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Pau Egeda guanya la triple corona, 

proclamant-se campió d’Europa, 

d’Espanya i de Catalunya

 ���������� ��� ������ ����� �����

El CD Montcada va aprofi tar 
l’amistós que va jugar el 25 
d’agost a l’estadi de la Ferreria 
contra la UE Llagostera B per pre-
sentar el seu primer equip. Durant 
els parlaments, Pablo Nazabal va 
expressar el seu agraïment als 
patrocinadors i va destacar la vo-
luntat del club “de créixer poc a 

poc i anar solucionant els proble-

mes”. El tècnic de l’equip, Claudio 

Festa, va animar el públic a omplir 
les grades de l’estadi i va remarcar 
“l’actitud dels joves, disposats a 

deixar-se la pell cada vegada que 

surtin al terreny de joc”. L’acte 
de presentació va comptar amb 
la presència de Modesto Sanchís, 
que continua exercint el càrrec de 
president, representants dels pa-
trocinadors i el regidor d’Esports, 
Salvador Serratosa (ERC) | LG 

El nou CD Montcada que dirigei-
xen els argentins Pablo Nazabal, 
als despatxos, i Claudio Festa, des 
de la banqueta, ha iniciat amb molt 
bon peu el seu primer projecte a 
Segona Catalana. De moment, els 
verds són un dels tres líders del 
grup 2n –empatats amb el Turó de 
la Peira i l’EF Mataró– gràcies a les 
dues victòries consecutives aconse-
guides al camp del CE Premià (2-3) 
i a l’estadi de la Ferreria contra l’At. 
Sant Pol (3-1). 
Respecte a la temporada passada, 
el CD Montcada ha canviat radi-
calment la seva cara amb l’arribada  
d’un total de 25 jugadors i la única 
renovació del defensa Alejandro 
Escruela. El club verd va posar 
en marxa durant l’estiu una nova 
línia de fi txatges amb la incorpo-
ració de futbolistes estrangers amb 
projecció gràcies a un acord de col-
laboració amb l’agència RD Global 
Sports, que treballa en la promoció 

i formació de jugadors asiàtics. 
En el marc d’aquest conveni, el 
CD Montcada s’ha reforçat amb 
l’indi Nihan Colaco, de 22 anys. 
Seguint aquesta vocació més inter-
nacional, també s’han incorporat el 
porter georgià Zurabi Gabritchidze 
(juvenil FC Ripollet) i quatre juga-
dors argentins: Eric Paratore (San 

Martín de San Juan), Iván Arias 
(Iduizaingo), Juan Ignacio Infanti-
no (CD Riestra) i Lucas Regueira 
(Urquiza). Aquests futbolistes sud-
americans han arribat a l’entitat  
montcadenca amb l’objectiu de fer 
una bona temporada i donar el salt 
a d’altres clubs de categories més 
importants. 

L’equip de Claudio Festa també 
compta amb la presència dels 
montcadencs Francisco Baena 
(Racing Vallbona), Rafael Gon-
zález (UE Sant Joan-Atlètic) i 
Víctor ‘Fulla’ Ortega, que la tem-
porada passada va pujar a Prime-
ra Divisió amb el juvenil A del 
FB Montcada. 

Sílvia Alquézar/Rafa Jiménez | R���!!"#
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El CD Montcada més internacional 
comença la lliga amb bones sensacions

El CD Montcada s’ha renovat completament respecte la temporada passada i, de moment, ha començat la competició amb un bon nivell de joc i resultats
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Joan-Atlètic sota la direcció de 
Paco Hidalgo ha començat amb 
dos empats a les primeres dues 
jornades del grup 1r de Primera 
Catalana. L’equip de Can Sant 
Joan va debutar el 2 de setembre 
amb un empat a casa contra el 
CF Lloret (1-1) gràcies a un gol 
en els últims minuts de Bernat 
Mesa. Una setmana després, la 
UE Sant Joan, que es avançar 
abans del descans amb un gol de 
Javi Ruiz, va treure un altre punt 
al camp de l’històric FC Palamós 
(1-1). Tot i no haver pogut guan-
yar cap partit, Hidalgo es mostra 
optimista amb el futur: “Encara 
necessitem dues o tres setma-
nes perquè l’equip acabi de 
cohesionar-se, però estic molt 
satisfet perquè els jugadors es-
tan competint molt bé i estan 
generant bones sensacions”.

