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ATLETISME
Carles Cera guanya amb la Joventut 

Atlètica Sabadell el Campionat d’Espanya 

de muntanya per equips
PÀG. 29PÀG. 29

BALL ESPORTIU
La parella formada per Eva Nieto 

i Carles Cirera aconsegueixen el 

subcampionat d’Espanya

FUTBOL

L’EF Montcada inicia un nou cicle i canvia 
el treball de coordinació dels seus equips
Jordi Martínez substitueix José Manuel Jurado al càrrec de director esportiu i treballarà amb un equip de quatre persones

L’Escola de Futbol Montcada 
canvia de cicle la propera tem-
porada amb la incorporació 
d’un nou equip de coordinació 
de tot el seu futbol formatiu. Jor-
di Martínez, veí de Montcada 
i amb experiència en el treball 
amb el planter de clubs de la 
comarca com el CF Mollet UE, 
el CE Llagosta o el CF Ripollet, 
serà el nou director esportiu en 
substitució de José Manuel Jura-
do. Martínez, que torna al futbol 
després d’un temps allunyat per 
motius personals, arriba a l’EF 
Montcada amb un equip de 
tres persones que coordinaran 
diferents trams d’edat: Carlos 
Palau, futbol 7 fi ns a benjamins; 
Andrés Bretones, equips alevins 
i infantils, i Juanjo Roldán, que
coordinarà els equips cadets i ju-
venils i també serà l’entrenador 
del juvenil A. Norbert Sánchez, 
que ja estava al club i que deixa 
de jugar al CD Montcada per fi -
nalitzar els seus estudis, exercirà 
el càrrec de coordinador admi-
nistratiu. 
“El club ha volgut donar un 
canvi de timó i treballarem 
amb il·lusió i dedicació per-
què els nens gaudeixin amb 
el futbol i rebin una formació 
adequada”, diu Martínez, qui 
també considera que seria “pri-
mordial que s’unifi qués tot el 
futbol formatiu del municipi”. 

Eusebi de Miguel, qui treballava 
al club des de 2007 en tasques 
de coordinació, també marxa i 
s’integra a la junta directiva de 
la Unió Esportiva Sant Joan-At-
lètic amb el càrrec de secretari.
Antoni Sánchez, president de 
l’EF Montcada, parla d’un nou 
equip de coordinació “molt im-
plicat” i veu positiu aquest can-
vi de cicle: “La tasca de coor-
dinació crema molt i l’equip 
anterior ja portava cinc anys. 
La intenció és fer una renova-
ció per crear un projecte atrac-
tiu per a tothom que serveixi 
per millorar, amb saba nova, 
el que ja teníem amb un nou 
sistema de treball”. 

Unifi cació. Sánchez, qui es mostra 
satisfet amb el ritme d’inscripci-
ons per a la propera temporada, 
també té una opinió clara sobre 
el que, segons la seva opinió, 
més li convé al futbol montca-
denc: “És absurd tornar nou 
anys enrere per un afany de 
protagonisme o amb la inten-
ció de recaptar fons per man-
tenir un primer equip”. En 
opinió de Sánchez, la creació 
de futbol formatiu per part del 
CD Montcada només ha servit 
per dividir: “La seva gestió ha 
tingut alguns errors a nivell 
ètic ja que han intentat agafar 
jugadors nostres amb noctur-
nitat i traïdoria”.

Rafa Jiménez | Redacció
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Unes 750 persones es van reunir 
el 28 de juny a la pista exterior 
del col·legi Elvira Cuyàs per ce-
lebrar el tradicional sopar de fi -
nal de temporada de l’Escola de 
Futbol Montcada. A la trobada 
es van aplegar futbolistes, mem-
bres del cos tècnic i de la junta 
directiva, així com familiars. Al 
fi nal del sopar, es van fer entrega 
d’uns obsequis a tots els juga-
dors del club vermell | RJ

