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el guanyador de la 24a edició de 
l’Open Internacional Ciutat de 
Montcada que va organitzar la 
Unió Escacs Montcada entre el 
25 de juny i el 3 de juliol a l’Hotel 
Ciutat de Montcada. El torneig es 
va decidir a l’última jornada quan 
el Gran Mestre peruà va derrotar 
l’argentí Fernando Peralta. L’orga-
nització va haver d’aplicar el siste-
ma Bucholz per desempatar entre 
tres jugadors que van fi nalitzar 
amb 7 punts i Córdova es va en-
dur la victòria per davant de l’indi 
Sundar Shyam i el cubà Ernesto 
Gómez. 
El guanyador, que té 24 anys i juga 
als escacs des de que en tenia 8, és 
el vigent campió d’Amèrica i va 
arribar a ser el número 1 del ràn-
quing mundial quan era juvenil. 
El nou campió de l’Open va venir 
expressament des del seu país per 
disputar els tornejos que formen 
part del circuit català amb l’ob-
jectiu de preparar les Olímpiades 
d’Escacs que es faran al setembre 
a l’Azerbaidjan. “No tinc paraules 
per descriure la meva alegria. 
La meva primera participació a 
Montcada al 2012 no va ser gai-
re positiva i ara he tingut la sort 
de guanyar un torneig de gran 
prestigi amb una participació de 
gran nivell”, va dir Córdova, qui 
ha deixat de ser professor d’escacs 
per intentar viure d’aquest esport.

Grup B. El guanyador va ser el jove 
català Xavier Marzo, jugador sots-
16 del club Ateneu Colón, amb 7,5 
punts. El segon i tercer classifi cats 
van ser la brasilera Virginia Reis 
i el català Agustín Fernández (CE 
Vall de Tenes). El president de l’UE 
Montcada, Arturo Vidarte, ha fet 
“una valoració molt positiva” de 
la quantitat de participants ja que 
amb els 210 inscrits es va superar la 
xifra de 181 de l’edició anterior. A 
nivell esportiu, Vidarte ha destacat 
la presència d’una delegació pro-
vinent de l’Índia formada per una 
trentena de jugadors i la participa-
ció d’un total de 35 escaquistes amb 
titulació de Gran Mestre o Mestre 
Internacional, distinció que van 
adquirir, després de la disputa del 
torneig tancat, el castellonenc Eric 
Sos (Círculo Mercantil) i l’irlandès 
Joseph Ryan (UE Montcada). 
La jornada de clausura de l’Open 
va comptar amb la presència d’una 
representació dels patrocinadors del 
torneig (Lafarge i Vilagut-Gamma) 
i una delegació de l’Ajuntament 
formada per Salvador Serratosa 
(ERC) i Óscar Gil (ICV-EUiA-E), 
president i vicepresident de l’IME 
respectivament. L’acte d’entrega de 
premis també va comptar amb la 
presència de Jordi Parayre, director 
executiu de la Federació Catalana 
d’Escacs que va destacar la con-
solidació de l’Open com “un dels 
millors tornejos de caire interna-
cional que es fan a Catalunya”.

ESCACS

�� torneig, que es va disputar a l’Hotel Ciutat de Montcada, va arribar als 200 inscrits, superant la xifra de l’any passat

El peruà Emilio Córdova guanya el XXIV 
Open Internacional Ciutat de Montcada
Rafa Jiménez |  �� !�"#$%&
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Montcada complirà al 2017 els 25 

anys d’història i a l’UE Montcada ja 

estan pensant alguna manera es-

pecial de celebrar-ho. La primera 

decisió afectarà la ubicació del tor-

neig, després del retorn d’aquest 

any a l’Hotel Ciutat de Montcada. 

