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Manel Pérez arrossega dolor en una espatlla i aquest dijous s’ha sotmès a una ressonància magnètica

Manel Pérez, baixa  
més que probable per 
al Fraikin-Cangas
Granollers

R.S.

El porter del Fraikin BM 
Granollers, Manel Pérez, és 
baixa més que probable per 
al partit de lliga que el seu 
equip jugarà aquest diven-
dres al vespre (20.45h, Palau 
d’Esports) contra el Cangas 
del Morrazo. Pérez, que a 
l’hora de tancar aquesta edi-
ció estava pendent de conèi-
xer els resultats d’una resso-
nància magnètica, arrossega 
dolor a l’espatlla quan realit-
za moviments ràpids amb el 
braç, per la qual cosa, aquest 
dijous el tècnic Llorenç Rue-
da pràcticament donava per 
fet que no podria comptar 
amb ell. “El més probable és 
que no jugui”, comentava.

Pérez, per tant, té tots els 
números per no poder ajudar 
els seus companys davant el 
Cangas, un equip que ocupa 
l’últim lloc de la taula amb 
només un punt i que, precisa-
ment per això, Llorenç Rue-
da el veu com un rival molt 
perillós. “No té absolutament 
res a perdre; si el guanyem, 
haurà perdut un partit més 
i, a més, fora de casa, la qual 

cosa no seria cap novetat per 
a ells. Malament faríem si 
no estiguéssim molt atents, 
sobretot tenint en compte 
els antecedents que tenim: 
quan hem jugat amb equips 
teòricament assequibles, o 
hem perdut o les hem passat 
magres”, reflexiona l’en-
trenador, que assegura que 
l’equip ha entès aquest mis-
satge. Llorenç Rueda alerta 
que el Cangas “és un equip 
molt ben treballat en el pla 
defensiu. Mou la pilota molt 
ràpidament i tots els juga-
dors es mouen contínuament 
sense pilota. Probablement 
no són jugadors d’una gran 
qualitat tècnica però a nivell 
col·lectiu donen molta quali-
tat a l’atac”, explica el tècnic 
granollerí del Fraikin.

AMB LA MORAL ALTA

El Fraikin BM Granollers ha 
sortit molt reforçat després 
de superar els setzens de 
final de la Recopa, el cap de 
setmana passat. “L’equip està 
cada cop millor, sobretot 
anímicament, que era el que 
més ens mancava. I és clar, 
en l’aspecte tècnic aques-

ta pujada d’ànims també 
es nota”, assegura Llorenç 
Rueda, que enumera alguns 
beneficis del doble partit 

contra l’Sloga Doboj bosnià. 
“Vam aconseguir alguns dels 
objectius que perseguíem: 
guanyar, repartir minuts 

entre els qui no en solen 
tenir gaires, i agafar aquest 
plus de confiança que ens 
mancava”, apunta.

El Barça Borges farà un 
entrenament a les Franqueses
Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

El FC Barcelona Borges 
s’entrenarà, aquest proper 
dimarts, al pavelló polies-
portiu de Corró d’Avall. Els 
jugadors que entrena Xavi 
Pasqual s’exercitaran entre 
les 10h i les 12.30h, i més de 
150 escolars del municipi 
assistiran a l’entrenament. 
L’equip blaugrana s’entre-
narà a les Franqueses, igual 
que ha fet en altres pobla-

cions per promocionar la 
secció d’handbol del club. 
D’aquesta manera, els assis-
tents podran veure de prop 
jugadors com Iker Romero, 
David Barrufet, Demetrio 
Lozano, Nagy, Rutenka, etc. 
Durant l’última mitja hora 
de l’entrenament (a partir de 
les 12h) els jugadors estaran 
en contacte directe amb els 
aficionats, que els podran 
demanar autògrafs i, fins i 
tot, fer algun llançament de 
penal.

El Karate Club Just, de Sant 
Celoni, obté set ors al català
Sant Celoni

EL 9 NOU

Els representants del Karate 
Club Just, de Sant Celoni, 
van tenir una actuació espec-
tacular en l’últim Campionat 
de Catalunya de Shito Ryu. 
En total, set primers llocs, 
dos segons i tres tercers, 
entre els quals destaquen les 
actuacions del júnior David 
Pou (campió en kumite) i el 
cadet Joan Francesc Barril, 
que han assolit l’or per ter-
cer any consecutiu; Barril 

va obtenir dos ors, en kata i 
kumite. Els altres membres 
del club que van proclamar-
se campions van ser Jordi 
Mesa (kata Infantil), Andreu 
Benedi (kumite Infantil), 
Alba Pou (kumite Femení), 
i Anna M. Toranzo (kumite 
Cadet/Júnior). Els segons 
llocs van ser per a Laura 
Pino (kata Aleví) i Jordi 
Boix (kumite Cadet), i els 
tercers, per a Alba Pou (kata 
Juvenil), Minerva Balaña 
i Elisabet-Rose Peabody 
(kumite Cadet/Júnior)


