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FUTBOL
L’UE Sant Joan-Atlètic dissenya 

la seva plantilla amb un total 

de nou incorporacions
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Orenes i el jugador d’handbol 
Josep Quirós han estat els grans 
triomfadors de la gala dels Premis 
Esportius 2018 que s’havia de ce-
lebrar el 5 de juliol –al tancament 
d’aquesta edició– al Teatre Muni-
cipal sota l’organització de l’Insti-
tut Municipal d’Esports i Lleure 
i Montcada Comunicació. Ore-
nes, de 19 anys, va marxar fa dos 
anys als Estats Units per estudiar 
la carrera d’enginyeria biomèdica 
i jugar a bàsquet amb els Thun-
derbirds, l’equip de la Universitat 
de Casper. Amb aquest conjunt 
va guanyar la conferència de 
l’estat de Wyoming de la Prime-
ra Divisió de la NJCAA, torneig 
que disputen els estudiants d’edat 
júnior de diferents disciplines es-
portives als Estats Units, i es va 
classifi car per disputar la fase fi nal 
nacional. La propera temporada, 
la montcadenca jugarà a la màxi-
ma categoria del bàsquet universi-
tari amb l’equip de la Universitat 
de Miami. Orenes ha guanyat la 
votació per davant de la jugadora 
d’handbol Mireira Heredia (CH 
La Salle) i de la futbolista Claudia 
Pina (FC Barcelona). 
A nivell masculí, el jurat presidit 
pel regidor d’Esports i president 
de l’IME, Salvador Serratosa 
(ERC), ha recompensat el rendi-
ment de Josep Quirós. El mont-
cadenc, que té 18 anys i juga al 

juvenil A del BM Granollers, 
s’ha proclamat campió d’Espanya 
amb la selecció catalana juvenil 
i va obtenir amb el seu equip 
la quarta posició al Campionat 
d’Espanya de clubs. També ha 
estat convocat per la Federació 
Espanyola per participar en dife-
rents concentracions de tecnifi ca-
ció per a jugadors de la seva edat. 
Quirós ha quedat per davant 
del jugador de futbol sala Sergio 
González (Ribera Navarra FS) i 
del ballarí Carles Cirera (Club de 
Ball Esportiu Eva Nieto Dansa).

Més premis. A la resta de categories,
l’AE Can Cuiàs ha rebut el guardó 
a la millor entitat, superant el Club 
de Ball Esportiu Eva Nieto Dan-
sa i la UB MiR. Daniel Busquets, 
tècnic del juvenil A del FB Mont-
cada, ha estat considerat el millor 
entrenador de la temporada 2017-
2018 per davant d’Eric Cerón (FB 
Montcada) i Víctor Alcaraz (CH 
La Salle).  D’altra banda, el premi 
al millor equip ha estat per al màs-
ter femení del CH La Salle, que ha 
superat el juvenil A del FB Montca-
da i el sènior A del CTT La Unió. 

PREMIS ESPORTIUS 2018
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Paula Orenes i Josep Quirós, guardonats 
com els millors esportistes de Montcada
Rafa Jiménez |  ¡¢£¤¤¥¦
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ÃÄ primer guanyador del premi 
popular, escollit per votació en-
tre la ciutadania i que era la gran 
novetat de l’edició d’enguany, ha 
estat Jesús Claramón –a la foto–, 
coordinador de Montcada Aqua 
on també imparteix classes diri-
gides. La gala també ha servit per 
premiar Jaume Izquierdo, expre-
sident de l’UE Montcada; Sílvia 
Font, entrenadora de bàsquet femení; el nedador Marc Sala; així com 
els jutges d’atletisme Jesús i Sara Zamarreño. Eusebi de Miguel ha 
rebut una menció especial a títol pòstum i el col·legi Fedac Montcada 
ha estat guardonat per la seva promoció del multiesport | RJ 
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Jesús Claramón guanya el primer premi popular

FO
TO

S:
 R

AF
A 

JI
M

ÉN
EZ



XÉ1a quinzena | Juliol 2018 XÉEsports

L’indi Shyam Sundar, de 26 
anys, ha revalidat l’èxit del 
2017 i ha guanyat, per segon 
any consecutiu, el grup A de 
l’Open Internacional Ciutat de 
Montcada que va organitzar la 
UE Montcada entre el 25 de 
juny i el 3 de juliol a l’Espai 
Cultural Kursaal. El campió, 
que té el títol de Gran Mestre, 
va arribar a la darrera jornada 
a la tercera posició, empatat 
amb dos jugadors més i a mig 
punt del líder, el seu compatri-
ota Iyer Akash. L’enfrontament 
directe entre ambdós a l’última 
ronda va fi nalitzar amb la vic-
tòria de Sundar, que tot i aca-
bar empatat amb 7,5 punts amb 
el peruà Joel Cori, es va endú 
el títol gràcies al sistema de de-
sempat performance, que té en 
compte la puntuació ELO dels 
adversaris de cada jugador. 