El president del club, Arturo Vidar-

te –a la foto, amb Salva Serratosa 

i el guanyador del grup B–, creu 

que el Kurssal té més capacitat, 

però valora molt positivament que 

l’hotel permeti oferir allotjament als 

jugadors que venen de fora | RJ
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PREMIS ESPORTIUS
Els esportistes locals reben el reconeixement al 

seu rendiment durant la temporada 2015-16

DF� GHI� #H$"IH� JF���$KJ�G� MIF NHO# Q MI FRS#IT UTGIHT�J$&T�F V$OG�G MI &TGJ�M�W �F J&�G�G MI FI� �OG&H$G�G� $ IF� #�GH&J$Tadors durant l’acte de cloenda
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L’atleta Carlos Cera (JAM) i la ne-
dadora Marina Castro (CN Saba-
dell) van ser escollits com els millors 
esportistes locals de la temporada
2015-2016 durant la gala que es va 
celebrar el 7 de juliol al Teatre Mu-
nicipal davant d’unes 400 persones 

organitzada per l’IME i Montcada 
Comunicació. 
D’altra banda, el jurat va triar el 
CH La Salle com la millor entitat 
esportiva de l’any i el guardó al 
millor entrenador va ser per a José 
Manuel Martín ‘Pinti’, tècnic de 
l’UE Sant Joan-Atlètic. 

Marina Castro i Carlos 
Cera, escollits com els 
millors esportistes locals
Van ser guardonats durant la gala celebrada el 7 de juliol

Rafa Jiménez | aF� MRIT V&FF
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U�$M&H& Q#�H$J$& \� &]GIT$H F� M$�G$TJ$f MIF mOH�G DF\$H� Domingo i Joan Castilla van ser reconeguts per la seva feina al món de l’handbol femení

b&�I#  ^ !&J�W �"] FR�FJ�FMI���W Laura Campos L’escola Reixac va ser premiada pel seu joc net durant els Jocs Escolars

na$TG$R doD [�TG b&�TpQG^e \� �IH J&T�$MIH�t l’entrenador més destacat

b�O"I aO$N \� HIJ&FF$H IF #HI"$ MIF �IO KFF [�F\� Victoria Petrova, guardó a la tasca arbitral

PREMIS ESPORTIUS 2016
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La gala va fi nalitzar amb un ‘selfi e’ dels presentadors amb els membres del grup Planeta Impro El jurat format per Enric Expósito, Silvia Díaz, Rafa Repiso, Yolanda Sacristán, Paco Ávila, Eusebi de Miguel, Agustín Fuertes, Ilde Teruel i Salva Serratosa
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El club vermell va celebrar el 2 de juliol al pati de l’escola Elvira Cuyàs 

el sopar que va servir per acomiadar la temporada. Tots els jugadors i 

entrenadors que formen part de l’entitat van rebre com a obsequi una 

bufanda de color vermell amb el lema ‘Treu les Urpes’ | RJ
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Eva Pupim (TriJam) va guanyar 
a la categoria veterana la Triatló 
esprint de Vic que es va disputar 
el 17 de juliol. La montcadenca 
va fer 750 metres nedant, 24 
quilòmetres en bicicleta i 5 qui-
lòmetres corrent en 1 hora i 41 
minuts. La representació local es 
va completar amb Javi Sánchez, 
Rubén Morente, David Artés, 
Javi Castán i Álex Rueda. D’al-
tra banda, Carlos San Felipe va 
acabar el 10 de juliol la Triatló 
de Vitoria amb un temps d’11 
hores i 46 minuts | RJ  

Pupim guanya, 
en veterans, la 
Triatló esprint 
de Vic

TRIATLÓ
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aconseguir un primer i un segon 
lloc en categoria màster a la Ultra 
Trail Valls d’Àneu (2 i 3 de juliol)
i a la Ultra Sierra Nevada (15 i 
16 de juliol) respectivament. A 
Esterri d’Àneu, Dalmau va gua-
nyar després de fer els 47,5 qui-
lòmetres (+3.900 metres) amb 
un temps de 9 hores i 11 minuts, 
mentre que a Andalusia va fer els 
103 quilòmetres (+6.050 m) en 
16 hores, 51 minuts i 47 segons. 
D’altra banda, Lluís Tort va gua-
nyar la prova de 10 quilòmetres 
de la I Cursa dels Poblats Ibèrics 
que es va disputar el 17 de juliol 
a Cerdanyola amb un temps de 
49 minuts i 26 segons  | RJ  

Dalmau brilla 
a les Ultres de  
Valls d’Àneu i 
Sierra Nevada

ULTRA
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Són el porter David Vázquez (Can Mas), els defenses Francisco Fresneda 

(CD Montcada) i Gerard Vendrell (UE Sant Joan-Atlètic), el migcentre Sergi 

Valiente (Sabadell Nord) i l’extrem Santi López (UE Sant Joan-Atlètic), qui 

no va poder acudir a la presentació que es va fer el 13 de juliol –foto. A la 

banqueta, Sergi Colete, membre de la directiva de l’EF Montcada, exercirà 

el càrrec de segon entrenador. L’UE Santa Maria començarà els entrena-

ments el 17 d’agost i coincidirà amb el CD Montcada al grup 6è de Tercera. 

