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Esportistes, equips, clubs i persones 
vinculades a les entitats tornaran a 
viure una tarda molt especial amb 
la celebració de la gala dels Pre-
mis Esportius 2017-18 que l’IME 
i Montcada Comunicació organit-
zaran el 5 de juliol, a les 18.30h, 
al Teatre Municipal. El jurat es va 
reunir el 19 de juny per decidir els 
noms dels guanyadors que es des-
velaran durant la gala i va donar a 
conèixer els fi nalistes. En l’apartat 
de millor clubs, opten al premi el 
Club de Ball Esportiu Eva Nieto 
Dansa, l’AE Can Cuiàs i la UB 
MiR. Pel que fa al millor entrena-
dor, poden guanyar el premi Dani 
Busquets (juvenil A FB Montca-
da), Víctor Alcaraz (màster femení 
CH La Salle) i Eric Cerón i Ingrid 
Tarzán (debutants FB Montcada). 
Els esportistes que tenen opcions a 
rebre el guardó en categoria mas-
culina són el jugador de futbol sala 
Sergio González (FS Navarra), el 
ballarí Carles Cirera (Endansa) i 
el jugador d’handbol Josep Qui-
rós (BM Granollers). En la cate-
goria femenina, les nominades 
són la jugadora de bàsquet Paula 
Orenes (Thunderbirds), la futbo-
lista Clàudia Pina (FC Barcelona) 
i la jugadora d’handbol Mireia 
Heredia (CH La Salle). Els tres 
equips que opten al premi són 
el sènior A del TT La Unió , el 
màster femení del CH La Salle i el 
juvenil A del FB Montcada. 

Durant l’entrega de premis, també 
es donaran altres guardons que ja 
es coneixen, a excepció del premi 
popular que es farà públic el dia 
5. L’entrenadora de bàsquet Sílvia 
Font rebrà el premi especial del Ju-
rat; Jaume Izquierdo, expresident 
de la UE Montcada, serà recone-
gut per la seva dedicació al món 
dels escacs; el nedador Marc Sala 
rebrà el premi a la superació; els 
jutges d’atletisme Jesús i Sara Za-
marreño seran guardonats en reco-
neixement a la seva tasca arbitral, 
mentre que Pere de Lamo serà pre-
miat per la seva col·laboració amb 
l’esport escolar i les entitats. Eusebi 
de Miguel rebrà una menció espe-
cial a títol pòstum en reconeixe-
ment a la seva dedició al món del 
futbol i el col·legi Fedac Montcada 
serà guardonat per la seva promo-
ció del multiesport.

Jurat. Presidit per Salvador Ser-
ratosa (ERC), regidor d’Esports 
i president de l’IME, ha estat for-
mat per Maria Àngels Soto (JAM), 
Antoni Sánchez (EF Montcada), 
Enric Expósito (CH La Salle), 
Carles Vilalta (UB MiR), Rafa 
Repiso (UD Santa María) i Mi-
guel Franco (CE Shi-Kan). Tam-
bé han participat els periodistes 
Francisco Ávila i Carme Picart, 
el president del CDEM, Agustín 
Fuertes, i dos integrants de Mont-
cada Comunicació i del gabinet de 
comunicació de l’Ajuntament.

IME

L���� �� ������������� ��� ����������� � �������� ���������� ��� ������� ����� �� ��������� ��  �� !�����" �� #����� $������al 

El jurat dels Premis Esportius tria
els fi nalistes dels diferents guardons
Rafa Jiménez | %&'())*+
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Marina Castro (CN Sabadell) guanya 

dues medalles al Campionat 

d’Espanya d’aigües obertes
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se al seu projecte esportiu per potenciar la secció femenina i crear la ma-
jor quantitat d’equips possibles. Amb aquest objectiu, l’entitat organitza 
unes jornades de portes obertes que s’estan fent als estadis de la Ferreria 
i de Can Sant Joan i que, de moment, han comptat amb la participació 
d’una quinzena de jugadores a cada sessió. El FB Montcada ha tingut 
aquest curs dos conjunts femenins: un sènior i un cadet-infantil | RJ 

El FB Montcada vol potenciar el futbol femení
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De cara a la propera temporada, el club té previst crear un tercer conjunt masculí

FUTBOL SALA
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vegada un equip sènior femení

