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Els ciclistes de BTT Anna 
Villar i Pau Egeda, del Club 
Tomàs Bellès Cannodale, van 
ser escollits els millors esportis-
tes de Montcada de la tempora-
da 2012-2013 a la gala que va 
tenir lloc el 5 de juliol a l’àgora 
de Montcada Aqua, davant 
d’unes 400 persones. D’altra 
banda, Francisco Gómez ‘Fras-
qui’, de la Joventut Atlètica 
Montcada, va guanyar el guar-
dó de millor entrenador, mentre 
que el trofeu a la millor entitat 
de la ciutat se’l va adjudicar el 
Club Lee Young Montcada de 
taekwondo.
Durant la festa de l’esport 
montcadenc, també es van re-
partir altres guardons. El pre-
mi per a la dedicació a l’esport 
escolar va ser per a José An-
drés, coordinador de les ac-
tivitats esportives de l’Ampa 
Reixac; el de la dedicació a 
l’esport federat el va guanyar 
Joan Espona, del CH La Sa-
lle; el trofeu a la tasca arbitral 
va ser per a Pilar Cañero, del 
Club de Gimnàstica de la Unió 
de Mas Rampinyo; i el premi 
a la dedicació a l’esport per a 
discapacitats va ser per a l’AE 
Montserrat Miró.
Pel que fa als guardons als Jocs 
Escolars, els centres guanyadors 
van ser El Turó, per tenir el ma-
jor nombre d’alumnes que fan 
esport; el Reixac, per la promo-
ció del joc net, i l’INS La Ferre-
ria, al de més èxits esportius.

Distincions. Un dels moments 
més emotius de la cerimònia 
va ser l’homenatge al president 
del Club Ciclista Montcada, 
Joan Navarra, de 95 anys, que 

és al capdavant de l’entitat des 
de la seva fundació, al 1933. 
L’Ajuntament va decidir fer-li 
aquest reconeixement a la seva 
trajectòria i a la seva dedicació 
com a directiu d’un dels clubs 
més antics de la ciutat.

En el capítol de distincions, el 
consistori també va reconèixer 
la tasca de l’exjugador i tècnic 
de futbol Nicolás Cruz ‘Pitxi-
txi’, de 82 anys, que encara 
col·labora amb l’EF Montcada. 
Durant la gala, hi va haver uns 
minuts per recordar la fi gura 

del millor esportista local de 
tots els temps, l’exciclista Mi-
quel Poblet, mort el passat 6 
d’abril.
El consistori també va des-
tacar la tasca de les persones 
que han impulsat la creació del 
Club Unió Bàsquet MIR, fruit 
de la fusió entre el CEB Can 
Sant Joan, l’AE Elvira-La Salle 
i l’absorció d’alguns jugadors 
del CB Montcada.
La festa, organitzada per l’IME 
amb el suport de Montcada Co-
municació i el departament de 
Comunicació de l’Ajuntament, 
també va comptar amb el reco-
neixement a tots els esportistes 
i equips que han quedat cam-
pions en les seves respectives 
categories. La gala va incloure 
tres exhibicions a càrrec de 
gimnastes de La Unió.

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

PREMIS ESPORTIUS 2013

Els ciclistes de BTT Anna Villar i Pau Egeda, 
escollits millors esportistes de Montcada
El Club Lee Young de taekwondo va guanyar el guardó a la millor entitat i Francisco Gómez, de la JAM, al de millor entrenador 

Al fi nal de la cerimònia feta a àgora de l’Aqua, bona part dels premiats va tornar a pujar a l’escenari per fer-se una fotografi a de record de l’edició dels Premis Esportius 2013 que organitza l’IME
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Unes 400 persones 
van omplir l’àgora de 
Montcada Aqua durant 
l’entrega dels premis

L’alcaldessa de Montcada i 

Reixac, María Elena Pérez, i el 

regidor d’Esports i president de 

l’IME, Marc Rodríguez, tots dos 

del PSC, van ser els encarregats 

d’obrir el torn de parlaments 

durant l’entrega dels Premis Es-

portius 2013. Pérez va destacar 

la importància d’aplicar en el 

dia a dia “valors com l’esforç, 

la superació o el sacrifi ci que 

defi neixen el que és l’esport”. 

