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PREMIS ESPORTIUS
Els millors de la temporada 20162017, guardonats a la gala de l’IME
que es va celebrar el 6 de juliol
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Revolució a l’UE Sant Joan-Atlètic de Paco
Hidalgo amb la incorporació de 17 fitxatges
E        
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L’UE Sant Joan-Atlètic ja té dissenyat el seu segon projecte a Primera Catalana amb una revolució
tant a la banqueta, amb l’arribada
de Paco Hidalgo, com a la plantilla,
amb un total de 17 incorporacions.
Els fitxatges d’aquest estiu, la majoria dels quals es van reunir per primera vegada el 7 de juliol a l’estadi
de Can Sant Joan, han estat els porters Roberto Aguado (U. Bellvitge)
i Alfonso Medina (Ol. Can Fatjó)
i els jugadors Pepe González, Lluís
Bassa, Rubén Benítez, Ramon Fernández i Marc Rojas (Sant Cugat
Esport), Josevi, Antonio García,
Roberto Aguado, Sergi Moyano,
Robert Bargués i Ricky López (U.
Bellvitge), Pol Principal (CE Mercantil), Alejandro Moreno (Can
Buxeres), Damián Obispo (CE
Districte 030) i Edu Ferrer (UE
Sant Andreu). De la temporada
passada, continuen Fran Espinosa, Leo Cangiotti, Óscar Jiménez,
Marc Gracia, Víctor Ruiz i Juanjo
Navarro, mentre que Scott Sese
farà la pretemporada després de
recuperar-se d’una greu lesió.
“Hem fet aquesta primera trobada perquè els jugadors es comencin a conèixer i per transmetre la
nostra línia de treball que es basa
en la serietat, la puntualitat, la illusió i les ganes de millorar cada
dia, elements claus per poder
estar a l’alçada de la gran afició
que té l’UE Sant Joan-Atlètic”,
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ha comentat Paco Hidalgo, que
es marca l’objectiu d’aconseguir
la permanència. “Per pressupost
ens podem considerar la ventafocs del grup, però hem format
un equip jove que té experiència,
ambició i ganes de créixer”, ha
dit el tècnic.
Pretemporada. L’equip tornarà a la

feina el 7 d’agost i disputarà cinc
amistosos, com a visitant, contra el
juvenil de CF Mollet (13 d’agost),
l’UD Molletense (17), el CE Mataró (20) i el CE Premià (23) i, com
a local, contra l’EE Guineueta (27).

Debut contra el Lloret
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mat per Jordi Gallardo, que exercirà com a segon entrenador i director esportiu; Sebas Matos, com
a delegat; Antonio Martín, com a
preparador físic; i Jota, com a entrenador de porters –els cinc, a la
foto. L’UE Sant Joan començarà la
lliga el 3 de setembre a casa contra el CF Lloret i el seu primer partit
com a visitant serà el 10 de setembre, al camp del CE Sabadell B, un
dels descendits de Tercera | RJ
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L’esport local posa fi
a la temporada amb
la seva festa anual
Es va celebrar el 6 de juliol, al Teatre Municipal
Rafa Jiménez | `9- ,A+7 a199

La nedadora Marina Castro, per
tercer any seguit, i el jugador de
futbol sala Joan Paredes van ser
considerats com els millors esportistes de la temporada 2016-17
durant la gala que l’IME i Montcada Comunicació van organitzar

el 6 de juliol al Teatre Municipal.
El premi al millor tècnic va ser per
a Pago Aguado (CTT La Unió);
la JAM va recollir el guardó al millor club i el sènior A del CTT La
Unió va rebre el premi com l’equip
més destacat. El jurat també va entregar sis distincions especials.
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H 9- _nalització de l’acte, l’escenari del Teatre Municipal es va omplir amb una representació dels guanyadors i esportistes de diferents entitats
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Emilio León, reconegut a l’àmbit escolar

El culturista Miguel Millán, premi del jurat

Néstor Troncoso, al centre, va recollir el guardó de millor equip per al sènior A del CTT La Unió
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El jurat ha estat format per representats de les entitats, periodistes i treballadors de l’Ajuntament
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Joan Cervera, premi a la col·laboració altruista

