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CP CAN SANT JOAN
Els dos primers equips del club 

de petanca aconsegueixen 

pujar de categoria

PÀG. 27 PÀG. 28 

BTT
Anna Villar i Pau Egeda, 

campiona i subcampió de 

Catalunya respectivament

CICLISME

José Ortín guanya 

la seva vuitena 

Quebrantahuesos

El veterà ciclista José Ortín con-
tinua en plena forma als seus 67 
anys. El montcadenc va aconse-
guir la seva vuitena victòria a la 
XXIII edició de la Quebranta-
huesos, la prova ciclista amateur 
de més importància d’Espanya 
que es va fer a Sabiñánigo (Osca) 
el 22 de juny amb la participa-
ció d’uns 9.000 ciclistes. Ortín, 
que repeteix la victòria de fa 
tres anys després de ser segon 
a la darrera edició, va recórrer 
els 200 quilòmetres de la prova, 
amb tres ports de gran muntan-
ya com Somport, Marie-Blan-
que i Portalet i un desnivell de 
3.381 metres, amb un temps de 
6 hores, 29 minuts i 48 segons. 
El ciclista montcadenc es va em-
portar la victòria a la categoria 
H (majors de 64 anys), aconse-
guint un espectacular avantatge 
de mitja hora respecte al segon, 
el francès  Patrick François (6h 
58’ 32”). “Confi ava que podia 
tornar a guanyar perquè em 
trobo en un molt bon estat de 
forma”, explica Ortín. 

Rafa Jiménez | Redacció

Ortín, amb el trofeu aconseguit aquest any
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Relleu generacional al 21è Open 
Internacional d’Escacs Vila de 
Montcada, organitzat per l’UE 
Montcada entre el 25 de juny i 
el 3 de juliol a l’Hotel Ciutat de 
Montcada. La victòria fi nal, amb 
7,5 punts, va ser per al jove Gran 
Mestre xilè Mauricio Flores, que 
en una emocionant una última 
jornada va lligar el seu triomf 
després de fer taules amb el rus 
Evgeny Gleizerov. A la segona 
posició, va acabar el Gran Mes-
tre espanyol Alexis Cabrera, amb 
7 punts, empatat amb el tercer, el 
Gran Mestre peruà Jorge Cori, 
de 18 anys. El colombià Jaime 
Cuartas va ser el millor del club 
local ocupant la setena posició. 
Pel que fa al grup B, Ismael Mo-
lano, de Montornès, es va fer 
amb la victòria i el primer local 
va ser Antoni Gil, 16è. 
Mauricio Flores, que s’ha em-
portat un premi de 1.200 euros, 
s’acaba de llicenciar en matemàti-
ques a la Universitat de Browns-
ville (Texas) i ha vingut a viure 
durant una temporada a casa 
d’uns familiars a Sabadell per dis-
putar tots els torneigs del Circuit 
Català, que s’ha engegat amb la 
disputa de l’Open de Montcada. 
Acompanyat de la seva novia, 
també participant al campionat,  
Flores no va amagar la seva emo-
ció per guanyar “el primer gran 
torneig de la seva vida”.

Valoracions. L’acte d’entrega de 
premis va comptar amb la presèn-
cia de l’alcaldessa, María Elena 
Pérez, i el regidor d’Esports, 
Marc Rodríguez (tots dos del 
PSC). Pérez, acompanyada tam-
bé de Vicente Pedro, director de 
Lafarge i Jordi Pallaré, vicepre-
sident de la Federació Catalana 
d’Escacs, va confi rmar el suport 
de l’Ajuntament a un Open que 
està consolidat com “gran acon-
teixement esportiu”. Arturo 
Vidarte, president de l’UEM, va 
destacar “l’emoció del torneig” i 
el gran nivell esportiu ja que “els 
primers escaquistes tenien més 
nivell que l’any passat”. 