D’esquerra a dreta, Juanjo Roldán, Carlos Palau, Jordi Martínez, Antoni Sánchez, Xavi Soldevilla (secretari de la junta), Andrés Bretones i Norbert Sánchez 
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> Sopar per dir adéu 
a la temporada
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La Unió Esportiva Sant Joan-At-
lètic ha confeccionat la seva plan-
tilla per a la propera temporada i 
ha tancat deu fitxatges: el porter 
Gerard Pujol (Vilafranca); els 
defenses Gerard Vendrell (Turó 
de la Peira), Sebastián Rodríguez 
(Arrabal), Óscar Vega i Jorge 
Luis Vargas (tots dos del Palau); 
els migcampistes Álvaro Gómez 
(Guineueta), Diego Quesada 
(Ripollet) i Gerard González (Bu-
falà), i els davanters Miguel Ro-
dríguez (Sabadellenca) i Fran Es-
pinosa (Can Parellada). També 
continuen tres jugadors que van 
arribar al tram final de l’última lli-
ga: el davanter Jonathan Sánchez 
i els migcampistes Scott Sese i 
Víctor Ruiz. En el capítol de bai-
xes, deixen l’equip Rafael José 
González, Fernando Hernández, 
Nil Encinas, Àlex Casals, Eric 
Galán, Cristian Rodríguez, Eric 

Calvo, Xavier Artazcoz, Josep 
Porcel i Jonathan Ortells. 
“És la millor plantilla que 
he pogut formar en el temps 
que porto al club. L’objectiu 
és la permanència perquè no 
paguem els jugadors i així és 
complicat competir, però estic 
molt content d’haver format 
aquest equip amb futbolistes 

que han vingut per amistat”, 
diu el tècnic José Manuel Mar-
tín ‘Pinti’. La Unió començarà la 
pretemporada el 25 d’agost.
La directiva que presideix José 
González també presenta les 
novetats d’Antonio Moya, que 
seguirà vinculat a l’EF Montca-
da, Eusebi de Miguel (secretari) i 
Juan Vela (vicepresident) | RJ

FUTBOL. SEGONA CATALANA

La Unió Esportiva Sant Joan-Atlètic 
confecciona un projecte il·lusionant 
Ha fet deu incorporacions i seguiran Jonathan Sánchez, Scott Sese i Víctor Ruiz

Antonio Moya serà de nou l’en-
trenador del sènior femení de 
l’EF Montcada. Després de la 
marxa d’Adriano Bujalance, qui 
va aconseguir el subcampionat 
de lliga a la Primera Catalana, 
el tècnic montcadenc tornarà a 
agafar les regnes de l’equip per 
tercera vegada després d’haver-
lo dirigit entre els anys 2006-
2009 i 2010-2013. “Torno amb 
ganes i amb noves idees per 
iniciar un nou projecte”, diu 
Moya, qui la temporada passada 
va ser l’encarregat de la secció fe-
menina de l’Escola i va entrenar 
un dels conjunts del planter. El 
femení, que tornarà a la feina el 
25 d’agost, manté el grup i no-
més tindrà les baixes de Carmen 
Yera, Andrea Rius i Adriana 
Domínguez ‘Ronnie’ | RJ

Antonio Moya 
tornarà a agafar 
les regnes del 
femení de l’EFM

Víctor Pacheco, Cristian Cifuen-
tes i Francisco Baena són els tres 
únics jugadors del CD Montcada 
que continuaran la propera tem-
porada al club. L’entitat verda ha 
renovat totalment l’equip i ha fet 
15 fitxatges. El club fa una aposta 
per la joventut i puja dos jugadors 
del seu juvenil (el defensa Carlos 
Martínez i el davanter Alberto 
Muñoz) i incorpora altres joves 
com els defenses Adrián Simón 
(CF Girona) i Andrés Montero 
(CE Mercantil); el migcampista 
Albert Jiménez (CE Mercantil) 
i els davanters Enric Vico (CE 
Mercantil) i Quim Trias (EF 
Montcada). 
Al mateix temps, el projecte de 
Cristóbal Casado incorpora ju-
gadors experimentats com el 
defensa Martín Larumbe (CF 
Palau Plegamans) i els migcam-
pistes Marc Bonamich (CF Sant 
Cugat) i Rubén Soler (CF Palau). 
El club també ha fitxat els por-
ters Joan Compte (CF Mollet) i 
Jaume Bracons (FC Terrassa); el 
defensa Santi Peña (CE Mercan-
til); el migcampista Carlos Raya 
(Can Rull) i l’atacant Éric Marro-
co (CF Sant Cugat).

