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E� ballarins Eva Nieto i Carles 
Cirera, del Club de Ball Espor-
tiu Eva Nieto, han pujat a la 
primera posició del rànquing 
mundial de la categoria sènior 
1 de balls llatins, composat per 
prop de 400 parelles. Nieto i Ci-
rera han aconseguit l’èxit més 
important de la seva trajectòria 
esportiva després dels bons re-
sultats obtinguts a l’Open Inter-
nacional d’Alemanya, la com-
petició més important del món 
amb més de 5.000 participants, 
que va tenir lloc el passat 13 
d’agost a Stuttgart. 
La parella montcadenca va que-
dar en segona posició de sènior 
1A Internacional, la màxima 
categoria, que va comptar amb 
la participació de 80 inscrits. Al 
torneig alemany, els esportistes 
montcadencs també van acon-
seguir la primera posició a la 
modalitat de rumba bolero.

Valoració. “Estem molt con-
tents perquè és la primera 
vegada que pugem fi ns a la 
primera posició del rànquing 
mundial, un repte que per-
seguíem des de feia temps”, 
explica Cirera. Per arribar 
fi ns al primer lloc de la clas-
sifi cació de la World Dance 
Sport Federation, Nieto reco-
neix que han dedicat moltes 
hores d’entrenament. “Suposa 

molt d’esforç i sacrifi ci diari, 
però paga la pena”, comenta 
la ballarina. L’èxit aconseguit 
a Alemanya és la culminació a 
una temporada excel·lent amb 
altres triomfs importants on 
destaquen la consecució de la 
Copa del Món, el passat mes 
d’octubre a Niça; la medalla 
d’or als European Masters 
Game; l’Austrian Open, on van 

acabar en primera posició; i el 
subcampionat d’Espanya, que 
va tenir lloc el passat mes de 
juny. “Enguany hem fet la 
millor temporada de la nos-
tra trajectòria esportiva, amb 
resultats molt importants que 
mai havíem aconseguit”, ha 
dit Cirera, qui assegura que 
cada premi és una empenta per 
seguir endavant. “Sempre hi 

ha reptes, però el principal 
és que t’ho passis bé”, reco-
neix el ballarí. “Si no disfrutes, 
no hi guanyes. No només és 
moure’t, sinó també expres-
sar amb els teus moviments”, 
afi rma Nieto. La parella va co-
mença a ballar per afi ció i, des 
de fa una dècada, s’hi dedica 
professionalment al ball espor-
tiu, una passió que compagina 
amb la direcció de la escola de 
ball, que actualment compta 
amb uns 250 alumnes. 

Nou curs. Els ballarins montca-
dencs, que s’han quedat sense 
vacances pels seus compromi-
sos esportius de l’estiu, ja han 
començat a preparar la nova 
temporada que tot just comença. 
Els dies 17 i 18 de setembre tin-
drà lloc la primera competició, 
el Campionat de Catalunya, 
que es disputarà a Llinars del 
Vallès. Al torneig prendran part 
totes les parelles del club local, 
un dels més prestigiosos del ter-
ritori català pels nombrosos èx-
its que aconsegueix a totes les 
categories. “Comencem el nou 
curs amb moltes ganes i il·lusió 
amb l’objectiu d’aprendre 
molt i passar una bona estona 
i, evidentment, si podem man-
tenir o superar els resultats que 
hem aconseguit durant la tem-
porada passada”, destaquen els 
dos ballarins.

BALL ESPORTIU
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La parella Eva Nieto i Carles Cirera 
puja al 1r lloc del rànquing mundial

Sílvia Alquézar | ,-./0013

P45. 23

EL CDEM APOSTA PEL JOC NET
Els equips tindran fi ns a un màxim de 7 punts 

més si respecten els valors positius de l’esport

Nieto i Cirera han tancat una temporada excel·lent amb l’ascens al primer lloc del rànquing mundial
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Arc Can Piqué es va proclamar 
subcampió d’Espanya de recor-
regut de bosc 3D en arc long-
bow en el torneig que es va dis-
putar a Talavera de la Reina al 
juliol. El montcadenc també va 
aconseguir la medalla de bronze 
a la lliga estatal | SA  

Fernández, 
plata a l’estatal 
de tir amb arc
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Muñoz, de l’UE Montcada, 
es va proclamar subcampió 
d’Espanya d’Escac Ràpid du-
rant la competició celebrada 
el 14 d’agost a Linares ( Jaén). 
Muñoz  també va assolir el 
quart lloc al Campionat d’Es-
panya d’Escac Llampec | RJ 

