
Divendres, 11 de novembre de 2011

ESPORTS NOU9EL 35

El CPA Sant Celoni va obtenir el bitllet pel mundial, en quedar tercers al campionat d’Europa, al maig

Sant Celoni

Ramon Solé

L’expedició del CPA Sant 
Celoni marxarà, aquest pro-
per dimecres, cap a Brasília 
(Brasil), per participar al 
mundial de show conjunts. 
L’equip vallesà, amb el core-
ògraf i patinador Jaume Pons 
al capdavant, intentarà reva-
lidar un títol que ja va acon-
seguir el 2007 a Austràlia 
i que, des d’aleshores, se 
li nega: va ser subcampió 
a Taiwan (2008), cinquè a 
Freiburg (2009) i quart a 
Portimao (2010).

L’expedició, la formen 
20 persones: vuit patina-
dors (Jaume Pons, Andrea 
López, Emma Enríquez, 
Laura Vila, Magalí Fortón, 
Fàtima Bouamri, Sara Milián 
i Joel Ruiz), la coreògra-
fa Vanessa Martín i onze 
acompanyants.  L’espectacle 
que portarà a competició el 
CPA Sant Celoni és Glaçant, 
amb el qual enguany han 
aconseguit el Campionat de 
Barcelona, el subcampionat 
de Catalunya i d’Espanya i 
un tercer lloc a l’europeu, el 
maig passat. Es tracta d’un 
número molt elaborat i tèc-
nic i, com sempre, ideat i dis-
senyat per Jaume Pons: els 
patinadors, vestits de blanc 
de dalt a baix, actuen com si 
s’estiguessin gelant de fred 
i es mouen ràpidament per 

L’ECG convoca els 
socis per primer 
cop, després 
de ‘l’assemblea 
fantasma’ de 2010 

Granollers

R.S.

La seu social de l’EC 
Granollers, al carrer Girona, 
52, serà l’escenari de l’as-
semblea general de socis del 
club, el dimarts 13 de desem-
bre a les 8 del vespre. El club 
ho ha notificat amb una carta 
publicada a la web del club; 
el comunicat anuncia que en 
els propers dies s’informarà 
detalladament dels punts a 
tractar, a través de les xarxes 
socials (Facebook i Twitter), 
així com la mateixa pàgina 
web de l’EC Granollers. A 
banda, el club trucarà als 
socis i els enviarà una carta.

Aquesta és la primera 
convocatòria després que 
l’any passat la massa social 
del club no s’assabentés de 
l’assemblea; de fet, fonts pro-
peres al club asseguren que 
no va tenir lloc. “Puc assegu-
rar que es va fer i tinc actes 
per demostrar-ho; no es va 
enviar la carta als socis per-
què vam considerar que n’hi 
havia prou posant un cartell 
al tauler d’anuncis. Alguns 
socis es van queixar i aquest 
any ho hem publicitat més”, 
explica el president, Xavier 
Abolafio. Diversos socis 
consultats per aquest periò-
dic han confirmat que l’any 
passat no se’ls va convocar 
per carta, com sempre s’havia 
fet, ni tampoc van veure el 
cartell, tot i que no neguen 
que podia ser-hi. “Si hi va 
haver assemblea, devien fer-
la els directius sols”, ha dit 
un d’aquests socis. 

D’altra banda, i en el pla 
esportiu, el primer equip de 
l’EC Granollers vol seguir la 
ratxa de victòries davant un 
equip enganyosament asse-
quible: el Puig-reig, quart 
per la cua. No és estrany que, 
de cara al partit de diumenge 
(4 de la tarda, a Puig-reig), el 
tècnic Juanmi Álvarez hagi 
posat èmfasi a mantenir la 
motivació. Álvarez tindrà 
tots els seus homes, tret de 
Roger i Carlos.

