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l’atleta Aitor Martín han estat
els grans triomfadors de la gala 
dels Premis Esportius 2015 
que s’ha celebrat el 2 de juliol 
–al tancament d’aquesta edició– 
al Teatre Municipal sota l’orga-
nització de l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME) amb 
la col·laboració de Montcada 
Comunicació. Als seus 16 anys,  
Castro és una de les nedadores 
amb més futur a nivell inter-
nacional i així ho acaba de de-
mostrar a la primera edició dels 
Jocs Europeus disputats entre el 
12 i el 28 de juny a Bakú (Azer-
baidjan). Marina ha estat l’única 
esportista de la delegació espa-
nyola –amb un balanç fi nal de 
30 medalles– que ha pujat dues 
vegades al podi. El 23 de juny 
va guanyar la medalla de bronze 
als 800 metres amb un temps de 
8’45”.51 que li va donar també 
la classifi cació per al Mundial jú-
nior que es disputarà a Singapur 
entre el 25 i el 30 d’agost. Dos 
dies més tard, la montcadenca 
va obtenir el seu segon bronze 
a la prova de 1.500 metres amb 
un temps de 16’46”.16. A la vo-
tació fi nal dels Premis Esportius, 
Castro ha superat l’arquera Ali-
cia Vargas (CCTA) i la jugadora 
de korfbal Irina Casado (Bec 
KC). 
A nivell masculí, el jurat presidit 
pel nou regidor d’Esports, Sal-

vador Serratosa (ERC), ha re-
compensat el rendiment d’Aitor 
Martín, de 21 anys i membre de 
la Joventut Atlètica Montcada 
(JAM). El 21 de juny, l’atleta lo-
cal es va proclamar subcampió 
de Catalunya en pista a l’aire 
lliure a la cursa dels 800 metres 
que es va disputar a Lloret de 
Mar. Martín, doble campió de 
Catalunya en pista coberta en 
aquesta distància a les catego-
ries promesa i absoluta, va fer 
un temps de 1’54”.75. El cap de 
setmana del 27 i 28 de juny, a 
Tarragona, el montcadenc no es 
va poder classifi car per a la fi nal 
del Campionat d’Espanya de 
la categoria promesa per culpa 
d’una inoportuna infecció que li 
va obligar a prendre antibiòtics 
pocs dies abans de la cursa. A 
la votació dels Premis Esportius 
2015, Martín va superar el tam-
bé atleta Carlos Cera (JAS) i el 
ciclista Pau Egeda (Tomàs-Bellès 
Cannondale). 

Altres premis. A la resta de cate-
gories, Jaume Puig, tècnic del sè-
nior A del CH La Salle, ha estat 
considerat el millor entrenador 
de la temporada 2014-2015 per 
davant de José Santiago (Lee Yo-
ung) i Francisco ‘Frasqui’ Gómez 
(JAM). D’altra banda, el Club 
de Ball Esportiu Eva Nieto Dan-
sa ha rebut el guardó a la millor 
entitat per davant de la JAM i el 
Lee Young de taekwondo. 
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Jaume Puig (CH La Salle) i el Club de Ball Eva Nieto Dansa, premiats com l’entrenador i l’entitat més destacats

PREMIS ESPORTIUS 2015
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com a millors esportistes de Montcada

La gala dels Premis Esportius 
també ha servit per reconèixer 
altres trajectories esportives. El 
porter d’handbol Vicente Álamo, 
qui es retira als 39 anys, ha rebut 
la distinció a proposta del jurat 
mentre que l’Ajuntament ha re-
conegut, a títol pòstum, la tasca 
de Manuel Ruiz i Fernando Ruiz 
‘Candi’, impulsor de l’UE Sant 
Joan Atlètic i exjugador del CD 
Montcada respectivament. En 
l’esport escolar, ha estat premiat 
Francisco Hoyo, expresident del 
CDEM, mentre que Jesús Her-
nández ha rebut el guardó a la 
dedicació en l’esport federat. Ja-
vier Vázquez, exàrbitre de futbol 
sala, i Iker González, jugador 
infantil de l’UB MIR amb una 
discapacitat, han rebut el premi 
per la tasca arbitral i el de supe-
ració respectivament. Les escoles 
El Turó (participació) i El Viver 
(joc net) han estat distingides en 
l’apartat dels Jocs Escolars | RJ 

