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EL 9 NOU

ESPORTS

El CF Martorelles
presenta els seus equips
aquest divendres

Una delegació del club es va reunir amb el president de la Federació Espanyola dimecres

El BM Granollers vol aprofitar el
Mundial per trobar nous espònsors

Martorelles

El Club de Futbol
Martorelles farà, aquest
divendres, la presentació
de tots els seus equips i, a
més, retran homenatge al
primer equip femení que va
tenir l’entitat, ara fa 30 anys
–ara el club torna a disposar
d’equips femenins. Aquest
homenatge s’engloba dins
dels actes finals del 85è
aniversari del club. La presentació dels equips del club
començarà a les 7 de la tarda
i l’homenatge a l’equip femení de la temporada 1970/71
començarà a 2/4 de 10 del
vespre.

Granollers
X.M.

El Club Rugby
Parets entra en
competició
Granollers
GRISELDA ESCRIGAS

La delicada situació econòmica global, contextualitzada
al món de l’esport, fa que
els clubs esmercin tots els
seus esforços a buscar fonts
d’ingressos noves. Estar a
la primera fila requereix
cobrir uns pressupostos molt
elevats i no sempre és fàcil
tancar-los sense dèficit. El
BM Granollers no és aliè a
la crítica situació econòmica
que afecta les entitats esportives i fa temps que, a banda
de treballar per mantenir els
patrocinadors que ja li donen
suport, tracta de buscar-ne
de nous.
Aprofitant el bon moment
pel qual travessa el primer
equip a la Lliga Asobal en
aquest inici de competició,
que ja va començar a finals
de la temporada passada amb
la classificació i disputa de la
final de la Recopa d’Europa,
el club ha incrementat els
esforços per trobar patrocinadors d’àmbit internacional. La recent adjudicació,
per part de la Federació
Internacional d’Handbol
(IHF), del mundial de 2013
a la candidatura espanyola,
de la qual Granollers forma
part com a subseu, ha obert
una nova perspectiva al club
en les seves negociacions
i, fruit d’això, va decidir
reunir-se amb el president
de la Federació Espanyola,
Juan de Dios Román, per
temptejar el terreny. “Hi ha
algunes empreses, amb les
quals estem negociant, que
s’han interessat a poder ser
presents, com a patrocinadors, en aquesta important
competició”, ha explicat el
president del club José Luis

Després de l’acord amb Parex Morteros Sau, en la imatge, el club vol obrir les portes a empreses internacionals

Caña a aquest periòdic.
Aprofitant el desplaçament
de l’equip a Alcobendas, una
representació del club for-

mada per Caña i el vicepresident Josep Maria Catot es va
reunir amb el president de
l’estatal per “intentar gene-

El club ofereix suport
organitzatiu
X.M.

Al club tenen clar que el Mundial és un esdeveniment l’organització del qual depèn de la Federació Espanyola i de les ciutats que en seran seus, però tot i això el club s’ha ofert a col·
laborar, oferiment que Román “ha rebut molt bé, coneixedor
de la gran capacitat que té el nostre club”, afirma Caña.
Malgrat que organitzativament tot està en les beceroles,
sembla que els participants es dividiran en quatre grups,
un dels quals estarà assignat a Barcelona. Granollers estaria
englobada en aquest grup com a subseu i, com més partits es
juguessin en aquest grup, més se’n jugarien a Granollers. Les
negociacions, però, van a càrrec de la Federació Espanyola i els
ajuntaments. “Nosaltres no hi entrem”, assegura.
Caña espera que en el decurs dels propers sis mesos ja estigui tot lligat per poder tornar-ne a parlar.

rar sinèrgies perquè aquests
patrocinadors puguin ser
presents al mundial, alhora
que ho són amb nosaltres”,
afirma Caña.
El mundial d’handbol és un
aparador molt atractiu que
el club no vol deixar passar i
està negociant amb empreses
de caire internacional del
sector de les assegurances,
d’automoció i petrolieres,
algunes de les quals veurien
bé patrocinar el club i, de
retruc, ser presents al mundial. “Com que les empreses
dissenyen els seus pressupostos durant els últims tres
mesos de l’any, moment en
què assignen els paquets de
patrocini, vam decidir fer
aquest pas ara”, diu Caña.
Els representants del club
van quedar molt satisfets
d’aquesta trobada amb Juan
de Dios Román.

