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L’Open Internacional Ciutat de
Montcada celebra el 25à aniversari
i recorda els seus precursors
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PREMIS ESPORTIUS 2017

Marina Castro i Joan Paredes, guardonats
com els millors esportistes de Montcada
E 

La Unió, guanyador de dos premis, pel seu primer equip i el seu entrenador, i la JAM també han estat reconeguts
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gia Santa Coloma des de fa tres
temporades. En el seu últim any
com a juvenil, el montcadenc s’ha
proclamat campió d’Espanya amb
la selecció catalana sots-19 i ha
guanyat la Copa Catalunya amb el
seu equip, del que és el capità. A la
votació dels Premis Esportius 2017,
Paredes ha superat el també jugador de futbol sala Sergio González
(FC Barcelona) i l’atleta Aitor Martín (Joventut Atlètica Sabadell).
Més premis. A la resta de categories,

Francisco Javier Aguado, tècnic
del sènior A del CTT La Unió,
ha estat considerat el millor entre-

nador de la temporada 2016-2017
per davant d’Erik Corral (RCD
Espanyol) i José Antonio Montes
(CD Montcada). D’altra banda,
la Joventut Atlètica Montcada ha
rebut el guardó a la millor entitat,
superant el Roller Can Cuiàs, la
secció de patinatge de l’Associació
Esportiva Can Cuiàs, i el Club de
Ball Esportiu Eva Nieto Dansa.
El premi al millor equip, i que ha
estat una de les novetats d’aquesta
edició, ha estat per al sènior A del
CTT La Unió que ha superat en
la votació del jurat l’aleví B de l’EF
Montcada i el primer equip del
CD Montcada.

FCF

La nedadora Marina Castro i el
jugador de futbol sala Joan Paredes han estat els grans triomfadors
de la gala dels Premis Esportius
2017 que s’havia de celebrar el 6
de juliol –al tancament d’aquesta
edició– al Teatre Municipal sota
l’organització de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure (IME) amb
la col·laboració de Montcada Comunicació. Als seus 18 anys, Castro, del CN Sabadell, ha debutat
aquesta temporada a la categoria
absoluta jove i l’estiu passat, encara
com a júnior, va guanyar dues medalles d’or i una de plata al Campionat d’Espanya i va acabar entre
les deu primeres, en dues proves, al
Campionat d’Europa. Aquest any
ha guanyat dos ors, en individual
i per equips a la categoria júnior
2, al campionat de Catalunya en
fons indoor i ha format part de
les concentracions de l’equip de
natació ESP 2020 que està preparant els Jocs Olímpics de Tokio.
Castro ha guanyat per tercer any
seguit aquest guardó, superant la
taekwondista Soomi Jo Lee (Lee
Young Montcada) i la jugadora
cadet d’handbol Mireia Heredia
(CH La Salle).
A nivell masculí, el jurat presidit
pel regidor d’Esports i president de
l’IME, Salvador Serratosa (ERC),
ha recompensat el rendiment de
Joan Paredes, jugador de futbol
sala de 18 anys del Catgas Ener-

ARXIU/MONTCADA COMUNICACIÓ

Rafa Jiménez | 

Joan Paredes (Catgas E. Santa Coloma) s’ha acomiadat de la categoria juvenil amb grans èxits

Miguel Millán, premi especial del Jurat
L. gala que organitzen l’IME i
Montcada Comunicació des de fa
set anys seguits també ha servit
perquè el culturista Miguel Millán
rebi el guardó especial del jurat.
Xavi Benítez, exjugador del CH
87
65
La Salle que s’ha retirat aques134/
ta temporada, i Jonatan Martín,
0/
R
uns dels monitors de zumba amb
més repercussió a nivell internacional, han rebut un premi per la seva trajectòria esportiva. Jordi
Álvarez, expresident de l’UB MiR, ha estat reconegut per la seva dedicació al món de l’esport federat; Joan Cervera, per la seva col·laboració
altruista amb diferents entitats; Emilio Léon, per la seva dedicació al
món de l’esport escolar, i el col·legi Reixac, per la promoció del joc net
als Jocs Escolars | RJ
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ESCACS

Un quart de
segle d’un
torneig de gran
prestigi
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Al grup B, el guanyador va ser
David García (CE Castellbisbal)
per davant de Pablo Castrillo
(CE Cornellà) i Vladimir Chernikov (Peón Negro). Al grup C,
Jorge Villa (Colon Sabadell) va
superar Francisco Maqueda (Colon) i Joan Ferrés (Penya Mollet).

peruà Emilio Córdova. “Aquest
és un Open ben organitzat,
amb molt bon ambient i una
sala de joc adient. Estic molt
satisfet perquè ha estat una
competició bastant igualada
amb un nivell força exigent”,
va dir el campió a la finalització.

