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BALL ESPORTIU
Eva Nieto i Carles Cirera arriben 

a les semifi nals del Mundial 

disputat a Rimini (Itàlia)
PÀG. 30PÀG. 30

ESCACS
El xinès Ni Hua guanya el XXIIè 

Open Internacional que organitza 

la Unió Escacs Montcada

El guia d’agility per a gossos 
David Ferrer, del Club Agility 
Badalona, i la basquetbolista jú-
nior Marta Jiménez, de l’Snatt’s 
Femení Sant Adrià, van ser 
escollits com els millors espor-
tistes de Montcada i Reixac de 
la temporada 2013-2014 a la 
gala que es va celebrar el 4 de 
juliol al nou Teatre Municipal, 
situat al complex Montcada 
Aqua, davant d’unes 400 perso-
nes. D’altra banda, el jurat va 
triar la Unió Bàsquet MiR com 
la millor entitat esportiva gràci-
es als èxits aconseguits en el seu 
primer any de funcionament i 
el premi al millor entrenador 
va ser per a José Cervero, que 
prepara un dels benjamins 
de futbol sala del Broncesval 
Montcada.
A l’entrega de guardons, orga-
nitzada per l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME) amb 
el suport de Montcada Co-
municació i el departament de 
Comunicació de l’Ajuntament, 
també es van atorgar altres pre-
mis. El de la dedicació a l’esport 
escolar va anar a parar a mans 
de Gloria Revuelto, de l’Asso-
ciació Esportiva Escolar Mont-
serrat Miró; el de l’esport fede-
rat va ser per a Diego Sánchez, 
exfutbolista del CD San Juan 
i actual entrenador d’un dels 
equips de l’Escola de Futbol 
Montcada. Jordi Quintanar, 
que xiula a la Primera Estatal 
d’handbol, va rebre un premi 
per la seva tasca al món arbi-
tral. Per últim, el guardó a la 
dedicació, l’esforç i la superació 
va ser per a Daniel Mateo, qui 
va amb cadira de rodes i juga 
a l’equip sense discapacitats del 
Club Tennis Taula La Unió.

El Club Gimnàstic La Unió va 
rebre un premi commemoratiu 
per celebrar el seu 25è aniver-
sari mentre que Julio Gon-
zález, fundador del Consell de 
l’Esport Escolar de Montcada 
(CDEM) i del Club Bàsquet 
Montcada, va ser distingit a 
proposta de l’Ajuntament. 

El premi del jurat, que presidia 
el regidor d’Esports i president 
de l’IME, Marc Rodríguez 
(PSC), va ser  per a Ernesto 
Romero, ciclista especialitzat 
en proves de llarga distància 
com la Titan Desert que corre 
contra la violència de gènere.

En el capítol dels premis als 
jocs escolars van ser guardo-
nats l’Associació Esportiva de 
l’INS la Ribera com a entitat 
amb més esportistes; l’escola 
Reixac per la seva contribu-
ció al joc net i l’Escola Natació 
Montcada pels èxits esportius 
assolits durant la temporada.

Campions. La festa de la 4a edi-
ció dels Premis Esportius tam-
bé va comptar amb el reconei-
xement a tots els esportistes i 
equips que han estat campions 
o han pujat de categoria. A 
més, la gala va incloure dues 
exhibicions del grup de zum-
ba de Montcada Aqua que va 
fer aixecar el públic de les se-
ves cadires per ballar, i de José 
Santiago, pianista de gran fu-
tur i fi ll de l’entrenador de ta-
ekwondo del Club Lee Young 
Montcada.

Luis Maldonado/Rafa Jiménez | Pla d’en Coll

PREMIS ESPORTIUS 2014

David Ferrer i Marta Jiménez són escollits 
com els millors esportistes de Montcada 
L’UB MiR va ser guardonada com a millor entitat, mentre que José Cervero (FS Montcada) va ser distingit en l’apartat d’entrenadors

Al fi nal de la cerimònia, feta al nou Teatre Municipal, una part dels premiats es va situar a la platea per fer-se una fotografi a de record de l’edició dels Premis Esportius 2014 organitzats per l’IME
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El CG La Unió, Julio 
González i Ernesto 
Romero van rebre 
els premis especials

