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La cursa és de caràcter solidari i se suma a la lluita contra el càncer infantil 

Més de 150 persones a la primera 
cursa de Sant Silvestre de la Roca 
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Un total de 170 persones van participar a la cursa de Sant Silvestre de la Roca, de caràcter solidari i festiu 

La Roca del Vallès 

EL 9 NOU 

La primera cursa de Sant 
Silvestre de la Roca va donar 
el tret de sortida aquest 
dijous a la tarda. Un total 
de 170 participants van cór-
rer aquesta primera edició, 
organitzada pel BM la Roca i 
amb caràcter no competitiu i 
solidari. La recaptació de les 
inscripcions es destina a la 
lluita contra el càncer infan-
til, concretament a l’Hospital 
de Sant Joan de Déu. 

En total es van fer tres 
curses diferents: escola i 
prebenjamins, benjamins i 
alevins, i la cursa popular, 
des d’infantils fins a màsters. 
A la cursa dels més petits hi 
van participar una vintena de 
nens; a la cursa dels alevins 
hi van córrer un total de 50 
petits atletes; i a la cursa 
popular es van barrejar sexes 
i edats, i fins i tot algun cot-
xet va participar a la cursa. 
Les disfresses també van ser 
protagonistes del dia, ja que 
alguns participants, amb la 
voluntat de fer d’aquesta 
cursa, un esdeveniment lúdic 
i festiu, van córrer disfres-
sats. 

Després de la cursa, l’or-
ganització va oferir una 
xocolatada per a tothom. Els 
participants van dur coques 
i pastissos per completar 
el berenar de germanor 
d’aquesta primera edició de 
la cursa de Sant Silvestre. 

La Garriga 

EL 9 NOU

Els amants de l’atletisme 
podran córrer divendres la 
primera edició de la cursa de 
Sant Silvestre de la Garriga, 
un esdeveniment de caràcter 
festiu i solidari organitzat 
per Les Tortugues. Els diners 
que es recaptin amb les ins-

cripcions es destinaran a la 
Fundació Asil Hospital. 

Les Tortugues esperen 
arribar als 200 participants 
i, si el debut té èxit, l’entitat 
té la intenció de sumar més 
edicions en els propers anys. 
L’objectiu és que esdevingui 
una cursa de caràcter solidari 
amb diferents associacions 
del municipi. La sortida serà 

a les 6 de la tarda des de la 
plaça del Silenci. 

A Canovelles, la sorti-
da serà a les 11 del matí 
des del pavelló municipal 
Tagamanent. L’Associació 
Esportiva Ovelles Marxacans,  
entitat organitzadora de l’ac-
tivitat, espera uns 650 parti-
cipants a la quarta edició de 
la cursa.  

Les Tortugues esperen 200 atletes a la primera cursa de Sant Silvestre

La Garriga també s’estrena

El Canovelles BC 
presenta els 15 equips  
Canovelles

El Canovelles Bàsquet Club va pre-
sentar, el diumenge 19 de desembre, 
els 15 equips del club que competiran 
durant la temporada 2010-2011. La pre-
sentació es va fer al pavelló municipal 

Tagamanent en una jornada lúdica, 
esportiva i sobretot molt multitudinària 
i festiva. 

Durant l’acte, la categoria sub-21 
masculí va disputar un partit amistós 
contra el CE Les Franqueses A, un equip 
format per molts exjugadors i exentre-
nadors del Canovelles BC. Les grades 
es van omplir per donar suport als juga-

dors del Canovelles, que finalment van 
guanyar per 72-24.

La jornada de presentació va finalitzar 
amb un berenar-turronada per a tot-
hom. Hi van assistir el regidor d’Esports 
de l’Ajuntament de Canovelles, Joan 
Isern, i el vocal de la Junta Directiva 
de la Federació Catalana de Bàsquet, 
Xavier Valls, entre altres. 

Un total de 26 
equips al Torneig 
d’Any Nou de 
Bàsquet de les 
Franqueses

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

Un total de 26 equips de 
Catalunya i fins i tot alguns 
de fora participaran aquest 
any a la tercera edició del 
Torneig d’Any Nou de Bàs-
quet de les Franqueses, que 
se celebrarà els dies 2, 3 i 4 
de gener. Hi participaran 8 
equips més respecte a l’ante-
rior edició. 

La competició és organit-
zada pel Patronat Municipal 
d’Esport, amb la col·laboració 
del CB Les Franqueses. L’ob-
jectiu del torneig és fomen-
tar el bàsquet de base, tot i 
que després de l’èxit de les 
primeres edicions, els orga-
nitzadors volen mantenir el 
nivell assolit i consolidar la 
competició com un referent. 
Aquesta tercera edició es 
farà en les categories cadet 
femení i cadet masculí i es 
disputarà a la zona esportiva 
de Corró d’Avall. 

Entre els 26 equips que hi 
participaran, en la catego-
ria femenina destaca el CB 
Cornellà, el CEJ Hospitalet o 
el Goirri KE de Sant Sebastià.  
Els equips de la comarca 
que hi participaran seran el 
Canovelles BC i el PME Les 
Franqueses. En la categoria 
masculina, destaca el Sant 
Josep de Girona, el Club Bàs-
quet Tarragona o el Sícoris 
de Lleida. De la comarca, des-
taca el PME Les Franqueses, 
el CB Parets i el CB Mollet. 

Una trentena de 
nens als cursets 
de pilotatge de 
Sant Celoni
Sant Celoni 

Gairebé una trentena de 
nens són els que han assis-
tit als cursets de tècnica i 
pilotatge de motos que s’han 
organitzat des del MotoClub 
Sant Celoni els dies 27 i 28 
de desembre. El pilot Javi 
García ha conduit els cursets, 
que han inclòs una part teòri-
ca sobre el comportament de 
la moto i el pilot; i una part 
tècnica de posicionament 
sobre la moto i de pilotatge. 
Els petits pilots han après 
a circular amb la moto i a 
entomar revolts, frenar i 
accelerar sense cansar-se ni 
patir cap risc. El dilluns 27, el 
curs de tècnica i pilotatge es 
va destinar a la categoria de 
50cc, mentre que el dimarts 
dia 28 es va dedicar a les 
categories de 65cc i 85 cc. 