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

Revolució al CD Montcada amb una 
quinzena de fitxatges al primer equip
De la mà de Cristóbal Casado, el club fa una aposta per la joventut i només continuen tres jugadors de l’última plantilla
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Miguel Ángel Romero, qui va ser 
jugador del CD Montcada la pri-
mera temporada del club a la 
Primera Catalana, és el nou entre-
nador del sènior B verd. Romero   
–a la foto, el primer per l’esquerra– 
va ser presentat el 12 de juny a 
l’estadi de la Ferreria i Isaac Julve 
serà el seu segon. Tots dos prove-
nen del CE Mercantil | RJ
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El president Modesto ‘Tato’ Sanchís i l’entrenador, Cristóbal Casado, amb tots els jugadors que van ser presentats el 17 de juny a la Ferreria
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El club mantindrà identitat pròpia però col·laborarà amb l’EFM

Rafa Repiso serà el nou 
president del Santa María

FUTBOL. QUARTA CATALANA

A manca de petits tràmits ad-
ministratius, Rafa Repiso serà 
el nou president de l’UD Santa 
María. Repiso, qui també és 
membre de l’EF Montcada, ja 
va dirigir la comissó gestora del 
club de Terra Nostra després 
de la marxa de l’anterior presi-
dent, Francisco Romero. “Tots 

dos clubs tindran una identi-
tat pròpia, però col·laboraran 
perquè els jugadors que acabin 
la seva etapa de juvenil a l’Es-
cola tinguin sortida a un equip 
amateur del municipi”, explica 
Repiso. L’UD Santa María pre-
para alguns actes per celebrar el 
seu 50è aniversari | RJ
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FUTBOL. 1a FEMENINA

El club va presentar les seves novetats a la plantilla, el cos tècnic i la junta directiva

Rafa Repiso, que dirigirà l’UD Santa María, al costat del president de l’EFM, Antoni Sánchez

Antonio Moya torna a la banqueta del femení
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> Romero, nou 
tècnic del sènior B
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Anna Villar, de l’equip Tomàs-
Bellès Cannondale, ha guanyat 
l’Open d’Espanya XCO Cofidis 
2014 a la categoria èlit femení 
després ser segona a les dues 
curses corresponents a la cin-
quena prova d’aquesta competi-
ció que es van disputar el 28 i 
29 de juny a Becerril de la Sierra 
(Madrid) amb la participació de 
230 bikers. Villar, qui arribava 
a l’última prova com a líder, va 
tenir prou amb aquestes dues 
segones posicions, per darrera 
de Rocío Martín (Semar), per 
aconseguir el títol final. 
Pau Egeda, també de l’equip To-
màs-Bellès Cannondale,  va ser 
el millor a la contrarellotge de la 
categoria màster-30 i va acabar 
segon a la cursa de l’endemà. 

Amb aquests resultats, Egeda 
ha aconseguit ser subcampió de 
l’Open d’Espanya i només s’ha 
vist superat per l’andalús José 
María Guerrero (Bicilocura-
Primaflor). 

El seu company Pau Egeda va aconseguir el subcampionat

Anna Villar guanya 
l’Open d’Espanya XCO

MOUNTAIN BIKE

Rafa Jiménez | Redacció

Egeda i Villar, amb les seves copes
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El Broncesval Montcada va tan-
car la temporada el 14 de juny 
amb una victòria en un amistós 
contra el Manlleu (7-3). El nou 
tècnic, Javi Ruiz, es va asseure a 
la banqueta i es van poder veure 
en acció alguns dels nous fitxat-
ges per a la propera temporada 
com Moha (Bosco Rocafort), 
Raúl (Parets), Bryan (Nou Ram-
bla) i Walter. Segueixen Mario, 
Riquelme, Xavi Ibáñez i Carlos. 
En canvi, marxen Gerard i Adrià 
Esteller, Roger Bonet, Jordi Mar-
tí, Pol i Petit. 

FUTBOL SALA

El Broncesval pateix baixes 
importants i lliga quatre fitxatges
No continuaran Gerard i Adrià Esteller, Roger Bonet, Jordi Martí, Pol i Petit

Rafa Jiménez | Redacció
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Javi Ruiz es dirigeix als seus jugadors en un dels primers entrenaments al capdavant del Broncesval

El sènior masculí del Club 
Handbol La Salle mantindrà el 
bloc per a la propera tempora-
da. Tots els seus jugadors con-
tinuaran, però Jaume Puig no 
podrà comptar durant un llarg 
temps amb el pivot Ferran Bat-
lle, qui serà operat del genoll. 
El club  ha confirmat el fixat-
ge de Santi Manso, un extrem 
esquerre amb polivalència que 
es va formar al BM Granollers. 
Els lassal·lians tornaran al tre-
ball el 25 d’agost. D’altra ban-
da, el club tancarà la temporada 
el 4 de juliol a Can Piqué | RJ 