L’alcaldessa, María Elena Pérez 

(PSC), i el regidor d’Esports, Marc 

Rodríguez, van presidir la gala 

dels Premis Esportius i van fer 

entregar de tots els guardons du-

rant les dues hores i mitja que va 

durar la cerimònia. A la seva inter-

venció, Pérez va celebrar que el 

nou Teatre Municipal s’hagi afegit 

com un nou component a la fes-

ta de l’esport local i va destacar 

que Montcada i Reixac s’ha con-

solidat en els últims anys “com 

un referent pels èxits dels seus 

clubs i esportistes, així com pels 

valors que difonen”. El jurat dels 

Premis Esportius, format per Jo-

sep Gómez (CH La Salle), Manolo

Martín (UB MiR), Miquel Parra 

(Broncesval Montcada), Ramón 

Castillo (CD Montcada), Ilde-

fons Teruel (JAM), Toni Sánchez 

(EF Montcada) i Agustín Fuer-

tes (CDEM), també va pujar a 

l’escenari –foto– per rebre el re-

coneixement a la seva tasca | RJ

   Montcada, referent de valors i èxits esportius
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Els nominats com a millors esportistes masculins amb l’alcaldessa. D’esquerra a dreta, David Ferrer, Pol Sánchez, Aitor Martín, Carles Cera i Joan Paredes 

María Elena Pérez va lliurar els premis a les tres millors esportistes femenines. D’esquerra a dreta, Marta Jiménez, Marina Castro i Verónica Monje

Yolanda Sacristán i Jordi Álvarez, de la junta de l’UB MiR, van recollir el guardó a la millor entitat

José Cervero, que dirigeix el Benjamí A del Broncesval, va ser premiat com a millor entrenador
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Julio González va rebre una consideració especial per la seva dedicació a l’esport local 

Jordi Quintanar, àrbitre d’hanbdol Gloria Revuelto, de l’AEE Montserrat Miró

José Santiago va demostrar el seu gran futur com a pianista

Ernesto Romero va rebre una de les distincions

El grup de zumba de Montcada Aqua, en plena actuacióD’esquerra a dreta, Helena Bea, Patricia Jané, Pili Cañero i Jordi Escrigas, del CG La Unió, amb Pérez

Daniel Mateo (CTT La Unió) Diego Sánchez (EF Montcada)
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El xinès Ni Hua va ser el gua-
nyador de la XXIIa edició de 
l’Open Internacional d’Escacs 
Ciutat de Montcada que va fi-
nalitzar el 3 de juliol a l’Espai 
Cultural Kursaal després de nou 
dies de competició i sota l’orga-
nització de la Unió Escacs Mont-
cada. L’enfrontament de Ni Hua 
a l’última jornada contra l’ucrai-
nès Yaroslav Zherebukh, amb 
qui estava empatat al capdavant 
de la classificació amb 6,5 punts, 
va acabar amb taules i el mètode 
de desempat Buchholz, que té en 
compte el total dels punts acon-
seguits pels rivals de cada juga-
dor durant el torneig, li va donar 
el triomf final amb 7 punts i un 
premi econòmic de 1.200 euros. 
Ni Hua, Gran Mestre nascut 
fa 31 anys a Shangai, era el 
número u del rànquing inicial i 
actualment és el sisè millor esca-
quista del seu país. Llicenciat en 
Periodisme, Hua, que es dedica 
professionalment als escacs, ha 
estat tres vegades campió de la 
Xina i en una ocasió va guanyat 
el campionat d’Àsia. Al 2006, 
va aconseguir una medalla de 
plata a les Olimpíades d’Es-

cacs que es van disputar a Torí 
(Itàlia). “M’ha agradat molt 
aquest torneig. Al meu país 
no s’organitzen aquest tipus 
de competicions amb tants es-
caquistes. Ha estat molt agra-
dable poder jugar aquí”, va 
comentar el campió de l’Open, 
qui prepara a Europa, amb un 
ruta per diferents països, la 
seva participació a les Olimpí-
ades 2014 que començaran l’1 
d’agost a Tromso (Noruega). 

El podi final del grup A es va 
completar amb l’ucrainès Yaros-
lav Zherebukh i el peruà Jorge 
Cori (6,5). El primer jugador 
local va ser Víctor Vehí, que va 
finalitzar a la 39a posició.