Muñoz, segon 
d’Espanya en 
escac ràpid
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Xavi Fernández, amb la medalla de plata 
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El CD Montcada ha començat 
amb molt bon peu a 3a Catalana, 
amb dos triomfs contundents. A 
la primera jornada, els verds van 
vèncer el Pajaril A de Ripollet per 
3-0. Al segon matx, els homes 
de José Montes es van imposar 
al Sant Andreu de la Barca per 
0-3. “A més de guanyar, l’equip 
ha mostrat solidesa defensiva i 
autoritat en atac”, ha dit el tèc-
nic. D’altra banda, el club verd ha 
renunciat a mantenir el sènior B 
després del descens a 4a Catalana. 
El CD Montcada  presentarà els 
seus equips el 24 de setembre a les 
19.30h a l’estadi de la Ferreria.

FUTBOL. TERCERA CATALANA

abc defgc bhgefei bj kbjcchm cació en vèncer el Pajaril A i el St. Andreu de la Barca

Sílvia Alquézar | ,-./0013

El CD Montcada arrenca la lliga 
amb dues victòries contundents 
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Va perdre a casa contra el Júnior B i va vèncer a Masquefa

Debut agredolç del Santa 
Maria a la nova categoria 
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El nou sènior femení del CD Montcada estarà dirigit per Judith Fernán-
dez, exjugadora del FC Barcelona i el Sant Gabriel que també ha militat 
en d’altres clubs com el Bristol City d’Anglaterra i ha arribat a ser interna-
cional amb les categories inferiors de la selecció espanyola. La jove, de 
20 anys, ha jugat també a França, on va obtenir el títol d’entrenadora de 
nivell 2. En l’actualitat, juga al FC Levante Las Planas, de Sant Joan Des-
pí. El club verd també ha anunciat que aquest nou sènior femení lluirà a 
la màniga de la seva samarreta el lema de l’entitat ‘Sin Teta Hay Paraíso’. 
La lliga començarà el 2 d’octubre i l’equip jugarà a 2a Catalana | SA K��NQ

L’UE Sant Joan Atlètic ha tras-
més bones vibracions en la seva 
estrena a Primera Catalana, tot i 
que no l’han acompanyat els re-
sultats. Els homes de José Manu-
el Martín ‘Pinti’ han exhibit un 
bon nivell de joc als dos primers 
partits de lliga, però només han 
pogut sumar un punt dels sis 
possibles. A la primera jornada, 
la Unió va empatar a un gol al 
camp del Mollet. Els locals es van 
avançar en el marcador al minut 
14, però els montcadencs van 
neutralitzar l’avantatge amb un 
gol de Carlos Mellado al minut 
76. En el debut  al camp munici-
pal de Can Sant Joan, el conjunt 

local va perdre per 0-1 davant 
de l’Horta, un dels històrics del 
grup i favorits a assolir l’ascens 
de categoria. L’únic gol del partit 
que va donar el triomf a l’Horta 
va arribar després d’una errada 
defensiva de la Unió a la mitja 
hora de joc del primer temps. 
Malgrat la gerra d’aigua freda, 
el Sant Joan va saber mantenir 
la calma i va crear nombroses 
ocasions ofensives, sobretot a la 
segona part, però que no es van 
materialitzar en gol. La jugada 
més polèmica va arribar als ins-
tants fi nals quan l’àrbitre no va 
xiular un penal que, segons el 
club local, era claríssim i que fi ns 
i tot el linier el va assenyalar.

Balanç. L’entrenador santjoanès 
està content amb el rendiment 
del seu equip en els primers 
compassos del campionat de lli-
ga, malgrat que els resultats no 
han estat els més òptims. “És 
injust que portem només un 
punt dels sis possibles perquè 
hem lluitat molt i hem dispo-
sat de moltes oportunitats”, ha 
comentat Pinti, qui reconeix que 
en aquesta categoria no es poden 
cometres errades perquè “qual-
sevol distracció es paga molt 
cara”.
L’entrenador vol transmetre un 
missatge de tranquil·litat a l’afi -
ció, a qui li demana molt de su-
port “perquè això acaba de co-

mençar i el camí no serà gens 
fàcil perquè en aquesta cate-
goria tots els equips són molt 
competitius i alguns tenen uns 
pressupostos molt elevats”, ha 
dit. La Unió jugarà el 18 de se-
tembre (12h) al camp del Man-
resa el matx corresponent a la 

tercera jornada de lliga. El tècnic 
podrà recuperar Baena, sancio-
nat amb un partit per l’expulsió 
amb doble amonestació al matx 
a Mollet. Pel que fa a Arnau, que 
es va lesionar a la pretemporada, 
segueix el seu procés de recupe-
ració.

