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El CK Montcada B disputarà el 10
de juny la final del Top B, la segona
màxima categoria catalana
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ACORD HISTÒRIC

L’EFM i el CDM unifiquen els seus planters
per crear el Club Futbol Base Montcada
E        

" # $ % ""  "    "



Després de signar aquest històric conveni, el president de l’EF
Montcada, Antoni Sánchez, ha
fet una valoració molt positiva: “Hem mirat de trobar un
acord que sigui el millor per als
nens i nenes que volen jugar al
futbol al municipi perquè no
hagin de marxar fora”. Per la
seva part, el president del CD
Montcada, Modesto ‘Tato’ Sanchís, ha destacat que aquesta unificació busca poder crear un club
fort que aspiri a tenir equips en
categories importans, com la Preferent: “L’objectiu és unir forces
perquè ens estàvem debilitant.
La clau és que, a l’hora de negociar, no hem mirat enrera
per poder avançar”.
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Representació de les dues juntes directives, encapçalades pels seus respectius presidents, amb el regidor d’Esports, Salvador Serratosa, al centre

Pau social. Els representants de
les juntes directives han agraït
la tasca de mediació de l’Ajuntament, que no ha participat en cap
reunió, tot i que sempre ha estat
informat de les negociacions.
“Amb aquest acord, hem guanyat tots. Més enllà que serà
beneficiós a nivell esportiu, el
més important és que aquesta
unificació ajudarà a la cohesió
social, deixant enrere les tensions que s’havien vist en alguns
partits”, ha dit Serratosa. El nou
CFB Montcada serà filial del CD
Montcada i aquest estiu les inscripcions es podran fer de forma
paral·lela a les dues entitats.
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torneig de l’Escola
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van participar el 3 i 4 de juny a la
primera part del XXII Torneig Vila
de Montcada que organitza l’EF
Montcada i que continuarà els dies
10 i 11. El CD Montcada no farà
aquest estiu el seu torneig per facilitar que es puguin fer els primers
entrenaments del CFB Montcada.
Des de fa setmanes, Pepe Muñoz,
que exercirà el càrrec de coordinador, s’ha encarregat de confeccionar els diferents equips | RJ

EF MONTCADA
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A partir de la propera temporada, els planters de l’EF Montcada i el CD Montcada jugaran
sota un mateix nom, uns mateixos colors i un mateix escut.
Una representació d’ambdues
juntes directives es va reunir el
26 de maig a la seu de l’IME
per signar l’acord de creació de
la nova entitat que, sota el nom
de Club Futbol Base Montcada,
unificarà tot el futbol formatiu
del municipi. El nou club lluirà
el color vermell per a la seva primera equipació i el verd per a la
segona i serà dirigit per la directiva de l’EF Montcada, amb la incorporació d’alguns membres de
la junta del CD Montcada.
El club verd, fundat al 1923,
mantindrà la seva identitat i el
seu cadet serà l’únic que, tot i que
també s’afegirà a l’estructura de
la nova entitat, mantindrà el seu
nom per no perdre la categoria
de Primera Divisió. El juvenil
verd també podria ser un cas similiar si es confirma el seu ascens
a Primera. Fins a arribar a aquest
acord d’unificació, ambdós clubs,
que encara han de dissenyar la
nova samarrera i el nou escut,
han participat en diferents reunions que, tot i comptar amb la
mediació del regidor d’Esports,
Salvador Serratosa (ERC), s’han
pogut fer de forma autonòma i
amb total llibertat.
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El Broncesval acaba sisè a Tercera i
ja pensa en un projecte més ambiciós el passi a la final del Top B
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El partit es jugarà el 10 de juny a Lleida contra el CKC B

Rafa Jiménez | z+)({{|}

El CK Montcada B s’ha classificat per disputar la final del Top
B gràcies a la victòria que va
aconseguir el 4 de juny en el tercer partit de les semifinals contra
el CE Vilanova i la Geltrú B (1713). L’equip de Juanma Fernández disputarà el 10 de juny la
final a Lleida, a les 17.30h, contra el CK Castellbisbal B, que va
eliminar el KC Barcelona B.

