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Fergo Aisa 
garanteix al 
CH Sant Feliu 
que el seguirà 
patrocinant

Sant Feliu de Codines

R.S.

La immobiliària Fergo Aisa 
continuarà patrocinant el 
Club Hoquei Sant Feliu la 
temporada vinent. Així ho 
van acordar empresa i club 
en una reunió, diumenge. 
Una excel·lent notícia per 
a una entitat que depèn del 
seu patrocinador principal: 
la pràctica totalitat dels 
135.000 euros del pressu-
post els aporta Fergo Aisa. 
Fa uns dies la immobiliària 
va entrar en concurs de 
creditors, a instàncies de 
Catalunya Caixa, i això va 
disparar els dubtes sobre la 
continuïtat del patrocini de 
l’únic club d’hoquei de la 
comarca amb representació a 
les categories estatals (el pri-
mer equip juga a Primera). 
Finalment, però, hi ha hagut 
final feliç.

Un cop assegurat el patro-
cini per a l’any vinent, ara 
cal definir exactament el 
pressupost. “Estem pendents 
d’una reunió en què el club 
ha de presentar el pressupost 
de l’any vinent; sempre la 
tendència és intentar retallar 
coses supèrflues i mantenir 
el necessari per funcionar 
dignament”, explica el presi-
dent del club, Ernest Colom. 
Dels 135.000 euros del pres-
supost, un 70% (uns 95.000) 
se’ls enduu el primer equip, 
en què els jugadors “cobren 
el just perquè jugar a hoquei 
no els representi perdre 
diners”, assegura el presi-
dent. Colom admet que el 
club té una gran dependència 
de Fergo Aisa. “De fet, si no 
tinguéssim un patrocinador 
així, el primer equip segura-
ment hauria de desaparèixer; 
però també és veritat que ho 
sabríem amb molta antelació 
i tindríem temps de reaccio-
nar i buscar-ne algun altre”, 
comenta.

REFORÇ A LA SECCIÓ DE 
PATINATGE ARTÍSTIC  

El pressupost del CH Sant 
Feliu per a l’any vinent pre-
veu una partida significativa 
per a la secció de patinatge 
artístic. “Fins ara aquesta 
secció era pràcticament auto-
suficient, per les quotes dels 
pares; però enguany l’hem 
inclòs en el pressupost del 
club per abaratir aquestes 
quotes i perquè tenim el 
projecte d’organitzar els 
campionats de Barcelona i 
d’Espanya sènior”, explica 
Ernest Colom.

Caldes de Montbui

R.S.

El juvenil del Recam Làser 
Caldes va aconseguir el 
tercer lloc del podi final al 
Campionat de Catalunya, 
celebrat el cap de setmana a 
Caldes. Era el primer cop que 
el club vallesà organitzava 
un campionat de Catalunya 
d’aquesta categoria, i va ser 
tot un èxit tant a la pista (en 
què es va exhibir un gran 
nivell d’hoquei) com a la 
graderia, que va estar plena 
de gom a gom els tres dies de 
competició. El guanyador va 
ser el Barça, que va guanyar 
el Voltregà a la final.

Els vuit equips participants 
van jugar una lligueta i els 
dos primers de cada grup es 
van creuar a les semifinals. 
El Caldes va perdre amb el 

El Recam Làser Caldes, tercer al 
Campionat de Catalunya juvenil

L’equip entrenat per Eduard Candami va fer un gran paper com a amfitrió

Voltregà després d’un duel 
titànic: va caldre tot el partit 
(0-0), una ronda de directes 
(penals) i dues morts sobta-

des per decidir el guanyador. 
En el partit pel tercer i quart 
lloc, el Caldes va vèncer el 
Reus a les directes.

Purito guanya la primera etapa de la Volta a Euskadi. El gran estat de forma ha portat el vallesà al liderat de l’equip

L’AE Carles 
Vallbona 
organitza una 
xerrada sobre 
patrocinis

Granollers

R.S.

