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BTT XCO
Pau Egeda (Biking Point Massi) 

es proclama campió de Catalunya 

a la categoria màster 30

Per setè any seguit, l’esport mont-
cadenc viurà la seva gran festa el 
6 de juliol, a les 18.30h, al Teatre
Municipal amb la celebració de 
la gala dels Premis Esportius que 
organitza l’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) amb la col-
laboració de l’Ajuntament i Mont-
cada Comunicació i que servirà per 
reconèixer la tasca d’entrenadors, 
jugadors i directius de les entitats 
locals a la temporada 2016-2017. 
En l’apartat de millor entitats, les 
tres fi nalistes són el Club de Ball 
Esportiu Eva Nieto Dansa, el Ro-
ller Can Cuiàs, la secció de patinat-
ge de l’AE Can Cuiàs, i la Joventut 
Atlètica Montcada. Pel que fa al mi-
llor entrenador, opten al premi José 
Antonio Montes (CD Montcada), 
Francisco Javier Aguado (CTT 
La Unió) i Erik Corral (RCD Es-
panyol). Els esportistes que tenen 
opcions a guanyar el premi en ca-
tegoria masculina són els jugadors 
de futbol sala Sergio González (FC 
Barcelona) i Joan Paredes (Catgas 
E. Santa Coloma), així com l’atle-
ta Aitor Martín (Joventut Atlètica 
Sabadell). En categoria femenina, 
les nominades són la nedadora 
Marina Castro (CN Sabadell), la 
taekwondista Soomi Jo Lee (Lee 
Young Montcada) i la jugadora 
d’handbol Mireia Heredia (CH La 
Salle). La gran novetat d’aquesta 
edició serà l’atorgament d’un pre-
mi al millor equip de la temporada. 

Els tres nominats són els sèniors A 
del CD Montcada i del CTT La 
Unió i l’aleví B de l’EF Montcada.
Durant l’entrega de premis, també 
es donaran set guardons especials: 
el culturista Miguel Millán rebrà el 
premi especial del Jurat; Jordi Álva-
rez, expresident de l’UB MiR, serà 
reconegut per la seva dedicació al 
món de l’esport federat; Joan Cer-
vera, per la seva col·laboració altru-
ista amb diferents entitats; Emilio 
Léon, per la seva dedicació al món 
de l’esport escolar i Xavi Benítez, 
exjugador del CH La Salle, i Jonat-
han Martín (JYM’s) per les seves 
trajectòries esportives. En l’esport 
escolar, el col·legi Reixac serà pre-
miat per la seva promoció del joc 
net als Jocs Escolars.

Jurat. Presidit per Salvador Ser-
ratosa (ERC), regidor d’Esports 
i president de l’IME, el jurat dels 
Premis Esportius 2017 ha estat 
format per representants d’algunes 
entitats com Maria Àngels Soto i 
Ilde Teruel (JAM), Ramón Casti-
llo (CD Montcada), Toni Sánchez 
(EF Montcada), Enric Expósi-
to (CH La Salle), Carles Vilalta 
(UB MiR), Rafa Repiso i Manuel 
Colete (UD Santa María). Tam-
bé han participat els periodistes
Francisco Ávila i Carme Picart, 
el president del CDEM, Agustín 
Fuertes, i tres integrants de Mont-
cada Comunicació i del gabinet de 
comunicació de l’Ajuntament. 

