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Magalí Miracle (a l’esquerra) regidora d’Esports, amb alguns dels atletes permiats del CA Sant Celoni, en l’entrega de diplomes d’aquest divendres

El Pòdium de 
Sant Celoni 
homenatja 318 
esportistes locals

Sant Celoni

La festa de l’esport celoní, 
el Pòdium, es va celebrar 
divendres a la tarda als jar-
dins de la Rectoria Vella de 
Sant Celoni per reconèixer 
públicament la trajectòria 
de més de 300 esportistes 
locals que han aconseguit 
millors resultats durant la 
temporada 2012/2013. En el 
Pòdium es va premiar fins a 
14 atletes del Club Atletis-
me, 35 esportistes del Club 
Kàrate Just, 6 equips del 
Club Bàsquet, 3 equips del 
Club Esportiu, 1 equip del 
Club Futbol Sala, 1 equip 
del Club Patinatge, 3 equips 
del Club Tennis, 4 equips 
de la Penya Barcelonista i 
1 conjunt del Club Petanca 
les Borrelles. Aquesta era 
la quarta edició de la festa i 
hi van assistir centenars de 
persones. 
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La federació remodela la categoria i el club granollerí pot assumir l’ascens assolit per l’equip

El KH-7 BM Granollers femení 
jugarà a la divisió de plata

El KH-7 BM Granollers va aconseguir l’ascens fa setmanes i va ser objecte d’una recepció oficial a l’Ajuntament

Granollers

L.C./R.S.

La Federació Espanyola 
d’Handbol va aprovar, aquest 
dissabte, la proposta de 
remodelació de les categories 
de plata estatals masculina i 
femenina. L’ens ampliarà els 
grups en què es divideix la 
competició perquè els clubs 
estalviïn en desplaçaments i, 
d’aquesta manera, evitar que 
molts hagin de renunciar a la 
categoria. Un dels equips que 
es beneficiarà directament 
d’aquesta remodelació és el 
KH-7 BM Granollers sènior 
femení, que va assolir fa 
setmanes l’ascens a Primera 
Estatal –la categoria just per 
sota de la Divisió d’Honor– i, 
gràcies a aquesta remodela-
ció, hi podrà jugar.

Així, l’equip que entrena 
Carles Viver torna a la divi-
sió de plata després de tres 
anys; en aquest període les 
granollerines s’han quedat a 
les portes de l’ascens: fa dos 
anys, els va anar d’un gol; 
l’any passat, de dos. “Estem 
molt contentes. Primer que 
res per l’handbol, perquè 
la remodelació ajudarà a 
potenciar l’handbol femení a 
Espanya; i després, perquè fa 
tres anys consecutius que ho 
intentem”, explica Anna Pi, 
una de les jugadores. La Pri-
mera Estatal femenina, que 
fins ara s’estructurava en dos 

grups de 12 equips, quedarà 
dividida en quatre grups de 
10. D’aquesta manera, i a fal-
ta de concreció, el KH-7 BM 
Granollers estarà enquadrat 
en un grup d’equips de la 
zona de Catalunya, Aragó, 
València i Balears.

Pel que fa a la categoria 
masculina, finalment el 
gruix de la federació ha 
estat sensible a la delicada 
situació econòmica de molts 

clubs i també ha remodelat 
la competició: dels quatre 
grups de 14 equips que hi 
havia fins ara, es passarà a 
sis de 14, un dels quals aple-
ga tots els equips catalans. 
Això permetrà equips com 
el KH-7 BM Granollers o el 
BM la Roca assumir l’accés 
a aquesta categoria, en cas 
d’aconseguir-lo. En previsió 
que l’assemblea de la federa-
ció no aprovés aquesta remo-

delació, el BM Granollers 
va decidir fa unes setmanes 
cedir la plaça obtinguda a 
Divisió d’Honor B al Chapela 
de Galícia.

D’altra banda, i entre 
altres acords, l’assemblea 
va tancar les dates d’inici 
de la propera lliga Asobal 
2013/2014. La competició 
domèstica començarà el cap 
de setmana del 14 i 15 de 
setembre.

El CF Caldes 

acaba la 

temporada amb 

partits contra 

equips de renom 

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

Els equips del cadet i del 
juvenil del CF Caldes van 
enfrontar-se aquest cap de 
setmana contra el Barça, el 
Jàbac de Terrassa i el Vilassar 
de Mar, en uns partits 
emmarcats dins dels actes 
del centenari del club. El 
cadet A del Caldes va perdre 
dissabte contra el Jàbac (0-8) 
mentre que el cadet B local 
va perdre per 0 a 9 contra el 
Vilassar. Per la seva banda, el 
juvenil A del Caldes tampoc 
va aconseguir un bon resul-
tat i va acabar perdent per 1 
a 5 davant el Barça. El Juvenil 
B tampoc va poder evitar la 
derrota contra el Sabadell 
(2-4). “Feia set mesos que la 
Junta i els voluntaris orga-
nitzàvem l’activitat, i trobem 
molt positiu el fet d’aconse-
guir que vinguin equips de 
tant nivell al nostre poble”, 
assegura el vicepresident del 
CF Caldes, Xavi Ortega. 

La setmana passada van 
visitar el camp del Caldes 
equips de les categories com-
preses entre el prebenjamí 
i l’infantil del Llevant, del 
València i del Barça, entre 
d’altres. El club té previst un 
partit contra els veterans del 
Barça el 25 de setembre i a 
l’octubre es farà una exposi-
ció fotogràfica sobre els 100 
anys del club.