Ilde Teruel (JAM) va recollir el premi al millor club

Jon Martín, premi a la repercussió internacional
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CD Montcada i UD Santa
María ja tenen calendari amb un total de cinc incorporacions
      

na, l’UD Santa María canvia de
grup i deixarà el 6è per formar
part del 9è. El conjunt de Robert
Villa, que iniciarà la pretemporada el 16 d’agost, debutarà el 2
de setembre a l’estadi de la Ferreria contra el CF La Torreta.
El primer partit com a visitant
el jugarà el dia 10 al camp de
l’UD Lourdes | RJ

FUTBOL SALA

Sergio González fitxa
pel Ribera Navarra FS
¨© ª«¬©® ¯°± ²³ª ©´ª « °µ ¶· ¸©±¹°µ³© ®º ³¯¹«» ²° ¹³¼¯±©

Sergio González jugarà durant
dues temporades a Primera Divisió amb el Ribera Navarra FS
després de l’acord amb el FC Barcelona, que mantindrà una opció
de compra. El montcadenc, de
20 anys, ha estat el segon màxim
golejador de 2a Divisió amb el

Barça B, amb qui s’ha proclamat campió de lliga. González,
que ha jugat sis partits a la
màxima categoria en dos anys
amb el Catgas E. Santa Coloma i el FC Barcelona, iniciarà
la pretemporada amb el club de
Tudela el 31 de juliol | RJ

Rafa Jiménez | *+,-../0

El Broncesval Montcada ha
confirmat els fitxatges per a la
propera temporada del porter
Francesc Marsal (Santvicentí)
i dels jugadors David Jiménez,
Javi Vázquez (ambdós de l’FS
Barri Can Calet), Carlos Naranjo (Nou Escorial) i Pol Sureda
(Alella). David Ortega i Néstor
Gómez seran baixa, mentre que
Pau Seijas i ‘Terry’ pujaran des
del juvenil que dirigirà Jaime
Martínez. “Continuem amb
una plantilla jove, però hem
incorporat gent veterana per
tenir un punt més de maduresa en moments clau”, ha dit
el tècnic Álex Fernández, qui a
partir del 17 d’agost treballarà
amb una plantilla de 14 jugadors
quan es recuperin els lesionats
Sergi Ceciliano i Arnau Santiveri.

RAFA JIMÉNEZ

El CD Montcada ja coneix quin
serà el seu primer rival en el retorn a Segona Catalana. L’equip
de José Antonio Montes jugarà
al grup 2n i debutarà el 3 de setembre al camp de l’Agrupació
Sant Andreu de la Barca. El dia
10 disputarà el seu primer partit com a local contra la Unificación Llefià. A Tercera Catala-

L’equip estarà format per 14 jugadors i seran baixa David Ortega i Néstor Gómez
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Curs de monitor. Organitzat per

l’escola d’entrenadors de la
Federació Catalana de Futbol,
es farà a l’estadi de la Ferreria
entre el 12 i el 28 de setembre,
excepte els dies de cap de setmana i amb un horari de tarda, de 18 a 22h. La superació

d’aquest curs significarà l’obtenció del títol de monitor de
futbol sala expedit per la RFEF
i amb validesa per a tot el territori espanyol. Les inscripcions
s’han de fer a la pàgina web
www.fcf.cat, a l’apartat de formació/afilicació al CTE.

HANDBOL

oveniment al primer equip del
CH La Salle que dirigirà Pau Lleixà
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Els lassal·lians començaran la pretemporada el 16 d’agost i disputaran cinc amistosos
El sènior A del CH La Salle inicia
un nou cicle amb Pau Lleixà a
la banqueta i un rejoveniment
de la plantilla després de la retirada de Xavi Benítez, Manel
Gàmiz i Chus Jiménez. El lateral
Marc Fàbregas (OAR Gràcia)
i el central Xavi Martín, que
jugava al màster lassal·lià, aportaran el punt de veterania a un
equip que s’ha reforçat amb
els joves David Heredia, que
és lateral dret, i el porter Raúl
Giménez (ambdós del BM La
Roca). Els juvenils Arnau Titos
i Mario Pérez s’incorporen al
primer equip, amb el que també
s’entrenaran els júniors Jeriam
Humanes, Joan Navarro i Adri
Reyes. Álvaro Pérez, Ismael Sobrino i Raúl Casado seran baixa.
El CH La Salle iniciarà la pretemporada el 16 d’agost, un mes