La campanya que va engegar fa 
unes setmanes per potenciar el 
futbol sala femení ha donat els 
seus fruits i el CFS Montcada 
crearà per a la propera tempo-
rada, i per primera vegada en la 
seva història, un sènior femení 
i, a més, incorporarà algunes 
jugadores a les categories esco-
la, prebenjamina i benjamina. 
Xavi Romeo serà l’entrenador 
d’aquest nou sènior femení que 
tindrà una plantilla amb un 90% 
de jugadores locals, entre les que 
hi ha algunes mares d’infants del 
planter. “Tenim molta il·lusió 
en aquest projecte i estem con-
vençuts que, d’aquí a tres anys, 
serem un referent de l’esport 
femení a Montcada gràcies
al suport de patrocinadors i 
tècnics”, ha dit Miquel Parra, 
membre de la junta directiva que 
es planteja l’objectiu de crear en 
el futur dos equips femenins més.

El tècnic d’aquest conjunt també 
serà un dels integrants del sènior
C masculí, un altre equip de 
nova creació que estarà format 
per exjugadors i pares vinculats 
al club. Aquest jugarà a Tercera 
Catalana en un grup diferent al 
sènior B, que encara té opcions 
de pujar a Segona en cas que hi 
hagi renúncies d’altres clubs.

Creixement. Cara a la propera 
temporada, el CFS Montcada 
continua creixent  i ha confi r-
mat la creació de quatre equips 
més, arribant als 15: dos esco-
letes, dos prebenjamins, dos 
benjamins, un aleví, dos in-
fantils, dos juvenils i quatre 
sèniors (tres masculins i un 
femení). 
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CAMPIONAT D’ESPANYA EN AIGÜES OBERTES
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dues medalles a Sevilla

Marina Castro (CN Sabadell) va 
guanyar dues medalles a la cursa 
de 10 quilòmetres del Campionat 
d’Espanya en aigües obertes que 
es va disputar el 16 i 17 de juny a 
Sevilla. Castro, que era la segona 
vegada que nedava aquesta dis-
tància després d’haver debutat l’1 
de juny a una prova de la Copa 
d’Europa disputada a França, va 
fer tot el recorregut en un temps 
de 2 hores, 12 minuts i 24 segons, 
aconseguint la medalla d’argent a 
la categoria júnior 2 i la de bronze 
a la classifi cació general absolu-
ta. La montcadenca només es va 
veure superada per Paula Ruiz, 
campiona absoluta i de la cate-
goria júnior 2, i Maria de Valdés, 
segona a la general absoluta.

Properes competicions. Entre el 
26 i el 28 de juny, la montca-
denca nedarà al Campionat de 
Catalunya que se celebrarà a 
Mataró. El dia 30, també dis-
putarà al port de Barcelona el 
Campionat de Catalunya en 
aigües obertes | RJ
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Marina Castro, a Sevilla

El 15 de juny, va organitzar el sopar de cloenda per fer balanç de la la temporada

HANDBOL
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l’IME i l’entrega la insígnia d’or

El CH La Salle va organitzar el 
15 de juny el seu sopar de cloen-
da de la temporada que va servir 
per fer balanç de l’any esportiu i 
per reconèixer la tasca d’alguns 
equips del club com el sènior A 
masculí, que continuarà una 
temporada més a Primera Es-
tatal; el sènior B masculí, que 
ha guanyat la Copa Federació 
de Tercera Catalana, i el màs-
ter femení, que s’ha proclamat 
campió de la Lliga Catalana de 
la seva categoria. El club lassal-
lià també va entregar la insígnia 
d’or a l’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure en agraïment pel 
seu suport a l’handbol i va tenir 
un record emotiu per a Rafi  Del-
gado, tècnica del departament i 
exjugadora del club que va morir 
l’any passat després d’una greu 

malaltia. “Des del CH La Salle 
volem ser agraïts amb l’IME, 
que sempre està al costat de 
totes les entitats esportives del 
municipi, fent la seva tasca 
d’una manera molt seriosa i 
professional, tenint en compte 
les seves limitacions econòmi-

ques”, ha dit el president de l’en-
titat, Enric Expósito.