D’altra banda, el CK Montcada
no disputarà la final del Top A
després de perdre les semifinals
contra el CK Vallparadís amb
un global en contra de 2 a 0.
L’AEE Montserrat Miró tampoc
s’ha classificat per a la final de
Segona Divisió perquè el 3 de
juny va perdre el tercer partit de
la seva semifinal contra el Lladonosa per 10 a 14 | RJ

El Broncesval Montcada va finalitzar la lliga el 27 de maig amb una golejada contra el Pineda de Mar

el treball que s’havia fet. Hem
estat a prop dels clubs capdavanters, però hem tingut una
plantilla molt jove que necessita equivocar-se per anar aprenent”, ha comentat Fernández
al programa ‘Temps Afegit’ de
Montcada Ràdio.
El tècnic local, que ha confirmat
la seva continuïtat a la banqueta,
prepara ja l’equip per a la prope-

ra temporada amb l’objectiu de
mantenir gran part del grup actual, incorporar alguns juvenils i
fitxar un parell de jugadors veterans que li donin un plus de competitivitat a la plantilla per aspirar
a objectius més ambiciosos: “El
club i l’afició ens volen veure a
dalt. L’any vinent intentarem
estar a la part alta de la classificació i lluitar per l’ascens”.

CK MONTCADA

El Broncesval Montcada va
aconseguir una contundent golejada en el seu últim partit de lliga
que va disputar el 27 de maig al
pavelló Miquel Poblet contra el
cuer, l’FS Pineda de Mar (9-0).
Víctor Andrés, en tres ocasions,
Bryan Flores, en dos, Néstor
Gómez, Nacho Caño, David
Ortega i Marc Cárdenas van
ser els últims golejadors d’una
temporada en què l’equip ha
mostrat dues cares ben diferents
entre la primera i la segona volta. Finalment, els conjunt d’Álex
Fernández ha acabat la lliga al
grup 1r de Tercera Nacional a la
sisena posició amb 47 punts (15
victòries, 2 empats i 13 derrotes).
“El balanç definitiu és positiu
perquè, després d’una primera volta d’adaptació a la categoria, l’equip va millorar el
seu rendiment, demostrant tot

FOTOS: RAFA JIMÉNEZ

XYZ[\]^_`a ]b cde_]e`f gd hgde_`ggd ` `e^ZfhZfdf dgiae \aidjZf k]_]fm h]f dbh`fdf d gYdb^]eb

Ä' Å,(' )+' +{+ Æ(| +' -Ç È.,{()( É Ê( {+'+Ë( .Ë+ '( Æ|( '( +Ê( {'(|Å{({|} Æ+ ( '( Å,('

FUTBOL

nopqorp sot purvwx y

¡ ¢£ ¤¥¦§¨©ª© ¨«¡«¬© ¡®©¯¨«¦¯ © °«±¥¦© ¢©§©¡©¦©

El segon equip no ha pogut mantenir la categoria i jugarà la propera temporada a 3a Catalana
després d’empatar el 28 de maig
al pavelló Miquel Poblet contra el
CFS Parets B (5-5). L’equip de
Xavi Romeo, que guanyava per
5 a 3, va encaixar el gol que ha
provocat el seu descens quan
restaven 7 segons per al final | RJ

i anuncia la renovació de José Antonio Montes
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FUTBOL. PRIMERA CATALANA

Paco Hidalgo substituirà ‘Pinti’ a la
banqueta de l’UE Sant Joan-Atlètic

El CD Montcada va disputar el 28 de maig l’últim partit de lliga a l’estadi
de la Ferreria contra el CF Masquefa (5-1). Amb 14 victòries seguides,
els verds han acabat al segon lloc del grup 6è de 3a Catalana amb
87 punts (28 triomfs, 3 empats i 3 derrotes). Un cop acabat el matx,
l’equip va celebrar l’ascens sobre la gespa amb una festa que va ser
especial per al porter David Olavide, que ha anunciat la seva retirada.
José Antonio Montes, que continuarà una temporada més a la banqueta del conjunt verd, es va dirigir a l’afició per agrair el seu suport
en el camí cap a l’ascens i expressar la seva satisfacció per deixar una
categoria “que ni els jugadors ni el club es mereixien”. De moment,
l’entitat verda ha confirmat el fitxatge de Marcos Guerrero i les renovacions de José Luis Casillas, Gerard Grau, Jorge Berjano, Marc Plaza,
Álvaro González, Alejandro Escruela, Álex González i Dani Cabrera | RJ
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La Unió Esportiva Sant Joan-Atlètic ha confirmat que Paco Hidalgo serà el seu nou entrenador
per a la propera temporada, prenent el relleu de José M. Martín
‘Pinti’. Hidalgo ha entrenat aquesta temporada la U. Bellvitge, que
ha acabat al segon lloc del grup
3r de Segona Catalana i que està
disputant la promoció d’ascens a
Primera contra l’UE Tàrrega –el
partit d’anada va finalitzar amb
empat a 1 a terres lleidatanes. El
nou entrenador vindrà acompanyat de Jordi Gallardo, qui va ser
secretari tècnic del club de Can
Sant Joan al 2014 i que estava al
cos tècnic del Sant Cugat Esport.
En el capítol de fitxatges, s’han
anunciat els de Daniel Torrecillas
(Hermes) i Pepe González (Sant