PREMIS ESPORTIUS 2017
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L’IME reconeixerà la tasca dels esportistes 
locals amb la celebració de la seva gala anual
Rafa Jiménez | *+,-../0
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UE SANT JOAN-ATLÈTIC
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la nova etapa ‘post-Pinti’

Un cop acabat el cicle de sis anys 
amb José Manuel Martín ‘Pinti’, 
l’UE Sant Joan-Atlètic inicia una 
nova etapa amb el fi txatge de 
Paco Hidalgo com a nou entre-
nador. L’entrenador, que l’11 de 
juny va aconseguir l’ascens a Pri-
mera Catalana amb la Unifi cació 
Bellvitge, arriba a la banqueta de 
Can Sant Joan acompanyat per 
Jordi Gallardo, qui va estar al club 
al 2014 com a director esportiu. 
Ambdós van ser presentats el dia 
15 a l’estadi de Can Sant Joan i 
formaran un cos tècnic que es 
completarà amb Sebas Matons, 
que exercirà el càrrec de delegat. 
El nou responsable assumeix 
aquest nou repte amb il·lusió, sent 
conscient que el seu antecessor ha 
deixat el llistó molt alt. “El que 
ha fet ‘Pinti’ és de ‘traca i mo-
cador’. Ha aconseguit la perma-
nència amb un pressupost molt 

limitat i aquest any encara serà 
més complicat perquè hi ha ri-
vals molt forts econòmicament. 
Amb el suport de la millor afi -
ció de la categoria, intentarem 
mantenir el nivell amb il·lusió i 
treball”, ha dit Hidalgo.

Revolució. L’equip serà presentat 
el 7 de juliol i s’han confi rmat 
els fi txatges de Daniel Torrecillas 
(Hermes), Pepe González, Lluis 
Bassa, Rubén Benítez, Ramon 
Fernández i Marc Rojas (Sant 
Cugat); Josevi, Antonio García, 
Roberto Aguado i Sergi Moyano 
(U. Bellvitge); Pol Principal (CE 
Mercantil) i Alejandro Moreno 
(Can Buxeres). Fran Espinosa, 
Leo Cangiotti, Óscar Jiménez, 
Marc Gracia, Víctor Ruiz i Juan-
jo Navarro han renovat per una 
temporada més mentre que Fran-
cisco Baena serà baixa | RJ 
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El CK Montcada B va perdre la 
fi nal del Top B que es va dispu-
tar el 10 de juny a Lleida contra 
el CK Castellbisbal B (19-22). 
Els castellbisbalencs van pren-
dre la iniciativa a la primera 
meitat i van arribar al descans 
guanyant per 11 a 13, amb un 
avantatge que van mantenir fi ns 
al fi nal. El campió del Top A ha 
estat el KA Vallparadís i a Sego-
na Divisió, el KC Sant Llorenç 
B. Abans de les tres fi nals, la 
Federació Catalana va atorgar 
els reconeixements individuals 
de fi nal de la temporada. David 
Rúa, tècnic del CK Montca-
da A, i Pedro López, de l’AEE 
Montserrat Miró, van ser esco-
llits com els millors del Top A i 
de Segona, respectivament.

Catalunya sots-17. Va entrenar el 
21 de juny a Montcada per prepa-
rar el Mundial que disputarà entre 
el 23 i 25 de juny a Holanda amb 
sis montcadencs: Glenda Jimé-

nez, Pau i Aitana Segura, Mario 
Giménez, Albert Góngora i Luis 
Hernández. A la sessió, també es 
va jugar un amistós entre el CK 
Montcada i Holanda sots-23 | RJ 

KORFBAL
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portes de guanyar la fi nal del Top B
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El cadet B de l’AEE Montserrat 
Miró va guanyar el 3r Trofeu Kids 
que es va jugar el 10 de juny a 
Lleida. Després de superar la se-
mifi nal contra el CKC A (10-3), 
els montcadencs van derrotar el 
Vallparadís a la fi nal (8-9). D’altra 
banda, l’infantil B va perdre la se-
mifi nal contra el Vallparadís (1-5), 
però va guanyar la fi nal de con-
solació davant del CKC (2-3) | RJ
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Catalunya en màster 30