FUTBOL
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Sílvia Alquézar | ,-./0013

L’UE Sant Joan At. ofereix una bona 
imatge en l’estrena a Primera
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L’UD Santa Maria va perdre el primer partit a casa per 0-3 davant el Júnior B de Sant Cugat

Cara i creu de l’UD Santa Ma-
ría, en el seu debut a Tercera 
Catalana. Els homes d’Alfonso 
Torres van perdre el primer 
partit de lliga davant de la seva 
afi ció a l’estadi de La Ferreria 
el passat 3 de setembre per un 
clar 0-3 contra el Júnior B de 
Sant Cugat. Malgrat l’enso-

pegada, el conjunt local es va 
refer aconseguint un triomf 
important a la següent jornada 
al camps del Masquefa per 0-3, 
amb gols de Genís Rosa (2’), 
Quim Trias (43’) i Joan Ob-
dulia (63’). El conjunt montca-
denc rebra la visita del Pajaril 
el 17 de setembre en la tercera 
jornada de lliga.

Sílvia Alquézar | ,-./0013
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HANDBOL
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del CH La Salle, a 
la Primera Estatal, 
es reforça aquesta 
temporada amb tres 
incorporacions

El conjunt masculí conserva pràcticament la mateixa plantilla de la pas-
sada temporada, amb la incorporació de tres jugadors: Isma, procedent 
del Gràcia; Álvaro Ortiz, del Barça B de plata i amb experiència a la 
lliga Asobal, i Roger, del Palautordera. “Són tres jugadors que ens per-

metran solventar algunes mancances”, ha explicat l’entrenador, Jau-
me Puig, qui confi a poder recuperar aviat Albert Maresma, operat de 
la cadera aquest estiu. L’objectiu és mantenir la Primera Estatal i seguir 
ocupant la part alta de la classifi cació com a les dues anteriors tempora-
des. La Salle debutarà a la lliga el 25 de setembre contra el Sant Esteve 
de Palautordera al pavelló. D’altra banda, el sènior femení, que va pujar 
a Lliga Catalana la temporada passada, estrena nou entrenador, Miguel 
Barrios, amb una dilatada trajectòria esportiva. El conjunt ha registrat 
quatre baixes importants respecte la temporada anterior que seran su-
plides per antigues jugadores del club. L’objectiu és mantenir la nova 
categoria, on debutaran el 25 de setembre a la pista del Cardedeu  | LGKQ�
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El primer equip de l’FS Montcada renova la plantilla 
amb la incorporació de molts jugadors joves

El conjunt local debutarà el pròxim 24 de setembre al Grup I de la 
Tercera Divisió Nacional –la temporada passada va perdre la categoria 
de Segona Nacional– contra el Sant Cugat al pavelló Miquel Poblet. 
El conjunt local va començar els entrenaments a fi nal d’agost. El nou 
entrenador és Àlex Fernández, que també és director esportiu fent 
tàndem amb Míriam Domínguez.  La plantilla s’ha renovat gairebé to-
talment, amb el fi txatge de 9 jugadors, 4 dels quals provenen del Juve-
nil A –3 de camp i 1 porter. Del grup anterior només continuen David 
Ortega i el capità Mario. “Ens feia falta un canvi d’aires i hem apostat 

per gent jove de la casa i del poble”, ha explicat el tècnic, qui destaca 
les ganes i la il·lusió d’una plantilla amb una mitjana d’edat de només 
20 anys. “Els nostre punt fort aquesta temporada és la motivació i 

la joventut dels nostres jugadors i el punt feble, la inexperiència en 

una categoria com Tercera Divisió, on no són habituals els equips 

novells”, ha indicat Fernández  | LG
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El primer equip masculí de l’UB MiR debutarà a la Ter-
cera Catalana, categoria que va assolir la temporada 
anterior, el 18 de setembre a la pista de l’AE Stucom. 
Sota les ordres de Marta Balaguer, amb qui el conjunt 
va aconseguir l’ascens, l’equip intentarà fer un bon 
paper a la competició. La plantilla s’ha reforçat amb 
tres fi txatges: Eloy Buendía, Álex Adame i Carlos An-
tequera. “No són jugadors de Montcada, però ja han 

estat vinculats al club en anteriors ocasions”, explica 
Balaguer, que també és la coordinadora del club, per 
a qui les prioritats són “reforçar la compenetració i 

trobar els punts forts i els punts febles” | LG

> ±²³a torna a la 

banqueta de l’EF

Antonio Moya –a la foto– torna 
a ser, per quarta vegada en els 
últims 10 anys, l’entrenador del 
sènior femení de l’EF Montca-
da. El vicepresident esportiu 
del club vermell assumirà, amb 
l’ajuda al cos tècnic d’Oliver 
León, la direcció de l’equip en 
substitució de Yannick Llaugé. 
El sènior femení jugarà al grup 
Segon de Primera Catalana i 
debutarà el 18 de setembre a 
casa contra l’EF Tàrrega | RJ KQ�
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Caminada popular del 
CEAV el dia 2 d’octubre