PERE DE LAMO

Les lligues de 2a i 3a comencen el 2 i el 3 de setembre

C9 a¦ }- D-99+ §- 8+3 57- -posta per la joventut i Pau Lleixà entrenarà el seu primer equip

abans de l’inici de la lliga, que estarà formada per 16 equips catalans. Els seus rivals en la preparació seran el Bordils (23 d’agost)
i el Parets (9 de setembre), a fora
de casa, i el FC Barcelona B (2),
el Calella (3) i el Poble Nou (10),
al pavelló Miquel Poblet.

      

Formació. El club ha fet una crida a través de les seves xarxes
socials per incorporar nois nascuts entre els anys 2000 i 2005
i noies nascudes entre 2003 i
2006 que vulguin formar part
d’alguns dels equips del planter
lassal·lià | RJ

lassal·lià

Manel Gàmiz, que és el nou director esportiu del CH La Salle després d’haver-se retirat com a jugador del primer equip, està treballant en la confecció
de tot el quadre tècnic del club. Óscar Ramírez –a la fotografia– serà el nou
entrenador del sènior femení que la temporada passada va baixar de Lliga
a Primera Catalana sense haver pogut guanyar cap partit. El CH La Salle
també ha comunicat que Javier Córdoba s’integrarà al cos tècnic del primer
equip i seguirà portant el sènior B. Alejandro Gómez serà l’entrenador del
juvenil masculí i de l’infantil femení; Álex Expósito continuarà sent el màxim
responsable del cadet femení mentre que Josep Maresma i Pere López es
faran càrrecs del cadet masculí i del cadet B femení, respectivament | RJ
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espanyola promesa la seva participació al FOJE

proclama doble campiona d’Espanya

El jugador montcadenc de 17 anys del BM Granollers disputarà a partir del
24 de juliol la competició d’handbol del Festival Olímpic de la Joventut Europea (FOJE) que se celebrarà entre el 22 i el 29 de juliol a Gyor (Hongria).
A la primera fase, la selecció espanyola promesa de Miguel Ángel Velasco
s’enfrontarà amb França (24 de juliol), Eslovènia (25) i Islàndia (26) | RJ

La montcadenca ha guanyat dues medalles d’or a les modalitats de combinat i equips
temps. Les amfitriones van
sumar un total de 110.7210
punts, superant el CN Eivissa i
el Club Mediterranea, ambdós
de les Illes Balears.
Moreno també va ser titular a
la final de combinat, on les nedadores fan una rutina lliure.
El conjunt granollerí, format
per 10 nedadores, va fer un
total de 58.5667 punts, tornant a quedar per davant dels
mateixos rivals balears.

‘MULLA’T’
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de la
jornada solidària pels malalts d’esclerosi múltiple

FAMÍLIA MORENO EGEDA

Anna Moreno Egeda, del CN
Granollers, va guanyar dues
medalles d’or al II Campionat d’Espanya Aleví Promoció
d’Estiu Trofeu Asisa que es va
disputar el 15 i 16 de juliol a
la capital del Vallès Oriental.
La montcadenca, d’11 anys,
va ser titular al conjunt format
per un total de 8 nedadores
que es va penjar l’or a la final
per equips, on les participants
han de fer les figures al mateix
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Un total de 400 euros recaptats i
21.075 metres nedats és el balanç
de la 24a edició del ‘Mulla’t per
l’esclerosi múltiple’ que es va fer el
9 de juliol a Montcada Aqua amb la
participació d’unes 150 persones,
entre les quals hi havia el president
de l’Institut Municipal d’Esports i
Lleure, Salvador Serratosa (ERC).
Aquest esdeveniment és una iniciativa organitzada per la Fundació
Esclerosi Múltiple | PA
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PATINATGE DE VELOCITAT

curs de creixement i consolidació
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XXVI Cursa del Raval disputada el 16 de juliol