Per la seva part, Rodríguez va 

qualifi car tots els esportistes 

montcadencs com a “campions 

en treballar i lluitar per fer cada 

dia més gran l’esport local”. 

Lourdes Pachón, en representa-

ció de Club Lee Young Montcada 

de taekwondo davant l’absència 

del seu director i marit, José 

Santiago, va agrair el premi com 

a millor entitat i va destacar el 

paper dels seus membres, “que 

formen una gran família”. 

“Aquest premi serveix per man-

tenir, encara més, la il·lusió per 

continuar treballant”, va expli-

car Francisco Gómez ‘Frasqui’ 

(JAM), que va rebre el guardó 

com a millor entrenador. 

Els dos últims premis van ser per 

a la parella de ciclistes de BTT 

Pau Egeda i Anna Villar, que, tot i 

no poder estar a l’àgora de Mont-

cada Aqua a causa del seu ata-

peït calendari de competicions, 

van voler agrair aquest reconeixe-

ment mitjançant una connexió 

en directe des de Andorra. Per 

a Villar, aquest és el segon pre-

mi com a millor esportista local, 

l’anterior el va rebre a la primera 

edició, ara fa dos anys | RJ 

 Els valors i la família de l’esport montcadenc

ARTS MARCIALS
Antonio Manuel Muñoz guanya la 

medalla de plata al Campionat del 

Món de Vovinam Viet Vo Dao

PÀG. 30 PÀG. 30 

TENNIS TAULA
Josep Antón (UE Sant Cugat) 

guanya la segona edició de 

l’Open del TT La Unió
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Anna Villar, que estava competint a Andorra, va poder estar present a la cerimònia gràcies a una connexió en directe via Internet

Un dels moments més emotius va arribar amb l’homenatge a Joan Navarra, que va pujar a l’escenari a peu acompanyat del seu nét, Enric Yus

Gimnastes de La Unió van fer tres exhibicions

‘Frasqui’ (JAM), millor entrenador per davant d’Àlex Expósito (CH La Salle) i José Luis Carrasco (EFM)

El ciclista Pau Egeda també va voler agrair el seu premi des de la pantalla gegant

FO
T

O
S

: 
L

A
U

R
A

 G
R

A
U

 I
 J

E
S

Ú
S

 A
B

A
D

El jurat dels Premis Esportius 2013, presidit pel regidor d’Esports, Marc Rodríguez (PSC)

L’exfutbolista Nicolás Cruz, més conegut com ‘Pitxitxi’, va aixecar orgullós el seu guardó

Joan Espona (CH La Salle) Gloria Revuelto (AE Montserrat Miró)

Pilar Cañero, premiada per la tasca arbitral

Lourdes Pachón (Club Lee Young Montcada)

José Andrés (Ampa Reixac)Unes 400 persones van omplir l’àgora de Montcada Aqua per seguir l’entrega dels premis
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El montcadenc entrena a un gimnàs de Santa Perpètua aquest art marcial d’origen vietnamita

ARTS MARCIALS

Antonio Muñoz, subcampió del 
món de Vovinam Viet Vo Dao

Antonio Manuel Muñoz s’ha 
proclamat subcampió del món 
de Vovinam Viet Vo Dao, un art 
marcial vietnamita on s’utilitzen 
mans i cames, i fins i tot algun 
tipus d’armament. Muñoz, de 27 
anys, va aconseguir la medalla de 
plata durant la competició que es 
va disputar entre el 3 i el 7 de ju-
liol a París (França). “Estic molt 
satisfet i vull agrair la feina feta 
a Toni Morales i David Expósi-
to, els meus dos mestres”, diu el 
montcadenc, que entrena en un 
gimnàs de Santa Perpètua.