Sílvia Alquézar/Rafa Jiménez | Redacció

ESCACS

El Gran Mestre xilè Mauricio Flores 
guanya el 21è Open Vila de Montcada
El jove escaquista, de 22 anys, va superar a la classifi cació fi nal l’espanyol Alexis Cabrera i el peruà Jorge Cori

D’esquerra a dreta, Vicente Pedro (Lafarge), Jorge Cori, Alexis Cabrera, Mauricio Flores, l’alcaldessa María Elena Pérez i el regidor d’Esports, Marc Rodríguez
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> Satisfacció amb la nova seu del torneig
Després de celebrar-se en els últims cincs anys a l’Espai Cultural Kursaal, 

l’Open d’Escacs Ciutat Montcada ha estrenat ubicació a l’Hotel Ciutat de 

Montcada. “La majoria dels participants ens han felicitat per la nova sala 

de joc i els de fora han agraït poder disposar d’una habitació d’hotel du-

rant la seva participació”, explica Arturo Vidarte, president de l’UEM | RJ    
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FUTBOL. SEGONA CATALANA

L’UE Sant Joan tanca els actes 
d’aniversari amb una exposició
La mostra, instal·lada a l’Espai Cultural Kursaal, es pot visitar fins al 12 de juliol

Els jugadors del CD Montcada, 
que ja estan de vacances, tornaran 
al treball el 7 d’agost i el club ja ha 
anunciat el calendari d’amistosos 
de pretemporada. El 24 d’agost, 
els verds jugaran el seu primer 
partit al municipal de Can Oriach 
contra el Sabadell Nord, de Sego-
na Catalana. Una setmana més 
tard, l’equip de Jordi Salvanyà 
disputarà el primer partit a l’estadi 
de la Ferreria contra el Marianao 
Poblet, de Primera. Tots dos par-
tits es jugaran a les 20h. L’últim 

amistòs es disputarà l’1 de setem-
bre, a les 18.30h, al camp del Lliçà 
de Vall, de Segona. La presentació 
de tots els equips del club (vuit de 
futbol formatiu i dos amateurs) no 
es farà una setmana abans de l’inici 
de la lliga sino més tard, encara en 
una data per confirmar.

Conveni amb ADIMIR. L’11 de juliol, 
el club verd signarà un acord amb 
l’Associació de Discapacitats Físics, 
Psiquícs i Sensorials de Montcada 
i Reixac a la seu de l’entitat (c/ Cri-
santems, sn) a les 19h.  

Els verds tornaran als entrenaments el 7 d’agost 

El CD Montcada anuncia 
el calendari d’amistosos

Rafa Jiménez | Redacció
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L’UE Sant Joan Atlètic va posar 
el punt i final a la celebració del 
seu 25è aniversari amb un emo-
tiu acte celebrat el 21 de juny a 
l’Espai Cultural Kursaal durant 
el qual es va inaugurar una expo-
sició sobre la història de l’entitat 
i es va projectar el documental 
‘Can Sant Joan, cuando el ba-
lón empezó a rodar’, dirigit per 
Miguel Ángel López. Va ser un 
moment especial en què es van 
reviure molts records a través de 
la més de cinquantena de fotogra-
fies antigues que es recullen a la 
mostra, on també es poden veure 
algunes pilotes i samarretes velles.  
L’acte d’inauguració de l’expo-
sició, que es podrà veure fins al 

12 de juliol, va comptar amb la 
presència del regidor de Cultura i 
Patrimoni, Daniel Moly (CiU), el 
president del club, José González, 
i l’alcaldessa, María Elena Pérez 

(PSC). En acabar, els assistents 
van veure el documental, que es 
pot comprar al preu de 5 euros a 
les oficines del club, al camp mu-
nicipal de Can Sant Joan.