“La victòria d’aquest any 
ha estat molt més complica-
da perquè no vaig arribar a 
l’última jornada sent el líder 
i necessitava la victòria per 
tornar a ser el campió”, va 
dir el guanyador després de re-

bre el seu premi. El tercer, amb 
6,5 punts, ha estat el també pe-
ruà José Eduardo Martínez. 
L’Open va comptar amb la par-
ticipació de 194 jugadors d’una 
vintena de nacionalitats dife-
rents. La cerimónia d’entrega 

de premis es va fer el 3 de juliol 
amb la presència dels regidors 
de l’Ajuntament Salvador Ser-
ratosa (ERC) i Óscar Gil (ICV-
EUiA), així com representants 
dels patrocinadors i de la Fede-
ració Catalana d’Escacs. 

Rafa Jiménez | Ê£ Ë£² ¿¬£
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èµ¨ ²ª¡¨ ©ª¥³¡ª¨ ¤lassifi cats del grup A de l’Open Internacional amb totes les autoritats i patrocinadors que van asistir a l’acte de clausura
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Ricard Nadal, al centre, amb Balagué i Morais

La Unió Esportiva Sant Joan-
Atlètic va presentar el 26 de 
juny a l’estadi de Can Sant Joan 
la seva plantilla per a la propera 
temporada, la tercera seguida a 
1a Catalana. L’equip de Paco 
Hidalgo s’ha reforçat amb set 
fi txatges: Héctor Miguel (CE 
Granollers), Javi Ruiz, Bernat 
Mesa (ambdós de la Fundació 
Esportiva Grama), Geri (CE Jú-
piter), Álex Fernández (AE Prat 
B), Gerard Lorente i el porter 
Jordi Rivera (ambdós del FS 
Sant Cugat Esport). A més, els 
sots-23 Ramon Miró (Juvenil 
del CE Europa) i Arnau Pujol 
(Besòs Baró de Viver) faran la 
pretemporada amb l’equip i es 
podrien acabar quedant segons 
el seu rendiment. De la tempo-
rada passada, continuen Marc 
Gràcia, Antonio García, Poño, 
Albert Jiménez, Marc Pilar, 
Juanjo Navarro, Marc Rojas, 
Ricky López, Sergi Moyano, 
Robert Bargués i el porter ‘Sito’ 
Medina. En canvi, són bai-
xa Gabri, Barry, Lluís, Josevi, 

Pepe, Damián, Ramon i Viti. 
“En relació a la temporada 
passada, mantenim el nucli 
i ens hem reforçat amb juga-
dors en els que tenim molta 
confi ança. Sincerament, crec 
que hem millorat la plantilla 
i l’hem feta més competitiva, 
tot i que seran els resultats 
els que marcaran la nostra 
dinàmica”, ha comentat Hidal-
go. Tot i el bon rendiment que 
l’equip va oferir durant la seva 

primera temporada al club, fi -
nalitzant a la desena posició del 
grup 1r de Primera Catalana, 
l’entrenador vol tocar de peus 
a terra, assegurant que “tot i 
que volem ser una mica més 
ambiciosos, hem d’anar poc a 
poc perquè el nostre primer 
objectiu és la permanència”. 
El cos tècnic estarà format per 
Antonio Martín, segon entre-
nador; Sebas Matons, delegat, i 
Jota, entrenador de porters.

Pretemporada. L’equip tornarà a 
la feina el 6 d’agost i jugarà cinc 
amistosos abans que la lliga 
comenci el primer cap de set-
mana de setembre. Durant la 
seva preparació, disputarà tres 
partits a casa –contra el Vilade-
cans (16 d’agost), l’Unifi cación 
Llefi à (18) i el Districte-Sant 
Andreu Atlètic (22)– i dos com 
a visitant –contra els juvenils 
del CE Mataró (11) i de l’UE 
Sant Andreu (26). 