Veterans. Un grup d’ex-jugadors 
del club ha creat un equip que por-
ta el nom de Veterans Sant Joan-
Atlètic Montcada i que s’ha inscrit 
a la lliga que organitza l’Associació 
d’Esportistes de Catalunya | RJ

Dos empats 
seguits per a 
la UE Sant 
Joan-Atlètic
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Albert Jiménez, en acció contra el CF Lloret
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de l’equip Bikingpoint Massi, ha 
completat una de les temporades 
més exitoses de la seva trajectòria 
esportiva, aconseguint els títols 
de campió d’Europa, d’Espanya i 
de Catalunya a la categoria màs-
ter 35. El 28 de juliol, Egeda, que 
deu dies abans s’havia proclamat 
campió d’Espanya a Moralzar-
zal (Madrid), va ser el millor 
a la cursa del campionat d’Eu-
ropa que es va disputar a Graz 
(Àustria). Aquests dos triomfs
s’afegeixen a la victòria que el ci-
clista montcadenc va aconseguir 
el 23 de juny al campionat de 
Catalunya que es va celebrar a 
Palafolls. 
Al marge d’aquests èxits, Egeda, 
que va guanyar la Volcat durant 
la Setmana Santa, ha acabat la 
temporada coronant-se com el 
millor ciclista de la seva catego-

ria –que engloba ciclistes de 35 
a 39 anys– a la Copa de França 
i a la Copa Catalana que van 
fi nalitzar el 18 d’agost i l’1 de se-
tembre, respectivament. “Sens 
dubte, aquesta ha estat una de 
les meves millors temporades. 
Estic molt content perquè he 
guanyat o he pujat al podi a 
totes les curses, a excepció del 
Mundial on havia un nivell 
molt fort”, ha dit Egeda, fent 
referència al cinquè lloc que va 
obtenir al Mundial que es va dis-
putar el 18 de juliol a Andorra. 
De cara a la propera temporada, 
el montcadenc, que complirà 39 
anys a fi nals d’octubre i haurà de 
passar a màster 40, es planteja la 
possibilitat de tornar a la cate-
goria èlit formada per professio-
nals, tot i que aquesta és una de-
cisió que ha de prendre amb els 
responsables del seu equip | RJ 

S’ha proclamat campió d’Europa, d’Espanya i de Catalunya

Pau Egeda tanca una 
temporada espectacular
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Claudia Pina, jugadora del FC 
Barcelona, es va proclamar 
subcampiona del món amb 
la selecció espanyola sots-20 
durant la competició que es 
va disputar entre el 5 i el 24 
d’agost a França. Espanya va 
acabar la primera fase com 
al líder del grup C després 
d’aconseguir dues victòries 
contra Paraguay (4-1) i Japó (1-
0) i un empat contra els Estats 
Units (2-2). A les rondes elimi-
natòries, l’equip que entrena 
Pedro López va superar Nigè-
ria (2-1), als quarts de fi nal, i 
França (1-0), a la semifi nal. A 
la fi nal, que es va disputar el 
24 d’agost a Vannes, la selecció 
espanyola va perdre contra el  
Japó per 3 a 1. 
Pina, que va complir 17 anys 
durant la competició, va ser la 
jugadora més jove de l’equip 

espanyol i va ser titular en cinc 
dels sis partits, marcant un gol 
en el debut contra Paraguay. 
Amb aquesta medalla de plata, 
la montcadenca es va poder 
treure l’espina de la seva ab-
sència, per culpa d’una lesió, al 
Campionat d’Europa que la se-

lecció espanyola sots-17 va gua-
nyar al mes de maig a Lituània.