La lliga s’iniciarà el 3 de setembre i el mateix dia, a les 22.45h, la plantilla 

es presentarà a la plaça del Poble en el marc de la Festa Major de Terra 

Nostra. El primer derbi local es disputarà el 13 de novembre | PA

> �=A <�ves incorporacions a l’UE Santa María

DTH$J ©�F"�OW a Esterri d’Àneu

FUTBOL
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amb l’agència d’assessorament de Juan Mata
El club verd tindrà un conveni amb l’empresa JM10sport que és propie-

tat de Juan Mata, futbolista del Manchester United, i que es dedica a 

la representació i assessorament de jugadors, tècnics i entitats. Segons 

ha explicat el club verd, l’acord servirà per potenciar el planter amb la 

participació a tornejos internacionals, campus i futures representacions 

de joves talents. D’altra banda, el primer equip, en el que continuarà el 

porter David Olavide, començarà la pretemporada l’1 d’agost | RJ
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es podran formalitzar a partir de l’1 de setembre
L’IME obrirà l’1 de setembre el termini d’inscripció per als cursos i tallers 

esportius de la temporada 2016-2017, que es faran a la Zona Esportiva 

Centre, l’Espai Cultural Kursaal i el pavelló Miquel Poblet. Les inscripcions 

es podran formalitzar a les ofi cines de l’IME (Tarragona, 32), de dilluns a 

divendres, de 9 a 13h, i els dimarts i dijous, i fi ns al 15 de setembre, de 

16 a 19h. D’altra banda, l’IME va suspendre, per manca d’inscripcions, el 

Trofeu Vila de Montcada de natació que s’havia de fer el 14 de juliol | RJ
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Run que apadrina el pilot de motos Marc Márquez

L’Allianz Night Run, la cursa apadrinada per Marc Márquez amb l’objectiu 

de recaptar fons per Aldeas Infantiles SOS, que es va disputar el 2 de 

juliol al Circuit de Catalunya, va comptar amb la participació d’una desena 

d’atletes locals que van córrer amb l’equip Asbert Gestió. El conjunt esta-

va format per Joan Muñoz, Joan Asbert, Ilde Teruel, Pedro Paterna, José 

María Marín, Eric Teruel, Manel Grau, Víctor Díaz, Toni Navarrete i Lucía 

Navarrete, que va ser tercera als 5.000 metres | RJ  

AS
BE

R
T 

G
ES

TI
Ó

ÆÇÈÇ ÉÊËÌÍ ÎÏ ÇÐ ÑÌÊ ÒÌÌÓÔÕÑÖÔÌÓ ÔÇ Ð×ØÙ ÉÌÑÚÒÖÔÖ

‘La meva obsessió és 
tornar a unir el futbol local’

Pepe Muñoz, de 58 anys, va 
formar part de l’estructura tècnica 
del CD Montcada des de la recu-
peració del seu planter i, des del 
fi nal d’aquesta temporada, és el nou 
coordinador de l’EF Montcada. 

-Per què ha acceptat l’oferiment 
de l’Escola?
No tinc res en contra del CD Mont-
cada perquè hi vaig jugar durant 
13 anys i sóc del Montcada, però 
va arribar un moment en què no 
em deixaven treballar i vaig decidir 
marxar.  A la meva fi losofi a, no hi 
ha divisió entre verds i vermells. 
Sóc ben rebut a tots els clubs de 
futbol del municipi i l’Escola m’ha 
proposat un projecte interessant.  
-Quins objectius es planteja?
Hem de consolidar tota la feina 
feta i formar equips amb cara i 
ulls. No hem de descartar cap ju-
gador, però no tots serveixen per 
formar part d’un equip des de l’ini-
ci. Per això, m’he proposat formar 
grups de treball per fer evolucionar 
als jugadors que no arriben a un 

cert nivell i anar incorporant-los 
progressivament a la competició. 
Hi ha potencial a l’Escola?
Sí, de fet crec que hi ha potencial
futbolístic a tot el municipi. La 
meva obsessió és tornar a unir el 
futbol local. El nostre model ha de 
ser el que s’ha fet a Cerdanyola i 
Mollet. S’ha de deixar treballar a 
la gent que li agrada el futbol i no 
pensar en portar jugadors d’un 
costat a l’altre | RJ