Tindrà lloc per la Serralada de Ma-
rina i, per primer cop, col·laboren 
el Cim i el nou Centre Excursionis-
ta de Can Cuiàs. Les inscripcions 
es poden fi ns a l 29 de setembre 
al local de l’entitat i la botiga Atmo 
o bé a través del correu electrò-
nic ceavmontcada@gmail.com. El 
preu és de 8 euros per als qui es-
tiguin federats i 11, per a la resta 
de participants. El punt de sortida 
serà el parc de les Aigües (8h), al 
costat de la Casa de la Mina | SA

SENDERISME

´µ Roller Can Cuiàs va obtenir uns grans resultats a les 24 hores del 
Roller Tour Calafat que es va disputar el 23 de juliol en aquest circuit de 
velocitat situat a la província de Tarragona. El club local, en col·laboració 
amb l’Associació de Patinadors de Barcelona (ABP), va competir amb la 
representació més nombrosa de tots els participants amb un total de 52 
patinadors, dividits en nou equips, i tots els seus membres van aconse-
guir pujar al podi a les seves respectives categories | RJ  
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Representació local 
al Mundial de Lima
Christian Villar (Júnior), Soomi Jo 
Lee (Màster 1) i José Luis Estudillo, 
formant Parella 2 amb Lee, seran 
els representants del Lee Young al 
Mundial de Poomsae que es dispu-
tarà entre el 28 de setembre i el 3 
d’octubre a Lima (Perú) | RJ 

TAEKWONDO

ÈÉJÉÊ
ËÌKÍ

Els atletes Pablo Barbosa i Jordi López, de l’Ultra JAM, 
fan un bon paper a l’Ultra Trail del Montblanc 
Els corredors locals –a la imatge de l’esquerra– van aconseguir fi nalitzar la 
ultramarató de muntanya més prestigiosa d’Europa, en què van prendre part 
més de 8.000 corredors. Barbosa va acabar el 612 de la prova  Sur les Traces 
des Ducs de Savoie (119 km i 7.250 m de desnivell) i López va ser el 529 a la 
cursa Courmayeur (101 km i 6.100 m). D’altra banda, Toni Ortiz –a la imatge 
de la dreta– va quedar 2n a la Pyrinees Stage Run en categoria de parelles | LG 

ATLETISME
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la nova categoria el 18 de setembre
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Montcada (CDEM) posarà en 
marxa aquest curs un nou model  
de competició amb l’objectiu de 
potenciar el joc net i els valors 
positius de l’esport. Amb el nom 
de ‘Juga Net’, el CDEM aposta 
per un sistema en què aspectes 
com l’esportivitat, el respecte, la 
solidaritat i l’educació siguin més 
importants que el resultat del 
partit. Amb aquesta nova pro-
posta, els equips podran sumar 
un màxim de 10 punts si com-
pleixen tot els valors del joc net, 
que se sumaran a la puntuació 
aconseguida per matx guanyat, 
empatat o perdut. 

Objectius. “El que volem in-
centivar és que no només es 
guanyi el partit en el resultat, 
sinó que també s’haurà de 
vèncer en valors”, ha comentat 
el regidor d’Esports, Salvador 
Serratosa (ERC). El control i la 
revisió del nou sistema de pun-
tuació serà gestionat per àrbitres 
escolars i el propi CDEM. A 

cada jornada els àrbitres podran 
atorgar un màxim de 6 punts a 
cada equip si ha fet la salutació 
abans i després del partit, ha es-
tat puntual, ha presentat les fi tx-
es, accepta les decisions arbitrals 
esportivament i l’entrenador re-
specta l’àrbitre i mostra una ac-
titud positiva davant les errades 
i els encerts dels seus jugadors. 
També hi haurà la fi gura del tu-
tor de grades, que serà un pare o 
una pare de cada equip, que serà 
l’encarregat de recollir l’opinió 
de la majoria de mares i pares i 

podrà atorgar fi ns a un màxim 
d’un punt valorant el compor-
tament general dels infants del 
rival.
D’altra banda, el CDEM plant-
eja el reforçament de les bones 
actituds dels agents implicats en 
l’esport escolar amb la creació 
d’una targeta verda –a més de 
les tradicionals grogues i vermel-
les per assenyalar les amonesta-
cions. Els àrbitres podran pre-
miar amb aquesta nova cartolina 
el bon comportament d’un juga-
dor, dels tècnics o la grada.