Reconeixement 
a Vicente Álamo 
per la seva 
trajectòria a 
l’handbol
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BÀSQUET
Lorena Bascón és la nova 

coordinadora de l’UB MIR, formant 

equip amb Rogelio Pérez

1a

ormant 

E? @�AB�� C� �DF�F ?GH?F�I �?KN �� O���AF� Q?�IR

BE
N

FI
CA

Marina Castro, amb una de les dues medalles de bronze que ha guanyat als Jocs Europeus de Bakú
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A manca de dues jornades per 
al fi nal del XXIIIè Open Ciutat
de Montcada, i al tancament 
d’aquesta edició, el grup A estava 
encapçalat pel polonès Jacek Sto-
pa i l’espanyol Salvador del Río 
(CA Sestao), empatats a 6 punts. 
Al grup B, el català David Vigo 
(CE Catalunya) era líder en soli-
tari. El torneig que organitza l’UE 
Montcada es va iniciar el 25 de 
juny a l’Espai Cultural Kursaal
amb 181 participants i fi nalitza el 
3 de juliol.

ESCACS
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Igualtat a la part fi nal de l’Open 
Internacional Ciutat de Montcada
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Jaume Puig continuarà dirigint el 
sènior A del CH la Salle durant 
el proper curs. “De moment, no 
vull perdre el contacte amb la 
pista i, a fi nal de la temporada 
passada, un grup de jugadors 
em va demanar que continués
sent el seu entrenador”, ha co-
mentat Puig. El club mantindrà 
la base de jugadors montcadencs 
i busca dos fi txatges per suplir 
les baixes de Ferran Batlle i Pol 
Duran. En l’apartat tècnic, Puig 
lamenta la marxa del seu prepa-
rador físic, David Moratona, qui 
“feia una tasca important per 
a un equip de 1a Estatal” | RJ 

HANDBOL

�ibprbfaj� as �jibp d�fb e�frq �fe bi`�g prbdj� seg �ar�eg de �ejjab �apsse r �is �fjab

Jaume Puig seguirà a la banqueta
del sènior del Club Handbol La Salle 
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L’infantil femení B, que va estar a prop de classifi car-se per a la fi nal, i el 
cadet masculí del CH La Salle, que va ser eliminat pel Benfi ca –foto–, van 
disputar entre el 24 i el 30 de juny la Granollers Cup que organitza el BM 
Granollers amb la participació de 347 equips de 18 països diferents | RJ
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Yannick Llaugé és el nou entre-
nador del femení de l’EF Mont-
cada en substitució d’Antonio 
Moya. Llaugé, veí de Cerdanyo-
la del Vallès de 35 anys, va diri-
gir a la recta fi nal de la tempora-
da passada el juvenil femení del 
CE Europa. “Arribo a un club 
que porta anys competint a les 
primeres posicions i el meu ob-
jectiu és intentar lluitar per l’as-
cens de categoria”, ha comentat 
el nou tècnic, qui començarà la 
pretemporada el 24 d’agost | RJ 

Serà el substitut d’Antonio Moya a la banqueta del femení

FUTBOL FEMENÍ
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tècnic de l’EF Montcada
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El CD Montcada aposta per la 
gent de casa i el seu primer equip 
per a la propera temporada a Se-
gona Catalana estarà format per 
13 jugadors de Montcada i Rei-
xac. Respecte al curs passat,  han 
renovat Adrián Simón, Víctor 
Pacheco, Pablo Borges, Pol Co-
llado, Carlos Martínez, Albert 
Jiménez i Alberto Muñoz. Pugen 
del segon equip José Cuevas, Ro-

berto Martínez, Víctor Carrillo, 
Víctor Alcalá, Jordi Moreno i 
Fernando Hernández i els juve-
nils Álvaro González i Daniel 
Onieva. El club verd també ha 
presentat els fi xatges d’Arnau 
Blanco (Sant Cugat), David Ola-
vide (Ripollet), Dani Domínguez 
i Dani Cabrera (ambdós de l’UE 
Sabadellenca). L’equip iniciarà la 
pretemporada el 10 d’agost | RJ 