HANDBOL

El sènior masculí del CH La Salle 
manté el bloc per a la propera lliga
Segueixen tots els jugadors amb la incorporació de l’extrem esquerre Santi Manso
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Jaume Puig, durant un temps mort amb els seus jugadors, en un partit d’aquesta temporada

Aprofitant la celebració d’una 
assemblea informativa que es va 
fer el 27 de juny a la Casa de la 
Vila, el CB MIR va presentar 
Gabriel Redondo com a nou di-
rector tècnic. Redondo s’encarre-
garà de coordinar tots els equips 
de l’entitat blava | RJ

El CB MIR tindrà 
director tècnic

BÀSQUET

Redondo arriba al CB MIR per fer tasques de coordinació. A la foto, amb el president, Jordi Álvarez
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Miguel Gil (CTT La Unió) guanya el torneig de no federats 

Josep Antón (Sant Cugat) 
repeteix victòria a l’Open

TENNIS DE TAULA

Dos dels participants a l’Open d’Estiu que es va organitzar al pavelló Miquel Poblet
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Un centenar de jugadors va par-
ticipar a les quatre modalitats 
(per parelles i individual per a 
federats –A i B– i no federats) de 
l’Open de Tennis Taula d’Estiu 
Vila de Montcada que va orga-
nitzar el CTT La Unió el 28 i 
29 de juny al pavelló Miquel 
Poblet. Josep Antón (UE Sant 
Cugat) va repetir la victòria de 
l’any passat i va ser el guanyador 
de l’Open A Federat. El B va ser 

conquerit per Carlos Gil (Can 
Fatjó) mentre que el torneig per 
parelles va ser guanyat per Marc 
Lari (Nàstic Tarragona) i Carlos 
Pina (Cubelles). A l’Open de no 
federats el millor va ser Miguel 
Gil, del CTT La Unió. 
El club organitzador fa una va-
loració molt positiva de la quan-
titat d’inscrits i espera consolidar 
l’escenari del pavelló Miquel Po-
blet en futures edicions | RJ 

anuncis gratuïts                                                                                            Tel. 935 726 474                           ae: som@laveu.cat

Parquing en Font Pudenta. Se alquila 
plaza por 50 euros/mes. Tel. 630 605 022.
Oferta laboral. Limpiador/a con cer-
tificado de discapacidad de al menos el 
33% para esta población en concreto. Las 
características serían las siguientes: 2,5 
horas semanales, lunes, miércoles y vier-
nes. Tel. 965 435 941. 

Classes de repàs. Mestra interina de 
primària dóna classes de repàs. Tel. 650 
020 287 (Mar).
Alquilo. Una habitación en el centro de 
Montcada, con derecho a cocina. Para 
estudiantes o personas solas. Precio: 195 
euros. Tel: 637 577 668.
Classes de repàs. Estudiant universi-

tària dóna classes a domicili. Tel. 666 649 
561 (Nerea).
En venda. Plaça de pàrquing doble 
a l’edifici l’Illa de Montcada (c. Lleida 
per Bruc). Preu: 16.300,00 (negocia-
bles). Interessats enviar SMS a telèfon: 
607855820 o E-mail: rtms@tinet.org
Se ofrece. Chica para la limpieza del 

hogar o cuidado de personas mayores y 
niños (para fines de semana y por la no-
che). Con titulación en geriatría y buenas 
referencias. Tel. 628 227 863..
Se vende. Bicicleta seminueva con rue-
das y volante de aluminio y cambios rápi-
dos Precio: 100 euros. Tel. 935 641 959.  
Alquiler. Local de 50 m2, en buen estado, 

en Can Cuiàs. Preu: 250 euros/mes. Tel: 
657 268 023. 
Se ofrece. Chico como soldador y ayu-
dante de construcción. Tel. 628 227 863. 
Alquiler. Plaza de párquing en c. Bruc por 
50 euros/mes. Tlf. 647 506 934
En venda. Scotter en bon estat. Preu: 
450 euros. Tel. 696 299 428.
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José Ortín, de 68 anys, va acon-
seguir la seva novena victòria a 
la XXIVa edició de la Quebran-
tahuesos que es va disputar el 21 
de juny a Sabiñánigo (Osca) amb 
la participació de 8.500 ciclistes. 
Ortín va ser el millor a la cate-
goria H (65 anys i més) després 
de recórrer els 200 quilòmetres 
amb un temps de 6 hores i 41 
minuts. El montcadenc, que és el 
ciclista que ha guanyat més ve-
gades aquesta cursa, ha anunciat 
que el proper any la disputarà 
per últim cop | RJ