Cristina Vegas, del Bigues i Riells, Els karateques vallesans
a l’europeu sub-20 d’hoquei
dominen el campionat català
Bigues i Riells
EL 9 NOU

La selecció espanyola de
hoquei està jugant des del
passat dimecres l’europeu
sub-20 d’Alemanya. En el
combinat espanyol hi participa la jugadora del CHP
Biques i Riells de només 16
anys Cristina Vegas.
La portera del equip vallesà, que arribava a la convocatòria com a novetat, va
disputar amb èxit el partit de
la primera jornada, en què

Espanya va apallissar França
per 8 a 0. El partit, que es
disputava a Darmstadt, va ser
una bona presa de contacte.
En la segona jornada disputada dijous, el tècnic Joan Solé,
va preferir donar descans a
Vegas i donar minuts a altres
jugadores igualment importants. L’equip va tornar a guanyar amb claredat. En aquest
cas, el resultat va ser de 8 a 1.
El proper partit de la
selecció espanyola s’havia de
jugar aquest divendres i el
rival havia de ser Anglaterra.

Sant Celoni/Montornès
EL 9 NOU

El passat diumenge 17
d’octubre es va celebrar el
Campionat de Catalunya de
kàrate de les categories de
cadet, júnior i sub-21 en les
modalitats de Kata i Kumite
a Vilanova i la Geltrú. Dos
entitats de la comarca van
dominar l’esdeveniment.
El Kàrate Montornès va
acumular 9 podis, entre els
quals destaquen dues primeres posicions a kata –cadet

Divendres, 22 d’octubre de 2010

femení i sub-21 masculí– de
Naiara Moreno i Aitor Pérez,
i dues a Kumite –cadet femení i sub-21 femení +60kg– de
Maria López i Noemí Mora.
Tanmateix, els karateques
de Sant Celoni van aconseguir cinc podis. En la modalitat de kumite, i concretament en la categoria sub-21,
hi destaquen les victòries
de Maria Toranzo i David
Pou. A més, en la categoria
júnior femenina la victòria
també va ser per a la celonina
Elisabet-Rose Peabody.

El Club Rugby Parets comença aquest dissabte la lliga
de Segona Catalana amb la
novetat del trasllat a les pistes d’atletisme municipals de
Granollers per culpa de les
obres que s’havien de fer en
el seu terreny de joc habitual. En aquest primer partit
de lliga, que jugaran com a
locals a Granollers, tindran
com a rival el RC BadalonaCEU. L’alcalde de Granollers,
Josep Mayoral, farà el servei
d’honor abans d’un partit
que començarà a 2/4 de 6 de
la tarda.

Primer torneig
de tennis taula a
Bigues i Riells
Bigues i Riells

Aquest diumenge se celebrarà, a Bigues i Riells, el primer
Torneig de Tennis Taula,
organitzat pel Col·lectiu JB
amb el suport de l’Ajuntament. Aquest torneig, que
començarà a les 10 del matí,
es farà al gimnàs de l’escola
El Turó i estarà dividit en
una lligueta, al matí, i les
eliminatòries a la tarda. El
preu de les inscripcions és
de 2 euros (individual) i de 5
(parelles).

Vallromanes acull
la final interclubs
femení de pitch&putt
Vallromanes

El camp de pitch&putt de
Vallromanes acollirà, aquest
diumenge, la final del Campionat Interclubs Femení
de Catalunya. En la final hi
prendran part 24 equips –dos
del club amfitrió– i 140 participants. El campionat tindrà
una primera sortida a les 9
del matí i la segona serà a 2/4
d’1 del migdia.