PARTIDÀS PER AL 
MOLLET A FIGUERES

A Primera Catalana, el CF 
Mollet UE viurà el que el seu 
entrenador, Albert Garcia, 
qualifica com un dels tres 
millors partits de l’any. “Un 
camp sensacional d’una enti-
tat molt gran i amb molta 
història, i contra un molt bon 
equip. Estem molt contents 
de poder jugar aquest partit”, 
admet l’entrenador. 

La primera cursa: d’esquerra a dreta, Andújar, Cuevas i Soriano a Vallfogona.

Les Franqueses

R.S.

Carlos Andújar, de Llerona, 
i Franc Soriano, de Corró 
d’Avall –tots dos aficionats 
als duatlons i triatlons des 
de fa molt de temps–, són els 
principals impulsors, a les 
Franqueses, d’un nou club 
per practicar aquests esports. 
L’entitat, que té el suport de 
Bicicletes Segú com a patro-
cinador principal, ha nascut 
com una secció de la Unió 
Ciclista les Franqueses.

Andújar i Soriano han estat 
en els darrers anys competint 
amb el BB-Triatló l’Ametlla, 
però la cada cop menor pre-
sència del club ametllenc a 
les competicions els va fer 
pensar a muntar una nova 
entitat, al seu poble. “La idea 

principal és donar a conèi-
xer el duatló i el triatló a les 
Franqueses, que la gent que 
fa ciclisme vegi que hi ha 
més opcions. No pretenem 
guanyar cap lliga ni ser un 
club supercompetitiu: la 
idea és ajuntar-nos amb gent 
del poble i passar-nos-ho bé 
anant a curses”, diu Carlos 
Andújar. Amb tot, el club no 
renuncia a objectius compe-
titius: “ens agradaria pujar a 
primera catalana, però no ens 
obsessionarem”, comenta.

El club, que ara té uns 15 
membres, es va estrenar 
diumenge a la primera cita 
del Circuit Català de Duatló 
de Muntanya, a Vallfogona, 
amb Francesc Cuevas (7è a la 
general individual), Carlos 
Andújar (27è) i Franc Soria-
no (48è), que van obtenir 

L’expedició de l’equip vallesà vola dimecres cap a Brasília, on actuarà el dissabte 19

El CPA Sant Celoni busca el segon 
títol mundial de ‘show conjunts’

escalfar-se; al final, però, 
no poden evitar la congela-
ció. El muntatge, en la línia 
estilística marcada per Pons, 
prima la tècnica per sobre 
l’espectacularitat, fet que 
no sembla agradar gaire als 
jutges dels últims mundials, 
que tendeixen a valorar molt 
l’espectacle. Això, però, no 
altera gens ni mica la filoso-
fia del club celoní. “Nosaltres 
som més de tècnica i això 
és el que prima més, sense 
oblidar l’espectacle”, apunta 

la presidenta del club, Carme 
Masferrer.

L’EQUIP HA POSAT 
DINERS PER VIATJAR

La important despesa que 
suposa el viatge i l’estada a 
Brasília (una mica més de 
30.000 euros, si bé cal tenir 
en compte que l’equip apro-
fitarà el viatge per estar-s’hi 
més dies i fer turisme) ha 
obligat, per primer cop, els 
mateixos patinadors a posar 

diners de la seva butxaca. 
De tota manera, ha estat una 
quantitat assumible. “Els dos 
últims mundials han estat 
relativament a la vora i això 
ens ha permès estalviar. A 
més, hem rebut l’ajut de 
l’Ajuntament, algun patroci-
nador i la Generalitat, gràcies 
a la federació catalana; tam-
bé hem fet una barraca per 
festa major, i altres accions. 
Això ha minimitzat el que ha 
hagut de posar l’equip”, diu 
Masferrer.

Neix a les Franqueses un club 
de duatló i triatló, com a 
secció de la Unió Ciclista

un sisè lloc per clubs. Per 
contactar amb el club, hi ha 
el bloc de la UC les Franque-

ses (http://ccbsegu.blogspot.
com/) i un compte a Facebo-
ok (ucf duatlo triatlo).