Robert Villa, nou entrenador de l’UD Santa María
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Cugat), així com les renovacions
de Fran Espinosa, Leo Cangiotti,
Óscar Jiménez, Marc Gràcia i
Juanjo Navarro. Seran baixa Rubén del Barrio, Álvaro Gómez,
Albert Jiménez i Ray Crespo.

Nou destí de ‘Pinti’. Fent tàndem
amb Jordi García, l’ex-entrenador de l’UE Sant Joan ha fitxat
per la Fundació Privada Hermes,
que no ha pogut mantenir-se a
Primera Catalana | RJ

El club de Terra Nostra inicia una nova
etapa amb un canvi
a la seva banqueta.
Alfonso Torres, que
va aconseguir la temporada passada l’ascens a Tercera Catalana, no continuarà i
el seu substitut serà
Robert Villa, un vell
conegut del futbol
montcadenc que ha treballat, en diferents etapes, a les categories inferiors de l’EF Montcada i el CD Montcada. Villa –a la foto, al costat de
Rafa Repiso i Manuel Colete– ha format part als últims anys del cos
tècnic del FC Cerdanyola, a Tercera Divisió | RJ
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que s’atorgaran el 6
de juliol, incorporen
enguany un nou guardó
destinat al millor
equip de la temporada
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L’assemblea ratifica el canvi
a la presidència de l’UB MiR

EXCURSIONISME
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Un total de 54 persones van participar a l’excursió de 13 quilòmetres
amb destinació al Puig Castellar que es va fer el 4 de juny en el marc
del cicle Montcada Camina que promouen El Cim, el CECC i el CEAV
amb la col·laboració de l’IME. La propera sortida es farà el 2 de juliol amb un recorregut de 16 quilòmetres d’anada i tornada fins a la
platja de Sant Adrià del Besòs. Les inscripcions s’han de fer a l’IME
(Tarragona, 32 o al correu electrònic ime@montcada.org) i el punt de
trobada serà al pavelló Miquel Poblet, a les 9 h | RJ

LAURA GRAU

Carles Vilalta i Balart va ser confirmat com a nou
president de l’UB MiR durant l’assemblea de
socis que es va celebrar el 26 de maig a la Casa
de la Vila. Vilalta, qui va entregar a Jordi Álvarez
una placa de reconeixement per la seva tasca,
va explicar els seus objectius per als propers
quatre anys. A nivell esportiu, vol potenciar el
planter per convertir l’UB MiR “en un club de
formació de referència” i, a nivell social, demana “compromís total dels jugadors perquè siguin competitius i juguin amb responsabilitat
i de forma neta”. L’entitat vol crear un carnet
per a socis-col·laboradors que puguin tenir descomptes a diferents comerços locals | RJ

RECONEIXEMENT

ATLETISME DE MUNTANYA
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commemoratives del CEAV i del CFS Montcada
êëì motiu de la Festa Major,
l’Ajuntament va homenatjar ambdós clubs amb la col·locació de
dues plaques al vestíbul del pavelló Miquel Poblet per commemorar el seus respectius aniversaris. El 4 de juny, es va fer l’acte
que va tenir com a protagonista
el Centre Espeleològic Alpí Vallesà, que celebra durant aquest
2017 en seu 50è aniversari en
haver estat fundat al 1967. Un
dia més tard, el protagonisme va
ser per al Club Futbol Sala Montcada que, creat al 1984, va commemorar el seu 25è aniversari al
2009 | RJ
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IME

de 10km de la Vallalta Trail

Ö© ÐÏ¯¨ina d’estiu obre les seves portes el 10 juny
L’equipament funcionarà fins al 10 de setembre amb un horari de
10.30 a 19h, de dilluns a diumenge. L’entrada té un preu de 6,50 euros per als adults; de 6 a 17 anys es paga 4,80 euros i hi ha un accés
de tarda, a partir de les 17h, al preu de 4 euros. Els infants menors de
6 anys hi entren gratuïtament. Els abonaments a són a la venda a les
oficines de l’IME (Tarragona, 32) | RJ