FUTBOL
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FUTBOL

Aitor Martín,
bronze al
Campionat
de Catalunya
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El club de Can Sant Joan continua
reforçant-se i ha anunciat els fitxatges del porter Alfonso Medina (Ol.
Can Fatjó) i dels jugadors Damián
Obispo (CE Districte 030), Robert
Bargués –a la foto– i Ricky López
(ambdós de la Unificació Bellvitge). El club, que el 7 de juliol presentarà l’equip al seu estadi (20h),
també ha anunciat que Scott Sese
torna després d’haver-se recuperat de la seva lesió. D’altra banda,
l’himne de l’UE Sant Joan va ser
un dels tres finalistes del concurs que el programa ‘Tot Gira’ de Catalunya Ràdio va organitzar per escollir el millor himne del futbol català. El
guanyador va ser el del FC Fruitosenc | RJ

el grup que va ascendir
        

Martínez i Jordi Suils. L’equip de
José Antonio Montes començarà
la pretemporada el 31 de juliol i
ha confirmat tres amistosos per
al mes d’agost al camp de l’UE
Rubí (el dia 9), el CP Sant Cristóbal (el 13) i l’UE Llagostera B
(el 19). Els verds es presentaran el
26 d’agost, a les 19h, i després jugaran contra la CF Montanyesa.
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L’UD Santa María perfila la seva pretemporada

Juvenil. Ho té molt complicat per

pujar a Primera Divisió com un
dels 9 millors segons classificats.
Haurà d’esperar al mes de setembre i necessita que quatre equips
renunciïn a la seva plaça | RJ

UD SANTA MARÍA

El CD Montcada mantindrà l’estructura de l’equip que va aconseguir l’ascens a 2a Catalana, tot
i que reforçarà algunes posicions.
El club verd ha confirmat els fitxatges dels porters Gerard Daza
(La Torreta) i Dani Pérez (UE
Poble Sec) i dels jugadors Mamadou Sidibe (UD Santa María),
Víctor Rosas (G. Iberiana), Álvaro García (Júnior) i Marcos Guerrero (U. Llefià). Adrián Simón,
Álex Pérez, Cristian Vaca, Álex
Dávila i Marc García s’afegeixen
al grup de futbolistes que han renovat i són baixa Edgar Lorenzo,
Nil Encinas, Eric Yáñez, Carlos

L’Open va comptar amb la participació de 212 jugadors de vint
nacionalitats diferents, destacant
una nombrosa delegació de l’Índia i alguns debutants que provenien de Turquia i Singapur. En
total, es van lliurar sis noves normes internacionals.

U. BELLVITGE

L’indi Shyam Sundar, de 25
anys, ha estat el guanyador de la
25a edició de l’Open Internacional Ciutat de Montcada que va
organitzar la Unió Escacs Montcada entre el 26 de juny i el 3 de
juliol a l’Espai Cultural Kursaal.
Sundar, Gran Mestre Internacional des dels 20 anys, va arribar
a la darrera jornada a la segona
posició, empatat a punts amb el
líder, el rus Vladimir Burmakin.
Ambdós van fer taules contra
els seus últims rivals i, empatats
a 7 punts, la victòria va ser per
a l’escaquista indi gràcies al sistema de desempat performance, que
té en compte la puntuació ELO
dels adversaris de cada jugador.
Amb aquest triomf, Sundar, que
ha estat tres vegades campió juvenil d’Àsia, es treu l’espina de
l’any passat, quan en el seu debut
al torneig va quedar a la segona
posició, empatat a punts amb el

L’Open Internacional Ciutat de
Montcada va néixer al 1992,
tres anys abans de la fundació
de l’UE Montcada, fruit de la
fusió del CE Montcada i el CE
Bifurcació. Els seus respectius
presidents, Jaume Izquierdo i
Reyes Cantero, van ser els precursors d’aquest torneig que,
amb el temps, s’ha consolidat
com el tercer millor de Catalunya, adquirint gran repercussió
internacional.
L’acte de clausura de l’última
edició va comptar amb la presència de l’alcaldessa de Montcada,
Laura Campos (ICV-EUiA),
el director del Consell Català
de l’Esport de la Generalitat,
Antoni Reig, i el president de la
Federació Catalana, Pepo Viñas.
En les seves respectives intervencions, tots tres van felicitar el
club pel 25è aniversari de l’Open,
amb una especial referència per a
Jaume Izquierdo, que encara hi
col·labora en l’organització i competeix al grup C | RJ