Grups B i C. El guanyador del B 
va ser Gerardo Palacios (Sant 
Boi) que, amb 8 punts, es va 
emportar un premi de 300 eu-
ros després de superar Roger 
Cervelló (Peona i Peó) i Adrián 

Cárdenas (Barcelona UGA). El 
millor local va ser Constantino 
De la Fuente (16è). El grup C, 
amb jugadors sots-14, va ser 
guanyat per Annie Shih (Peona i 
Peó), amb 7,5 punts. La jugadora 
de Costa Rica va aconseguir un 
premi de 100 euros i la subscrip-
ció a una revista d’escacs després 
de finalitzar per davant de Ra-
nim Lari (Ripollet) i Pol Borges 
(Cerdanyola). El primer local va 
ser Sergi Pernía (20è).

Rafa Jiménez | Can Sant Joan

ESCACS

El xinès Ni Hua guanya el XXIIè Open 
Internacional Ciutat de Montcada 
El millor del grup B va ser Gerardo Palacios mentre que Annie Shih va dominar el C, de jugadors sots-14

Els tres primers classificats del grup A, amb Ni Hua al centre, juntament amb les autoritats i els patrocinadors de l’Open Internacional d’Escacs

La Unió Escacs Montcada fa 
una valoració molt positiva del 
desenvolupament de la XXIIa 
edició de l’Open Internacional 
Ciutat de Montcada. Tot i la re-
ducció de la quantitat d’inscrits, 
el seu president, Artuto Vidarte,  
ha destacat l’elevada qualitat 
dels participants i ha valorat 
molt positivament la presència 
d’escaquistes del nivell del cam-
pió. “Això ens dóna prestigi i 
permet que ens coneguin a 
més països. Aquest any hem 
tingut menys jugadors, però, 
en canvi, el nivell esportiu 
ha millorat”, ha dit Vidarte. 
Durant l’entrega de premis, el 
president de la Federació Espa-
nyola d’Escacs, Javier Ochoa, 
va felicitar l’UE Montcada 
“per continuar organitzant, 
tot i la crisi, un dels millos 
tornejos que fan a Espanya” 
i va destacar que l’any passat 
l’Open montcadenc, que ha re-
partit 6.400 euros en premis en 
aquesta edició, va ser conside-
rat com el quart més important 
de l’Estat. 
Vidarte ha avançat que, de 
cara a la propera edició, el club 
farà les gestions necessàries per 
poder organitzar el seu torneig 
al nou Teatre Municipal | RJ

L’UE Montcada 
demanarà fer el 
proper Open al 
Teatre Municipal
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El CH La Salle recorda la 
figura de Xavier Martín

La família del Club Handbol La 
Salle es va reunir el 4 de juliol al 
restaurant Can Piqué per acomi-
adar la temporada i fer repàs als 
resultats dels diferents equips 
del club. El sopar va estar pro-
tagonitzat pel record a Xavier 
Martín Mora, jugador de l’equip 
de veterans qui va morir al de-

sembre de l’any passat mentre 
jugava un partit al pavelló Mi-
quel Poblet. El president del CH 
La Salle, Enric Expósito, va lliu-
rar la medalla d’or del club a tí-
tol pòstum al seu pare. El sopar 
va comptar amb la presència de 
Juan Parra, president de l’Àrea 
de Política Territorial de l’Ajun-
tament.

El jugador desaparegut va rebre un homenatge al sopar del club

Rafa Jiménez | Redacció

HANDBOL
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Eva Nieto i Carles Cirera van 
arribar a les semifinals del Mun-
dial que es va disputar el 13 de 
juliol a Rimini (Itàlia). La pa-
rella, campiona de Catalunya i 
sots-campiona d’Espanya en sè-
nior 1 llatí, va ser una de les dues  
que va representar la selecció 
espanyola. Perjudicats per algu-
nes decisions dels jutges, Nieto i 
Cirera no van poder entrar a la 
final i van acabar novens | RJ