El primer equip estarà format per 13 futbolistes del municipi

El CD Montcada aposta 
pels jugadors locals
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L’UE Sant Joan-Atlètic ha arribat 
a un acord per a la renovació del 
seu tècnic, José Manuel Martín 
‘Pinti’. Al marge de la implicació 
de més gent de la directiva en el 
funcionament diari del club, una 
de les condicions que havia posat 
l’entrenador era mantenir el bloc 
de l’equip que va assolir la tercera 
posició a 2a Catalana. “Segueix 
la base i he rebut el compromís 
del club de millorar l’estructura 

per al dia a dia”, ha dit el tècnic. 
En aquest sentit, l’entitat que presi-
denix José González ha confi rmat 
la continuïtat de 20 jugadors i la 
baixa de cinc: Marc de Miguel, 
Emmanuel Yeboah, Javier Álva-
rez,  Edgar ‘Cuchi’ Fernández i 
Quim Torné. ‘Pinti’ comptarà 
amb un cos tècnic format per Jordi 
García (segon entrenador), Manu-
el Guerrero (delegat) i Sergio Her-
moso (fi sioterapeuta) | RJ

El club ha confi rmat la renovació d’una vintena de jugadors

‘Pinti’ continuarà una 
temporada més a la Unión

L’UB MIR va presentar el 17 de 
juny a la Casa de la Vila el seu 
nou projecte esportiu. La gran 
novetat és que el director tècnic, 
Gabriel Redondo, serà substituït
per dos coordinadors: Lorena 
Bascón, de l’escola fi ns a cadets, 
i Rogelio Pérez, de júniors a sè-
niors. “Són gent de la casa que 
han fet un projecte a mig ter-
mini. Volem crear un sènior 
potent que motivi els jugadors 
joves”, ha dit el president, Jordi 
Álvarez, qui confi rma que la in-
tenció del club és inscriure aquest 
sènior a Tercera | RJ 

BÀSQUET
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Lorena Bascón i Rogelio Pérez, nous 
coordinadors de la Unió Bàsquet MIR
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Una quinzena d’equips va participar el 20 de juny al torneig 3x3 de bàs-
quet que l’UB MIR va organitzar a la plaça del Bosc durant la Festa Major 
de Can Sant Joan. L’activitat va servir per tancar la temporada | RJ
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TIR AMB ARC

ÅÆÇÈÇÉ Êargas i 
José Tomás Sánchez, 
quarts al Campionat 
de Catalunya 3D

El Club Català de Tir amb Arc Can Piqué va organitzar el 21 de juny 
a les seves instal·lacions el XXè Campionat de Catalunya 3D amb 
la col·laboració de la Federació Catalana de Tir amb Arc i la parti-
cipació de gairebé un centenar d’arquers de diferents clubs. Entre 
els representants locals del CCTA, cal destacar el paper d’Alicia 
Vargas i de José Tomás Sánchez que, després de classifi car-se per 
a la fi nal, van acabar a la quarta posició en long bow a les catego-
ries femenina i masculina respectivament. Félix Pérez, també del 
CCTA i en long bow, va ser cinquè dins de la categoria de veterans, 
mentre que Joaquín Fernández va ser sisè, a la sènior masculina, 
en arc compost | RJ 

.....Minut i resultat....................................
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Ernesto Romero es planteja 
un nou repte esportiu
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El montcadenc Ernesto Romero 
aspira a rebre una beca espor-
tiva que concedeix l’empresa 
Gaes per poder disputar al 2016 
l’Atacama Crossing, una cursa 
d’autosufi ciència on s’han de 
recórrer 250 quilòmetres en sis 
etapes sota temperatures extre-
mes en alçada. L’atleta busca 
suports a través de l’enllaç http://

www.persiguetussueños.com/

becas_proyectos/567/  | RJ

ATLETISME

ËÆ ÌÍÎÍÏÐ ÑÒÓÔ ÕÏÎÖ× ÓØÉÈÒÙÇÉÚÉ ÚÍ ÆØÍÛÇÜÍ×Î
Quebrantahuesos amb una segona posició
José Ortín, de 69 anys, va ser segon a la categoria H (més de 65 anys) a la 
XXVa edició de la Quebrantahuesos que es va disputar el 20 de juny a Sa-
biñánigo (Osca). El montcadenc va trigar 6 hores i 44 minuts a fer els 205 
quilòmetres, pujant quatre ports de muntanya: Somport, Marie Blanque, 
Portalet i Hoz. Ortín, qui ha disputat 24 de les 25 edicions de la Quebranta-
huesos, ha decidit no tornar a participar en una prova que ha guanyat nou 
vegades, aconseguint també set segones posicions: “Ja estic cansat. És 
una prova molt exigent, amb cada vegada més nivell, i molt estressant 
perquè hi ha molta participació”, ha dit Ortín, qui dedica els seus èxits a la 
Quebrantahuesos a la seva família i al seu germà Faustino, mort fa 32 anys 
en ser atropellat per un vehicles quan anava amb bici | RJ 