Rafa Jiménez |  Redacció

Al torneig, fet el 6 i 7 de juliol, van participar més de 50 palistes entre federats i no federats

TENNIS TAULA

Josep Antón guanya el II Open 
que organitza el TT La Unió

Josep Antón, de l’UE Sant Cugat, 
es va proclamar campió del II 
Open Tennis Taula d’Estiu que el 
TT La Unió va organitzar els dies 
6 i 7 de juliol a Mas Rampinyo per 
davant de Juan Ortega (Mollet 
2002) i el montcadenc José Hurta-
do (TT La Unió). El dia 7, va ser 
el torn per a l’Open Popular, que 
va comptar amb la participació de 
24 jugadors no federats –el torneig 
de federats va tenir 34 inscrits. La 
victòria va ser per a Ramon Alba-
dalejo, que va superar Daniel Ma-
teo i Andrey. 

Valoracions. El president del TT 
La Unió, Francisco Javier Agua-
do, s’ha mostrat satisfet per ha-
ver “superat totes les expecta-

tives i previsions en el nombre 
d’inscrits”. Aguado ha qualificat 
d’èxit la participació de més de 50 
palistes “en un club que tot just 
acaba de complir el seu primer 
any”. L’entitat, que ja comença 

a organitzar l’Open de Nadal, 
presentarà canvis per a la prope-
ra temporada. Estrenarà noves 
samarretes i escut i el seu nom ofi-
cial serà el de Club Tennis Taula 
La Unió Montcada i Reixac.

Jesús Abad  |  Mas Rampinyo

Les instal·lacions de La Unió van acollir la segona edició de l’Open de Tennis Taula d’Estiu
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Formant equip amb altres tres ci-

clistes, Ernesto Romero –primer per 

l’esquerra a la foto– intentarà fer, 

entre el 20 i el 22 de setembre, els 

750 quilòmetres que separen Madrid 

de Lisboa. El montcadenc aprofitarà 

aquesta cursa per lluir el seu eslògan 

de la campanya contra la violència 

de gènere de l’entitat ‘Mujeres en 

Igualdad’ | RJ 

> Romero anirà de Madrid a Lisboa en bicicleta
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BÀSQUET

La Unió Bàsquet MIR, que ha 
nascut fruit de la fusió entre l’AE 
Elvira-La Salle i el CEB Can 
Sant Joan i que també absorbirà 
jugadors del CB Montcada, con-
tinua agafant cos. De moment, 
s’han complert les expectatives i 
el nou club ha pogut tancar la 
formació d’una vintena d’equips 
amb més de 150 jugadors i ju-

gadores, cobrint totes les cate-
gories. Els dirigents de l’entitat, 
que ja han donat forma també 
a tot el seu quadre tècnic, en-
cara continuen treballant en la 
confecció de dos o tres conjunts 
més. Els que estiguin interessats 
a jugar amb l’UB MIR poden 
trobar més informació a la pàgi-
na web www.ubmir.cat | RJ 

La nova UB MIR ja ha pogut 
formar una vintena d’equips 

HANDBOL. CH LA SALLE

L’expresident Josep Maresma, di-
rector esportiu del CH La Salle, 
serà el nou tècnic del femení des-
prés de la decisió de Pep Vives de 
deixar el club. La Salle Iste, que 
la temporada passada va baixar a 
Primera Catalana, ha confirmat la 
continuïtat de 16 jugadores que té 
en l’actualitat.  

Sènior masculí. Jaume Puig ja ha 
tancat la seva plantilla. No conti-
nuaran el porter Aleix Civil, reti-
rat, els germans Pere i Oriol Ferrer, 
Jordi Droch i Ferran Rivera. En el 
capítol de fitxatges, Puig recupera 
el porter Ricard Presas i incorpo-
ra Albert Romea (La Garriga), 

‘Larri’ (OAR Gràcia), Germán 
Giráldez (La Salle Bonanova), Pol 
Duran (La Garriga) i Fran (CH 
Terrassa). Josep Díaz, del sènior B, 
puja al primer equip | RJ