ESPORT ESCOLAR
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competició per potenciar el joc net
‘Juga Net’ aposta per un sistema en què els valors com l’esportivitat també sumen
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Sílvia Alquézar| ,-./0013

Àlex Expósito, jugador del 
sènior A i entrenador de l’in-
fantil femení del CH La Sa-
lle, va guanyar la medalla de 
bronze al Campionat d’Espa-
nya d’handbol-platja que es va 
disputar entre el 29 i el 31 de 
juliol a Laredo (Cantàbria). 
Expósito forma part del cos 
tècnic de l’Harresi Kaigan, un 
club d’handbol platja de Cas-
telldefels que va pujar al tercer 
esglaó del podi a la categoria 
cadet femenina. El campionat 
d’Espanya d’handbol-platja va 

comptar amb la participació 
d’uns 1.500 jugadors de 150 
equips. El montcadenc Josep 
Quirós, del BM Granollers, 
també va competir amb el 
club Harresi Kaigan a la ca-
tegoria cadet masculí, però el 
seu equip, que és el vigent sub-
campió de Catalunya, va aca-
bar a la cinquena posició de la 
classifi cació general fi nal. Dies 
abans, el jugador montcadenc 
s’havia proclamar a Castellde-
fels subcampió de Catalunya 
cadet amb el seu equip | RJ

Va formar part del cos tècnic del cadet femení de l’H. Kaigan

Expósito obté el bronze 
al Campionat d’Espanya
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HANDBOL-PLATJA
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jugadora de l’AEE Montserrat 
Miró, va guanyar amb la selec-
ció catalana sots-15 la medalla 
de bronze a la primera edició del 
Campionat d’Europa d’aques-
ta categoria que es va disputar  
entre el 10 i el 13 d’agost a Du-
nakeszi (Hongria). En aquesta 
competició disputada en format 
4vs4, Catalunya, entrenada per 
Berta Alomà, va participar amb 
dos equips que van disputar el 

partit pel tercer i quart lloc des-
prés d’haver caigut contra els 
dos equips holandesos a les se-
mifi nals. Catalunya 2 va perdre 
contra Holanda 2 (23-3) mentre 
que Catalunya 1, equip on juga-
va Segura, va caure contra Ho-
landa 1 (33-1). Amb la medalla 
de bronze ja assegurada, amb-
dós conjunts van sortir a la pista 
sense cap pressió i van gaudir 
d’un partit històric per al korfbal 
català | RJ

Catalunya, que va jugar amb dos equips, va assolir el bronze

Aitana Segura es penja un 
bronze històric a Hongria
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complir cinc anys– podria ar-
ribar a desaparèixer, a mig ter-
mini, si no troba col·laboradors 
a nivell econòmic. Aquesta és 
la crida que fan el seus respon-
sables que veuen com el futur de 
l’entitat està seriament en perill 
a causa de les despeses que gen-
era el seu projecte de creixement 
que va iniciar fa dues tempo-
rades i que l’ha portat a tenir tres 
conjunts amateurs i un infantil. 
L’alma mater del club, Francisco 
Aguado, considera que la sub-
venció de l’IME no és sufi cient 
per mantenir un projecte que, 
a més, es troba limitat per una 
qüestió d’espai físic ja que les 
instal·lacions de La Unió no per-
meten augmentar la quantitat de 
socis-jugadors. La secció infantil 
és la que corre més perill ja que 
és la que més recursos necessita 

al tractar-se del nucli del projecte 
i després li podrien seguir els 
equips amateurs, segons explica 
Aguado. “El èxits esportius no 
arriben per atzar i per contin-
uar amb el projecte cal profes-
sionalitzar una part. Totes les 
escoles treballen així i, sense 
aquest canvi, no es podrà se-
guir endavant”, ha dit Aguado, 

que anima empreses de Montca-
da a fer petites aportacions per 
fer front a les importants despe-
ses federatives que exigeixen els 
diferents campionats. D’altra 
banda, José Hurtado va guan-
yar el II MiniOpen de TT de 
Sant Joan Despí, disputat el 24 
d’agost a la seu del Club Tennis 
Taula Ateneu 1882.

TENNIS DE TAULA
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per mantenir el seu projecte 
La secció infantil és la primera que podria desaparèixer per raons econòmiques
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