Sabadell va aconseguir la medalla de bronze a la categoria absoluta a la cursa dels 800 metres
del Campionat de Catalunya a
l’aire lliure que es va disputar el
27 de juny a Barcelona. El montcadenc, que va fer un temps
d’1:51.60, va ser el segon a la final
B i, tenint en compte els resultats
del Meeting Internacional que
va guanyar Ayane Souleiman,
va fer el tercer millor temps entre els catalans. Martín només es
va veure superat per Pol Moya
(CAV Andorra), 12è a la final A
amb 1:48.13, i Guillerm Carner
(CA Igualada), primer a la final
B amb 1:50.72 | RJ

El club de Terra Nostra ja ha tancat tres amistosos per a la pretemporada al mes d’agost en què visitarà el camp del Sant Cugat Esport B,
el camp del Racing Vallbona, que entrena el montcadenc Víctor ‘Fulla’
Ortega i rebrà l’UD Marina-CE Mercantil, de Quarta, el dia 26, a la Ferreria. A la imatge superior, els nous fitxatges de la temporada | RJ
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El jove tècnic montcadenc, que aquesta temporada ha dirigit el sènior
femení del CD Montcada, afronta un nou repte i es farà càrrec de
l’equip juvenil femení de l’FC Cerdanyola tenint com a segon tècnic el
també montcadenc Adrián García | RJ

JAS

CD MONTCADA

Oriol Roig dirigirà el juvenil femení de l’FC Cerdanyola
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.....Minut i resultat....................................
El Lee Young Montcada va aconseguir 17 medalles al Campionat de
Catalunya de Poomsae Infantil i Adult que es va disputar el 25 de juny
a Barcelona. Soomi Jo Lee va guanyar dos ors, un a la categoria màster
1 i un altre fent parella 2 amb José Luis Estudillo. El júnior Christian
Villar també va pujar a l’esglaó més alt de podi. El cadet Ian Patón es va
emportar l’argent, metall que també van obtenir Evelina Podjapolskaja i
Joel Lee (sènior 2), Sebastián León (màster 2), Alba Rodríguez i Carlos
Escolies (parella 1), així como Raúl David, Carlos Escolies i Antonio Egeda (trio 1). El benjamí Izan Mateo i l’infantil Jan Nadal van ser tercers,
posició que també van ocupar Alba Rodríguez i Raúl David (sènior 1),
·6 Javier Caparrós i Sergi de Castro (sènior 2), Juan Carlos Ordóñez (màs¶µ ter 1) i Mírima Caravaca i Carlos Escolies (parella 1) | RJ
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Montcada obté
grans resultats
al Campionat de
Catalunya Infantil
i Adult de Poomsae
³

Endansa guanya dos ors al
Campionat d’Espanya coreogràfic

Alonso) va ser quart a la categoria júnior. D’altra banda, a la modalitat de ball esportiu, Xavier Otamendi i
Lourdes Domínguez es van proclamar subcampions
d’Espanya a la categoria sènior 2 llatí. Aleix Cirera
i Aina Otamendi van ser finalistes en juvenil 1 llatí,
aconseguint la sisena posició final | RJ

HANDBOL

FUTBOL
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El Futbol Base Montcada
presenta el seu escut

de cloenda de la temporada del CH La Salle
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dels planters de l’EF Montcada i
el CD Montcada, ha presentat l’escut que lluirà a partir de la propera
temporada i que serà la seva imatge a les xarxes socials | RJ

SOLIDARITAT
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a la 24a edició del ‘Mulla’t per l’esclerosi múltiple’
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PERE DE LAMO

El Club Handbol La
Salle va organitzar el
30 de juny al pati de
l’escola La Salle el
seu tradicional sopar
que serveix per acabar la temporada.
Aquesta trobada de
caire festiu va servir per homenatjar
Xavi Benítez, Manel
Gámiz i Chus Jiménez, que han anunciat
la seva retirada del primer equip lassal·lià. Emilio León, ex-jugador
del club, ex-àrbitre internacional i membre de la Federació Catalana
d’Handbol, va rebre la insígnia d’or del club –a la foto, entre l’alcaldessa de Montcada, Laura Campos (ICV-EUiA), i el president del CH
La Salle, Enric Expósito. El fotògraf Pere de Lamo també va rebre un
reconeixement per la seva incansable col·laboració amb l’entitat | RJ