Josep Maresma liderarà el 
nou projecte del sènior femení

El taekwondista Francisco Egea 

(foto), del Lee Young, va guanyar la 

medalla d’or a la categoria de més 

84 quilograms, a la segona edició 

del Trofeu Federació Catalana de 

combat que es va disputar el 16 

de juny al pavelló de la Mar Bella 

de Barcelona. A l’última edició de 

La Veu, es va dir, de forma errònia, 

que Egea havia estat cinquè | RJ 

> Francisco Egea, or al Trofeu Federació Catalana
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Maresma, de president a entrenador
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> Calendaris a Primera i Segona Catalana de futbol 
El CD Montcada jugarà el seu primer partit el 8 de setembre, a casa, contra el 

Lloret. Per la seva part, l’UE Sant Joan-Atlètic estarà al grup 2 de Segona i, com 

la temporada passada, debutarà el 8 de setembre al camp de l’EF Mataró | RJ 

Ambdues entitats van segellar el seu acord l’11 de juliol a les instal·lacions d’Adimir a Terra Nostra. A partir de la 

propera temporada, el primer equip del CD Montcada lluirà el logotip de l’entitat pro discapacitats, els membres de 

la qual seran donats d’alta com a socis verds gratuïtament. El club esportiu es compromet a organitzar una jornada 

de sensibilització amb la participació dels nens del seu futbol base i donarà la recaptació d’un partit de lliga | LG

> El CD Montcada i Adimir signen un conveni de col·laboració

Antonio Muñoz, segon al podi, va formar part dels 17 membres de la delegació española
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El jove Yeli Sagna (JAM), en un moment de la cursa dels 1.000 metres llisos a Granollers

IME

Les entitats locals treballen per 
adaptar-se al canvi de regulació

Els clubs més modestos viuen amb 
‘l’ai al cor’ des de fa mesos. El go-
vern espanyol vol controlar, amb 
caràcter retroactiu de quatre anys, 
la prestació econòmica que reben 
les persones que formen part de les 
entitats esportives, obligant a re-
gular la seva situació, per mínima 
que sigui la seva activitat o salari. 
El Govern central ha fixat l’1 de 
gener de 2014 –aquest termini s’ha 
ampliat perquè la primera data pre-
vista era el 30 de setembre– com a 
límit perquè tots els integrants dels 
clubs que reben algun sou s’hagin 
donat d’alta a la seguretat social i 
paguin l’IRPF. 

Perill. Alertada per aquesta situa-
ció, la Unió de Federacions Espor-
tives de Catalunya (UFEC), que 
creu que aquesta mesura podria 
provocar la desaparició de 4.000 
dels 8.500 clubs existents, proposa, 
amb el suport de la Secretaria de 

l’Esport de la Generalitat, diferen-
ciar entre professionals de l’esport 
i voluntaris, que no haurien de co-
titzar a la seguretat social. “Estem 
preocupats perquè les nostres 
despeses augmentaran de forma 
considerable. S’haurà de buscar 
més finançament o reduir el sou 
dels entrenadors, que ara tan 
sols reben diners per cobrir des-
peses”, ha comentat Antoni Sán-

chez, president de l’EF Montcada. 
De moment, l’IME assessora 
els clubs locals i el 15 de juliol va 
convocar una reunió per parlar, 
entre d’altres temes, de les 30.000 
inspeccions que Hisenda té atura-
des. “La situació és complexa i 
els clubs han d’unir-se amb les 
federacions per buscar-hi solu-
cions”, ha dit el regidor d’Esports, 
Marc Rodríguez, (PSC). 