JAM

L’atleta de l’UltraJAM, la secció
de muntanya de la JAM, va acon6 seguir la victòria a la cursa de 10
74
/ quilòmetres de la 2a Vallalta Trail
6
1/ que es va disputar el 28 de maig
/4
7R amb sortida des de Sant Iscle de
ñð
 Vallalta. Tort –a la foto, al centre– va

0 fer el recorregut en un temps de 43
minuts i 49 segons | RJ

FUTBOL SALA

HANDBOL

SARA ABADIA

RAFA JIMÉNEZ

resultats dispars, la lliga a Segona i Tercera Catalana
L’EF Montcada, que la propera
temporada continuarà a Segona
Catalana, va perdre l’últim partit de
lliga que va jugar el 27 de maig a
la pista de l’AECS L’Hospitalet B (72). L’equip de José Luis Carrasco
ha acabat la lliga al vuitè lloc del
grup 3r amb 30 punts (9 triomfs,
3 empats i 14 derrotes). Per la seva
part, l’AE Can Cuiàs, que no guanyava des del mes de gener, es va
retrobar amb la victòria en l’últim
partit de lliga que va disputar el
28 de maig a la seva pista contra
el CF Castellgalí B (3-1). El conjunt
de Matías Ruiz ha finalitzat la lliga
a l’última posició del grup 6è de
Tercera amb 20 punts (5 triomfs, 5
empats i 16 derrotes) | RJ
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opcions de pujar a Tercera
A manca d’una jornada per acabar
la fase final, el sènior B lassal·lià ja
no té possibilitats d’ascendir a Tercera Catalana després de perdre
el 4 de juny al pavelló Miquel Poblet contra el BM La Roca (19-21).
L’equip de Javier Córdoba és últim
amb 9 punts (4 victòries, 1 empat i
8 derrotes) | RJ

PERE DE LAMO
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La festa dels Premis Esportius de la temporada 2016-2017, convocats per l’Institut Municipal d’Esports i Lleure de l’Ajuntament, tindrà lloc el 6 de juliol al Teatre Municipal (Tarragona, 32). Enguany
s’hi incorpora un nou guardó per reconèixer el millor equip de la
temporada. Les persones o entitats interessades a proposar candidatures han de presentar-ne els historials fins al 22 de juny al registre d’entrada de l’Oficina d’Atenció Ciutadana. La documentació
mínima a aportar-hi és el currículum i la confirmació dels mèrits
esportius, mitjançant certificacions i acreditacions de documentació
gràfica, com fotografies, notícies a la premsa escrita o en format
digital, entre d’altres. Es pot consultar tota la documentació que cal
presentar al web www.montcada.cat | RJ
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Benadi (Cornellà At.) guanyen la Milla
A excepció del 3x3 de futbol sala, el programa esportiu va poder esquivar la pluja
Rafa Jiménez | &'( )*+, -.''
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Vila de Montcada i 2n de Festa Major es va disputar el 3
de juny sota l’organització del
Tennis Taula La Unió i amb la
participació de 48 jugadors i 26
parelles. Els guanyadors van ser
Gerard Madico i la parella José
Martín/Ricard Duocastella. El
3x3 de bàsquet que l’UB MiR va
organitzar el 3 de juny va reunir
15 equips mentre que el 3x3 de
futbol sala que el CFS Montcada
va fer 5 de juny a dins del pavelló
Miquel Poblet per culpa de la pluja va comptar amb 23 conjunts.