José Ortín 
ja suma nou 
victòries a la 
Quebrantahuesos

CICLISME

Ortín corre amb el CC Montcada-Action

Carles Cera s’ha proclamat 
Campió d’Espanya de munta-
nya per equips amb la Joventut 
Atlètica Sabadell ( JAS). L’atleta 
montcadenc va participar amb 
la JAS a la competició que es va 
disputar el 29 de juny a Cercedi-
lla (Madrid) i va arribar a la línia 
de meta, i després de 14 quilòme-
tres i patir una caiguda al tram 
inicial, a la setena posició. Els 

seus dos companys d’equip, Al-
berto Ramírez i Pere Ordoñez, 
van acabar entre els deu primers 
–Ramírez va ser sisè i Ordoñez, 
desè–. “Aquest és el meu millor 
resultat amb un equip i serà 
molt difícil repetir-lo a causa 
de la gran quantitat i qualitat 
d’atletes i clubs que participen 
en aquesta modalitat”, ha ex-
plicat Cera | RJ

Ho va assolir amb la JAS el 29 de juny a Cercedilla (Madrid)

Carles Cera, campió 
d’Espanya per equips

ATLETISME

> Dos membres del CEAV pugen al Mont-Blanc

Isidoro Aparicio i Alfredo Martín, 
del Centre Espeleològic Alpí Vallesà 
(CEAV), van fer el cim del Mont Blanc 
el diumenge 22 de juny a les 5.40h 
després d’una complicada ascensió 
per la via clàssica francesa –des de 
la vall de Chamonix–, marcada per 
la neu, el gel i la boira. L’expedició, 
de la qual també formava part Jordi 
Alejandro, de Gavà, va necessitar 
tres dies per arribar al cim | LG

Ildefons Teruel, president de la JAM i membre de la seva secció de triatló, la Tri-
Jam, va aconseguir la tercera posició al Campionat de Catalunya de Triatló per 
grup d’edats que es va disputar el 29 de juny a Montgat. Teruel, que va córrer 
a la categoria d’entre 55 i 59 anys, va fer les tres proves de la competició (750 
metres de natació, 20 quilòmetres en bicicleta i 5 a peu) amb un temps d’1 
hora 21 minuts i 36 segons. És la primera vegada que la Tri-Jam aconsegueix 
un podi en un Campionat de Catalunya | RJ

> Gran resultat d’Ildefons Teruel en triatló
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> Jorge Comes, subcampió d’Espanya de pàdel

E
N

D
A

N
S

A
-T

E
A

M
 D

Y
N

A
M

IC
K

Eva Nieto i Carles Cirera, del 
Team Dynamick, van aconse-
guir la segona posició a la cate-
goria sènior I llatí al Campionat 
d’Espanya de Ball Esportiu que 
es va disputar el 29 de juny a Elx. 
Els montcadencs han repetit la 
posició de la temporada passada 
i aconsegueixen mantenir el nú-
mero u del rànquing nacional i el 

segon al mundial. “Hem treba-
llat per guanyar o acabar a la 
segona posició. Hem complert 
l’objectiu i estem molt contents 
perquè cada vegada hi ha més 
parelles joves que van pujant 
el nivell”, explica Eva Nieto. El 
13 de juliol, els montcadencs, vi-
gents campions de Catalunya, 
disputaran el Mundial a Rimini 
(Itàlia) | RJ 

La parella montcadenca va pujar al podi el 29 de juny a Elx

Eva Nieto i Carles Cirera, 
subcampions d’Espanya

BALL ESPORTIU

Eva Nieto i Carles Cirera, amb la seva copa

Rafa Jiménez | Redacció

La victòria al grup A de la XXIIa 
edició de l’Open Internacional 
d’Escacs Ciutat de Montcada es 
va decidir el 3 de juliol amb una 
última partida que, al tancament 
d’aquesta edició, havia d’enfron-
tar els dos líders que estaven 
empatats amb 6,5 punts:  el xi-
nès Hua Ni i l’ucrainès Yaros-
lav Zherebukh. A manca d’una 
jornada, Gerardo Palacios, amb 
7,5 punts, i Pol Borges, amb 6,5, 
lideraven els grups B i C respec-
tivament. 