Rafa Jiménez | Redacció

A partir de gener de 2014, hauran d’haver donat d’alta tots els seus membres que rebin un sou

Els entrenadors que treballen al futbol base hauran de regularitzar els seus salaris
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Yeli Sagna queda quart 
al Campionat d’Espanya

L’atleta Yeli Sagna, de la Joven-
tut Atlètica Montcada, va ser 
quart a la final dels mil metres 
llisos al Campionat d’Espanya 
de la categoria cadet que es va 
disputar el 7 de juliol a Grano-
llers. Els tres corredors que van 
entrar entre el segon i quart lloc 
van arribar tan igualats –la di-
ferència va ser de 10 dècimes– 
que es va haver d’utilitzar la 
foto finish. L’atleta montcadenc 
va reduir en tres segons la seva 

marca personal amb un registre 
de 2 minuts 34 segons i 69 dèci-
mes. Amb aquesta quarta posi-
ció, Sagna tanca una gran tem-
porada en la que s’ha proclamat 
campió de Catalunya als 1.000 
metres en pista a l’aire lliure i va 
ser plata, a la mateixa prova, en 
pista coberta. 
Dos dies abans de competir a 
Granollers, Sagna va ser escollit 
com al tercer millor esportista 
de la temporada 2012-2013 de 
Montcada i Reixac.

Va baixar en tres segons la seva millor marca als 1.000 metres llisos

Rafa Jiménez | Redacció

ATLETISME

Primers passos del torneig 
de futbol-7 d’hivern 

L’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure organitza una nova edició 
del torneig de futbol-7 d’hivern. 
Les inscripcions es podran fer 
entre el 2 i el 20 de setembre a 
la seu de l’IME, de dilluns a di-
vendres, de 9 a 13h, i dimarts i 
dijous, de 16 a 19h, al carrer Ta-
rragona, 32 (Montcada Aqua). 

La quota d’inscripció per equip 
es de 1.320 euros amb l’opció de 
fraccionar el pagament en dues 
parts. Els partits es jugaran els 
dimecres i divendres, a partir de 
les 19h. L’organització pagarà les 
mútues per equip, que a més po-
dran fer ús del camp de futbol-7 
de l’estadi de la Ferreria de ma-
nera gratuïta en dues ocasions.

Els equips participants hauran d’abonar una quota de 1.320 euros

Rafa Jiménez | Redacció

IME

Anna Villar i Ildefons 
Teruel entren al Consell

El Consell General de l’IME ha 
canviat dos dels seus membres. 
Manel Trias, que va deixar la 
presidència de l’Escola de Fut-
bol Montcada al juliol de 2012, i 
l’exciclista Miquel Poblet, que va 

morir al passat mes d’abril, han es-
tat substituïts per la ciclista Anna 
Villar, nomenada pels seus mèrits 
rellevants en l’àmbit socio-espor-
tiu, i Ildefonso Teruel, president 
de la Joventut Atlètica Montcada, 
com a representat d’una entitat. 

Rafa Jiménez | Redacció

IME

Ocuparan els llocs que van deixar Manel Trias i Miquel Poblet

JORNADA SOLIDÀRIA

Montcada i Reixac neda 18.350 metres 
al 20è ‘Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple’ 
Prop de 90 nedadors van participar el 17 de juliol al trofeu Vila de Montcada de natació

Un total de 18.350 metres es van 
nedar el 14 de juliol a favor dels 
afectats per l’esclerosi múltiple du-
rant la celebració de la 20a edició 
del ‘Mulla’t’, que es va fer a Mont-
cada Aqua. Aquesta iniciativa so-
lidària, organitzada per la Funda-
ció Esclerosi Múltiple, Montcada 
Aqua i l’IME, va incloure també 
una sessió d’aquagym, en la que van 
participar 75 persones. L’acte cen-
tral van ser el llançament simultani 
a l’aigua d’uns 103 nedadors, entre 
els quals hi havia diversos regidors 
de l’Ajuntament. En total, es van 
recollir 526 euros.

Vila de Montcada de natació. Es va 
fer el 17 de juliol a la piscina exte-
rior de la Zona Esportiva Centre 
amb uns 90 participants de totes 
les edats. Els inscrits van nedar 
una prova de 50 metres lliures 
i una altra de relleus mixtes. La 
part més divertida la van posar un 
grup de nedadores que van imitar 
les ‘vigilants de la piscina’. 

Rafa Jiménez | Redacció

Tot i les previsions de pluja, el bon temps va acompanyar la celebració del Vila de Montcada 

Moment en què els nedadors van saltar simultàniament a la piscina durant la jornada solidària 
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