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argentí Gabriel del Río (CA 
Sestao) ha estat el guanyador 
de la 23a edició de l’Open In-
ternacional Ciutat de Montca-
da que va organitzar la Unió 
Escacs Montcada entre el 25 
de juny i el 3 de juliol a l’Espai 
Cultural Kursaal. El torneig es 
va decidir a l’última jornada 
quan Del Río, qui ja era líder, 
va fer taules amb l’armeni Ka-
ren Grigoryan, número u del 
rànquing inicial. El nou campió 
va repetir la victòria que ja va 
aconseguir al 2011 gràcies als  
7,5 punts que va acumular des-
prés de 9 rondes, acabant per 
davant del català Marc Narciso 
(Escola d’Escacs de Barcelona) 
i del polonès Jacek Stopa. Nas-
cut a l’Argentina fa 39 anys, el 
guanyador de la 23a edició de 
l’Open Ciutat de Montcada 
viu a Espanya des que tenia 12 
i és membre del Club Ajedrez 
Sestao, tot i que resideix a Ma-
drid. “Aquest Open sempre és 
molt fort perquè hi ha molt 
nivell. La meva darrera par-
ticipació, al 2012, va ser un 
desastre perquè vaig jugar 
molt malament i no tenia 
ganes de tornar. En aquesta 
edició m’ha anat tot sobre 
rodes i m’he reconcilitat amb 
el torneig”, ha comentat Del 
Río, qui ocupa el número 20 

del rànquing estatal i que va ser 
subcampió d’Espanya a la ca-
tegoria absoluta als anys 2003 
i 2006.
Al grup B, el guanyador fi nal 
va ser el català David Vigo (CE 
Catalunya) amb 7,5 punts. El 
segon i el tercer classifi cats van 
ser Guillem Mut (Espiga de Les 
Corts) i Gerardo Palacios (Sant 
Feliu CEUC). Tot i la reducció 
de participants al grup B, el pre-
sident de l’UE Montcada, Artu-
ro Vidarte, es felicita pel “nivell 
de competitivitat i igualtat” 
que s’ha vist en un torneig que 
va permetre que dos escaquis-
tes, el francès Sevan Buscara i el 
nord-americà Steve Gurevich, 
obtinguessin les normes de 
Mestre Internacional. Un cop 
acabat el torneig, Vidarte tam-
bé va expressar el seu desig que 
amb el canvi del govern muni-
cipal, pugui millorar el diàleg 
entre l’entitat i l’Ajuntament.

Clausura. La jornada de clausu-
ra de l’Open es va celebrar el 
3 de juliol i va comptar amb 
la presència dels responsables 
de l’empresa Lafarge, patroci-
nadora principal del torneig, i 
l’alcaldessa Laura Campos, qui 
va agrair la feina feta per l’UE 
Montcada i va destacar els be-
nefi cis dels escacs des del punt 
de vista del desenvolupament 
personal.
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L’escaquista espanyol d’origen argentí, campió al 2011, va repetir victòria a la 23a edició disputada entre el 25 de juny i el 3 de juliol

ESCACS
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FUTBOL
L’UE Sant Joan-Atlètic tanca la plantilla 

amb sis fi txatges. Entre ells, Carlos 

Mellado, ex del Cerdanyola i el Ripollet
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El Teatre Municipal es va omplir 
el 2 de juliol amb una nodrida re-
presentació de l’esport montcadenc 
que va assistir a l’entrega dels Pre-
mis Esportius 2015 que va organit-
zar l’Institut Municipal d’Esports 
i Lleure amb la col·laboració de 

Montcada Comunicació. Marina 
Castro i Aitor Martín van ser els 
grans triomfados d’una nit que va 
reconèixer la tasca d’altres esportis-
tes que han brillat durant l’última 
temporada. L’emoció en el record 
als que ja no hi són i la diversió 
també van ser protagonistes.

