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L’EC Granollers 
organitza el campus 
de tecnificació de 
Nadal 2010 
Granollers

L’Esport Club Granollers ha 
organitzat, entre el 27 i el 
31 de desembre, el Campus 
de Tecnificació de Nadal 
2010, destinat als jugadors 
que vulguin perfeccionar la 
tècnica del futbol. Els qui 
s’hi inscriguin disposaran 
d’entrenadors especialitzats 
i realitzaran treball per la 
millora del gest tècnic i tre-
ball de desenvolupament 
tàctic i psicològic del rendi-
ment esportiu. Els horaris 
seran de 9 a 13.30h o a 15h 
(aquest darrer, amb men-
jador inclòs). El preu és de 
90 euros i 130 si inclou el 
menjador. La inscripció s’ha 
de formalitzar a les oficines 
del club, al Casal de l’Esport 
(al costat del camp de futbol 
del carrer Girona). Per a més 
informació: 93 870 36 63.

Dani Novo, de la 
Llagosta, lidera el 
rànquing català sub-
15 de judo
La Llagosta

El judoka Dani Novo, de la 
Llagosta, ha fet el primer 
pas per classificar-se al cam-
pionat d’Espanya sub-15. El 
llagostenc, del Gimnàs La 
Llagosta, s’ha proclamat pri-
mer classificat del rànquing 
català sub-15 a la categoria 
de menys de 55 quilos. Novo 
tindrà encara dos proves 
més del rànquing català per 
mantenir aquest primer lloc 
i assegurar-se una plaça pel 
campionat estatal. JL.R.B.

El Club Patí Sant Celoni, quart al 
mundial de ‘show conjunts’

El Club Patí Sant Celoni, en plena actuació amb el muntatge ‘Auch!’, en una competició anterior

Sant Celoni

EL 9 NOU

El grup petit de show con-
junts del Club Patinatge 
Artístic Sant Celoni va acon-
seguit la quarta posició al 
Campionat del Món que es 
va celebrar el cap de setmana 
passat a la localitat de Porti-
mao (Portugal). Les celoni-
nes van interpretar la core-
ografia titulada Auch!, obra 
del seu entrenador Jaume 
Pons, autor de tots els mun-
tatges que han suposat els 

èxits del club d’àmbit estatal 
i internacional. 

Fidels al seu estil, les pati-
nadores van mostrar un alt 
nivell tècnic i de dificultat 
i el jurat les va valorar amb 
diversitat de puntuacions, 
des del 7 fins al 9, fet que 
les va col·locar en quart lloc 
de la classificació, darrere 
del Club Patí Blanes, un 
altre dels referents d’aquest 
esport a nivell estatal; el 
conjunt costaner va obtenir 
la medalla de bronze amb la 
coreografia Avui volaré. La 

medalla d’or va ser, per segon 
any consecutiu, pel grup ita-
lià Roma Roller Team, amb el 
seu programa Zodiac.

L’orígen del muntatge 
Auch! és la indignació que 
va provocar en el CP Sant 
Celoni la valoració del jurat 
en el mundial de 2009, en 
què els vallesans van quedar 
cinquens; així, la coreografia 
trenca amb les anteriors per 
un component agressiu fins 
ara inèdit, un fons musical 
frenètic i la pràctica absència 
d’argument.

El grup petit de l’entitat frega el bronze amb el muntatge ‘Auch!’

Parets celebra 
la sisena 
edició del 
torneig de 
bàsquet

Parets del Vallès

EL 9 NOU

El Pavelló Municipal d’Es-
ports de Parets acull des 
d’aquest dissabte i fins 
dilluns la sisena edició 
del Torneig Vila de Parets 
organitzat pel Club Bàsquet 
Parets amb la col·laboració 
de l’Ajuntament.

El torneig comptarà amb la 
participació de 32 equips en 
categoria preinfantil femení 
i masculí (nens i nenes nas-
cuts l’any 1998), vuit dels 
quals són de Catalunya i vuit 
de la resta de l’Estat. Entre 
altres, participaran conjunts 
de Cornellà, Joventut de 
Badalona, Sant Adrià o Sarrià. 
De la resta de l’Estat en vin-
dran de Saragossa, València, 
Logronyo o Castelló.

La competició s’estructura 
en quatre grups de quatre 
equips i a partir de la classi-
ficació es jugaran elimina-
tòries. Es garantirà a tots els 
equips tres partits de lliga i 
tres més d’eliminatòria. En 
el decurs del torneig es faran 
diversos concursos en què 
participaran tots els jugadors.

El Torneig Vila de Parets 
de bàsquet començarà dis-
sabte a les 9 del matí i es pre-
veu que acabi el dilluns dia 6 
a les 12 del migdia. Després 
començaran  les finals feme-
nina i masculina i es farà el 
lliurament dels trofeus.

Els representants del Centre Esportiu Dynamic, amb els trofeus i medalles obtinguts en el Campionat de Catalunya

Dynamic, de la Roca, 
obté set ors al campionat 
català d’arts marcials
La Roca del Vallès

EL 9 NOU

Els 17 alumnes del Centre 
Esportiu Dynamic, de la 
Roca, van protagonitzar una 
gran actuació al Campionat 
de Catalunya d’arts marcials 
de la WAMAI (Associació 
Internacional d’Arts Mar-
cials Amateurs), celebrat 
dissabte a Gavà. En una com-
petició que va aplegar 150 
esportistes, els vallesans van 
aconseguir un total de set 
medalles d’or, quatre d’ar-
gent, sis bronzes i un quart 
lloc. 

Les medalles d’or amb 
actuacions més destacades 
van ser per a Laia Jové (8 
anys), en la modalitat de 
kama (arma semblant a un 
piolet d’escalador); Paula 
Amor (10 anys), en la matei-

xa modalitat, i Eva León (15 
anys), amb el bo (bastó llarg). 
Els quatre ors restants van 
ser per a Laura Calvo (cate-
goria 12 i 13 anys), M. Ángel 
Zafra (8 i 9 anys),  Daniel 
Navas (14 i 15 anys) i l’equip 
format per Eva León, Raquel 
Solana, Laura Calvo i Belinda 
Grande en la modalitat de 
formes musicals mans lliures 
per equips.

Les medalles de plata 
del Dynamic van ser per a 
Clàudia Mila (categoria 8 i 
9 anys), Paula Solana (10 i 
11 anys), Raquel Solana (14 
i 15 anys)i Mario Aldavo (8 
i 9 anys), i les de bronze van 
ser per a Aida Sánchez (8 i 
9 anys), Alba Nogales (10 i 
11 anys), Alex Grande (8 i 
9 anys), Gerard Piqué (8 i 
9 anys), Thais Zafra (6 i 7 
anys) i Belinda Grande (12 

i 13 anys). El quart lloc va 
ser per a Adrià Suàrez (8 i 9 
anys).

L’entrenador i mestre del 
Centre Esportiu Dynamic, 

Jordi Pedragosa, destaca que 
“els alumnes van demostrar 
un any més que en el centre 
es treballa per millorar la 
seva qualitat tècnica” i va 

manifestar el desig que “any 
rere any puguin millorar les 
seves actuacions i es realitzin 
com a practicants d’arts mar-
cials”.


