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El C.E. Sant Celoni presenta els
seus equips de futbol

El C.E. Sant Celoni ja disposa d’una
secció de voleibol femení

El C.E. Sant Celoni està format per un centenar de jugadors de
diverses categories (FOTO: P&P)

L’equip de voleibol femení està format per catorze noies d’entre 18
i 30 anys (FOTO: C.E. Sant Celoni)

SANT CELONI.- Els 13
equips de les diverses
categories del C.E. Sant Celoni
van fer el 22 de novembre la
presentació pública davant
l’afició. Més d’un centenar de
jugadors masculins i femenins
des de l’escola fins al primer
equip, passant pel recentment
format equip de voleibol femení van desfilar pel camp de
futbol amb la presència de
l’alcalde de Sant Celoni,
Francesc Deulofeu, i el regidor
d’Esports, Miquel Negre.
El president de l’entitat,
Albert Miró, va remarcar el fet
que el club aquest any ha
crescut i que els valors que
s’inculcaran a tots els seus
jugadors són el respecte al
rivals, als àrbitres, l’amistat
entre els jugadors i “a més
volem que hi hagi a disposició
dels jugadors un reforç escolar
perquè desitgem que les per-

SANT CELONI.- El Club
Esportiu Sant Celoni va fer la
presentació oficial del nou
equip de voleibol femení el
diumenge 22 de novembre.
Es tracta d’una iniciativa que
un grup de noies d’entre 18 i
30 anys del municipi van posar en marxa el passat mes
de maig amb l’objectiu de
consolidar un equip que contribuirà a ampliar l’oferta esportiva femenina de Sant Celoni.
L’equip, que compta amb
una vintena de jugadores, entrena cada dimarts i dijous al
vespre al pavelló esportiu de
Sant Celoni i ja ha disputat
alguns partits amistosos amb
els equips de Breda i Llinars.
L’entrenador és Josep Bernabeu (53 anys), que porta 28
anys practicant el voleibol a

sones es formin”. Segons Miró,
el club cada vegada més s’anirà implicant en les activitats
socials del municipi com el
Carnestoltes o la festa Major
perquè “es tracta de fer una
gran família”.
El regidor d’Esports, Miquel
Negre, va destacar que en el
decurs de l’any vinent s’elevarà la paret del perímetre del
camp de futbol per evitar que
les pilotes surtin fora del camp
i alhora destacà que “m’ha fet
molta il·lusió que el s’hagi
format un equip de voleibol”.
Finalment, Francesc Deulofeu, va repetir el que pocs dies
abans ja havia dit en l’acte de
presentació dels equips de la
Penya Barcelonista en el sentit
que el nom de Sant Celoni s’ha
de portar amb orgull “per tots
els camps on es vagi a jugar
perquè amb l’esport es formen
les persones”. /JP

la comarca i que compta amb
quatre anys d’experiència
com a entrenador a equips
com el de Sant Esteve de
Palautordera, Breda i Arbúcies.
Després de set mesos
entrenant i aprenent la metodologia d’aquest esport,
l’equip va decidir integrar-se
en el Club Esportiu Sant
Celoni el passat mes d’octubre. Les jugadores es troben
encara en fase d’aprenentatge però les previsions és
que l’equip es federi el proper
mes de març per poder disputar partits oficials de la
lliga catalana.
El mateix diumenge 22 de
novembre, el club va fer la
presentació oficial i l’equip
jugà un partit de demostració.

Les fotos de la presentació dels equips a
www.laviladigital.com

Campionat de Catalunya de Shito Ryu de karate
SANT CELONI.- El Karate Club Just ha assolit uns excel·lents
resultats en el darrer Campionat de Catalunya de Shito Ryu.
En aquest sentit David Pou Turón i Joan Francesc Barril Tomàs,
per tercer any consecutiu han aconseguit ser els primers
classificats en les categories que els correspon, però també
altres components del club van pujar al podi.
Classificacions:
Modalidad de KA
ATT A :
Aleví femení : Laura Pino Funuyet 2a; Infantil masculí:
Jordi Mesa Guillamet 1r; Juvenil femení: Alba Pou Turón 3r;
Cadet masculí: Joan Francesc Barril Tomas 1r.
Modalidad de KUMITE:
Infantil masculí: Andreu Benedi Almenara 1r; Juvenil femení:
alba Pou Turón 1r; Cadet masculí: Joan Francesc Barril Tomàs
1r; Jordi Boix Serrano 2n; Junior masculí: David Pou Turón 1r;
Ca d e t / J u n i o r fe m e n í : A n n a M a r i a To ra n z o G r a ci a 1 r ;
Minerva Balaña Gómez 3a, Elisabet-Rose Peabody 3a. /R