Pau Egeda, de l’equip Biking 
Point Massi, s’ha proclamat cam-
pió de Catalunya de BTT XCO 
a la categoria màster 30 després 
de guanyar la cursa que es va 
disputar el 18 de juny a Ponts 
(Lleida). El montcadenc afegeix 
aquest èxit al subcampionat
de la Copa Catalana Interna-
cional que va aconseguir una 
setmana abans. A l’última prova 
del calendari que es va disputar 
el 10 i l’11 de juny a la Vall de 
Boí, Egeda va guanyar la ‘crono’ 
i va ser tercer a la cursa. 
El biker local també va participar 
al Campionat de Món Màster de 
Mountain Bike que es va dispu-
tar entre el 19 i el 24 de juny a 

Andorra. Tot i que va lluitar fi ns 
al fi nal per obtenir una medalla, 
Egeda va acabar a la setena posi-
ció de la seva categoria | RJ 
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Antonio Moya seguirà a la banqueta de l’EF Montcada
El tècnic local continuarà sent el màxim responsable del sènior
femení del futur Futbol Base Montcada. Moya mantindrà la base de 
la seva plantilla, però farà algunes incorporacions per ampliar-la amb 
l’objectiu d’intentar acabar entre els tres primers de Primera Divisió. 
“Després de veure el treball tan bo que ha fet l’equip, hem decidit 

donar-li continuïtat al projecte per no anar canviant de tècnic cada 

any”, ha dit Moya, qui buscarà un entrenador per formar tàndem ja 
que Oliver León deixa el club per motius personals. Les ‘reds’ co-
mençaran la pretemporada a fi nals del mes d’agost | RJ  
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El 10 de juny, l’equip de Juanma Fernández va perdre contra el CK Castellbisbal B (19-22) 

El torneig que organitza l’UE 
Montcada celebra enguany la 
25a edició i ho farà tornant a l’Es-
pai Cultural Kursaal després que 
l’any passat es disputés a l’Hotel 
Sercotel Ciutat de Montcada per 
la convocatòria de les eleccions 
generals. L’Open es disputarà en-
tre el 26 de juny i el 3 de juliol i, 
com a novetat, tindrà tres grups 
de competició. Com aperitiu, 
també s’organitza la 3a edició de 
l’Open Blitz que es farà el 25 de 
juny, al pavelló Miquel Poblet, en 
horari de matí i tarda.  
Els interessants a participar po-
den fer la inscripció fi ns al 24 de 
juny al correu electrònic openmont-

cada@hotmail.com o al whatsapp 
del telèfon 657 573 507. Al tan-
cament d’aquesta edició, hi ha-
via 146  jugadors inscrits i el rus 
Evgeny Vorobiov encapçala el 
rànquing al grup A | RJ 

XXVè aniversari 
de l’Open 
Internacional 
Ciutat Montcada

ESCACS
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estarà dirigit per José Antonio Torres i que estarà format, en la seva 
majoria, per jugadors que han fi nalitzat la seva etapa com a juvenils 
de l’EF Montcada. Aquest equip, que jugarà a Quarta Catalana, es 
va presentar el 20 de juny a l’estadi de la Ferreria en un acte que 
també va servir per donar a conèixer els nous fi txatges del primer 
equip, que seguirà a Tercera i que inicia un nova etapa sota la di-
recció de Robert Villa. De moment, les noves incorporacions són el 
porter Álex Sánchez i els jugadors Jordi Moreno, Guillem Llorens, 
Víctor Martínez i Marc Palau | RJ 

FUTBOL 
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BALL SINCRONITZAT
ÖÉÅÆÔ ÉÌÔÍ×ÇÅÇÔ
d’Endansa al 
Campionat de 
Catalunya disputat 
a Mollet del Vallès