La selecció catalana del comitè
tècnic d’àrbitres
de futbol sala ha
revalidat el títol i
ha guanyat, per
segon any consecutiu, el Campionat d’Espanya
d’Àrbitres de Futbol Sala que es va
disputar el 24 de
juny a Las Rozas
(Madrid). La selecció catalana, que ha comptat amb una representació montcadenca formada pel tècnic Amadeo Zurita i el jugador Eric Cruz,
va superar els quarts de final contra l’Aragó (4-1) i les semifinals
contra l’equip de la Comissió Tècnica Nacional d’Àrbitres de Futbol Sala (CNTFS) (4-1). A la final, els àrbitres catalans va derrotar
Múrcia, també per 4 a 1 | RJ

FCF

que s’ha proclamat campiona d’Espanya
CBE EVA NIETO DANSA

El Club de Ball Esportiu Eva Nieto Dansa va obtenir
uns grans resultats al Campionat d’Espanya Llatí que es va disputar entre el 23 i el 25 de juny a
l’Eliana (València). En el seu debut en una competició estatal a la modalitat de ball coreogràfic, el club
local va aconseguir dues medalles d’or a les categories absoluta i juvenil amb els equips Flores (Míriam
Saint Germain, Maria Barcons, Marta García, Muriel
Pascual i Ainhoa Navarro) i Chayanne (Núria Sabe,
María García, Mariona Capella, Laia Titos, Alba Arévalo, Elsa García, María Bejarano, Aina Martínez,
Judit Sobrevia i Emma Macià) –a la foto–, respectivament. Azúcar Moreno (Aina Nadal, Mariona Martínez, Judith Munuera, Eva Viñals, Laira Torruella,
Noelia González, Marta López, Mar Arias i Tània

FUTBOL SALA
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El salt conjunt es farà a les 12h i
la recaptació de les entrades per
accedir a la piscina que es comprin durant tot el dia anirà destinada a la lluita contra aquesta
malaltia. També es podrà accedir si es compra material promocional de la campanya. La
Fundació Esclerosi Múltiple organitza el ‘Mulla’t’ des del 1994 i
l’any passat es van recaptar 700
euros a Montcada | RJ
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Jornada lúdica per celebrar els 50 anys del CEAV
ÒÓÔ motiu del seu 50è aniversari i en el marc del programa de la Festa Major de Can Sant Joan, el Centre Espeleològic Alpí-Vallesà va organitzar l’1 de juliol una jornada lúdico-esportiva al Parc de la Mina amb
tirolina, pont tibetà –a la foto– i un inflable amb forma de rocòdrom | RJ

El CE Europa, un dels històrics del
futbol català que actualment juga
al grup 5è de Tercera Divisió, s’ha
reforçat per a la propera temporada amb dos montcadencs. Es
tracta d’Álex Torres, ex-jugador de
l’UE Sant Joan-Atlètic que aquest
any ha jugat a Tercera amb el FC
Cerdanyola, i Arnau Riera, que
ha decidit deixar de defensar la
porteria del CE Sabadell B després del seu descens a Primera
Catalana. D’altra banda, el també
montcadenc Carlos Guzmán, que
ha disputat la promoció d’ascens
a Segona B amb el Vilafranca, ha
fitxat pel Terrassa FC, també de
Tercera Divisió | RJ

FRANCISCO GARCÍA

SÍLVIA ALQUÉZAR

jugadors montcadencs

Montcada Camina fa una sortida cap al mar
åæ. çèæéêæ. ëê ìêíîïæêî ç. ì.íéèðèì.í êñ ò ëê óôñèïñ . ñ. îèîêæ. îïíéèë.
del Montcada Camina, que promouen El Cim, el CECC i el CEAV amb la
col·laboració de l’IME, i que va consistir en una excursió amb destinació a
Sant Adrià del Besòs. La propera es farà el 6 d’agost cap a Montmeló | RJ
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al Casal Esportiu d’estiu municipal
S’allargaran fins al 28 de juliol i gairebé un centenar d’infants fan l’específic de futbol

FOTOS: RAFA JIMÉNEZ

Rafa Jiménez | M"!
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personal al Campionat d’Espanya cadet a l’aire lliure
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participant als Casal Esportiu
d’Estiu que organitza l’Institut
Municipal d’Esports i Lleure i
que van començar el 26 de juny
–487 ho fan al casal general i
93, al de futbol. Les activitats,
que s’allargaran fins al 28 de juliol, es desenvolupen a diversos
equipaments esportius del municipi com l’estadi de la Ferreria, el
pavelló Miquel Poblet i la Zona
Esportiva del centre.