Reconeixements, 
diversió i emoció en 
una gala per al record
L’IME va lliurar el 2 de juliol els seus guardons anuals 
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Jaume Puig (CH La Salle) va ser considerat l’entrenador més destacat
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La Unió Esportiva Sant Joan-
Atlètic i el Cerdanyola del Vallès 
FC han signat un acord de col-
laboració que determina que el 
club de Can Sant Joan es conver-
teix en fi lial de l’equip cerdanyo-
lenc. El conveni, que ja té el vis-
tiplau de la Federació Espanyola 
de Futbol, permetrà que la Unió
tingui l’opció de reforçar-se du-
rant la temporada amb jugadors 
sots-23 que provinguin del club 
veí que juga a Tercera Divisió. 
L’acord signat és estrictament a 
nivell esportiu ja que les dues en-
titats mantindran la seva autono-
mia. “És un conveni positiu per 
a ambdues parts. El Cerdanyo-
la FC té controlats nois que, en 
època de juvenil, han jugat en 
categoria nacional. Conèixer 
la Segona Catalana els pot ser-
vir per continuar formant-se i 
nosaltres ens podrem reforçar 
amb futbolistes de nivell”, ha 
comentat el president de l’UE 
Sant Joan, José González, qui vol 
deixar clar que aquest acord no 
trenca la vinculació signada l’any 
passat amb l’UD Santa María i 
l’EF Montcada. 

De moment, el tècnic José Ma-
nuel Martín ‘Pinti’ ha planifi cat 
el seu equip per a la propera 
temporada sense tenir en compte
aquest acord de fi liació. “El Cer-
danyola FC té jugadors molt 
interessants, però nosaltres 
hem fet la nostra plantilla. 
Comptem amb el que tenim 
i ja es veurà el que pot pas-
sar d’aquí a uns mesos”, ha 
dit ‘Pinti’, qui el 3 de juliol va 
participar en l’acte de presenta-

ció de cinc fi txatges que es va 
fer a l’estadi de Can Sant Joan. 
Les noves incorporacions són 
el porter Carlos Mampel (Ripo-
llet), els defenses Dani Moreno 
(Canyelles) i Carlos Castañeda 
(Guineueta), els migcampista 
Jonathan Paredes (Guineueta) i 
el davanter Carlos Mellado (Ri-
pollet). A última hora, també es 
va anunciar la contractació de 
Tomás García (Besòs Barón de 
Viver), qui substituirà Esteban 

Rubio. “Aquests fi txatges ens 
aporten encara més qualitat i, 
sobretot, veterania”, ha dit ‘Pin-
ti’. L’equip començarà la pretem-
porada el 17 d’agost. 

Junta directiva. Atenent les de-
mandes del tècnic per renovar, la 
junta directiva s’ha ampliat amb 
tres incorporacions que ajuda-
ran en el dia a dia del club. Es 
tracta de Juan Pérez, Dani Sosa i 
l’exjugador Ezequiel Mora. 
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per ser el fi lial del Cerdanyola FC
Antonio Hernández, qui va ser 
president de l’UE Sant Joan-
Atlètic a principis de la dècada 
dels 90, va morir el 9 de juliol 
als 69 anys després d’una llar-
ga malaltia. Juntament amb al-
tres expresidents, Hernández 
va rebre un homenatge a l’esta-
di municipal de Can Sant Joan 
al maig de 2013 amb motiu 
del 25è aniversari de la Unió 
Esportiva Sant Joan-Atlètic, 
que va expressar públicament 
el seu condol a la família. La 
cerimònia d’acomiadament es 
va fer l’11 de juliol al tanatori 
de Collserola | RJ 

Dol per la mort 
de l’expresident 
Antonio 
Hernández
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Cinc dels nous fi txatges de l’UE Sant Joan-Atlètic amb el cos tècnic i la junta directiva ampliada durant la presentació que es va fer el 3 de juliol 
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Rubén Serrano, del Club Shi-
Kan, s’ha proclamat doble cam-
pió d’Espanya de karate, a ni-
vell individual i fent equip amb 
el Club Natació Barcelona, a la 
disciplina Shobu Ippon durant 
el 27è Campionat Nacional de 
Karate Shotokan que es va dis-
putar l’11 de juliol a Chiclana 
(Cadis). Gràcies a aquest resul-
tat, Serrano s’ha classifi cat per 
al Campionat d’Europa que es 
disputarà a Polònia a l’octubre 
i per al Mundial que es farà a 
Londres al desembre | RJ 