Champions League. Pina va debutar 
el 12 de setembre a la màxima com-
petició europea en el partit d’anada 
de la primera ronda al camp del 
Kazygurt de Kazakhstan (3-1) | RJ   

La jugadora montcadenca, de 17 anys, va marcar un gol i va ser titular en cinc partits

Claudia Pina, subcampiona del món 
amb la selecció espanyola sots-20

FUTBOL FEMENÍ

ab�c�"� d"e�f amb el número 20, amb l’equip titular que va disputar la fi nal contra Japó
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disputarà el seu primer partit de lli-
ga al grup 2n de Primera Divisió Ca-
talana el 16 de setembre al camp 
del FC Martinenc. El dia 23, l’equip 
d’Antonio Moya disputarà el seu 
primer partit a l’estadi de Can Sant 
Joan contra el FC Penya Blanc-i-
Blava La Roca (18h). El dia 9, les 
montcadenques –a la foto– van 
perdre un amistós contra el Pubillas 
Casas (2-4), de Preferent | RJ  
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debutarà al Guinardó
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La UD Santa María va haver 
d’esperar fi ns al 8 de setembre 
per debutar al grup 9è de Tercera 
Catalana ja que el primer partit, 
previst al camp del CF Santa Eu-
làlia de Ronçana, es va ajornar a 
petició de l’equip rival. El debut 
a l’estadi de la Ferreria contra 
l’At. Vallès no va ser gens positiu 
ja que el conjunt de Robert Vi-
lla va perdre per 2 a 5. Tres dies 
després, els de Terra Nostra es 
van refer, tot i jugar amb un fut-
bolista menys durant mitja hora, 
aconseguint la seva primera vic-
tòria en el partit ajornat al camp 
del Santa Eulàlia de Ronçana 
(0-3) amb gols d’Iván Rodríguez, 
Quim Trias i Joel Tacón | RJ   

L’equip de Robert Villa va guanyar el seu segon partit després de perdre en el debut

La UD Santa María obté el seu primer 
triomf a Santa Eulàlia de Ronçana

FUTBOL. TERCERA CATALANA
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TENNIS DE TAULA
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El jugador del CETT 
Esparreguera va ser 
el guanyador de les 
dues edicions de 
l’Open Caloret que 
el CTT La Unió va 
organitzar els dies 
7 i 23 d’agost a 
les instal·lacions 
de l’entitat de Mas 
Rampinyo amb un 
gran èxit de partici-
pants –a la foto, els 
millors de la segona 
jornada. Amb aquest triomf, Casadevall va repetir la victòria que va 
aconseguir, tant a la categoria individual com en dobles, al 7è Open 
d’Estiu que també es va celebrar a La Unió a mitjans de juliol. D’altra 
banda, l’entitat local vol potenciar la seva secció femenina i fa una 
crida a totes les nenes i joves, a partir de 6 anys, que vulguin jugar a 
tennis taula. Les noies que estiguin interessades es poden informar 
al telèfon 685 971 923 o al correu electrònic ttlaunio@gmail.com i, 
segons ha anunciat el club, podran gaudir de descomptes especials 
per al pagament de les seves quotes | RJ

Juga el primer partit el dia 22, a Sant Esteve Sesrovires

El CH La Salle vol millorar 
l’última novena posició

El sènior A del CH La Salle,
dirigit per Pau Lleixà, aspira a 
fer un bon paper aquesta nova 
temporada al grup D de Prime-
ra Estatal després de quedar en 
la novena posició a l’anterior. 
La plantilla s’ha reforçat amb 
dos nous fi txatges provinents 
del Sant Esteve de Palautorde-
ra: el pivot Sergi Germán i el 
central Pau Guirado. “Crei-
em que podem mantenir la 
categoria i, fi ns i tot, anar més 
enllà gràcies a una plantilla 

consolidada que combina la 
veterania amb la joventut”, 
ha destacat Lleixà, qui repetirà 
com a tècnic del primer equip  
per segon any seguit. Després 
d’haver fet un estada de pre-
temporada a Tortosa i d’haver 
jugat quatre amistosos, el las-
sal·lians disputaran el primer
partit ofi cial el 22 de setem-
bre a la pista del Sant Esteve 
Sesrovires. El primer visitant 
del pavelló Miquel Poblet serà 
l’OAR Gràcia, el dia 30 | RJ

