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Joaquim Rodríguez, a la Vuelta a España 2010. El de Parets espera recuperar aviat el millor punt de forma física

El de Parets disputa el GP Miguel Indurain i la Volta a Euskadi

Purito encara, al País Basc, la 
recta final de la seva preparació 

Parets del Vallès

EL 9 NOU

Joaquim Rodríguez ha passat 
fugaçment per casa aquests 
dies, de pas entre Itàlia (on 
ha estat concentrat 12 dies 
a l’Etna) i el País Basc, on 
aquest dissabte correrà el 
Gran Premio Miguel Indu-
rain i, a partir de dilluns, la 
Volta a Euskadi. Aquestes 
dues proves han de servir per 
acabar d’afinar el punt de 
forma del ciclista de Parets 
de cara als primers objectius 
importants de la temporada: 

les clàssiques dels Països 
Baixos.

Però Purito no les té totes. 
La pretemporada ha estat 
esquitxada de problemes 
físics: un quist al genoll que 
el va obligar a reservar-se a 
la Tirrè-Adriàtic i a renun-
ciar a la Volta a Catalunya. 
“Esperem que a la Volta al 
País Basc la cosa vagi millor 
que fins ara, perquè començo 
a preocupar-me per tot el que 
m’està passant aquest any. És 
a dir que, endavant i a veure 
si agafem ja un bon nivell”, 
destacava fa uns dies el valle-

sà. El primer test de Joaquim 
Rodríguez serà el Gran Pre-
mio Miguel Indurain, una 
clàssica que ja va guanyar el 
2010. Pel que fa a la volta a 
Euskadi, Purito espera llui-
tar per algun triomf, però és 
conscient que molts rivals 
arribaran en millor forma. 
“Estic veient que la gent 
està fortíssima, és a dir, que 
no serà fàcil aconseguir una 
victòria al País Basc, però el 
recorregut m’agrada molt i 
com a mínim hem de comen-
çar a estar a davant per aga-
far moral”, diu.

La Mitja de 
Montornès lliura   
els xecs solidaris

Montornès del Vallès

L’Hotel Augusta de Vilanova 
del Vallès serà l’escenari, 
aquest dimarts a les 7 de la 
tarda, de l’acte de lliurament 
dels premis als primers clas-
sificats locals de la Mitja 
Marató de Montornès. Els 
organitzadors també lliura-
ran a la Creu Roja i l’Hospital 
de Granollers els diners de 
les campanyes solidàries 
associades a la prova. Entre 
la donació de Henkel (que 
aportava mig euro per cada 
participant) i la venda de 
bolígrafs solidaris, es van 
recollir 2.300 euros. A més, la 
recaptació íntegra de la Mini 
Solidària (en què van partici-
par 450 nens i nenes i es van 
recollir 1.350 euros) es desti-
narà a la secció de Pediatria 
de l’Hospital de Granollers.

Pere Cornellas 
exposa fotos de la 
Mitja a la Garriga 

La Garriga

L’exposició “Superposicions”, 
que el fotògraf granollerí 
Pere Cornellas ha dedicat a la 
Mitja Marató de Granollers, 
s’inaugurarà aquest diven-
dres a la Garriga. Serà a les 
8 del vespre a la Sala Muni-
cipal d’Art i Exposicions 
Andreu Dameson i Aspa. La 
mostra es podrà veure fins el 
17 d’abril i inclou 18 imatges, 
cadascuna de les quals consta 
de dues fotografies relacio-
nades entre elles en la forma, 
en les persones o espais que 
hi apareixen, etc.

L’AE Carles Vallbona 
de vòlei, a un triomf 
de proclamar-se 
campió de Catalunya
Granollers

El primer equip de l’AE 
Carles Vallbona va guanyar 
els dos partits de lliga del 
cap de setmana i és a només 
un triomf de proclamar-se 
campió de Catalunya i optar 
a la fase d’ascens a Primera 
Nacional. El primer triomf va 
ser dissabte per 3-1 contra el 
CV Olot, i el segon, diumen-
ge per 3-0 contra el CV ARC. 
El partit contra el CV Olot 
va ser molt difícil perquè les 
jugadores d’Osona es juga-
ven evitar la fase de descens 
i la falta de concentració del 
Vallbona va fer patir més 
de l’esperat. L’últim partit 
de les Granollerines serà al 
camp del CV Sant just el cap 
de setmana del 9 d’abril. Si 
guanya, l’AE Carles Vallbona 
es proclamarà campió de 
Catalunya per primera vega-
da a la seva història.

