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L’equip infantil també frega el triomf, però acaba subcampió

El CN Granollers, campió 
d’Espanya aleví de sincronitzada

L’equip aleví del CN Granollers pràcticament no va tenir oposició en el campionat d’Espanya

Uns 67.000 espectadors segueixen 
els entrenaments de F-1 a Montmeló

Granollers

EL 9 NOU

Doble podi del CN Granollers 
al Campionat d’Espanya 
d’Hivern de sincronitzada. 
L’equip aleví es va proclamar 
campió d’Espanya en combo 
i a l’infantil li van faltar tres 
dècimes per guanyar l’or, 
però es va quedar amb un 
meritori subcampionat.

L’equip aleví el formaven 
Laia Bertran, Elia Calvo, 
Arlet Capeta, Natàlia de la 
Nuez, Clàudia Faure, Merit-
xell Font, Júlia López, Lídia 

Rosa, Mariona Salicrú, Maria 
Torras i Júlia Podall (reser-
va). Amb una coreografia 
nova sobre temes musicals 
de pel·lícules i sèries de 
detectius, el CN Granollers 
va ser molt superior a les 
rivals i es va imposar amb 
65,5375 punts.

Pel que fa a l’infantil, esta-
va integrat per Amber Bak-
ker, Agustina Bernas, Sira 
Casanovas, Estela Garcia, 
Tania Hernández, Helena 
Jaumà, Xènia Sanmartín, 
Marina Sánchez, Eva San-
tamaria, Paula Vega, Mari-

ona Busquets, Lídia Vigara 
(reserves); també van viatjar 
Marta Navas i Irene Serra. 
El sorteig va desafavorir el 
Granollers, que va actuar en 
primer lloc; tot i el bon paper 
de les vallesanes, l’originali-
tat del número del Kallipolis 
(penúltim en actuar) va 
decantar la decisió dels jut-
ges del cantó barceloní.

A banda dels podis per 
equips, el CN Granollers va 
guanyar dues medalles en 
figures: Natàlia de la Nuez, 
plata en alevins, i Xènia San-
martín, tercera en infantils.

El CPA Sant 
Celoni, 
subcampió 
d’Espanya de 
‘show conjunts’

Sant Celoni

EL 9 NOU

El Club Patinatge Artístic 
Sant Celoni va aconseguir, 
aquest dissabte a Alcoi 
(Alacant), el subcampionat 
d’Espanya de show conjunts 
en la categoria de grups 
petits. El Blanes, que ja havia 
relegat els vallesans al segon 
lloc en el Campionat de 
Catalunya, ho va tornar a fer 
a l’estatal.

El CPA Sant Celoni esta-
va format per Jaume Pons 
(entrenador, coreògraf i pati-
nador), Andrea López, Emma 
Enríquez, Laura Vila, Magalí 
Fortón, Fatima Bouamri, Sara 
Milián i Joel Ruiz. L’equip va 
presentar la nova coreografia, 
Glaçant, un número molt ela-
borat i tècnic i, com sempre, 
ideat i dissenyat per Pons. Els 
patinadors, vestits de blanc 
de dalt a baix, actuen com si 
s’estiguessin gelant de fred 
i es mouen ràpidament per 
escalfar-se; al final, però, no 
poden evitar la congelació. 
Glaçant ja va guanyar el cam-
pionat de Barcelona i, amb el 
subcampionat estatal, dóna el 
passaport al CPA Sant Celoni 
per al campionat d’Europa, 
que serà del 4 al 7 de maig a 
Portugal. També hi anirà el 
Vilanova (tercer). Pel que fa a 
l’altre equip de show conjunts 
de Sant Celoni –el Club Patí–, 
va fer sisè.