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

Acte de presentació dels dos últims fitxatges verds: Pablo Leal (primer per l’esquerra) i Oriol Vila

> Tres montcadencs, amb les seleccions catalanes
Tres jugadors de l’FS Montcada van participar el 30 de juny al Torneig In-

ternacional de Seleccions de Futbol Sala Base que es va disputar a Castell-

defels. Es tracta dels benjamins Rubén Villanueva i Marc Paterna i de l’aleví 
Álex Andrés (a la foto, assegut, el primer per la dreta). Es van disputar 14 
partits entre les seleccions, de benjamí a cadet, de Catalunya, Andorra i  
l’Ariège (França). La selecció catalana va guanyar a totes les categories | RJ   

El femení de l’EF Montcada ja 
planifica la propera temporada 
sota la direcció del seu nou entre-
nador, Adriano Bujalance. L’equip 
mantindrà el bloc amb l’única 
baixa d’Andrea Rius, que marxa 
per motius personals. En el capítol 
de fitxatges, arribaran Mar Far-
gas (Gladiador), Lorena Arnadot 
(Sant Cugat) i Carmen Yera (Cer-
danyola). El femení tornarà als en-
trenaments el 26 d’agost i jugarà 

tres partits contra el Suburense 
(31 d’agost), el Prat (8 de setem-
bre) i el Bonaire (15 de setembre). 
Adriano, que estava com a segon 
entrenador al filial del Cerdan-
yola femení, afronta amb il·lusió 
la seva primera experiència com 
a màxim responsable d’un equip: 
“No em marco objectius per no 
tenir pressió. El més important 
és que hi hagi una connexió en-
tre l’entrenador i les jugadores. 
Els resultats ja arribaran”.

Arriben Mar Fargas, Lorena Arnadot i Carmen Yera

Tres incorporacions per 
al projecte del femení

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. EF MONTCADA

> Trobada multidudinària de la família vermella 
Unes 800 persones es van reunir el 29 de juny a la pista exterior del col·legi 
El Viver per celebrar el sopar de fi de temporada de l’EF Montcada. El club 
va oferir un entrepà i una beguda a cada jugador mentre que els familiars 
van portar el seu propi menjar | RJ   
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Sopar de fi de 

temporada de  

l’AE Elvira-La Salle

L’AE Elvira-La Salle, que la pro-
pera temporada iniciarà una 
nova etapa de la seva història 
després de la fusió amb el CEB 
Can Sant Joan i la creació de 
l’UB MIR, va acomiadar el curs 
esportiu amb un sopar amb tots 
els seus membres al restaurant 
Can Piqué | RJ El sopar va reunir tots els equips de l’AE Elvira-La Salle. A la foto, el conjunt sènior femení
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FUTBOL SALA. SEGONA B

El Broncesval Montcada lliga 
els fitxatges de Petit i Requena
Rodríguez encara no ha tancat la plantilla, pendent de la continuïtat de Roger Bonet

El Broncesval ja ha lligat els fixat-
ges de dos jugadors per al seu 
segon projecte consecutiu a la Se-
gona Divisió B. Es tracta de Da-
niel Petit (Marfil Santa Coloma 
B) i Josep Requena (Vilassar de 
Mar). “Són dos jugadors joves 
que també ens poden aportar la 
seva experiència a la categoria”, 
explica el nou entrenador del pri-
mer equip, Lolo Rodríguez. 
En el capítol de baixes, el club està 
pendent de la decisió de Roger Bo-
net, que podria marxar després de 
rebre una oferta per jugar a Itàlia. 
La plantilla encara no està tanca-
da i el club podria confirmar un 
nou fitxage i una altra baixa.

Rafa Jiménez | Redacció

A l’exposició sobre l’UE Sant Joan Atlètic es poden reviure els 25 anys d’història del club
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El seu company, Pau Egeda, va acabar segon a la prova que es va disputar el 16 de juny

BTT

Anna Villar aconsegueix el títol 
de campiona de Catalunya

Anna Villar, de l’equip Tomàs Be-
llès-Cannondale, es va proclamar 
campiona de Catalunya de BTT 
a la prova que es va disputar el 16 
de juny a Lliçà d’Amunt. La ciclis-
ta montcadenca va estar sempre a 
les primeres posicions a la cursa 
de la categoria elit femenina i es va 
imposar, amb un temps d’1h 36’ 
35” davant de Sandra Santanyes i 
Núria Espinosa. El seu company, 
el també montcadenc Pau Egeda, 
va finalitzar a la segona posició 
a la categoria màster-30, amb un 
temps d’1h 19’ 15”, només superat 
per Tomàs Misser. 