Diada Salvador Benítez. Es va cele-
brar el dia 16 a les instal·lacions del 
col·legi La Salle amb la disputa de 
diferents partits i un dinar de ger-
manor | RJ
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seguirà la propera temporada a 
Can Sant Joan, tot i que fa uns dies 
va anunciar el seu fi txatge per l’UE 
Mollet. També continuaran Anto-
nio García, Poño, Albert Jiménez, 
Marc Pilar, Juanjo Navarro, Marc 
Rojas, Ricky López, Sergi Moyano 
‘Moya’, Robert Bargués i el porter 
‘Sito’ Medina. Pel que fa als fi t-
xatges, s’ha confi rmat els de Jor-
di Rivera (FC Sant Cugat Esport), 
Bernat Mesa i Javi Ruiz (Fundació 
Hermes), Héctor Miguel (CE Granollers), Geri (CE Júpiter) i Álex Fer-
nandez (AE Prat B). D’altra banda, Dani Sosa, que estava exercint el 
càrrec de vicepresident, serà el nou president de l’entitat | RJ 

FUTBOL
¾¿Àc Gràcia seguirà jugant a l’UE Sant Joan-Atlètic
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El club de Terra 
Nostra ha confi r-
mat que Robert Vi-
lla i Manuel Colete 
seguiran sent els 
tècnics del primer 
i el segon equip, 
respectivamet. El 
sènior A ha fi txat 
Iván Rodríguez 
(Can Mas Ripollet) 
i Juan José Jimé-

nez (UE Canove-
lles). Joel Justicia, del fi lial, i Borja Barrero i Rubén López, del juvenil A 
del FB Montcada, pugen al primer equip. Han renovat Álex Sánchez, 
Fran Fresneda, Quim Trias, Omar López, Aitor Corrionero, Xavi Nadal, 
Joserra, Antón López, Guillem Llorens i Fran de la Torre | RJ 

L’UD Santa María renova els seus dos entrenadors
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Adapta’2’, va guanyar la meda-
lla d’argent a la cursa dels 200 
metres lliures de la categoria 
júnior al Campionat d’Espanya 
de Natació Adaptada per clubs 
que es va disputar el 16 i 17 de 
juny a Lloret de Mar | RJ 

Èxit de Marc Sala
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.....Minut i resultat....................................
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atletes de la 
UltraJam obté 
la tercera posició 
en una de les 
categories de la 
Garmin Team Trail
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ATLETISME Un equip de la UltraJam, la secció de muntanya de la Joventut 
Atlètica Montcada, va obtenir la tercera posició a la categoria d’equips 
mixtos amb 8 atletes a la 2a edició de la Garmin Team Trail que es va 
celebrar entre el 16 i el 17 de juny. Aquesta és la cursa de muntanya més 
llarga que es disputa a la península ibèrica i planteja als atletes partici-
pants el repte de recórrer, per equips i fent relleus, els 203 quilometres 
que separen Castellar de N’Hug i Sant Cugat del Vallès en un màxim de 
36 hores. L’equip montcadenc, que estava format per Ramon Vázquez, 
Jordi Casanovas, Pep Felipe, Esteve Escrich, Pedro Fernández, Isabel 
Llopis, Pablo Goar i Juanjo Bonill –tots, a la dreta de la foto–, va pujar al 
podi després de fer els 203 km en 23 hores, 53 minuts i 26 segons. La 
Garmin Team Trail va comptar amb la participació de 515 atletes, dividits 
en 111 equips i en vuit categories diferents | RJ

La 32a Marxa a Peu a Montserrat completa 
el recorregut pendent des de Terrassa

La 32a edició de la Marxa a Peu a Montserrat va acabar ofi cialment el 
9 de juny, al voltant de les 14h. La prova organitzada pel centre excur-
sionista El Cim, que es va suspendre el 13 de maig a causa de la pluja, 
es va reprendre des de Terrassa i els marxaires van fer els 27 km que 
restaven en prop de 7 hores | PA

BILLAR
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Mundial de Chinese 8 Ball que se celebrarà a Xina 
El montcadenc, de 37 anys, és 
l’únic jugador espanyol que ha 
aconseguit la seva classifi cació per 
al Campionat del Món de Billar Chi-
nese 8 Ball que es disputarà a la 
ciutat de Siping (Xina) entre l’1 i l’11 
de juliol. Veí de Terra Nostra, Díaz va 
iniciar-se en aquest esport quan te-
nia 15 anys i fa només un que juga 
a aquesta modalitat molt poc cone-
guda a Europa i que és un barreja 
entre el billar americà i l’snooker an-
glès. A mitjans de maig, el montca-
denc va aconseguir el seu bitllet per 
al Mundial després de ser el millor 
dels 9 jugadors espanyols que van 
competir en un torneig classifi catori 
que es va celebrar a Vila Real (Por-
tugal). “M’atreu aquesta modali-

tat perquè és molt més exigent i 

complicada que el billar americà. 