El conjunt de competició del club Endansa va brillar al Campionat de 
Catalunya de Ball Sincronitzat que es va disputar l’11 de juny a Mollet del 
Vallès. A la categoria absoluta, l’equip Flores es va proclamar campió de 
Catalunya en Samba, Txa-txa-txa, Rumba, Jive i Combi. A la categoria ju-
venil, Chayane One va ser campió en Txa-txa-txa i Jive i va ser subcampió 
en Samba; Chayane Two va ser subcampió en Jive i tercer en Txa-txa-txa 
i Chayane es va proclamar subcampió en Combi. A la categoria júnior, 
Azúcar Two i Azúcar Moreno es van proclamar campions de Catalunya en 
Samba i Combi respectivament mentre que Azúcar One va ser subcam-
pió en Samba, Txa-txa-txa i Jive. D’altra banda, el Chiky Monkeys, l’equip 
de hip hop de l’escola de dansa Eva Nieto, va aconseguir la victòria a la 
categoria Baby a la competició de la IDF Spain Urban Dance Champion-

ship que es va celebrar el 10 de juny a Santa Coloma de Gramenet | RJ

.....Minut i resultat....................................
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Bon paper de Fernández i 
Gómez al Campionat d’Espanya
Un equip de 12 patinadors del Roller Can 
Cuiàs va participar l’11 de juny a la Marató 
Internacional-Campionat d’Espanya que es 
va celebrar a Madrid. Cinc dels patinadors 
federats del conjunt local van competir a la 
competició estatal, destacant la cinquena i 
setena posició, respectivament, de la sènior 
‘Bitxo’ Gómez i el màster Jorge Fernández. 
D’altra banda, el pre-benjamí Iván Rodríguez 
va ser tercer al Trofeu Nacional César Augus-
ta que es va disputar els dies 17 i 18 de juny 
a Saragossa. Aquest mateix cap de setma-
na, Álex Rahali va ser sisè en skatecross a 
l’Imagin Extreme Barcelona | RJ

ÄÎÝÉÌÔÌÞßÌÆÇ ÒÌ ×Å
querella contra Pere Oliva
El Jutjat d’Instrucció número 3 de 
Cerdanyola ha decretat el sobre-
seïment provisional de la querella 
presentada per Luis Miguel Rodrí-
guez –expresident del CB Montca-
da entre el 2010 i el 2012– contra 
Pere Oliva, que també va ser mà-
xim responsable del club entre el 
1998 i el 2006, per un presumpte 
delicte d’estafa i falsedat docu-
mental. En la sentència, el jutge 
argumenta que “davant la falta 
d’indicis rellevants que s’ha-

gi comès una infracció penal, 

es procedeix a arxivar la causa 

perquè no queda sufi cientment 

justifi cada la perpetració del de-

licte”. Oliva s’ha mostrat satisfet 
amb la sentència: “Em permet re-

parar la meva imatge pública i es 

demostra que les acusacions són 

falses i que no vaig cometre cap 

delicte” | SA 

BÀSQUETAGILITY
àáâãäåæç èéâæêëìê çíêåãäîéäâï æêã ðêæâã ç áç ñêðç
Catalunya amb els seus gossos Drac i Morgan
Elisenda Huidobro, del Club 
d’Agility Cànic de Cabrera de 
Mar, i el seu gos Drac, un cocker 
spaniel anglès de 9 anys de mida 
mitjana, van aconseguir la segona 
posició a la Copa Catalunya, que 
es va disputar el 3 i 4 de juny a 
La Torre de Claramunt sota l’orga-
nització de la Federació Catalana 
d’Agility. La montcadenca també 
va assolir el tercer lloc per equips 
amb Morgan, un doberman de 6 
anys de mida gran –ambdós, a la 
foto. D’altra banda, el 27 i 28 de 
maig, Huidobro i Drac van ser ter-
cers al Campionat d’Espanya que 
la Reial Societat Canina va orga-
nitzar a Madrid | RJ