HANDBOL
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El primer equip del CFS Mont-
cada, que la passada temporada 
va aconseguir el tercer lloc al 
grup 1r de Tercera Divisió Na-
cional, afronta una nova tempo-
rada amb ambició i es planteja 
l’objectiu d’igualar, o fi ns i tot 
superar, aquesta posició. “Te-
nim un equip sa i cohesionat i 
comptarem amb les aportaci-
ons de jugadors que la tempo-
rada passada van estar lesio-
nats durant alguns mesos com 
Pau Seijas, Marc Cárdenas i 
Arnau Santiveri”, ha dit el tèc-
nic, Álex Fernández. El sènior A 
també compta amb el fi txatge de 
David Capel, procedent del FS 
Ripollet, i les incorporacions de 
Miguel Castillejo i Joel Baltasar, 
que provenen del sènior B i del 
juvenil, respectivament. 
Els montcadencs començaran la 
lliga el 22 de setembre i debuta-
ran al pavelló Miquel Poblet con-
tra el CFS Esparreguera (18h). 
El primer partit com a visitant el 
disputaran el dia 29 a la pista del 
FS Montsant | RJ   

L’equip d’Álex Fernández debutarà el 22 de setembre a casa contra l’Esparreguera

El Broncesval afronta el curs amb el 
repte d’igualar o superar el tercer lloc

FUTBOL SALA
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porada al grup 2n de Segona Divisió Catalana, fet que provocarà que es 
juguin fi ns a sis derbis locals entre la primera i la segona volta. La competi-
ció començarà el 6 d’octubre i el primer derbi arribarà a la segona jornada 
amb un enfrontament entre el CFS Montcada B i l’FB Montcada que es 
disputarà el 13 d’octubre al pavelló Miquel Poblet. Una setmana després, 
el dia 20, es viurà el segon derbi entre l’FB Montcada i l’AE Can Cuiàs a 
la pista coberta de la Zona Esportiva Centre. L’últim enfrontament local 
entre el CFS Montcada B i l’AE Can Cuiàs arribarà el 12 de gener de 2019, 
en partit corresponent a la 11a jornada, que es jugarà al pavelló Miquel 
Poblet. Els tres derbis es repetiran el 16 i 23 de febrer i l’11 de maig | RJ 

 Hi haurà sis derbis locals a Segona Catalana 

També s’ha fet l’arranjament del parquet del pavelló M. Poblet

Actuacions al sostre 
i al vestidor del gimnàs  

El gimnàs municipal, ubicat al 
carrer Bonavista, iniciarà la nova 
temporada esportiva amb una 
nova cara. Durant l’estiu, l’Ajun-
tament ha pintat la coberta del 
sostre de l’equipament, que es va 
canviar durant la Setmana Santa, 
i també s’ha reparat la teulada 
dels vestidors per acabar així 
amb les fi ltracions d’aigua quan 
plou. Ambdues actuacions tenen 
un cost proper als 13.000 euros.
Durant l’estiu també s’ha fet 
l’arranjament del parquet del 
pavelló Miquel Poblet, amb un 

pressupost de 30.000 euros, una 
de les inversions que va recla-
mar el grup municipal de Cs, 
en l’oposició, per donar suport a 
l’aprovació dels pressupostos del 
2018. 
D’altra banda, el regidor d’Es-
ports, Salvador Serratosa (ERC), 
ha avançat que l’IME ha rebut 
una subvenció de 200.000 euros 
de la Diputació de Barcelona per 
reformar el sostre i el terra de la 
pista coberta del carrer Bonavis-
ta. La previsió és començar 
aquests treballs al desembre | PA

INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
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El sènior A masculí de la UB 
MiR deixa el grup 3r i passarà 
a jugar al 7è de la Tercera Cate-
goria del Campionat de Catalu-
nya. L’equip que entrena Miguel 
Ángel Ganella va iniciar la pre-
temporada el 20 d’agost i dispu-
tarà un total de tres amistosos de 
preparació: dos com a local –el 
dia 16, al pavelló Miquel Poblet, 
contra el CB Ripollet (17.30h), i 
el dia 19, al gimnàs municipal, 
contra el QBasket Sant Cugat 
(21h)– i un altre, el dia 21, a la 
pista del CB Sabadell Sud (22h). 
El sènior A, que començarà la 
lliga el 30 de setembre, encara 
no ha tancat la seva plantilla i ha 
anunciat el fi txatge del base Eric 
Romera | RJ

Canvi de grup 
i més fi txatges 
per a la UB MiR

BÀSQUET

Ñb�¹ �ernández parla amb els seus jugadors durant l’amistós contra el Bosco Rocafort (6-2)
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PATINATGE DE VELOCITAT
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El Roller Can Cuiàs va estar representat per un total de 50 patinadors al 
Roller Tour 24 hores que es va disputar el 21 i 22 de juliol al circuit de 
Calafat, a l’Atmella de Mar. Els representants locals es van distribuir en 
un 7 equips, aconseguint un total de sis podis a diferents categories | RJ
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Aquesta prova, que arriba a la seva 38a edició, es farà el 7 d’octubre, amb 
sortida des del pavelló Miquel Poblet, a partir de les 11h. Les inscripcions, 
que són gratuïtes, s’han de fer el mateix dia en el punt de sortida | RJ
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Va competir amb l’equip juvenil del BM Barbate gadità 

Josep Quirós, subcampió 
d’Espanya a Laredo

El montcadenc Josep Quirós, 
jugador del BM Granollers, es 
va proclamar subcampió de la 
categoria juvenil al XX Cam-
pionat d’Espanya d’handbol 
platja per equips que es va dis-
putar entre el 3 i el 5 d’agost a 
la platja de la Salvé a Laredo 
(Cantàbria). Quirós va formar 
part de l’equip del BM Barbate, 
de Cadis, i va perdre la fi nal 
contra el Ciudad Real per 2-0. 
A principis de juliol, el ju-
gador montcadenc també va 
aconseguir la medalla de plata 
amb la selecció juvenil catala-
na d’handbol platja durant el 

Campionat d’Espanya de selec-
cions autonòmiques que es va 
disputar a Getafe | RJ 

HANDBOL PLATJA
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El ciclista montcadenc participa-
rà amb l’equip Medina Compe-
tición a la Powerade NonStop 
Madrid-Lisboa by MRW, cursa 
de BTT que es disputarà entre el 
21 i el 23 de setembre amb un 
recorregut de 770 quilòmetres. 
Romero, que tindrà com a com-
panys Antonio Sánchez i Daniel 
Sánchez, tornarà a donar suport 
a la campanya contra la violèn-
cia de gènere ‘Ni una más’ de 
l’ONG Mujeres en Igualdad | RJ 

Ernesto Romero 
disputarà la 
cursa que uneix  
Madrid i Lisboa  
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Dol per la mort de Miguel 
Alcón i Miguel Mesa