Competició a Suïssa. Villar va 
participar al Campionat d’Europa  
d’MTB i Trial que es va disputar 
entre el 20 i el 23 de juny a Berna 
(Suïssa). A la categoria individual, 
a la cursa d’XCO, la montcadenca 
va finalitzar a la 21ena posició. A 
la prova de relleus, formant equip  
amb José Antonio Hermida, Pa-
blo Rodríguez i Diego González, 
la selecció espanyola va acabar a 
la dotzena posició. 
El propers reptes d’Anna Vi-
llar i Pau Egeda són la Copa del 
Món, a Andorra, i el campionat 
d’Espanya, que es farà a Panticosa 
(Osca) el 20 i 21 de juliol. 

Rafa Jiménez  |  Redacció

Anna Villar, durant el campionat de Catalunya
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Un grup d’equatorians organitza partits d’aquest tipus de voleibol al barri de la Ribera

NOVA ENTITAT

Jugadors d’ecuavoley s’uneixen 
per formar un nou club esportiu

Un grup de ciutadans equato-
rians, amb residència a diferents 
barris de Montcada i Reixac, ha 
creat una nova entitat esportiva 
al nostre municipi. Es tracta del 
Club Esportiu d’Ecuavoley Mont-
cada i Reixac. L’ecuavoley és un 
esport que va néixer fa més de 80 
anys a l’Equador i que s’inspira en 
el voleibol, tot i que té diferències: 
es disputa entre equips de tres ju-
gadors, l’alçada de la xarxa és més 
alta i la pilota que s’utilitza, una 
de futbol, és més pesada. Des de 
fa uns tres anys, una trentena de 
ciutadans es reuneix els dissabtes 
a la tarda a la Ribera –des de fa un 
any, ho fan al Parc de les Aigües– 
per jugar partits d’ecuavoley, un 
esport que no està reconegut ofi-
cialment. “Sempre hem tingut 
molt bona acceptació per part 
de la gent del barri. Només som 
un grup de gent que ens agrada 

fer esport i estem oberts a la par-
ticipació d’altres ciutadans que 
no cal que siguin equatorians”, 
comenta Carlos Guevara, secreta-
ri de la junta. Aquesta nova entitat 
ja està oficialment creada i ha en-
trat a formar part de l’Associació 
Equatoriana d’Ecuavoley a 

Catalunya, que està organitzant la 
primera edició d’una lliga que po-
dria començar al setembre. Per a 
demanar més informació d’aquest 
nou club es pot trucar al telèfon 
679 635 346 o enviar un correu 
electrònic a clubdeportivodeecuavoley-

montcadaireixac@hotmail.com.

Rafa Jiménez  |  Redacció

Integrants de la nova entitat esportiva que s’ha creat a Montcada i Reixac
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Mollet, tercer al Trofeu 
Fed. Catalana de combat

Joaquín Mollet, del club Lee 
Young, va aconseguir la medalla 
de bronze a la categoria mitjana, 
de menys de 87 quilograms, a la 
segona edició del Trofeu Federa-
ció Catalana de combat que es 
va celebrar el 16 de juny al pave-
lló de la Mar Bella de Barcelona. 
Aquesta competició va comp-
tar amb la participació de 220  
taekwondistes de 50 clubs de 
tota Catalunya. Un altre mem-
bre del club que dirigeix José 
Santiago, Francisco Egea, va 
quedar a la cinquena posició a la 
categoria pesada, de més de 84  
quilograms.