Laura Pous cau a 
Indian Wells amb 
la número quatre      
del món
Granollers

La tennista granollerina Lau-
ra Pous no va poder derrotar 
la quarta millor jugadora del 
món, l’australiana Samantha 
Stosur i va quedar eliminada 
en la segona eliminatòria 
del torneig d’Indian Wells 
(Califòrnia). Pous, número 
88 del rànquing mundial 
WTA, va perdre per un doble 
6-2 davant Stosur. Pous havia 
arribat al quadre principal 
del torneig californià després 
d’imposar-se en el quadre 
previ a la jugadora georgiana 
Anna Tatishvili per 6-3, 4-6, 
4-0 i retirada de la georgia-
na per lesió, i a la jugadora 
nord-americana Madison 
Keys per 6-3 i 7-6 (7-2) al tie 
break. Ja al quadre principal 
es va imposar en la primera 
eliminatòria a l’alemanya 
Angelique Kerber per 6-2 i 
6-1.
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Nico Rosberg (Mercedes) va ser el més ràpid sota la pluja de dissabte

Montmeló

EL 9 NOU

L’última sessió d’entrena-
ments oficials de fórmula 1 
abans que comenci el Campi-
onat del Món ha aplegat un 
total de 16.000 espectadors 
al Circuit de Catalunya, que 
sumats als 51.000 registrats 
durant els Formula One Test 
Days que van tenir lloc del 
18 al 21 de febrer, situen en 
67.000 la xifra d’espectadors 
que han pogut veure les pri-
meres evolucions del mono-
places al traçat vallesà. 

Durant aquests últims 
entrenaments es va presen-
tar oficialment l’equip HRT 
F1 Racing Team, l’última 
escuderia a presentar els 
seus monoplaces –l’Hispania 
F111–, i els seus dos pilots 
–l’indi Narain Karthikeyan 

i l’italià Vitantonio Liuz-
zi– sense gairebé temps per 
provar-los abans de l’inici 
del Campionat. Pel que fa a 

l’última sessió de dissabte, 
marcada per la pluja, el pilot 
més ràpid va ser Nico Ros-
berg (Mercedes).

Domini vallesà 
al català sub-15 
de bàdminton

Bellaterra (el Vallès Occid.)

Els jugadors del Club Bàd-
minton Granollers van ser 
els autèntics dominadors del 
Campionat de Catalunya sub-
15 que es va disputar aquest 
dissabte al pavelló de la Uni-
versitat de Bellaterra. Adrián 
Valenzuela, de Granollers, es 
va imposar en la competició 
individual a Joan Solà del 
CESIB de la Garriga, mentre 
que les granollerines Blanca 
Lucas i Ariadna Gallardo ocu-
paven els dos primers llocs 
en la competició femenina. 
En la competició de dobles 
femenins, Lucas i Gallardo 
es van imposar a les també 
granollerines Nerea Sánchez 
i Maribel Aparicio; en dobles 
mixtes els campions van 
ser els granollerins Sergio 
Rodríguez i María Cañas, i 
en dobles masculins van gua-
nyar els garriguencs Oriol 
Bellot i Joan Solà.

Antonio García 
marca dos gols amb 
la selecció

Granollers

Antonio García, de la Llagos-
ta i lateral del Fraikin BM 
Granollers, va fer dos gols 
en el partit que la selecció 
espanyola va perdre contra 
Croàcia, aquest diumenge 
(23-21). Joan Cañellas, de 
Palautordera, va fer quatre 
gols. La derrota, afegida a la 
de dijous passat davant els 
croats, obliga el combinat 
espanyol a lluitar pel segon 
lloc (l’últim que el classifica 
per l’europeu) al juny.

El Fraikin reprèn la 
competició davant 
l’Alser Puerto Sagunto

Granollers

Després de la brillant victò-
ria davant el Cuatro Rayas 
Valladolid per 35 a 34 en 
l’última jornada, i després 
de la setmana de descans 
pels compromisos de la 
selecció estatal, el Fraikin 
BM Granollers torna a la 
competició aquesta setmana 
amb dos importants partits; 
el primer dimarts, a la pista 
de l’Alser Puerto Sagunto, i 
el segon diumenge, al Palau 
d’Esports, davant el BM 
Alcobendas. A priori són dos 
partits assequibles que han 
de permetre als de Manolo 
Cadenas mantenir els quatre 
punts de marge respecte 
dels seus perseguidors abans 
que arribin els partits més 
complicats, però també són 
partits que es poden torçar 
si la tensió no és màxima. El 
partit de dimarts començarà 
a 1/4 de 9 del vespre.