L’Open, organitzat per l’UE 
Montcada, va començar el 25 
de juny al Kursaal amb la par-
ticipació d’uns 200 escaquistes. 
L’UEM fa una valoració molt 
positiva del nou sistema de com-
petició aplicat –el suís accelerat– 
que ha facilitat que els jugadors 
més forts s’enfrontessin a les 
primeres jornades i que més es-
caquistes arribessin al final amb 
opcions d’aconseguir les normes 
de Gran Mestre i Mestre Inter-
nacional | RJ 

L’Open millora amb un nou 
sistema de competició

ESCACS

El xinès Hua Ni, número u del rànquing inicial, ha mantingut una línia regular durant tot el torneig 

R
A

FA
 J

IM
É

N
E

Z

La victòria final es va decidir entre Hua Ni i Yaroslav Zherebukh

El montcadenc –a la foto, el primer 
per la dreta– va aconseguir, fent pare-
lla amb el barceloní José María Sag-
nier, el subcampionat d’Espanya a la 
categoria +50 anys durant la com-
petició que es va fer a Gran Canaria 
entre el 23 i 29 de juny | RJ JO
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El nou Teatre Municipal acollirà  
la 4a edició dels Premis Esportius
Es farà el 4 de juliol, a les 19.30h, per reconèixer la tasca dels esportistes locals

L’esport montcadenc viurà el 4 de 
juliol, a les 19.30h, la seva festa per 
reconèixer la tasca d’entrenadors, 
jugadors i directius de les entitats 
esportives locals. El nou Teatre 
Municipal, situat a Montcada 
Aqua, serà l’escenari de la quarta 
edició d’aquesta entrega de guar-
dons que organitza l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure (IME). 

Nominats. En l’apartat de millor 
entitat esportiva de la tempo-
rada 2013-14, les sis finalistes 
són: Associació Esportiva Es-
colar Montserrat Miró, el Club 
Bàsquet MIR, el Club Futbol 
Sala Montcada, el Club de Ka-
rate Shi-Kan, la Joventut Atlètica 
Montcada i l’Escola de Futbol 
Montcada. Pel que fa al millor 
entrenador, opten al premi José 
Santiago (Club Lee Young), José 
Cervero (FS Montcada), Àlex 
Expósito (CH La Salle), Miguel 
Franco (Shi-Kan), Pedro López 

(AEE Montserrat Miró) i José 
Luis Carrasco (EF Montcada). 
Entre els esportistes, tenen opci-
ons a guanyar el premi en cate-
goria masculina el guia d’agility 
David Ferrer (CA Badalona), el 
jugador de corfbol Pol Sánchez 
(AEE M. Miró), el ciclista Pau 
Egeda (Tomàs Bellès-Cannon-
dale), el jugador de futbol sala 
Joan Paredes (FS Montcada) 
i els atletes Carles Cera (JAS) i 

Aitor Martín (JAM). En catego-
ria femenina, les nominades són 
la ciclista Anna Villar (Tomàs 
Bellès-Cannondale), la basquet-
bolista Marta Jiménez (Snatt’s 
Femení Sant Adrià), la nedadora 
Marina Castro (CN Sabadell), 
la karateka Marta García (Shi-
Kan), Verónica Monje (de la sec-
ció de wu-shu del Tennis Reixac) 
i la jugadora de corfbol Aida Ro-
dríguez (AEE M. Miró).

Rafa Jiménez | Redacció

La quarta edició dels Premis Esportius tornarà a premiar els millors esportites locals

IME/JAM

Aitor Martín, de la Joventut At-
lètica Montcada, va aconseguir 
la medalla de bronze al Campi-
onat de Catalunya a l’aire lliure 
que es va disputar el 22 de juny 
a Lloret de Mar després de fer 
un temps d’1 minut i 55 segons 
a la prova de 800 metres de la 
categoria promesa. En aquest 
campionat, la JAM també va es-
tar representada per Yeli Sagna, 
que en la categoria juvenil i a la 
mateixa prova dels 800 metres, 
va finalitzar a la cinquena posi-
ció amb un temps d’1 minut i 58 
segons | RJ