FIL DIRECTE AMB... PEPE MUÑOZ Y QUIQUE ARAUJO, COORDINADORS DE L’EF MONTCADA I EL CD MONTCADA
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‘El CD Montcada tindrà el 
seu primer sènior femení’

Quique Araujo, de 45 anys, ha estat 
l’home escollit pel CD Montcada 
perquè sigui el seu nou coordina-
dor en substitució de Cristóbal Ca-
sado, qui va deixar el club al mes 
de març. Exjugador a Tercera Di-
visió, la temporada passada va ser 
coordinador al CE Sant Gabriel. 

-Quins objectius es planteja al 
CD Montcada?
Aconseguir que el club sigui més 
professional. Implantar una nova 
metodologia, que es facin més 
informes dels rivals i que tots els 
equips juguin bé al futbol, amb 
entrenaments on la pilota tingui 
més importància que l’aspecte físic. 
Obviament, també volem que els 
entrenadors estiguin qualifi cats per 
anant assolint categories.    
-Ha fet molts canvis des de la 
seva arribada al càrrec?
Especialment, al futbol 11. Hi 
haurà nous entrenadors al juve-
nil, al cadet i a l’infantil. El futbol 
7 estava millor i no vull tocar 
el que ja estava funcionant bé. 

La gran novetat serà la creació 
d’un sènior femení. 
Sí, per primera vegada en la seva 
història, el club tindrà un equip 
femení. Ja hem fet la inscripció a 
Segona Catalana i tenim un gruix 
de 12 jugadores que es pagaran la 
seva fi txa, equiparable a la d’altres 
equips del planter, perquè el club 
no podia crear un conjunt defi cita-
ri. Ara, busquem una entrenadora 
i ampliar la plantilla | RJ 

ÞO$jOI Araujo, a l’estadi de la Ferreria

Quique Araujo és el nou coordinador del club verd
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Marina Castro va fi nalitzar la 
seva participació al Campionat 
d’Espanya Absolut i Júnior que 
es va disputar a Las Palmas de 
Gran Canària entre el 13 i el 17 
de juliol amb dues medalles d’or 
i una de plata. La nedadora local, 
de 17 anys, s’ha proclamat cam-
piona d’Espanya júnior en els 800 
(8:49.84) i els 400 metres lliures 
(4:23.76) i ha estat subcampiona 
en els 200 (2:04.09), millorant 
la seva marca personal.  A més, 
va ser la millor júnior als 1.500 
lliures (17:04.71) i als relleus 
4x200 va ser cinquena fent equip 
amb tres nedadores més. La 
montcadenca va completar la 
seva participació quedant entre 
les vuit millors de la categoria 
absoluta en tres proves: va ser 
sisena als 1.500 metres i vuitena 
als 400 estils i lliures.

Europeu. Castro va disputar 
entre el 6 i el 10 de juliol el 
Campionat d’Europa júnior a 
Hódmezovásárhely (Hongria). 
Tot i que va no guanyar cap 
medalla, la montcadenca va 
tornar amb bons resultats. Va 
ser sisena a la prova dels 400 
metres lliures, vuitena als 800 

i dotzena a la fi nal dels 1.500 
en què van competir un total 
de 22 nedadores. A més, va ser 
sisena en el relleu 4x200. Sense 
temps de descansar, la nedado-
ra del CN Sabadell disputarà 
entre el 22 i el 24 de juliol el 
Campionat de Catalunya Ab-
solut i Júnior, a Mataró.

NATACIÓ
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al Campionat d’Espanya júnior
A Las Palmas, va ser la millor de la seva categoria a les curses de 1.500, 800 i 400 m.