Afronto el Mundial sense cap ex-

pectativa concreta i amb l’objectiu 

de gaudir amb l’experiència”, ha 
comentat Díaz, que entrena amb 
l’equip Pool Nation de Mollet que 
disposa d’una de les dues úniques 
taules de billar Chinese 8 Ball que 
hi ha a Espanya | RJ 
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La parella formada per José Martínez i Francisco La Paz ha estat la guan-
yadora del concurs de billar a una banda que va organitzar el Casal Cívic 
de Montcada, situat al parc Salvador Allende. La competició va comptar 
amb la participació d’un total de quatre parelles -totes, a la foto | RJ
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Unes 150 parelles participen al 6è Trofeu Vila de 
Montcada-Endansa i al 5è Memorial Jordi Solà

Unes 150 parelles procedents de 
diferents punts d’Espanya van parti-
cipar el 10 de juny a la 6a edició del 
Trofeu Vila de Montcada-Endansa 
que l’escola de ball Eva Nieto va 
organitzar al pavelló Miquel Poblet. 
Aquesta competició, que forma part 
del Campionat Nacional de Ball Es-
portiu, era puntuable per al rànquing 
nacional amb les modalitats de balls 
llatins i estàndars i també va acollir 
la participació de 10 grups de dan-
sa coreogràfi ca i es van poder veure 
exhibicions de hip hop i singles. De 
forma paralel·la, una quaratena de 
parelles del total de participants van 
competir al 5è Memorial Jordi Solà, 

que es va fer en horari de tarda. Abans d’iniciar-se aquesta competició, 
part dels integrants de l’escola Eva Nieto van fer una exhibició davant dels 
pares del ballarí, que va morir fa set anys | RJ

OQ montcadenc, de 45 anys, va 
obtenir la medalla de bronze a la 
categoria màster 45 talla única du-
rant el Mundial que es va disputar 
el 2 de juny a Brno (República Txe-
ca) sota l’organització de la INBA-
PNBA, associacions internacionals 
de culturisme natural. A principis 
de maig, Millán es va proclamar a 
Ronda (Màlaga) campió d’Espanya 
a la categoria sènior de menys de 
70 kg | RJ
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Sota l’organització de l’UE Montcada, es disputarà a l’Espai Cultural 
Kursaal entre el 25 de juny i el 3 de juliol. Hi haurà dos grups de com-
petició i es jugaran un total de 9 rondes, seguint el sistema suís. Al 
tancament d’aquesta edició, hi havia un total de 164 jugadors inscrits 
i el número ú del rànquing era el rus Maxim Turov | RJ
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Antonio i José Díaz, de l’AE Can 
Cuiàs, van aconseguir la victòria a 
la categoria autonòmica al Cam-
pionat de Catalunya de Dobletes 
que es va disputar el 10 de juny a 
les instal·lacions esportiva de Ma-
goria, a Barcelona. Els germans 
Díaz es van imposar a la parella 
del Club Vilanova del Camí per un 
ajustat 13 a 12 | RJ

L’AE Can Cuiàs, campió 
de Catalunya de Dobletes

PETANCA
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Miguel Millán al Mundial

CULTURISME
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queda a un gol de guanyar la Copa
Tot i que li servia l’empat, va acabar perdent contra l’Associació Lleidatana (28-29)
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Campionat de Promoció de Catalunya
Míriam Caravaca, Jan Nadal, Izan Mateo i Lucía Santiago es van proclamar campions

