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Hi ha Monty per a estona
MONTY/ MITJAPUNTA DE LA U.D. AT. GRAMENET

M. Moreno  SANTA COLOMA G.

n Xavier Monteys 'Monty',va arri-
bar a la Grama sense fer soroll,
però amb el pas de les jornades
s'ha convertit en una autèntica es-
trella a Santa Coloma.

El jugador del Maresme, tot i
haver fet recentment els seus 35
anys, aprofita cada partit per sen-
tar càtedra. Per la seva experièn-
cia molts el consideren un pilar
essencial, en un equip on la mitja-
na d'edat no sobrepassa els 25
anys. A Monty no l'importa assu-
mir aquest rol ja que és conscient
que tant per la seva trajectòria es-
portiva com per la seva edat és un
referent per a molts dels seus com-
panys.

Amb el pas dels anys, Monty ha
millorat, com els bons vins, i
aquesta temporada, com ell ma-
teixreconeix, està vivint una sego-
na joventut a Santa Coloma: “Les
coses m'estan sortint molt bé.
Vaig arribar amb la pretempora-
da iniciada i gairebé a última ho-
ra, però està mereixent la pena”.

Lligat a Miguel Álvarez
La carrera esportiva de Monty va
esclatar al Mataró. Després d'unes
bones temporades, va passar a for-

mar part del Saragossa B, però
l'experiència no va ser del tot posi-
tiva i va decidir tornar a Mataró
on va coincidir amb el tècnic que
li va canviar la vida: Miguel Álva-
rez. L'actual entrenador del Llor-
ca va apostar per ell i va saber
treure-li tota la màgia que duu en
les seves botes, i no va dubtar a
cridar-lo quanva fitxar pel Terras-
sa.”Sempre estaré agraït a Miguel
Álvarez, igual que molts dels com-
panys que estàvem allà com Keko,
Juan Carlos, Gibanel o Jordi Na-
vas. Ell ens va donar l'oportunitat
de gaudir de la Segona A, i a molts

de nosaltres ens va canviar la vi-
da”, explica mentre recorda amb
certa nostàlgia els triomfs a la Co-
pa Catalunya, l'ascens a Segona o
l'eliminatòria de la Copa del Rei
contra el Reial Madrid en la qual
vaaconseguir tres gols: “Personal-
ment és el millor record que tinc.
Va ser un plaer jugar contra
aquest equip i a més marcar al
Bernabéu”. Les grans temporades
al Terrassa van tenir la seva re-
compensa amb la seva primera
convocatòria amb la selecció cata-
lana al Camp Nou davant Brasil:
“Jugar al Camp Nou davant 98.000

persones va ser força espectacu-
lar. Jugar amb Ronaldo o Ronaldi-
nho és inoblidable”.

Després de moltes temporades a
Terrassa, Monty va decidir can-
viar d'aires i va fitxar pel Badalo-
na.Allà va estar nomésuna tempo-
rada i reconeix que guarda una
sensació agredolça: “El club va fer
un esforç important a principi de
temporada, però els resultats no
ens van acompanyar, en part per
les moltes lesions i per la Copa del
Rei que ens va passar factura”.

Després de la seva marxa del
Badalona, la Grama es va creuar
en el seu camí. Amb l'equip colo-
mencestà gaudintdemolt protago-
nisme. D'aquesta nova etapa, Xavi
destaca sobretot la il·lusió que hi
ha a l'equip i el compromís de tots
els jugadors, fis i tot ara que les
coses no estan sortint tan bé com
al principi de temporada: “Hem
passat per una ratxa molt dolenta,
malgrat jugar bé, els resultats no
arribaven”. Monty, que té un han-
dicap en el seu carnet d'identitat,
assegura que “mentre estigui bé
físicament i segueixi gaudint, se-
guiré jugant a futbol. Jo, personal-
ment em trobo bé i amb forces per
continuar". Més clar no es pot dir.
Tenim Monty per a estona... �

Encerta aquests quatre signes i
participa al sorteig d'un parell
de botes de la marca Lotto

6FC VILAFRANCA
Els del Penedès
s'han col·locat en
2a posició en
acumular una gran
ratxa de resutats.
Els d'Albert Viñas
no perden des de
l'11 de novembre �

EL CONCURS

LA PORRA DE LOTTO

Lluita per la
salvació al Canal 33

FUTCAT 07

XAVIER MONTEYS VERDAGUER ‘MONTY’

TRAJECTÒRIA COM A FUTBOLISTA
Va començar al futbol base del Sant Gabriel
on va jugar fins a juvenils

SEGONA DIVISIÓ
2002-05 Terrassa

SEGONA DIVISIÓ B
1996-97 Saragossa B 2006-07 Badalona
2000-02 Terrassa 2007-08 Gramenet
2005-06 Terrassa

TERCERA DIVISIÓ
1991-93 Júpiter 1996-2000 Mataró
1994-95 Cerdanyola Mataró (fins al desembre)

PRIMERA CATALANA
1994-95 Mataró (des de desembre)

PREFERENT
1993-94 Barceloneta

16 de febrer de 1973, a Barcelona.

Posició: mitjapunta

MUNDO DEPORTIVO
DIMARTS 18 DE MARÇ DE 2008

EL PARTIT DE TV

El Canal Autonòmic oferirà
aquest diumenge el partit
L'Hospitalet-Espanyol B.

Serà en directe a partir de
les cinc de la tarda �

PUJA / BAIXA

Monty no pensa en la retirada  FOTOS: OMEDES

7CF AMER
Els gironins són
cuers de Preferent
(G.I) i diumenge
van marxar del
camp en el partit
contra l'Olesa com
a protesta per les
decisions arbitrals �

Segona B/ BADALONA-LLEIDA

Tercera/ EUROPA-SANT ANDREU

Catalana/ VILASSAR M.-MONTCADA

Preferent/ MARTORELL-JÚPITER

Envia els teus pronòstics a
mayala@elmundodeportivo.es