Va guanyar a nivell individual i per equips amb el CN Barcelona

KARATE

� ¡¢£ Serrano, doble 
campió d’Espanya

J3=g� �<44��"7 amb un dels seus tècnics

Isidoro Aparicio marxarà l’1 
d’agost a l’Iran per intentar pujar 
el Damavand, el volcà més alt 
d’Àsia (5.670 metres). El mont-
cadenc, soci del CEAV, anirà 
acompanyat per Ulpan Rinat, 
escaladora de Kazakhstan que 
viu a Barcelona. Les baixes tem-
peratures, que poden arribar a 
-20C, la neu, el gel i el mal d’alça-
da són algunes de les difi cultats 
que haurà de superar Aparicio, 
qui comptarà, per tercera expe-
dició consecutiva, amb el patro-
cini de l’empresa Lafarge | RJ 

Situat a l’Iran, és el volcà més alt d’Àsia amb 5.670 metres

MUNTANYISME
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pujar el Damavand

]65:"4" Aparicio prepara una nova aventura
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TAMBÉ ha estat 
NOTÍCIA...

±² ³´µ¶·¸¹¸ i UE Sant Joan-

Atlètic jugaran al grup 2n de 

Segona Catalana. La lliga co-

mençarà el 6 de setembre i els 

derbis es disputaran el 15 de 

novembre i el 17 d’abril –el de 

la primera volta serà a l’estadi 

de Can Sant Joan.

El Broncesval Montcada ha 

tancat la seva plantilla per a 

la propera temporada amb el 

fi txatge de Freddy, jugador de 

26 anys que ocupa la posi-

ció d’ala. Finalment, el porter 

Isaac Fernández no seguirà al 

club i marxa al Castelldefels.

Més informació a 
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A partir de l’1 de setembre, es podran fer les inscripcions per als tallers 

i cursos esportius que organitza l’IME. L’Ajuntament ha editat uns fulle-

tons amb informació sobre preus, horaris i espais on es desenvoluparan 

aquestes activitats que començaran a partir del 14 de setembre | RJ

Enric Dalmau, de la JAM, va 
guanyar a la categoria màster la 
cursa Bagà-Berga Trail Nit que 
es va disputar el 4 i el 5 de juliol 
i que forma part de la Copa Ca-
talana de Curses de Resistència 
de Muntanya. Ernesto Romero 
(Nutrisport-Maes) va abandonar 
per un tall de digestió.

Non Stop Madrid-Lisboa. Ernesto 
Romero participarà en aquesta 
prova de mountain bike que es 
disputarà entre el 25 i 27 de se-
tembre. Formarà part de l’equip 

Nop System Team Race ‘Ni Una 
Más’ amb Daniel Sánchez, Toni 
Sánchez i Jordi Adell | RJ 

ATLETISME DE MUNTANYA
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Dalmau i Ernesto Romero

Marina Castro s’ha tornat a 
proclamar campiona d’Espanya 
júnior als 800 metres lliures 
després de guanyar la cursa 
que es va disputar el 9 de juliol
al Campionat d’Espanya Abso-
lut i Júnior celebrat a Barcelona. 
Marina, nedadora de 16 anys 
del CN Sabadell, va fer el millor 
temps amb 8:59.24.
La montcadenca també va acon-
seguir la medalla de plata a la 
prova dels 400 metres lliures amb 
un temps de 4:23.97 i va nedar 
les fi nals dels 200 metres lliures 
i dels 400 metres estils, acabant 
a la vuitena i a la novena posició 
respectivament. Castro va ser 
quarta a la prova dels 4x200 

metres amb el seu equip del CN 
Sabadell. 