CICLISME
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La selecció d’àrbitres de futbol sala de la Federació Catalana ha fet història 
després de proclamar-se campiona d’Espanya a la 6a edició de les Jorna-
des de Convivència Nacional d’Àrbitres de Futbol Sala que es va celebrar el 
27 de juny a la Ciutat Esportiva de Las Rozas (Madrid). A la selecció catala-
na hi havia una doble representació montcadenca: el tècnic Amadeo Zurita 
i el jugador Eric Cruz. La fi nal, contra la Regió de Múrcia, es va resoldre per 
penals després d’un empat sense gols | RJ
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Nieto i Cirera, tercers 
al campionat d’Espanya
Eva Nieto i Carles Cirera, del Team 
Dynamik, van ser tercers al Cam-
pionat d’Espanya Llatí que es va 
disputar el 27 i 28 de juny a Narón 
(Galícia). La parella montcadenca 
va obtenir la tercera millor puntua-
ció als cinc balls (samba, cha cha 
cha, rumba, paso doble i jive) de la 
fi nal a la categoria sènior I | RJ

BALL ESPORTIU

àÒÒ áÇ ÑÒ âÍÍ ÎÒÏ×É ÚÍ
l’Europeu sense medalla
Soo Mi Jo Lee (Lee Young) no va 
poder tornar amb cap medalla del 
Campionat d’Europa de Poomsae 
que es va disputar a Belgrad (Sèr-
bia). El 29 de juny, la taekwondista 
de la selecció espanyola va perdre 
als quarts de fi nal de la categoria 
màster 1 femení contra la france-
sa Leila Kocheida, qui va acabar 
guanyant l’or | RJ
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aposta per la joventut

El Broncesval ha fi txat dos juga-
dors de 20 anys. Es tracta del por-
ter Daniel Torda i del tancament 
David Ortega, qui ja havia estat al 
club. D’altra banda, el pivot juvenil 
Toni Hinojosa –foto– puja al primer 
equip. El conjunt que dirigeix Javi 
Ruiz tornarà a la feina el 10 d’agost 
per preparar la semifi nal de Copa 
Catalunya del 3 de setembre contra 
el Barça. En el capítol de baixes, no 
seguiran Juan i ‘Xexi’ | RJ 

FUTBOL SALA
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Xavi Panadera guanya 
l’Open Vila de Montcada

Un total de 54 jugadors van par-
ticipar el 27 i 28 de juny a la IVa 
edició de l’Open Vila de Montcada 
que va organitzar el CTT La Unió 
al pavelló Miquel Poblet. A la ca-
tegoria A de federats, el guanya-
dor va ser Xavier Panadera (Olot). 
A l’Open de dobles els primers 
van ser Quim Rimbau i Julio Hila-
ri (Poble Nou) mentre que Carlos 
Fernández (CTT La Unió) va ser 
el millor a l’Open popular | RJ

TENNIS DE TAULA
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.....Viu l’Esport................
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als Casals Esportius d’Estiu que 
organitza l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME) que 
van començar el 22 de juny. 
Els casals s’allargaran durant el 
seu primer torn, al qual s’han 
inscrit 267 nens i nenes –50 al 
campus de futbol–, fi ns al 10 
de juliol. L’estadi de la Ferre-
ria, el pavelló Miquel Poblet i 
la Zona Esportiva Centre són 
els equipaments municipals on 
es poden practicar diferents es-
ports com bàsquet, handbol, 
futbol sala, jocs de grup, ritmes 
d’estiu, bàdminton, acroesport, 

natació i shootball. El segon 
torn del Casal Esportiu d’Estiu, 
amb 195 alumnes (26, de fut-

bol), es farà entre els dies 13 i 24 
mentre que el tercer, amb 44, 
anirà del 27 al 31 de juliol. 