 �H$T� V��GH& �"] FI� GHI� "IM�FFI� jOI \� NO�Tyar a Las Plamas de Gran Canària
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Va guanyar un or i una plata amb l’equip del CN Granollers

Anna Moreno, campiona 
d’Espanya en combinat

La montcadenca Anna Moreno 
Egeda, de 10 anys, va aconse-
guir la medalla d’or en combi-
nat de natació sincronitzada al 
Campionat d’Espanya Aleví 
promoció Trofeu ASISA que 
es va disputar el 9 i 10 de juliol 
a Alacant. Moreno competeix 
amb el CN Granollers i és mem-
bre d’un equip de vuit format 
per set nedadores més: Camps, 
García, López, Maymó, Rodrí-

guez, Sánchez i Vólquez. El con-
junt granollerí també va assolir 
la plata a la modalitat d’equip 
on, a diferència del combinat 
–en què les nedadores fan una 
rutina lluire, les participants es-
tan obligades a fer les fi gures al 
mateix temps. 
Moreno fa natació sincronit-
zada des dels 5 anys i, actual-
ment, és la número 12 del ràn-
quing nacional | PA 

QTT�  &HIT& DNIM�W primera per la dreta, amb les seves companyes del CN Granollers
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Un total de 400 persones, que 
van nedar 22.860 metres, va 
participar a la 23a edició del 
‘Mulla’t’ per l’Esclerosi Múlti-
ple que es va fer el 10 de juliol a 
Montcada Aqua i que organitza 
la Fundació Esclerosi Múltiple. 
La recaptació de la venda d’en-
trades, productes i donatius va 
superar els 700 euros | PA  

El ‘Mulla’t’ 
recapta 700 
euros a l’Aqua
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L’infantil femení A va arribar a la ronda dels quarts de fi nal 

Representació del CH La 
Salle a la Granollers Cup

El CH La Salle va participar a la 
Granollers Cup que es va dispu-
tar entre el 29 de juny i el 3 de ju-
liol amb la presència d’uns 5.000 
jugadors de 381 equips proce-
dents de 21 països. El club local 
va estar representat pels seus dos 

equips infantils femenins, així 
com el cadet i el juvenil masculí. 
El femení A va caure als quarts 
de fi nal contra la selecció catala-
na (13-12) i el masculí va ser eli-
minat als vuitens contra el Thor 
Akureyr islandès (16-13) | RJ 
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El club lassal·lià va fer l’1 de juliol
el sopar de fi nal de temporada 
que va servir per homenatjar els 
equips més destacats de la tem-
porada. A l’acte també es va en-
tregar la Insígnia d’Or al col·legi 
La Salle en reconeixement pel 
seu suport a l’handbol. Alfred 
Canals, president del Patronat 
de la Infantesa Escolar de Mont-
cada, va recollir el guardó | RJ 

Homenatges al 
sopar de fi nal de 
temporada
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KORFBAL
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l’Europeu sots-15 que es farà a l’agost a Hongria
La jugadora de l’AEE Montserrat Miró debutarà a l’agost amb la selecció 

catalana després d’haver entrat a la convocatòria per disputar l’Europeu 

sots-15 que se celebrarà entre els dies 10 i 13 a Dunakeszi (Hongria). La 

montcadenca, escollida com la millor cadet de la temporada, va participar 

a la sessió d’entrenament que el combinat català va fer el 21 de juliol 

a la Zona Esportiva Centre. D’altra banda, la secció de korfbal de l’AEE 

Montserrat Miró va celebrar el 2 de juliol el sopar de fi nal de temporada 

al pati de l’institut –foto. L’acte va servir per repartir obsequis als jugadors 

i entrenadors dels diferents equips. Des del club es fa una crida a formar 

part d’aquest esport que, segons els seus responsables, “aporta uns va-

lors educatius immillorables”. La propera temporada començarà a mitjan 

de setembre amb entrenaments que es fan els dimecres i divendres, de 

18 a 19h. Per a més informació es pot consultar el web iesmm.org | RJ
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NATACIÓ SINCRONITZADA

PATINATGE
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a la XXIa edició de la tradicional Cursa del Raval 

La màster Sheila Juan, la benjami-

na Mireia Téllez i el benjamí Adrián 

Rodríguez van guanyar les seves 

proves, mentre que la màster ‘Bitxo’ 

Gómez, el màster Jordi Lagares i el 

benjamí Albert Díaz van ser segons. 

Van ocupar la tercera posició la 

màster Moli Román i el prebenjamí 

Izan Alos. La prova es va disputar el 

17  de juliol a Barcelona | RJ zrxx
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