Propers reptes. Marina  Castro 
afrontarà entre el 22 i el 24 de 

juliol a Mataró el Campionat de 
Catalunya Absolut i Júnior com a 
preparació per al Mundial Júnior 
que es disputarà entre el 25 i el 
30 d’agost a Singapur. 

NATACIÓ
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d’Espanya júnior als 800 metres lliures
La nedadora del CN Sabadell, de 16 anys, revalida el títol i obté la plata en els 400 

C�45��  �6�4"7 en plena cursa, al Campionat d’Espanya Absolut i Júnior disputat a Barcelona
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Rafa Jiménez | J<:�995@
Una setantena de nedadors es van inscriure al campionat

Bona participació al 
el Vila de Montcada

Una setantena de nedadors 
van participar el 9 de juliol 
al 26è Campionat de Natació 
Vila de Montcada que va orga-
nitzar l’IME a la piscina d’estiu 
de la Zona Esportiva Centre. 
La competició va començar 
amb les proves individuals de 

diferents categories, des de 
prebenjamí fi ns a veterans. 
Abans de les curses de relleus, 
es va poder veure una petita 
exhibició per part d’un grup 
de nens i nenes que fan natació 
als Casals Esportius d’Estiu de 
l’IME | RJ 
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Un total de 20.125 metres van 
ser nedats per 38 persones el 12 
de juliol durant la celebració a 
Montcada Aqua de la 22a edició 
del ‘Mulla’t’ per l’esclerosi múlti-
ple. 107 persones es van llençar 
de forma simultània a la piscina i 
es van recollir 656 euros, 200 en 
donatius i 456 amb la venda de 
material promocional | RJ 

Montcada neda 
20.125 metres 
en el ‘Mulla’t’  ÜÝ Þßàáân estudia la situació de la piscina

Un grup de ciutadans ha  iniciat

una campanya a la plataforma 

change.org per demanar millores a 

la piscina d’estiu del carrer Bona-

vista. La petició, que al tancament 

d’aquesta edició havia recollit 240 

signatures, demana una reduc-

ció de les tarifes, una millora de 

la seguretat i que s’adapti per a 

tots els públics. Davant d’aquesta 

petició popular, el nou govern mu-

nicipal s’ha compromès a estudiar

la situació actual per valorar pos-

sibles propostes de millora. D’altra 

banda, i arrel d’alguns actes incí-

vics que s’han viscut últimament 

a la piscina d’estiu, l’Ajuntament 

s’ha reunit amb els usuaris que 

han provocat aquestes situacions i 

ha anunciat que, en cas de reinci-

dència, estudiarà les mesures que 

es poden arribar a aplicar | RJ

L’alcaldessa Laura Campos i els regidors Ana Ballesta i Salvador Serratosa van participar en el salt

Sebastià Serrat i Eugenio Díaz van rebre una distinció

El CH La Salle reparteix els 
seus premis de temporada

El CH La Salle va fer el 4 de juliol
al restaurant Can Piqué el sopar 
de fi  temporada que va servir per 
reconèixer la tasca d’equips i per-
sones vinculades al club. Tots els 
conjunts van rebre el premi ta-
ronja mentre que els dos sèniors
A es van emportar el llimona 

–aquests dos equips també van 
ser reconeguts pel seu rendi-
ment. Sebastià Serrat va rebre 
la insígnia del club mentre que 
Eugenio Díaz va obtenir un re-
coneixement especial. D’altra 
banda, Josep Maresma és el nou 
director esportiu de l’entitat | RJ  
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Dalmau va guanyar la Bagà-Berga a la categoria màster Eva Nieto i Carles Cirera (Team 
Dynamik) van ser segons en 
sènior I llatí a la prova del cir-
cuit de la World Dance Sport 
Federation que es va disputar 
entre el 3 i el 5 de juliol a Düs-
seldorf (Alemanya). Xavier
Otamendi i Lourdes Domínguez, 
alumnes de l’escola Eva Nieto, 
van guanyar a la sènior II | RJ 

Nieto i Cirera, 
segons a 
Düsseldorf

BALL ESPORTIU
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