Rafa Jiménez | Ê£ Ë£² ¿¬£
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L’acte de presentació dels juga-
dors també va servir per donar 
a conèixer els integrants de la 
nova junta directiva de l’entitat 
que estarà encapçalada per Da-
niel Sosa, que substitueix Pepe 
González. El nou president creu 
que la plantilla que s’ha pogut 
confeccionar dona prou garan-
ties per aconseguir la perma-
nència, però alerta sobre les difi -
cultats econòmiques de l’entitat: 
“Hem augmentat els membres 
de la junta per intentar buscar 
més recursos. Serem el club 
amb menys pressupost de la 
categoria i necessitem més su-
port per part de l’Ajuntament 
i d’empreses locals”. Els altres 
membres de la junta són Oriol 
Jiménez (vicepresident), Julián
Manzano (secretari), Ángel 
Manzano (tresorer), Rocío Sosa 
i Cándido Punzano (vocals) | RJ

Nova junta 
directiva amb 
Daniel Sosa al 
capdavant
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El guanyador del grup B de 
l’Open va ser Ricard Nadal (CE 
Castelldefels), que va acabar el 
torneig empatat, amb 7,5 punts, 
amb Javier Morais (CE Penya 
Mollet). El tercer classifi cat, amb 
7 punts, va ser Enric Balagué 
(CE Masnou). L’indi Sharma 
Himanshu, amb 9 punts, va 
guanyar el torneig Blitz Fischer 
Random que es va disputar l’1 
de juliol amb la participació de 
21 jugadors. D’altra banda, el pe-
ruà José Eduardo Martínez es va 
endú, amb 8 punts, el IV Torneig 
Internacional Open Blitz que es 
va celebrar el dia 3 amb un total 
de 99 escaquistes | RJ

Ricard Nadal, 
campió del 
grup B del 
torneig
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.....Minut i resultat....................................

Sergio González renova i continuarà una 
temporada més al Ribera Navarra FS

El jugador montcadenc, que ha 
disputat la seva primera temporada 
completa a Primera Divisió, ha re-
novat el seu contracte i continuarà 
una temporada més al Ribera Na-
varra FS. L’equip de Tudela ha estat 
una de les revelacions d’aquesta 
temporada, arribant a disputar el 
play-off per al títol, sent eliminat a la 
primera ronda pel campió de lliga, 
el Movistar Inter FS | RJ

PATINATGE VELOCITAT 

ö÷ øù÷÷úû üýþ üÿE��
obté cinc podis a la 
categoria de 
federats durant la 
tercera jornada de 
la Lliga Catalana

El Roller Can Cuiàs va organitzar el 30 de juny la tercera jornada de 
la Lliga Catalana de patinatge de velocitat que es va disputar al camí 
de la Font Freda, al pàrquing situat sota l’autopista entre el pavelló 
Miquel Poblet i el col·legi La Salle. A nivell esportiu, el club local, 
que va aprofi tar aquesta competició a casa per estrenar la seva 
nova equipació, va aconseguir cinc podis a la categoria de federats: 
el benjamí Adrián Rodríguez, que va ser segon a la cursa ràpida i 
a la de llarga distància; la màster Sheila Juan, tercera a la cursa 
ràpida i segona, a la llarga; i el màster Jorge Fernández, tercer a la 
prova de resistència, tot i haver patir una caiguda a la cursa ràpida. 
La quarta jornada de la Lliga Catalana es disputarà el 21 d’octubre 
a Reus | RJÅÆLÇT .
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ÃÄ pati de l’escola El Viver va ser l’escenari del sopar que el club verm-
nell va organitzar el 30 de juny per acomiadar el curs futbolístic i que 
va comptar amb la participació de familiars i els integrants de tots els 
seus equips. A la foto, l’alcaldessa, Laura Campos (ICV-EUiA), amb 
les jugadores del sènior femení | RJ 

 El FB Montcada tanca la temporada amb un sopar
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U� total de 36 persones van participar l’1 de juliol a la sisena sortida 
del cicle que promouen El Cim, el CECC i el CEAV amb la col·laboració 
de l’IME i que va consistir en una excursió de 16 quilòmetres amb 
destinació a l’ermita de Sant Cebrià de Cabanyes. Montcada Camina 
no descansarà durant les vacances d’estiu i la propera sortida, tam-
bé de 16 km, es farà el 5 d’agost amb un recorregut del GR-2 que 
acabarà al mar | RJ 

 Una trentena de participants al Montcada Camina
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Es disputarà el 14 i 15 de juliol 
a les instal·lacions de La Unió 
(Avinguda Catalunya, 16). El dia 
14, es farà la modalitat de dobles, 
a partir de les 16.30h, i una dia 
després, es jugarà la competi-
ció individual, a partir de les 9h. 
Hi ha places limitades i les ins-
cripcions, al preu de 10 euros, 
s’han de fer al correu electrònic 
openscttlaunio@gmail.com | RJ