Alfred Rodríguez, amb el dorsal 30, va ser el guanyador amb un temps de 4 minuts i 40 segons

Els infants que han participat aquesta temporada a la 34a edició dels Jocs
Esportius van celebrar el 26 de maig la festa de cloenda que es va fer davant del pavelló Miquel Poblet. A la desfilada van participar els equips de
les escoles Reixac, Elvira Cuyàs, El Turó, Font Freda, El Viver i FEDAC Montcada i d’entitats com el CH La Salle, l’EN Montcada i l’AE Can Cuiàs | RJ

HANDBOL
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A manca d’una jornada per acabar la fase regular, l’equip que entrena
Pau Lleixà ja s’ha assegurat, de forma matemàtica, la primera posició.
Els lassal·lians, que són líders amb 49 punts, disputaran el Top-4 que
enfrontarà els quatre millors de Primera Catalana | RJ

FINALS NACIONALS JOCS ESCOLARS
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L’equip de Rocío Villarreal
ha estat tercer a la fase
final dels Jocs Escolars
disputada el 4 de juny.
El conjunt montcadenc
va caure en semifinals
contra el J. H. Mataró
per només un gol de diferència i van guanyar la
final de consolació contra l’Escola Sant Miquel de Cornellà. Prèviament, les lassal·lianes van
aconseguir classificar-se com les millors del Vallès Occidental | RJ
CH LA SALLE
CH LA SALLE

Altres esports. El VI Open Popular
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guanyar, a la categoria absoluta,
la XII Milla Urbana que es va
disputar el 4 de juny a la rambla
dels Països Catalans. La prova,
organitzada per la JAM i l’IME
en el marc de la Festa Major, va
comptar amb la participació de
250 atletes que es van distribuir
en 10 curses des de pre-benjamins fins a veterans. Sara Benadi
(Cornellà At.) va ser la millor a la
categoria femenina.
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L’EN Montcada obté un total de 13 podis a Igualada
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competició disputada el 4 de juny. Claudia Garrote va guanyar les curses de 100 metres papallona i lliures mentre que Natàlia Castro va ser
la millor als 100 braça i segona als 100 lliures. Marc Grau va guanyar
els 100 lliures i va ser segon als 100 papallona. L’equip cadet mixt va
guanyar la cursa de relleus dels 4x50. Els altres podis locals van ser per
a la benjamina Carla Misas (segona als 25 esquena); els infantils Nadia
Misas (segona als 100 esquena), Eloy Quero (segon als 100 lliures)
i Martí Toldos (tercer als 100 papallona); i els juvenils Marta Mérida
(segona als 100 papallona) i Martín Casado (tercer als 100 braça) | RJ

Sheila Rogel i Núria Álvarez, onzenes a la Bisbal
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FUTBOL SALA

Torneig de final
de temporada de
l’AE Can Cuiàs
La competició, de caire amistós,

Ì// es disputarà l’11 de juny a la pista

6 del barri. Al matí, a partir de les
40
7 10.30h, el pre-benjamí jugarà un
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L’equip vermell va aconseguir el 27 de maig al camp del CF Ripollet C
(5-7) la victòria que necessitava per proclamar-se campió del grup 25è
de Tercera Divisió i pujar a Segona. Els montcadencs, que només havien
sumat un punt a les tres jornades prèvies, no van desaprofitar l’última
oportunitat i han acabat la lliga a la primera posició amb 64 punts i un
balanç de 21 victòries, 1 empat i 6 derrotes | RJ

triangular contra el Montornès
i l’Horta. A partir de les 17h, i
després d’una paella popular per
a tota la família del club, l’aleví
jugarà contra el Cerdanyola i el
Mollet. A les 19h, el sènior s’enfrontarà amb el CFS Montcada
B i el BarnaSants | RJ

La infantil A Núria Álvarez i
la benjamina A Sheila Rogel, del CG La Unió, van
obtenir l’onzè lloc a la final
nacional que es va disputar
el 4 de juny. Un dia abans,
Rogel va aconseguir la victòria mentre que Álvarez i
Lucía Pina (infantil B) van
ser terceres al II Trofeu
Summer que es va disputar a Vilanova del Camí –a la foto. Els equips aleví
B i infantil B van ser segons. El CG La Unió celebrarà l’11 de juny el festival
de fi de curs al pavelló Miquel Poblet (18h) | RJ
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L’atleta juvenil Celia Celma –primera per l’esquerra– va ser segona, amb un temps de 19’15”, a la
cursa dels 5.000 m. del Campionat de Catalunya juvenil, júnior i
promesa que es va disputar el 3
i el 4 de juny a Lloret. El també
juvenil Hugo Calvo (17’07”) va ser
bronze als 5.000 | RJ
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