Nieto i Cirera, 
semifinalistes  
al Mundial 

BALL ESPORTIU

Yeli Sagna, jove atleta de la JAM, participarà del 19 al 20 de juliol al Campio-

nat d’Espanya juvenil que es disputarà a Valladolid. Sagna, vigent campió de 

Catalunya en pista coberta, correrà la prova dels 800 metres. Per la seva part, 

la nedadora Marina Castro 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

> Nous reptes per a Yeli Sagna i Marina Castro

Amb motiu del seu 40è aniversari, la Penya Barcelonista de Montcada i Reixac 

prepara una exposició de fotografies aportades per una gran quantitat de socis 

de l’entitat. La mostra s’inaugurarà el 18 de setembre, a les 19.30h, a la Casa 

de la Vila i es podrà visitar fins al 18 d’octubre | RJ

> Exposició sobre la Penya Barcelonista
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Una cinquantena de karateques de quatre clubs (Shi-Kan de Montcada, Putxet 

de Barcelona, Senshi de Santa Perpètua i Can Deu de Sabadell) va participar 

el 12 i 13 de juliol en uns entrenaments a la platja de Calella. La representació 

montcadenca va estar formada per una quinzena d’esportistes | RJ

> Entrenaments de karate a la platjaEl pare del desaparegut Xavier Martín, al costat de Juan Parra i Enric Expósito

Nieto i Cirera, durant la competició a Rimini
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JORNADA SOLIDÀRIA

Montcada neda 28.425 metres al 
‘Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple’ 
Es van recaptar més diners que a l’edició anterior, aconseguint 765 euros

Un total de 28.425 metres, 10.000 
més que l’any passat, van ser ne-
dats per 53 persones el 13 de juliol 
a favor dels afectats per l’esclero-
si múltiple durant la celebració a 
Montcada Aqua del ‘Mulla’t’, una 
jornada convocada a 600 piscines 
de tot Catalunya per la Funda-
ció Esclerosi Múltiple (FEM). 90 
persones es van llençar de forma 
simultània a la piscina de l’Aqua 
a les 12h, durant l’acte central de 
l’esdeveniment, que va comptar 
amb la presència de l’alcaldessa 
de Montcada i Reixac, María Ele-
na Pérez, del regidor d’Esports i 
president de l’IME, Marc Rodrí-
guez i la regidora de Salut Públi-
ca, M. Carmen González. D’altra 
banda, més d’una cinquantena de 
persones va participar a la master 

class d’aqua-zumba que va tenir 
lloc una estona abans. Durant la 
jornada, i en els dies previs, tam-
bé es va poder comprar material 
promocional a favor de la FEM. 
En total, es van recollir 765 euros, 
superant també les xifres econòmi-
ques de l’any passat en què es van 
recaptar 317.

Vila de Montcada. L’IME va 
cancel·lar la competició de na-
tació que s’havia de fer el 10 
de juliol a la piscina de la Zona 
Esportiva Centre per manca 
d’inscripcions. Dies abans de 
la convocatòria, només s’havia 
apuntat una vintena de partici-
pants | RJ

Uns 90 nedadors van saltar de forma simultània a la piscina en aquesta jornada solidària 
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FUTBOL 

El CD Montcada doblarà la quantitat 
d’equips del seu futbol formatiu

El CD Montcada, que l’any passat 
va recuperar el seu futbol forma-
tiu, comptarà per a la tempora-
da 2014-15 amb un total de 17 
equips: dos juvenils, dos cadets, 
dos infantils, tres alevins, tres ben-
jamins, tres prebenjamins i dos 
barrufets. Amb aquestes xifres, 
el club que presideix Modesto 
‘Tato’ Sanchís supera de forma 
considerable els 8 equips que va 
crear durant la primera tempo-
rada de funcionament del seu 
planter i mourà uns 200 nens i 
nenes. “Que hàgim duplicat la 
quantitat d’equips en un any és 
tot un èxit i ens demostra que 
estem fent una bona feia”, diu 
el president del club verd que no 

descarta formar un tercer conjunt 
infantil. D’altra banda, Sanchís va-
lora molt positivament que cadas-
cú dels equips del planter tingui el 
seu propi patrocinador. 

Primer equip.  Ha tancat els fitxat-
ges del defensa ‘Kiku’ Parcerisas i 
del porter Marc Chueca, tots dos 
del Vilassar de Dalt. Finalment, 
Joan Compte no vestirà de verd.