Aitor Martín, 
bronze al 
Campionat de 
Catalunya

ATLETISME

Aitor Martín, al tercer lloc del podi a Lloret
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Ja estan en marxa les activitats 
que formen part del casals espor-
tius d’estiu que organitza l’IME. 
Els casals, que es fan en diferents 
instal·lacions esportives munici-
pals com l’estadi de la Ferreria, el 
pavelló Miquel Poblet i la Zona 
Esportiva Centre (pista coberta, 
piscina i gimnàs), van començar 
el 23 de juny i es divideixen en 
tres torns. Fins a l’11 de juliol, 
s’han inscrit 279 nois i noies que 
fan activitats com el bàsquet, 
handbol, futbol sala, natació, 
jocs de grup, ritmes d’estiu o bàd-
minton –també hi ha un campus 

especialitzat en futbol que es fa a 
la Ferreria–. Al segon torn, que 
es desenvoluparà entre el 14 i el 
25 de juliol, hi ha 211 inscrits, 
mentre que l’últim –entre el 28 
de juliol i l’1 d’agost– comptarà 
amb la participació de 29 nens i 
nenes

Vila de Montcada. El Trofeu de 
Natació es disputarà el dia 10 de 
juliol, a les 19h, a la piscina de la 
Zona Esporiva Centre. D’altra 
banda, el Mulla’t es farà a Mont-
cada Aqua el 13 de juliol a partir 
de les 9h | RJ

El primer torn va començar el dia 23 i acabarà l’11 de juliol

IME/CDME

Uns 300 infants participen 
als casals esportius d’estiu
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Un grup de nens i nenes es llencen a la piscina d’estiu de la Zona Esportiva Centre 

L’equip infantil es va proclamar Campió de Catalunya

L’AEE Montserrat Miró 
guanya un nou títol

CORFBOL

L’equip infantil de l’AEE Mont-
serrat Miró va guanyar la final 
del Campionat de Catalunya 
que es va disputar el 14 de 
juny a Castellbisbal. L’infantil, 
entrenat per Aida Rodríguez, 
va ser el millor de la tercera 
final trimestral que s’ha dispu-
tat aquesta temporada. Aquest 
nou èxit s’afegeix als que han 
aconseguit altres equips del 
club com el júnior, campió de 
lliga i copa. Dos dels integrants 
d’aquest conjunt, Pol Sánchez i 

Aida Rodríguez, han estat els 
màxims anotadors i han rebut 
els premis com els millors juga-
dors de la seva categoria. El seu 
tècnic, Pedro López, també ha  
estat escollit millor entrenador. 

Homenatge. L’alcaldessa, Ma-
ría Elena Pérez, i el president 
de l’IME i regidor d’Esports, 
Marc Rodríguez, van lliurar 
el 18 de juny una placa al club 
en reconeixement per aquesta 
magnífica temporada | RJ
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L’alcaldessa i el regidor d’Esports, al costat d’una part de la família de l’AEE Montserrat Miró

El prebenjamí del Broncesval 
Montcada va conquerir la Copa 
de Catalunya després de guanyar 
la final que es va disputar el 14 
de juny a Sant Feliu de Llobregat 
contra l’FS Lliçà d’Amunt (2-4). 
El conjunt que dirigeixen Marc 
Tribaldos i Xavi Costa no ha per-
dut cap partit aquesta temporada 
i va saber reaccionar després de 
que el Lliçà d’Amunt remuntés 
un 2 a 0 en contra. El prebenja-

mí, que també va guanyar la lli-
ga, va superar a les eliminatòries 
prèvies de la copa l’FS Sant Julià 
de Ramis (0-16), l’UE Manlleu 
(3-4), l’FS Olesa (3-4) i el Futsal 
Trempcat (0-3). 
 
Nit de campions. El prebenjamí, el 
benjamí A, l’infantil A i el juvenil 
B del club van ser homenatjats a 
la Nit dels Campions que va or-
ganitzar la Federació Catalana a 
Sant Cugat el 19 de juny.

Rafa Jiménez | Redacció

L’equip prebenjamí del Broncesval va poder aixecar el trofeig de la Copa de Catalunya

L’equip de Marc Tribaldos i Xavi Costa també va obtenir la lliga

El prebenjamí guanya  
la Copa de Catalunya

FUTBOL SALA. BRONCESVAL MONTCADA
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L’EF Montcada va tancar la 
temporada amb la celebració 
de la 9a edició del seu tor-
neig que es va disputar el 14 
i 15 de juny a diferents equi-
paments esportius municipals. 
Ambdós dies, tant en horari 
de matí com de tarda, la vin-
tena d’equips del club, des dels 
més petits fins al sèniors, van 
jugar més d’una seixantena de 
partits a la pista coberta de la 
Zona Esportiva Centre i als 
estadis de la Ferreria i de Can 
Sant Joan. 