El CTT La Unió prepara 
el seu Open d’estiu

TENNIS DE TAULA

Continuen els moviments del mercat als 
dos equips sèniors de la UD Santa María
El primer equip del club de Terra Nostra ha anunciat el fi txatge del mont-
cadenc Álvaro Domínguez –a la foto–, així com els de Joel Tacón i Edgar 
Domingo (juvenil FC Cerdanyola). Per la seva part, el fi lial s’ha reforçat amb 
Kevin Gallardo, Abdel, Oriol García, Moussa, Víctor Gallego, Guillem Ve-
lasco, Daniel Ramiro i Cristian Sosa. A més, incorpora quatre jugadors del 
juvenil del FB Montcada: Adrián Manzano, Pol Bayona, Kevin Gil i Pablo 
González. Han renovat Carlos Sánchez, Paul Salazar, Álex Holguin, Adri 
García, Yago Villena, Sergi Rascón, Sergi Colete, Dani Agaard, Ian Pérez, 
Aaron González, Samuel Martínez i Nil Aguilar | RJ

El CD Montcada treballa en la 
confecció de la seva plantilla
El club verd ha confi rmat els fi txatges dels montcadencs 
Francisco Baena i Pepe González, així com els de Carlos 
Vidal, Jaime Ruiz,  Marcel Defense, Samuel Ávila, Álex 
Alarcón i els porters Ces de Bode –a la foto, amb el tèc-
nic, Claudio Festa– i Zura Gabritchidze. Víctor Ortega, 
procedent del juvenil A del FB Montcada, puja al primer 
equip i Alejandro Escruela és un dels jugadors que ha 
renovat per a la propera temporada | RJ 

/N Å.
V� .O
.0Æ.

CD
 M

O
N

TC
AD

A

Tot i que havia anunciat a fi nal 
de temporada que deixava el càr-
rec per motius personals, Antonio 
Moya ha acceptat la proposta que 
li ha fet el FB Montcada per con-
tinuar sent el el tècnic del sènior 
femení. Moya, que ha dirigit aquest 
equip en quatre etapes diferents, 
complirà la seva tercera temporada 
seguida a la banqueta del sènior. 
“La plantilla i les noves incorpo-

racions volien que jo continués i, 

fi nalment, ho podré conciliar amb 

la vida familiar”, ha dit Moya | RJ

Antonio Moya seguirà 
sent el tècnic del sènior 
femení del FB Montcada 

FUTBOL 
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El club blau continua 
treballant en la con-
fecció de la plantilla 
del seu primer equip 
masculí i el 2 de juliol 
va presentar un nou 
fi txatge. Es tracta de 
Víctor Guijosa, veí de 
Barberà del Vallès, 
de 24 anys, que es-
tava jugant al CB Sa-
badell Sud. Guijosa, 
que pot jugar de base 
o d’escolta, arriba a Montcada, segons ha dit, disposat “a donar-ho tot 

per aconseguir l’ascens de categoria”. Per la seva part, el president 
de l’entitat, Carles Vilalta –a la foto, amb el jugador–, ha destacat la 
seva polivalència, així com “el compromís i les ganes que té per 

començar a jugar amb l’UB MiR” | RJ  

HANDBOL
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El CH La Salle ha arribat 
a un acord amb Pau Llei-
xà perquè continuï sent 
l’entrenador del primer 
equip durant les prope-
res dues temporades. 
Lleixà –a la foto, amb el 
president, Enric Expósi-
to– va agafar l’any passat 
el relleu de Jaume Puig a 

la direcció del sènior A i ha 
acabat la seva primera temporada a la novena posició del grup D de 
Primera Estatal. Entre el 27 juny i el 3 de juliol, el tarragoní va formar 
part del cos tècnic del campus que el FC Barcelona va organitzar a 
Croàcia | RJ  
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.....Viu l’Esport................
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tan participant als Casals Es-
portius d’Estiu que organitza 
l’IME i que van començar 
el 25 de juny. El Casal, que 
s’allargarà fi ns al 27 de juliol,
es desenvolupa en diversos 
equipaments esportius com el 
pavelló Miquel Poblet i la Zona 
Esportiva del centre. El primer 
torn s’acabarà el 13 de juliol, 
amb una activitat amb monoci-
cles elèctrics que es farà davant 
del pavelló Miquel Poblet. 