Rafa Jiménez | Redacció

Dels 8 conjunts que ha tingut aquesta temporada, passarà a formar un total de 17 

El prebenjamí del CD Montcada, durant la disputa de l’últim Torneig Vila de Montcada 
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L’EF Montcada ha ampliat fins al 
31 de juliol el termini per poder 
beneficiar-se d’una bonificació 
de 40 euros per inscriure’s per a 
la propera temporada. El club fa 
una valoració positiva del ritme 
d’inscripcions i confia poder for-
mar entre 21 i 23 equips | RJ

L’EF Montcada 
preveu formar 
una vintena de 
conjunts

FUTBOL

Jordi Martínez, dempeus, el primer a l’esquerra, és el nou director esportiu de l’EFM

R
A

FA
 J

IM
É

N
E

Z

El CD Montcada, que seguirà al Grup 1r de Primera Catalana, i l’UE Sant Joan-

Atlètic, que ho farà al grup 2n de Segona, ja coneixen quins seran els seus 

primers rivals a la temporada 2014-15. L’equip verd debutarà el 7 de setembre 

al camp d’un recent ascendit, l’UE Sants. Per la seva part, els de Can Sant Joan 

disputaran el mateix dia la primera jornada a casa del CF Ripollet | RJ

> Sortejats els calendaris de 1a i 2a Catalana

La direcció del complex esportiu ha anunciat que farà un seguit d’actuacions a 

partir del 31 de juliol a l’espai de les piscines cobertes per tal de fer tasques de 

millora. Per aquest motiu, del 31 de juliol i fins al 12 d’agost, romandran fora de 

servei la piscina gran i els llits d’aigua. Durant aquest temps, els usuaris podran 

anar a nedar a la piscina de la Zona Esportiva Centre presentant l’últim rebut 

pagat. Del 13 al 24 d’agost es tancarà la piscina petita. Durant aquesta darrera 

setmana, les sessions d’aquagym es podran veure també modificades | RJ

> Obres durant l’agost a Montcada Aqua

Bon paper de la Tri-JAM  
a la Triatló de Vitòria

Una expedició de 12 atletes de 
la Tri-JAM (Eric Teruel, Toni 
Navarrete, Joan Muñoz, Miguel 
Barrero, Albert Rigat, Josep Ama-
dor, Xavi Gutiérrez, Ilde Teruel, 
Alberto Blanco, Carlos San Feli-
pe –tots a la foto–, Damián Pérez 
i Álex Serrano) va obtenir uns 
bons resultats a la Iron i a la Half 
Triatló que es va fer el 13 de juliol 
a Vitòria. Ilde Teruel va guanyar 
la Half (1.900 metres nedant, 94,3 
quilòmetres en bicicleta i 21 qui-
lòmetres corrent) a la categoria 

d’entre 55 i 59 anys en 5 hores, 34 
minuts i 2 segons. 

Iron. Els altres set membres de 
la Tri-JAM van participar a l’Iron 
(3,8 quilòmetres nedant, 180 qui-
lòmetres en bicicleta i 42,2 quilò-
metres corrent). Miguel Barrero, 
Toni Navarrete i Eric Teruel van 
arribar entre els 100 primers i van 
finalitzar a la quarta posició a la 
classificació per equips. El millor 
temps el va fer Barrero, 72è, amb 
10 hores, 3 minuts i 58 segons | RJ  

TRIATLÓ

Una expedició de 12 atletes va participar a l’Iron i a la Half

Carles Cera va aconseguir la vic-

tòria a la Mitja Marató de Mun-

tanya WarClubs Run que es va 

disputar el 6 de juliol a la Vall 

d’Hostoles (Garrotxa). L’atleta 

montcadenc va arribar en prime-

ra posició després de fer els 21 

quilòmetres amb un temps d’1 

hora, 45 minuts i 3 segons. Cera, 

qui participava amb un conjunt 

creat per aquesta cursa al costat 

d’Andreu Simón i Ferran Sampe-

re, també va encapçalar la clas-

sificació per equips | RJ 

> Cera tanca amb 
èxit la temporada
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Foto de família de 10 dels 12 atletes que van participar a la Triatló de Vitòria del 13 de juliol