Francisco Egea, també del Lee Young, va acabar a la ciquena posició

Rafa Jiménez | Redacció

TAEKWONDO

Mollet i Egea, amb José Santiago al mig
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> Dos ascensos al Club 

Petanca Can Sant Joan

Temporada històrica al Club Pe-

tanca Can Sant Joan. El sènior 

masculí ha aconseguit el seu ter-

cer ascens consecutiu gràcies a 

ser el millor segon classificat i la 

propera temporada jugarà a Se-

gona Divisió. El femení, també 

com a millor segon, ha pujat i ju-

garà a Tercera Divisió | RJ  
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El Shi-Kan recull 600 
quilograms d’aliments 

La gespa de l’estadi de la Ferreria 
es va convertir en un tatami al fes-
tival que va organitzar el Shi-Kan 
el 29 de juny amb la participació 
de 500 karatekes de diferents edats 

(150 eren del club local i la resta 
provenien d’escoles de Barcelona, 
Ripoll, Barberà i Sabadell). L’acte 
va tenir un caire solidari i es van 
recollir 600 quilograms d’aliments 
per a la Creu Roja.

Al festival solidari del 29 de juny van participar uns 500 karatekes 

Rafa Jiménez | Redacció

KARATE

Per un dia, els karatekes van canviar el tatami per la gespa per practicar el seu esport

KORFBAL

Premi per a tres 

jugadors del 

Montserrat Miró

El júnior Daniel Fernández i 
els infantils Albert Góngora i  
Judith Fernández, tots tres del Kor-
fbal Miró, van ser premiats com a 
millors jugadors de les seves cate-
gories a la festa que va fer la Fede-
ració Catalana de Korfbal el 21 de 
juny. El Miró va ser protagonista a 
l’entrega de premis ja que va tenir 
tres finalistes a la categoria infantil 
i dos a la júnior | RJ Els tres premiats i els altres finalistes
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IME

Un total de 281 infants participen 
a la primera quinzena del Casal 
Esportiu d’Estiu que organitza 
l’IME des del 25 de juny. Aquesta 
xifra d’inscrits suposa un augment 
respecte l’any anterior en una edi-
ció on s’ha ampliat l’oferta ja que, 
d’una banda, el casal s’ha allargat  
fins a la cinquena setmana –del 
22 al 26 de juliol– i s’ha recuperat 
el campus de futbol, que es fa en 
col.laboració amb  l’EF Montcada 
–en aquesta edició comptarà amb 
46 i 38 infants a cada quinzena.  

“Amb aquestes novetats hem in-
tentat cobrir les demandes de les 
famílies i els infants”, ha explicat 
el regidor d’Esports i president de 
l’IME, Marc Rodríguez (PSC). El 
casal esportiu es fa de dilluns a di-
vendres, de 9 a 13h, i s’organitza 
una sortida per quinzena. Els in-
fants practiquen diferents esports 
com el bàsquet, l’handbol, el fut-
bol, el patinatge, atletisme i altres 
jocs. A la segona quinzena, entre el 
8 i el 19 de juliol, hi ha prevista la 
participació de 257 nens i nenes. A 
l’última setmana s’han inscrit 79.

Més oferta i inscrits al 
Casal Esportiu d’Estiu
S’allarga fins a la cinquena setmana i es recupera el campus de futbol

La pista coberta de la Zona Esportiva Centre és un dels espais on es desenvolupa el casal

Sílvia Alquézar | Redacció

> Repte de 100 metres 

a Montcada Aqua

Montcada Aqua ha llençat una pro-

moció per regalar un abonament 

mensual. Sota el nom del ‘Repte 

100 metres’, durant el mes de juliol 

es poden fer deu intents per nedar 

el més ràpid possible 100 metres. 

Al millor temps de cada participant 

se li restarà la seva edat en segons 

i el millor aconseguirà el premi. 