IME

&'( )*+ ,-./'0( 1,3456510' 0'7.,'8

als Casals Esportius municipals
Es desenvolupen en dos torns: del 25 de juny al 13 de juliol i del 16 al 27 de juliol
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Rafa Jiménez |  ¡¢£¤¤¥¦
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del FB Montcada 
Sota la coordinació tècnica de 
Daniel Busquets, el campus 
de futbol que organitza el FB 
Montcada s’està celebrant a 
l’estadi de la Ferreria fi ns al 
27 de juliol. El dia 30, els par-
ticipants van rebre la visita del 
santcugatenc Josep Señé, que 
juga a Segona Divisió  B, amb 
la Cultural Leonesa | RJ

KORFBAL
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Les jugadores de l’AEEK Mont-
serrat Miró Aitana Segura i Nora 
Hendrikse van aconseguir la 
setena posició al Mundial sots-
17 que es va disputar entre el 
23 i el 24 de juny  a Eindhoven 
(Holanda) amb un balanç de 
tres victòries i quatre derrotes. 
D’altra banda, Emilio Hernán-
dez i Paula Quílez –a la foto–, 
que també pertanyen a l’AEEK 
Montserrat Miró, van obtenir la 
quarta posició amb la selecció 
catalana sots-15 al Campionat d’Europa que es va celebrar a Drac-
hten (Holanda) del 28 de juny a l’1 de juliol. La competició tenia 
un format de 4x4 i Catalunya, que va dividir la seva participació en 
dos equips, va obtenir un balanç dues victòries, un empat i cinc 
derrotes entre els seus dos conjunts | RJ  

NATACIÓ
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La nedadora del CN Sabadell ha 
entrat a la llista de 17 convocats 
que ha confeccionat la Federació 
Espanyola de Natació per partici-
par al Campionat d’Europa júnior 
i infantil de llarga distància que 
es disputarà entre el 13 i el 15 de 
juliol a Malta. Castro, que fi nal-
ment no va nedar al Campionat 

de Catalunya d’aigües obertes per evitar una sobrecàrrega de compe-
tició, disputarà a Malta la cursa de 10 quilòmetres i, segons el resultat 
que obtingui, podria participar a la prova de relleus dels 5 km | RJ  
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det masculí i l’infantil femení 
del CH La Salle van partici-
par a la 20a Granollers Cup 
que es va disputar entre el 28 
de juny i l’1 de juliol, reunint
més de 5.000 jugadors d’una 
quinzena de països. Tots els rep-
resentants locals van arribar a la 
fase fi nal, però la millor classifi -
cació va ser per al cadet masculí, 
que va caure als quarts contra el 
Sporting de Lisboa. El femení va 
ser eliminat als vuitens a mans de 
la selecció catalana | RJ  

Participació del 
CH La Salle a la 
Granollers Cup
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Va guanyar dues medalles de bronze per equips i en dobles  

TENNIS DE TAULA

YZ[ \]^][_ `abcd[d efg]`Z

al campionat d’Espanya

Irene Aguado, del TT La Unió, 
va aconseguir dues medalles de 
bronze a la categoria benjamina 
durant el Campionat d’Espanya 
que es va disputar entre el 20 de 
juny i l’1 de juliol a Antequera 
(Màlaga). Aguado va pujar a 
la tercera posició del podi a les 
competicions per equips i en do-
bles amb la seva companya del 
TT Olesa, Camila Moscoso. 
A nivell individual, la montca-
denca, que també va competir a 
la categoria alevina, va arribar 
fi ns als quarts de fi nal, que-

dant-se a una victòria del podi i 
fi nalitzant entre les vuit millors 
jugadores benjamines | RJ
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L’atleta de la JAM va guanyar l’or a la categoria cadet
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de Catalunya als 3.000 m.

Joan de la Torre, atleta cerda-
nyolenc de la JAM, es va procla-
mar campió de Catalunya dels 
3.000 metres a la categoria cadet 
després de guanyar, amb un 
temps de 9 minuts i 27 segons, 
la cursa que es va disputar el 23 
de juny a Barberà. Una setmana 
després, l’atleta de la JAM va ser 
vuitè, amb un temps de 4 minuts 
i 38 segons, als 1.500 metres obs-
tacles al Campionat d’Espanya 
que es va celebrar a Castelló | RJ¿¬£ ¢¡ µ£ ¶¬ªª¡¸ £ µ£ ©ª¥³¡ª£ ©¬¨¥¤¥¦ ¢¡µ ©¬¢¥
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