El jugador montcadenc del juvenil del BM Granollers ha estat
convocat per la Federació Espanyola d’Handbol per formar part
de la selecció que participarà al
Festival Olímpic de la Joventut
Europea que se celebrarà entre el 22 i el 29 de juliol a Gyor
(Hongria). Aquesta competició
multiesportiva de periodicitat bianual s’organitza des del 1991
i està destinada a joves esportives de la cinquantena de països
que formen part de l’associació
de Comitès Olímpics Europeus
–l’última edició es va disputar a Tiflis (Geòrgia), al 2015. Abans de
conèixer la seva convocatòria, Quirós, de 16 anys, va participar en
unes jornades de tecnificació que la federació va organitzar entre
el 22 i el 30 de juny al Centre d’Alt Rendiment de Sierra Nevada,
a Granada | RJ

8 "*& ,)- E! fent patinatge a la pista exterior de l’escola Reixac

FAMÍLIA QUIRÓS

el Festival Olímpic de la Joventut Europea
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L’atleta cerdanyolenc de la Joventut Atlètica Montcada va participar
l’1 i el 2 de juliol al Campionat d’Espanya cadet a l’aire lliure que es va
disputar a Múrcia. De la Torre, de
14 anys i que al març va disputar
el Campionat d’Espanya en pista
coberta a Antequera (Màlaga), va
córrer la cursa dels 3.000 metres i
va acabar a la 15a posició, fent un
temps de 9:26.77 i rebaixant en
cinc segons la seva millor marca
personal | RJ
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Campionat d’Espanya benjamí disputat a Almería
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La jugadora del CTT La Unió va
participar entre el 30 de juny i el
2 juliol al Campionat d’Espanya
de la categoria benjamina que
es va disputar a Almeria. A la
categoria individual, Aguado va
acabar la primera fase a la tercera posició del grup 3r amb un
balanç d’una victòria i dues derrotes i no va poder classificar-se
per a la segona fase. La montcadenca també va disputar la competicio de dobles, fent parella amb
Míriam Parente (CTT Ripollet). Ambdues –a la foto– van superar la
primera ronda, però van caure eliminades als vuitens de final per
Maria Berzosa i Lucía Sánchez, de Castella i Lleó (3-1) | RJ

a la prestigiosa Granollers Cup
Mireia Heredia i Claudia Girondo, del CH La Salle, van participar amb la selecció catalana cadet
a la 19a edició de la prestigiosa
Granollers Cup que es va disputar entre el 28 de juny i el 2 de
juliol. L’equip català va arribar
fins als vuitens de final. El CH
La Salle també hi va participar
amb quatre equips masculins (un
infantil, un cadet i dos juvenils) i
dos femenins (un infantil i un cadet). El cadet femení i el juvenil A
van arribar a la fase final | RJ

FOTOS: PERE DE LAMO

Van participar sis equips i dues jugadores cadet van formar part de la selecció catalana

Heredia i Girondo, amb la selecció catalana

KORFBAL
\a pokkjÐ kacahaba pecpfþs ÿnalitza el Mundial de la

seva categoria en una discreta vuitena posició
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El club vermell va organitzar l’1
de juliol al pati del col·legi Elvira
Cuyàs el seu últim sopar abans
de la creació del nou Futbol
Base Montcada. La trobada, que
va comptar amb la presència
del regidor d’Esports, Salvador
Serratosa (ERC), va servir per
homenatjar els diferents equips
de l’entitat –a la foto, el juvenil | RJ
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La selecció catalana sots-17 va
acabar a l’antepenúltima posició al Mundial de la categoria
que es va celebrar entre el 23
i el 25 de juny a la ciutat holandesa d’Schijndel. L’equip
català, que va comptar amb la
participació de sis jugadors de
l’AEE Montserrat Miró –Glenda
Jiménez, Pau Segura, Mario
Giménez, Albert Góngora, Aitana Segura i Luis Hernández
(ambdós a la foto)–, només va
poder guanyar un partit –contra
Portugal (10-11)– dels set que
va disputar al torneig | RJ
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