D’altra banda, el 25 de juny, es va 

obrir la piscina exterior | RJ   
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GIMNÀSTICA

Festival de fi de 

curs del Club 

Gimnàstica La Unió

El Club Gimnàstica La Unió 
va celebrar el dia 22 de juny al 
pavelló Miquel Poblet el seu fes-
tival de fi de curs amb la parti-
cipació de 97 nenes, que formen 
part dels grups base, competició, 
iniciació i promoció. Els respon-
sables del club valoren positiva-
ment les actuacions que es van 
poder veure i la presència de pú-
blic a les grades | RJ Un dels moments de l’exhibició de gimnàstica que es va fer al pavelló Miquel Poblet

ACTIVITATS D’ESTIU

Uns seixanta participants,  
al 3x3 de bàsquet al carrer
Properes activitats: el ‘Mulla’t’ i el trofeu Vila de Montcada de natació

El bàsquet es va apoderar del carrer

S
ÍL

V
IA

 A
L

Q
U

É
Z

A
R

S
ÍL

V
IA

 A
L

Q
U

É
Z

A
R

64 infants, distribuïts en 16 equips, 
van participar el 22 de juny al 
torneig de 3x3 de bàsquet que es 
va fer a la plaça del Bosc de Can 
Sant Joan. Aquesta competició, 
organitzada pel CEB Can Sant 
Joan i l’IME, va obrir el calenda-
ri d’activitats esportives d’aquest 
estiu. El 14 de juliol, es farà a 
Montcada Aqua el ‘Mulla’t per 
l’esclerosi’ i el 17, a la piscina ex-
terior de la Zona Esportiva Cen-
tre, es disputarà el Trofeu Vila de 
Montcada de natació.

Rafa Jiménez | Redacció
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Marina Castro 

continua imparable

La montcadenca Marina Castro, 
del CN Sabadell, es va proclamar 
doble campiona de Catalunya en 
400 i 800 metres lliures al cam-
pionat infantil i júnior que es va 
disputar al CN Barcelona entre el 
27 i 30 de juny. Marina també va 
aconseguir la plata als 4x200 lliu-
res i el bronze als 4x100 estils | RJ Marina ja prepara els Campionats d’Espanya
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L’Àgora de l’Aqua acollirà una 
nova festa de l’esport local 

PREMIS ESPORTIUS 2013 

L’edició d’aquest any es fa aquest 5 de juliol (22h) amb la presència d’uns 500 convidats

L’esport montcadenc viurà aquest 
5 de juliol la seva festa per re-
conèixer la tasca d’entrenadors, 
jugadors i directius de les diferents 
entitats locals. L’Àgora de Montca-
da Aqua, amb la presència d’unes 
500 persones, serà l’escenari 
d’aquesta entrega de premis que 
organitza l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME). Durant 
la cerimònia, es lliuraran una tren-
tena de trofeus repartits en quatre 
apartats: esportistes i clubs locals 
que han quedat campions a les 
seves respectives competicions, 
distincions de l’Ajuntament i del 
jurat, premis a l’esport escolar i 
guardons per a la millor entitat, 
entrenador i esportista. 

Nominats. En l’apartat de mi-
llor entitat, hi ha sis finalistes: la 
Unió Escacs Montcada, el Club 
Ball Esportiu Eva Nieto, el Club 
Petanca Can Sant Joan, el Futbol 
Sala Montcada, el Lee Young i el 
Shi-Kan. Pel que fa al millor en-
trenador, opten al premi Norbert 

Sánchez i José Luis Carrasco (EF 
Montcada), Manel Ramón (Kor-
fbal Miró), Francisco Gómez 
‘Frasqui’ (JAM), Marc Palomino 
(FS Montcada) i Àlex Expósito 
(CH La Salle). D’altra banda, els 
nominats al premi al millor espor-
tista masculí són l’atleta Yeli Sag-
na, el karateka Rubén Serrano, 
el ciclista Pau Egeda, el ballarí 

Carles Cirera i els taekwondistes 
Diego Carrillo i Alberto Jo Lee. 
Pel que fa a l’apartat de millor es-
portista femenina, les nominades 
són la karateka Marta García, la 
ciclista Anna Villar, la jugadora 
de bàdminton Júlia de la Torre, 
la gimnasta Claudia Hurtado, 
la nadadora Marina Castro i la  
taekwondista Soomi Jo Lee.

Rafa Jiménez | Redacció
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Tots els premiats, durant la gala que es va celebrar el 6 de juliol de 2012 a Montcada Aqua


