
d’Aguado al torneig estatal
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La jugadora del CTT La Unió, segona a la fase de la zona 2

per simplificar la tasca a les entitats
La quantitat que rebrà cada club anirà en funció d’una previsió de les seves despeses

RAFA JIMÉNEZ

Rafa Jiménez | 
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El regidor Salvador Serratosa es dirigeix als assistents durant la presentació del FB Montcada

En tot cas, les entitats no obtindran més d’un 95% de les seves
despeses federatives i, amb l’objectiu de protegir als clubs més
petits, cap d’ells podrà rebre més
del 20% del total de la partida de
subvencions que l’IME destina
per a la promoció esportiva i la
competició.

dona dret a obtenir un 45%) i
si més del 50% són dones, obtindrà un 15% de l’ajuda, sent
del 10% si disposa d’entre un
10 i un 50% del total. A més,
aspectes com la participació
en categories importants o l’antiguitat permetran rebre fins a
un màxim del 20% de l’ajuda.

La benjamina Irene Aguado,
del CTT La Unió, disputarà
al mes de febrer, i per segon
any consecutiu, el torneig estatal que reunirà a Valladolid als
millors 48 jugadors del país de
cada categoria. La montcadenca
va aconseguir el seu bitllet de
forma brillant després de proclamar-se subcampiona a la fase
classificatòria de la zona 2 (Catalunya, Aragó i Illes Balears)
que es va disputar el 27 d’octubre a Bàscara (Girona).
Aguado va guanyar els quatre partits de la fase prèvia i
va passar com a primera a les

Els montcadencs ocupen la segona posició al grup 2n de Segona Divisió amb 9 punts

LAURA GRAU

Ikp Aguado, amb el seu trofeu

semifinals. La montcadenca va
perdre la final contra Camila
Moscoso, d’Olesa, per 3 a 0 | RJ

PILAR ABIÁN

primer partit després de tres triomfs

LAURA GRAU

El juvenil del FB Montcada encadena
dues victòries consecutives a Tercera

Els vermells, amb un
enfrontament menys
que els rivals directes,
són quarts al grup 34è
de 2a Divisió després
d’haver guanyat els
tres partits que han jugat contra el Ponent B
(3-1), la Penya Blanc i
Blava La Roca (1-3) i el
Lliçà de Vall B (6-0) | RJ

PATINATGE
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El patinador de la categoria prebenjamina del Roller Can Cuiàs
ha aconseguit la segona posició
a la classificació de la Lliga Interterritorial que va finalitzar el
21 octubre a El Prat de Llobregat. Rodríguez, que va ser segon
a l’última prova, s’ha proclamat
subcampió sumant les puntuacions que va obtenir a les tres
curses anteriors disputades a Arganda del Rey (Madrid), Almassora (Castelló) i Saragossa | RJ

El cadet A del CFS Montcada
és tercer al grup 2n de Segona
Divisió amb 9 punts després
de la disputa de quatre jornades. L’equip de Xavi Romeo,
que havia aconseguit guanyar
el seus tres primers partits contra el CN Caldes B (7-1), el
CFS Castellterçol (1-6) i el FC
Cerdanyola (4-2), va encaixar
la seva primera derrota el 28
d’octubre a la pista de la Unió
FS Mollet (4-1) | RJ
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El juvenil del FB Montcada,
que només havia pogut sumar
un punt a les dues primeres
jornades, ha millorat la seva
situació amb dos triomfs consecutius contra el CF Cover
Premià de Mar (5-4) i l’FS
AE Montornès B (3-4). Amb
aquest balanç positiu, els vermells sumen 7 punts i ocupen
la tercera posició al grup 2n de
Tercera Divisió | RJ
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ROLLER CAN CUIÀS

Lleure (IME) ha introduït una
sèrie de modificacions a l’hora
de atorgar les subvencions amb
l’objectiu de simplificar la tasca
a les entitats i evitar que hagin
de retornar part del que reben
per no poder justificar els seus
pressupostos, tal i com ha passat aquest any amb quatre clubs
locals. A partir d’ara, es tindrà
en compte una previsió de les
despeses federatives (inscripcions, mutualitats i arbitratges)
i la quantitat final que rebrà
cada entitat anirà en funció
del compliment d’una sèrie
de barems. Dos van en funció
del seus jugadors: si més dels
50% són montcadencs, el club
rebrà un 75% de la subvenció
(tenir entre el 10 i el 50%
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