HANDBOL
òÎßÌÆÅÇóÌ ÑÌÉ ÅËÎßÐÅÒÅÉ Ì×Ô ÇÉÌÔ ôÍóÅÒÎÉÔ ÉÌÇÐÉÅÇÔ
Xavi Benítez, Chus Jiménez i Manel Gámiz, que han anunciat la seva 
retirada de l’handbol, van rebre un homenatge per part dels seus 
companys l’11 de juny amb la disputa d’un partit amistós contra un 
combinat de jugadors veterans del club de diferents etapes. D’altra 
banda, el sènior B lassal·lià de Quarta Catalana va fi nalitzar la tempo-
rada el 10 de juny amb una derrota a la pista de l’H. Ribes (34-29) | RJ 
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TENNIS DE TAULA
õêãö èéì÷çæê â øöã÷êì ùìêåíêãê îéçåúäå äá ùêð û æä
Preferent-Primera i Segona Provincial, respectivament

José Hurtado –a la foto–, Néstor 
Troncoso i Carlos Fernández van 
representar el CTT La Unió al Top 
8  individual de les diferents cate-
gories que la Federació Catalana 
de Tennis de Taula va organitzar 
el 17 i 18 de juny a Barcelona. 
Hurtado es va proclamar campió 
de la categoria Preferent-Primera 
Provincial mentre que Troncoso 
va acabar a la quarta posició. 
Aquest últim també va partici-
par al Top 8 de Segona, procla-
mant-se campió mentre que el 
seu company Carlos Fernández 
no va poder pujar al podi en 
aquesta categoria | RJTT
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pressupostos participatius
El club ha expressat públicament la 
seva decepció perquè la seva pro-
posta per renovar la pista de la Zona 
Esportiva Centre no va ser selecci-
onada per a la fase fi nal de votació. 
L’Ajuntament diu que ja està estu-
diant la remodelació d’aquest espai 
“per poder oferir un servei de més 

qualitat” mentre que els responsa-
bles de l’entitat, que es queixen de 
l’existència de defi ciències,  consi-
deren que aquesta decisió posa de 
manifest “la poca preocupació del 
consistori amb els equipaments 

esportius del municipi” | RJ 
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.....Viu l’Esport................
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10 de setembre amb un horari 
de 10.30 a 19h, de dilluns a diu-
menge. L’entrada té un preu de 
6,50 euros per als adults; de 6 a 
17 anys es paga 4,80 euros i hi ha 
una entrada de tarda, a partir de 
les 17h, al preu de 4 euros. Tam-
bé hi ha abonaments familiars i 
amb 10 entrades | RJ 

La piscina 
d’estiu, oberta

IME

HANDBOL
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aconseguir la victòria al Top-4  
Va ser quart a la fase fi nal de 1a Catalana que es va jugar el 17 i el 18 de juny a Lleida

El juvenil del CH La Salle no  es 
va poder proclamar campió del 
Top 4 de Primera Catalana que 
es va disputar el 18 i 19 de juny 
a Lleida. L’equip de Pau Lleixà, 
que havia estat el primer a la lli-
ga regular, va perdre la semifi -
nal contra l’amfi trió, l’Handbol 
Pardinyes (33-30). El lassal·lians 
també van caure a la fi nal de 
consolació contra l’H. Ègara (40-
31). El Pardinyes va ser campió 
després de guanyar la fi nal con-
tra el Liceo Francés (32-28) | RJ
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J�{en Álvarez i Borja Moya triomfen 
amb el planter del RCD Espanyol
Han estat campions de Catalunya amb el cadet i el benjamí blanc-i-blau, respectivament

Els montcadencs Julen Álva-
rez i Borja Moya, que juguen 
als equips cadet i benjamí del 
RCD Espanyol respectiva-
ment, s’han proclamat cam-
pions de Catalunya. L’equip 
cadet va guanyar la fi nal que 
es va disputar l’11 de juny a 
Martorell contra la Damm (4-
0). Aquest mateix dia, i també 
a Martorell, el conjunt benjamí 
va derrotar a la fi nal l’UE Cor-
nellà (2-1) | RJ 
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d’Espanya infantil