Rakel Morera, 
de Montornès, fa 
podi en el debut  
a la Clio Cup
Montornès del Vallès

La pilot Rakel Morera va 
debutar amb podi a la Clio 
Cup estatal, el cap de setma-
na al circuit de la Comunitat 
Valenciana, a Xest. Morera, 
al volant d’un Renault Clio 
Cup de l’equip Toptrans 
Competición, va acabar la 
primera de les dues curses 
en primera posició de dones; 
la classificació general de la 
vallesana va ser un 15è lloc. 
A la segona cursa, la vallesa-
na va arribar a situar-se 13a 
però el desgast dels pneumà-
tics posteriors la va forçar 
a cometre algunes errades; 
al final, una topada lleu li 
va fer perdre posicions i va 
creuar la línia d’arribada en 
17è lloc. La propera cita de 
Rakel Morera serà el 8, 9 i 10 
d’abril al circuit de Motor-
land, a Alcanyís. 

Quatre karateques 
de Sant Celoni 
participaran a l’estatal  

Sant Celoni

Laura Pino Funuyet, Eva 
Cano Garcia, Silvana Boding-
ton i Andreu Benedí, tots 
quatre del Centre Esportiu 
Mètric, han estat seleccio-
nats per la Federació Catala-
na de Kàrate per participar al 
proper Campionat d’Espanya 
infantil, que tindrà lloc els 
dies 16 i 17 d’abril a Santan-
der. Els quatre karateques 
vallesans recullen així els 
fruits dels entrenaments 
al Centre d’Alt Rendiment 
Esportiu de Sant Cugat.

Sígfrid Rovira, de Granollers, 
encara la Copa d’Espanya    
de vela pensant en l’europeu
Granollers

R.S.

Pocs dies després de procla-
mar-se campió de Catalunya 
infantil en la categoria 
d’equips (amb el CN Vilassar 
de Mar) el granollerí Sígfrid 
Rovira, de 14 anys, marxa 
aquest cap de setmana cap 
a Santander per entrenar-se 
per la Copa d’Espanya indi-
vidual, que tindrà lloc en 
aigües càntabres entre el 28 
d’abril i l’1 de maig. L’objec-
tiu de Rovira en aquest final 
de temporada és classificar-
se pel Campionat d’Europa.

Sígfrid Rovira, que estudia 
3r d’ESO al col·legi SEK de la 
Garriga, tornarà a Santander 
d’aquí a dues setmanes per 
fer els últims entrenaments 
abans de la Copa. El grano-
llerí s’ha classificat per la 

competició per rànquing (és 
13è al rànquing català i es 
classificaven els 17 primers) 
i intentarà millorar l’actu-
ació de l’any passat, en què 
va acabar pels volts del lloc 
50è.  Per aconseguir el pas-
saport per l’europeu, Rovira 
haurà de fer un bon paper a 
la Copa d’Espanya i també al 
Campionat d’Espanya, que es 
disputarà entre el 28 d’agost 
i el 3 de setembre a Hondar-
ríbia (Guipúscoa). Amb els 
dos resultats es configura un 
rànquing combinat, els cinc 
primers del qual van al mun-
dial i els quatre següents, al 
Campionat d’Europa.

 Aquest és l’últim any que 
Sígfrid Rovira competirà en 
la categoria optimist, que és 
fins als 15 anys; l’any vinent, 
doncs, el vallesà haurà de 
canviar de vaixell.

CB Granollers i CB Mollet 
afronten una jornada clau 
en la lluita pel tercer lloc
Granollers

Xavi Mas

La ratxa de quatre victò-
ries consecutives del CB 
Granollers, en cas d’allar-
gar-se a la pista del CB 
Castellbisbal aquest diumen-
ge (18:30h), podria perme-
tre-li assolir la tercera posi-
ció en el cas que el Cosehisa 
Monzón –actualment tercer 
amb 16 victòries– perdi el 
seu partit davant l’Univer-
sitat de Vic –segon amb 21. 
L’equip de Laude Manzano 
però, no ho tindrà gens 
fàcil, perquè el Castellbisbal 
–quart per la cua– intentarà 
esgotar una de les seves últi-
mes opcions per seguir llui-
tant per la permanència.
Els granollerins ja van derro-
tar el Castellbisbal al partit 
d’anada (78-69) en un partit 

en què els de Manzano van 
dominar de principi a fi, però 
sense acabar de trencar el 
partit. Diumenge intentarà 
repetir triomf per mantenir-
se en la lluita pel tercer lloc a 
primera fila per la gran igual-
tat existent –del tercer al 
novè classificats només hi ha 
dues victòries de diferència–.
Per la seva banda el Recam-
bios Gaudí CB Mollet –actu-
alment vuitè amb 14 victòri-
es– no pot fallar si no es vol 
allunyar més en la mateixa 
lluita pel tercer lloc. L’equip 
d’Oriol Ramoneda rebrà el 
Sedis Mausa –desè amb 13 
victòries–, de la Seu d’Urgell, 
a qui ja va derrotar al partit 
d’anada en terres lleidatanes 
(91-98). Els molletans van fer 
un primer quart pèssim però 
el tir exterior els va permetre 
remuntar.