L’entitat ha aconseguit aquesta temporada grans fites a nivell institucional i esportiu
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AEE MONTSERRAT MIRÓ

L’AEE Montserrat Miró va
celebrar el 8 de juliol un sopar
de germanor al pati de l’institut
per tancar la temporada 201617 en la que, segons els seus
responsables, ha assolit els seus
objectius de “créixer i consolidar-se” com a entitat esportiva
amb un nom propi al municipi
i “fer més visible un esport
com el korfbal que tants bons
valors aporta a la comunitat”. A nivell institucional, el
club va organitzar, amb la
col·laboració de l’IME, dues
jornades KIDS i una activitat
en el marc de la Festa Major i
també va presentar la seva candidatura per acollir l’Europa
Shield 2018, que finalment es
disputarà a Platja d’Aro.

}- 8-Ji9/- ,+ 9AHCC e173<+::-t Miró va tancar la temporada amb un sopar al pati de l’institut

dos jugadors a la selecció catalana sots-19 i amb sis a la sots-17,
que, a finals de juny, va disputar
el Mundial a Holanda. En aquesta selecció, el korfbal montcadenc
va aportar el 43% dels jugadors
(6 dels 14) i els representants locals van aconseguir el 80% dels
gols de l’equip català | RJ

A nivell esportiu, l’entitat ha
guanyat dues de les tres copes trimestrals a la categoria cadet i el
nou conjunt infantil està lluitant
per accedir a les finals. A 2a Divisió, el sènior va ser segon a la
lliga regular, tot i tenir la plantilla
amb la mitjana d’edat més baixa.
El club també ha contribuït amb

BÀSQUET

M. Ángel Ganella
dirigirà el sènior
A de l’UB MiR
wçæ¿
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La TriJAM, representada a l’Ironman de Frankfurt
ÛLZ SVLNSOÜSÜZ MÜ ON ÝVLÞßàá ON ZÜYYLâ MÜ SVLNSOâ MÜ ON Þßàá ãNU äNVSLYLäNV ÜO å
de juliol al Campionat Europeu d’Ironman que es va disputar a Frankfurt
(Alemanya) amb un combinació de natació (3,8 km), cursa en bicicleta
(180 km) i cursa a peu (42 km). A excepció d’Eric Teruel, que va haver
d’abandonar per problemes de salut, els altres cinc representants locals
–a la foto– van finalitzar la prova: Javi Castán (11h 51’16”, 1.414è de la
classificació general i 238è de la seva categoria), Álex Serrano (11h 27’
23”, 1.167è/179è), Eva Pupim (12h 25’ 57”, 1.734a/21a), Rubén Morente (10h, 5’ i 48”, 385è/73è) i David Artés (12h 03’ 31”, 1.536è/246è) | RJ

Miguel Ángel Ganella, extècnic
de l’UB MiR que aquesta temporada ha dirigit un conjunt sots-21
al Sabadell Sud CB, torna al club
blau per entrenar el primer equip
en substitució de Raúl Ortega,
qui va assumir la direcció després
de l’adéu de Marta Balaguer. Ganella liderarà el segon projecte a
Tercera amb “l’objectiu de recuperar sensacions després d’una
temporada complicada i crear
un grup que es divirteixi jugant, sense deixar de banda
els resultats”. L’equip iniciarà la
pretemporada a finals d’agost | RJ

El club va competir amb 35 patinadors. A la categoria de federats, Adrián
Rodríguez (mini/pre-benjamí), Mireia Téllez (benjamina/alevina) i Iván
Roldán (benjamí/aleví) van ser segons mentre que Eva Fernández (benjamina/alevina) va ser tercera. A la popular, María Rodríguez (de 7 a 12
anys), Alexa Blanca i Pau Chorro (de 13 a 18 anys), així com Álex Rahali
(més de 18 anys) van guanyar les seves curses. Van quedar segons Raúl
Fernández (de 13 a 18 anys), Jeanne Lucero i Juan Techera (més de 18
anys), així com la veterana Alicia Nieto. Marta Garrido (de 7 a 12 anys),
Noé Lumbreras i Danny Molina (més de 18 anys) van ser tercers | RJ