Erika Miró, montcadenca de 14 
anys que viu a la Llagosta, es va 
proclamar l’11 de juny campiona 
d’Espanya a la categoria infantil 
amb el BM La Roca després de 
guanyar la fase fi nal celebrada 
a Elda i Torrevieja (Alacant). 
El BM La Roca va superar la 
semifi nal contra el M. Nostrum 
Torrevieja (21-26) i va guanyar 
la fi nal contra el Beti Onak (20-
22). La montcadenca Amanda 
Biescas (BM Granollers) també 
va participar en aquesta fase fi -
nal, però no va poder arribar a 
semifi nals | RJ 

L’11 de juny, va guanyar el títol a Alacant amb el BM La Roca

C1/O- M/10© campiona d’Espanya infantil
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El tècnic Pau Lleixà es dirigeix als seus jugadors durant un temps mort d’aquesta temporada

FUTBOL SALA

�pmn Paredes guanya la 
Copa Catalunya juvenil

Joan Paredes, capità del 
Catgas Energia Santa Coloma, 
es va proclamar el 10 de juny 
campió de la Copa Catalunya 
juvenil amb el seu equip des-
prés de guanyar la fi nal que es 
va disputar a Martorell contra 
el FC Barcelona (2-1). El par-
tit decisiu es va resoldre amb 
un gol que l’equip colomenc va 
aconseguir quan només resta-
ven dos minuts per acabar. Pa-
redes, de 18 anys, juga des de 
fa tres temporades al Catgas i 
el proper any passarà a la cate-
goria sènior | RJ 

El montcadenc és el capità del Catgas Energia Santa Coloma

@7-3 Aaredes, amb la copa dels campions

FUTBOL SALA
ÀÁL� �ÅÆ �ÍÐÓÔ ÇÅÆËÅ ×Å ÇÌßÑÎÉÅÒÅ ÅßÝ Ì× ÔÌÍ ÇÎÉÆÌÐó
L’entitat local va organit-
zar l’11 de juny un tor-
neig de caire amistós per 
tancar la temporada amb 
la participació dels seus 
equips pre-benjamí, aleví 
i sènior. La trobada tam-
bé va incloure una pae-
lla popular per a tots els 
membres de l’entitat | RJ  

GIMNÀSTICA
FÌÔÇÐ�Å× ÑÌÉ ÅËÅÝÅÉ Ì× ËÍÉÔ Å× �×ÍÝ ÖÐßÆÓÔÇÐË ÀÅ ÂÆÐ 

El CG La Unió va tancar 
el curs amb el seu tradi-
cional festival que es va 
celebrar l’11 de juny al 
pavelló Miquel Poblet. 
Durant la seva celebra-
ció, totes les gimnastes 
que formen part de 
l’entitat van exhibir la 
progressió feta | RJ  

HANDBOL
�× �ò ÀÅ ÄÅ××Ì ÎÉóÅÆÐÇ!Å ×Å ÃÐÅÒÅ ÄÅ×�ÅÒÎÉ �ÌÆÊÇÌ!
El club lassal·lià va or-
ganitzar el 10 de juny 
la 14a edició de la 
Diada Salvador Bení-
tez que es va dispu-
tar a la pista exterior
i al pavelló de l’escola La 
Salle per a jugadors des 
de les categoria pre-ben-
jamina fi ns a l’alevina | RJ 

FUTBOL
ÄÌóÎÆÅ ÑÅÉÇ ÒÌ× ÇÎÉÆÌÐó SÐ×Å ÒÌ ÈÎÆÇËÅÒÅ ÒÌ ×Á�FÈ

L’EF Montcada va or-
ganitzar el 10 i 11 
de juny la segona 
part del seu torneig 
que es va disputar
a Can Sant Joan i que 
va tancar la temporada, 
l’última prèvia a la unifi -
cació amb el planter del 
CD Montcada | RJ  
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