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Si l’EC Granollers guanya aquest dissabte salvarà matemàticament la categoria

La permanència passa per Avià

FUTBOL

Granollers

R.S.

L’Esport Club Granollers té 
l’oportunitat, aquest dissab-
te, de segellar la permanèn-
cia a Primera Catalana i tan-
car una segona volta massa 
plena d’incerteses. Un triomf 
al camp de l’Avià (5 de la 
tarda) permetria a l’equip 
de Dani Rizaldos sumar tres 
punts que el deixarien mate-
màticament fora de la zona 
de descens, amb una jornada 
encara per jugar-se. 

Qualsevol altra opció dei-
xaria el futur dels granolle-
rins en mans dels resultats 
dels altres equips, i amb 
la possibilitat d’haver de 

jugar-se la permanència a 
l’últim partit de la tempora-
da, la setmana vinent amb 
un rival directe en la lluita 
per evitar el descens, el San 
Cristóbal. L’entrenador gra-
nollerí alerta del perill del 
partit d’Avià, però es mostra 
confiat en les possibilitats i 
la bona dinàmica de l’equip. 
“L’Avià és un rival difícil al 
seu camp. Són molt ràpids i, 
si bé és cert que darrerament 
han tingut alguns entrebancs 
i han canviat l’entrenador, 
ara arriben a aquest final de 
temporada molt bé. Costarà 
guanyar, però nosaltres tam-
bé arribem en un molt bon 
moment i ens veiem capaços 
de sumar els tres punts allà; 
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Dani Rizaldos, tècnic del Granollers

estem jugant contra rivals de 
la nostra lliga, i en aquesta 

lluita tenim una bona planti-
lla”, comenta el tècnic.

RIZALDOS NO SEGUIRÀ LA 
PROPERA TEMPORADA

Dani Rizaldos ha confirmat 
a aquest periòdic que la pro-
pera temporada no seguirà 
al capdavant del primer 
equip de l’EC Granollers. 
El tècnic, que fins ara com-
pagina aquesta tasca amb 
la de director esportiu del 
club, està en converses amb 
diversos tècnics i la setmana 
vinent preveu poder triar-ne 
un. Rizaldos va prendre les 
regnes de l’equip al febrer, 
en substitució del destituït 
Juanmi Álvarez.

El Mollet es pot 
salvar només 
amb un empat

R.S.

El CF Mollet UE es troba 
en una situació un pèl 
més còmoda que l’EC 
Granollers. L’equip de 
Claudio Festa és a quatre 
punts de la cinquena plaça 
començant per la cua –la 
primera que podria abocar 
un equip al descens, tot i 
que és poc probable–, i, per 
assegurar la permanència 
matemàtica, en tindria 
prou empatant aquest diu-
menge (12 del migdia) a 
casa, contra el Sant Quirze 
del Vallès, i esperar que el 
San Cristóbal empatés o 
perdés. Un triomf molletà 
asseguraria la salvació i 
permetria al club tancar 
la lliga, la setmana vinent, 
amb total tranquil·litat.

La samarreta, triada per votació popular, l’ha dissenyat el jugador de l’aleví del club, Adrià Rius

Joan Cañellas intervé en el 
disseny guanyador de la nova 
samarreta del CH Palautordera

Santa M. de Palautordera

J.B.M.

La propera temporada els 
equips del CH Palautordera 
portaran la nova samarreta 
dissenyada pel jugador de 
l’aleví Adrià Rius i acabada 
de retocar per Joana Pujol 
–de Marduix Titelles– i el 
jugador palauenc de l’Atléti-
co de Madrid, Joan Cañellas. 
Aquest disseny va guanyar 
el concurs convocat pel club 
per trobar una samarreta 
personalitzada i “que acabés 
amb els problemes que hi 
havia quan la marca canviava 

els dissenys cada tempo-
rada”, explica el president, 
Josep Lluís Sala. Uns 50 
dissenys van participar en el 
concurs, que es va decidir per 
votació popular. La samarre-
ta respecta el color verd del 
club. A la part de davant hi 
ha l’escut, el dorsal i la frase 
“Treballem per un somni”. 
A la part posterior destaca 
el perfil del Montseny en el 
canvi de tonalitat del color 
verd, la senyera, el dorsal i 
els noms del jugador i del 
club. A les mànigues hi ha 
l’any de fundació de l’entitat 
(1956) i les sigles CHP. 

HANDBOL

La PB Sant Celoni ha assolit l’ascens amb la plantilla més jove de la categoria i en el primer any d’existència

El PB Sant Celoni puja a 
Tercera en l’any del debut
Sant Celoni

EL 9 NOU

El primer equip de la Penya 
Barcelonista Sant Celoni ja 
és virtualment equip de Ter-
cera Catalana després de pro-
clamar-se campió del grup 
9 de Quarta, diumenge en 
l’última jornada. El conjunt 
celoní va assolir el títol des-
prés de guanyar al camp de 
l’Olímpic la Garriga (0-2).

D’aquesta manera, l’entitat 
–tradicionalment dedicada 
a l’esport de base– assoleix 
l’ascens en l’any de debut 
del primer equip; el club va 

crear la primera plantilla per 
donar continuïtat als juga-
dors del juvenil i motivar els 
més petits. La plantilla de 
la Penya Barcelonista Sant 
Celoni, dirigida per Carlos 
Segura, ha estat la més jove 
de la categoria i ha assolit 
l’ascens després d’una gran 
campanya: 19 partits gua-
nyats, 6 d’empatats i només 
3 derrotes; el conjunt del 
Baix Montseny ha marcat 
75 gols i n’ha encaixat 22. 
Per acabar la tempora-
da, la Penya Barcelonista 
Sant Celoni jugarà la Copa 
Catalunya.