Miguel Alcón, que era membre 
de la junta directiva de La Unió 
de Mas Rampinyo, va morir el 
20 d’agost a l’edat de 57 anys, 
arran de les complicacions d’una 
malaltia per la qual havia estat in-
gressat a l’hospital. Alcón estava 
molt vinculat al món de l’esport 
local, ja que havia estat jugador 
d’un dels equips sèniors de la 
secció de tennis de taula de La 
Unió i havia estat col·laborador 
del sènior A de futbol sala del FB 
Montcada. 
El dia 31, el club vermell va co-
municar la mort de Miguel Mesa, 
massatgista i fi sioterapeuta que 
també havia col·laborat amb al-
tres clubs com el CD Montcada, 
la UD Santa María i la UE Sant 
Joan-Atlètic | RJ
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ser convidats a participar a l’Allianz Night Run que es va disputar el 27 de 
juliol al circuit de Montmeló. Es tracta d’una cursa impulsada per aquesta 
companyia i els pilots Àlex i Marc Márquez a través de la plataforma Laps 
For Life 93. La prova va comptar amb la participació d’un total de 1.500 co-
rredors i tenia una vessant solidària ja que la seva recaptació es destinarà 
a fi nançar projectes de l’ONG Aldeas Infantiles SOS | RJ 

 Presència montcadenca a l’Allianz Night Run
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El cicle de sortides que promouen El Cim, el CEAV i el CECC amb la 
col·laboració de l’IME cada primer diumenge de mes no ha descansat 
durant l’estiu. El 5 d’agost, es va fer una excursió de 16 quilòmetres se-
guint la ruta del GR-2 amb destinació a la platja de Sant Adrià del Besòs 
amb la participació d’una desena de persones i el 2 de setembre, una 
quarantena de caminaires van participar a la ruta de 12 km que va pas-
sar per Vallbona i la Font Moguera –a la fotografi a. El 7 d’octubre, es farà 
una nova sortida de 16km amb destinació a la Serralada de Marina. Les 
persones interessades a fer-la es poden inscriure a la seu de l’IME (Ta-
rragona, 32), per telèfon (935 650 999) o a través del correu electrònic 
ime@montcada.org. També es podran fer el mateix dia, a les 8.30h, en el 
punt de sortida, davant del pavelló Miquel Poblet | RJ

EXCURSIONISME
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amb dues excursions al mar i a la Font Moguera
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Els cursos que s’oferten són 
aeròbic, tai-txí, ioga, pilates, 
danses orientals, tonifi cació 
i zumba. Es manté la possibi-
litat de pagar una entrada pun-
tual a les classes de zumba i de 
pilates al preu de 2,5 euros. Les 
inscripcions s’han de fer a la 
seu de l’IME (Tarragona, 32). 
A partir del dia 17, de dilluns a 
dijous, de 9 a 13h i de 16 a 19h; 
i divendres, de 9 a 13h | RJ 

Obertes les 
inscripcions per 
a les activitats 

IME

Åz øonýz ÏÊq noÎzkmxüz qh Éqkxoq giøqhqnhLÎmy Èhøs �zhhqiË qi pzoË qh tmz
30 i sortirà de la plaça dels Capellans Obrers, a Can Sant Joan, a les 8h. 
Les inscripcions ja estan obertes i es podran fer fi ns al dia 27, els dimarts 
i dijous, de 18.30 a 20.30h, a la seu del CEAV, al correu electrònic ceav-

montcada@gmail.com o a la tenda Atmo, al carrer Montiu, 12. Els preus 
són de 8 euros per als federats i d’11 per a la resta de participants. Les 
inscripcions no anticipades tindran un recàrrec de 3 euros. En aquesta 
edició el recorregut de la CPVM serà de 15 km i anirà per corriols que por-
taran als caminants pels tres municipis que estan units per la Serralada 
de Marina: Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet i Badalona | RJ

El CEAV obre el termini d’inscripcions per participar a 
la 9a edició de la Caminada Popular Vila de Montcada
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El montcadenc Diego Romero, 
de 9 anys, s’ha proclamat cam-
pió amb la seva companya Cloe 
Navarro, de l’equip CC Medi-
na, a la categoria duo mixt a la 
Challenge de resistència infantil 
Massi XC-Series. Romero i Na-
varro van obtenir el títol després 
d’aconseguir una nova victòria a 
l’última prova d’aquesta compe-
tició que es va disputar el 8 de 
setembre a Lliçà d’Amunt | RJ 

Victòria de Diego 
Romero a la 
Massi XC-Series
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