Dins dels actes paral·lels a 
les fases d’ascens a Primera 
Estatal de vòlei, que tindran 
lloc entre dimecres i diu-
menge vinent a Granollers, 
l’Associació Esportiva Carles 
Vallbona ha organitzat la 
conferència “Patrocini i 
mecenatge”, dimecres a les 
7 de la tarda a l’Hotel Ciutat 
de Granollers. 

Els ponents seran Josep 
M. Junqueras, regidor 
d’Esports de Granollers; 
Dani Ballart, responsable 
de relacions externes de la 
Federació Catalana de Vòlei; 
José Luis Caña, president 
del BM Granollers; Joan 
Carles Marín, directiu de 
l’AE Carles Vallbona, i un 
representant de la Secreta-
ria General de l’Esport. La 
xerrada serà moderada pel 
periodista esportiu de VOTV 
Miqui Güell. Amb aquesta 
activitat, els organitzadors 
volen fomentar l’intercanvi 
d’idees i propostes entre 
representants del món de 
l’empresa, els clubs i les 
administracions, al voltant 
d’una qüestió que s’ha con-
vertit en el principal proble-
ma de les entitats esportives. 
A les 8 del vespre hi haurà 
un homenatge a les empre-
ses col·laboradores de l’AE 
Carles Vallbona aquest 2011.

Parets del Vallès

EL 9 NOU

Joaquim Rodríguez emprèn, 
aquest dissabte a la localitat 
de Venaria Reale, el seu Giro 
més ambiciós i prometedor. 
El ciclista de Parets serà 
el cap de files del Katusha 
en una ronda italiana que 
sembla feta a mida per a ell: 
molt dur, amb molta mun-
tanya i diversos finals en 
alt, poques contrarellotges 
i bonificacions. Per això, i 
perquè l’equip rus ha apostat 
fort per ell envoltant-lo d’un 

equip d’especialistes escala-
dors, Rodríguez no descarta 
lluitar pel triomf. Unes 
perspectives molt superiors 
a les que tenia en les dues 
anteriors participacions, 
el 2008 (va acabar 17è) i el 
2009 (va haver d’abando-
nar). L’estratègia de l’equip 
Katusha serà atacar fort en la 
segona setmana de cursa, en 
què es concentra el gruix de 
la muntanya; Rodríguez, per 
tant, no està amoïnat per la 
perspectiva de perdre segons 
en la contrarellotge del pri-
mer dia, ja que compta poder 

recuperar distàncies en les 
etapes de muntanya.

EL CAIXET DE PURITO 
PUJA DESPRÉS D’EUSKADI 
I LES CLÀSSIQUES

Els directors de l’equip Katu-
sha no s’ho van pensar gaire: 
el gran paper de Purito a la 
Volta al País Basc (en què 
va ser líder fins la crono de 
l’últim dia) i els dos segons 
llocs a les clàssiques de les 
Ardenes el van convertir en 
la principal aposta de l’equip 
per al Giro d’Itàlia.

El CPA Sant Celoni 
debutarà dissabte 
a l’europeu de 
conjunts de ‘show’ 
Sant Celoni

L’expedició del Club Patinat-
ge Artístic Sant Celoni ha 
viatjat aquest dijous a Gon-
domar (Portugal) on dissabte 
actuarà al Campionat d’Eu-
ropa de conjunts de show, en 
la categoria de grups petits. 
Trenta persones (entre les 
quals els vuit components 
de l’equip) s’han desplaçat 
per presenciar l’actuació dels 
vallesans. El CPA Sant Celoni 
s’entrenarà aquest divendres 
i dissabte competirà amb 
l’espectacle Gelant, creat pel 
coreògraf i patinador Jaume 
Pons; el campionat comen-
çarà cap a les 4 de la tarda. 
Carme Masferrer, presidenta 
del CPA Sant Celoni, creu 
que l’equip porta un mun-
tatge competitiu però recela 
de “la tendència dels jurats a 
valorar l’espectacle per sobre 
del bon patinatge”, diu.

El de Parets liderarà el Katusha a la prova, que comença dissabte

Purito no descarta lluitar 
pel triomf al Giro d’Itàlia