El Club Lee Young va obtenir 
nou medalles al Campionat 
de Promoció de Catalunya de 
Poomsae que es va celebrar el 
3 de juny a Barcelona. Míriam 
Caravaca –sènior 1A–, Jan Nadal 
–infantil A–, Izan Mateo –aleví A– 
i Lucía Santiago –infantil B– van 
aconseguir la medalla d’or. Diego 
Martínez –infantil A– va obtenir 
la d’argent mentre que Ian Patón 
–cadet A–, Martí Junqueras –ben-
jamí A– i Yu Cao –aleví B– van 
guanyar el bronze | RJ 

Rafa Jiménez | %&'())*+

I0C&A/(0C1 '& -�&E,*= '& =/<}<)*+ '& Poomsae del Lee Young Montcada amb els seus tècnics

LE
E 

YO
U

N
G

 M
O

N
TC

AD
A

ÄÅÆÈ
ÅÚÈÃ
ÈÆÈ

FUTBOL SALA
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Els dos montcadencs s’han pro-
clamat campions de Catalunya a 
la categoria prebenjamina amb 
el FS Ripollet. L’equip ripolletenc 
va guanyar la fi nal que es va dis-
putar el 10 de juny a Martorell 
contra el CE Abrera (3-4) amb 
protagonisme de Soto i Delcan, 
autors de dos gols cadascun | RJ  
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ma va guanyar el 9 de juny la 10a 
edició del Torneig de Ripollet, amb 
motiu del 50è aniversari del CH Ri-
pollet. Els lassal·lians van superar 
l’OAR Gràcia, el Sant Martí Adria-
nenc i l’Handbol Egara  | RJ 

Èxit del cadet masculí

El cadet femení del CH La Sa-
lle va acaronar el 10 de juny 
la Copa Catalana, títol que fi -
nalment va assolir l’Associació 
Lleidatana. Ambdós equips van 
arribar a l’última jornada empa-
tats a punts i les montcadenques 
necessitaven guanyar o empatar 
per proclamar-se campiones. 
Finalment, el partit disputat a 
la pista coberta de la Zona Es-
portiva Centre va fi nalitzar amb 
victòria de les lleidatanes per un 
ajustat 28 a 29 | RJ

Els equips de futbol i futbol sala 
del FB Montcada van ser els am-
fi trions del torneig fet el 16 i el 17 
de juny als estadis de la Ferreria i 
de Can Sant Joan, així com a la 
pista coberta del centre | RJ

Una vintena de 
clubs, al torneig 
del FB Montcada

FUTBOL
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A del club blanc-i-blau, va gua-
nyar amb el seu equip la 4a edi-
ció del Torneig Internacional La 
Liga Promises que es va disputar 
entre el 8 i el 10 de juny a New 
Jersey (Estats Units). Alcaide 
està vivint la seva setana tempo-
rada al RCD Espanyol i juga de 
lateral esquerre o davanter | RJ  
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7�¿Ð ÖÑ M¿ 8orre, campió d’Espanya amb Catalunya
L’atleta cerdanyolenc de la JAM 
va rebaixar en un segon la seva 
millor marca personal i va acon-
seguir la cinquena posició a la 
fi nal dels 3.000 metres del Cam-
pionat d’Espanya de seleccions 
autonòmiques sots-16 que es 
va disputar el 16 i 17 de juny a 
Avilés. Catalunya va guanyar la 
classifi cació per equips | RJ  

KORFBAL
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Aitana Segura i Nora Hendrikse 
–a la foto–, de l’AEEK M. Miró, 
disputaran amb la selecció ca-
talana el Mundial sots-17 que 
se celebrarà el  23 i 24 de juny 
a Eindhoven (Holanda). Els seus 
companys Paula Quílez i Emilio 
Hernández jugaran el Mundial 
sots-15 entre el 28 de juny i l’1 de 
juliol a Drachten (Holanda) | RJ  
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de juny al pavelló Miquel Poblet el 
seu festival de fi nal de curs que va 
reunir més d’un centenar de gim-
nastes de diferents edats | RJ 

Festival fi nal de curs

GIMNÀSTICA RÍTMICA

SBD�la Rogel brilla a la 
fi nal nacional dels JEEC 
Va obtenir la tercera posició a la categoria benjamina

Sheila Rogel, del CG La Unió, 
va aconseguir la medalla de 
bronze a la categoria benjami-
na de la fi nal nacional dels Jocs 
Esportius Escolars de Catalu-
nya que es va disputar el 10 de 
juny a Viladecans | RJ 
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