IME
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als Casals Esportius municipals
Van començar el 22 de juny i s’allargaran, durnat tres torns, fi ns al 31 de juliol

�A µTKX �� A�A�D � A�ADW a la piscina d’estiu de la Zona Esportiva Centre del carrer Bonavista
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Aitana Segura i Albert Góngora 
(AEE M. Miró) van ser escollits 
com la millor jugadora infantil i 
el millor cadet de la província de 
Barcelona durant la gala que la 
Federació Catalana de Korfbal 
va fer el 20 de juny a Castellbis-
bal. Emilio Hernández, Marc 
Bas, Nora Hendrikse i Judith 
Fernández, també del Miró, i 
Clara Cruz i Mari Hernández, 
del CK Montcada, van ser fi na-
listes a aquests premis en altres 
categories d’edat | RJ 

Aitana Segura i Albert Góngora, els millors de Barcelona 

KORFBAL

P���ª per a dos jugadors 
de l’AEE Montserrat Miró

> Â���� �� �� �  de curs de karate del Shi-Kan
El Club Shi-Kan va organitzar el 20 de juny al pavelló Miquel Poblet el 
festival de fi  de curs. Va participar un centenar de karatekes, d’entre 3 i 
14 anys, del club local o que fan aquest esport a escoles de Montcada i 
Reixac (Fedac, Mitja Costa, El Viver i El Turó) i d’altres municipis | RJ
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no es va celebrar l’any passat, es 
tornarà a disputar el 9 de juliol, 
a les 19h, a la piscina descoberta 
de la Zona Esportiva Centre. Les 
inscripcions, al preu de 2 euros, 
es poden fer fi ns al dia 3. D’altra 
banda, Montcada Aqua acollirà 
el 12 de juliol una nova edició del 
Mulla’t per l’esclerosi múltiple. El 
salt conjunt es farà a les 12h | RJ 

Nova edició 
del Trofeu Vila
de Montcada

NATACIÓ
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El CD Montcada va celebrar en-
tre el 19 i el 21 de juny la segona 
edició del Torneig de Futbol For-
matiu Vila de Montcada que es 
va disputar a l’estadi de la Ferre-
ria. Els equips de futbol formatiu 
del club verd, des de barrufets 
fi ns a juvenils, van jugar contra 
13 equips convidats: CE Mer-
cantil, UD Marina, UE Castellar, 
CFU Castellar, CE Europa, CF 
Sant Quirze, EF Viladecavalls,
EF Sabadell, UE Sant Fost, UE 
Saballenca, FC Palau, CD Can 
Parellada i FC Cerdanyola. En 
total, es van disputar una seixan-
tena de partits | RJ  

FUTBOL

ðñõ seixantena de partits jugats al 
torneig de futbol del CD Montcada
La segona edició d’aquesta competició es va celebrar entre el 19 i el 21 de juny
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> � CFS Montcada acomiada la temporada 
El CFS Montcada va tancar la temporada el 20 de juny amb la celebració 
d’un torneig per a jugadors infantils i alevins que es va disputar a les pistes 
de la Zona Esportiva Centre i de l’escola Reixac. El Palau i el Maristas van 
ser el dos clubs convidats en aquesta competició de caire amistós | RJ
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L’equip benjamí d’iniciació del CG 
La Unió va aconseguir la primera 
posició al Trofeu de Conjunts Ciu-
tat de Sitges i al Trofeu Primavera 
de Sabadell que es van disputar 
el 13 i 14 de juny. El conjunt aleví 
d’iniciació també va participar a 
ambdues competicions, assolint 
el segon i el quart lloc respecti-
vament. A Sitges, l’equip infantil 
de nivell A va ser quart amb cinta 
i pilota. A Sabadell, i a nivell in-
dividual, Sheila Roger va acabar 
cinquena | RJ

L’escola Elvira Cuyàs va cele-
brar el 20 de juny la festa lúdico-
esportiva, tancant el calendari 
de celebracions de fi nal de curs 
dels centres educatius Al matí, 
l’organització va instal·lar un ro-
còdrom i una tirolina. A la tarda, 
va haver-hi concurs de pastissos, 
es van jugar partits de futbol i es 
van fer exhibicions de patinatge 
i iniciació esportiva. A la nit, es 
va celebrar un sopar popular | RJ 

ESPORT ESCOLAR

L(®)ª�¨ *¯+,- .¨©«¨ �®
calendari de festes 

�A� A�A�W ��AF F�TR?�A� � ?G�D�R?� E?¹�T� YKZ/D

R
AF

A 
JI

M
ÉN

EZ

CG
 L

A 
U

N
IÓ