FUTBOL

L’EF Montcada celebra el 9è Torneig 
que posa el punt final a la temporada

Rafa Jiménez | Redacció

Entre el 14 i el 15 de juny, es va disputar una seixantena de partits amb equips de l’entitat

L’equip aleví E de l’EF Montcada, en un dels partits disputats al camp de futbol-7 de la Ferreria
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> L’Elvira Cuyàs i el Font Freda fan les seves festes

Els col·legi Elvira Cuyàs i Font Freda –foto– van tancar el 14 de juny el ca-
lendari de les jornades lúdico-esportives que han anat organitzant alguns 
dels centres educatius del municipi. Per veure fotos de totes les jornades 
escolars es pot consultar a www.laveu.cat | RJ
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Un total de 24 partits es va dis-
putar entre el 20 i 21 de juny a 
la primera edició del Torneig de 
Futbol Formatiu Vila de Mont-
cada que va organitzar el CD 
Montcada als camps de futbol 
11 i 7 de l’estadi de la Ferreria. 
Els vuit equips del planter del 
club verd van acomiadar la tem-
porada amb aquesta competició 
amistosa que també va  tenir  
la seva vessant solidària ja que 
es va organitzar una activitat 
d’integració entre els jugadors i 
membres de l’associació Adimir. 

FUTBOL

El CD Montcada tanca el curs amb el 
seu primer torneig de futbol formatiu 

Rafa Jiménez | Redacció

Durant dos dies, es va jugar una vintena de partits a l’estadi de la Ferreria

Un dels partits dels barrufets, contra el Can Rull, al camp de futbol-7 de l’estadi de la Ferreria
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El Club Gimnàstic La Unió 
va organitzar el 15 de juny el 
seu tradicional festival de fi 
de curs al pavelló Miquel Po-
blet que va comptar amb una 
gran presència de públic a les 
grades. Un total de 105 gim-
nastes, d’entre 3 i 18 anys, va 
demostrar les seves habilitats 

amb la realització de diferents 
exercicis en un festival que va 
tenir una durada d’una hora i 
mitja. L’entrega de premis va 
estar presidida per l’alcaldessa, 
María Elena Pérez, el regidor 
d’Esports i president de l’IME, 
Marc Rodríguez, i el president 
de La Unió, Jordi Escrigas | RJ 

Es va celebrar el 15 de juny al pavelló Miquel Poblet 

GIMNÀSTICA

Un centenar de noies,  
al festival de La Unió

Un grup de gimnastes, durant la celebració del festival de final de curs del CG La Unió
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> Festival escolar de karate al pavelló Miquel Poblet

Uns 250 nois i noies van participar el 15 de juny al Torneig Escolar que el 
Club Shi-Kan va organitzar al pavelló Miquel Poblet amb diverses entitats 
i clubs de municipis propers com Barcelona, Cerdanyola o Ripollet. La re-
presentació montcadenca va estar formada per un centenar de karatekes 
del Shi-Kan i altres alumnes dels col·legis El Turó, el Viver, el Sagrat Cor i el 
Mitja Costa que fan aquest esport | RJ
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> Una desena d’equips al 3x3 de Can Sant Joan

Un total de 14 equips va participar el 18 de juny al 3x3 de bàsquet que 
es va fer a la plaça del Bosc del barri de Can Sant Joan. El bon temps 
va acompanyar aquesta activitat de carrer que formava part dels actes 
previs de la Festa Major del barri i que va organitzar l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure (IME) amb la col·laboració del Club Bàsquet 
MIR | RJ
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OMarina Castro (CN Sabadell) 
va baixar la seva marca perso-
nal a la prova dels 400 metres 
a l’Open Internacional Swim-
ming Match Energy Standard 
que es va fer a finals de maig a 
Moscou (Rússia). Castro, qui va 
participar amb la selección espa-
nyola, prepara els Campionats 
d’Espanya (del 16 al 20 de juliol 
a Barcelona) i de Catalunya (del 
24 al 27 de juliol a Mataró) | RJ

Castro baixa la 
seva marca a 
Moscou i afronta 
nous reptes

NATACIÓ


