
Divendres, 20 d’abril de 2012

ESPORTS 50 NOU9EL

Un exatleta canovellí supera el trauma d’una aturada cardíaca fent d’entrenador voluntari

Ajudar els altres com a medecina 
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José Manuel Rodríguez, aquest dimarts a la tarda al costat del pavelló de Tagamanent, a Canovelles

Canovelles

Anna Tàsies

Tot i que treballava en una 
xarcuteria, José Manuel 
Rodríguez vivia per l’esport. 
N’havia practicat molts però, 
finalment, la seva partici-
pació l’any 1999 com a co-
fundador del Club Atletisme 
Canovelles va acabar de con-
firmar aquest esport com el 
seu preferit.

“Era un corredor compe-
titiu. Hi havia marques que 
em patrocinaven, fins que un 
dia la vida se’m va capgirar”, 
diu Rodríguez. El canovellí 
va patir una parada cardíaca 
el setembre de l’any 2009,  
quan tenia 51 anys. Diu 
haver tingut sort perquè ja 
era a urgències quan el cor li 
va deixar de funcionar, ja que 
a casa va notar una taquicàr-
dia molt forta una estona 
abans. Allà li van aplicar el 
desfibril·lador i, seguida-
ment, van venir quatre ope-

racions de cor. 
La tornada a casa, però, es 

va fer encara més dura que 

els mesos que Rodríguez va 
estar ingressat al Clínic. “No 
m’atrevia a sortir de casa 

sense la meva dona, el sim-
ple fet de pujar unes escales 
em feia pànic, perquè el cor 

se’m podia tornar a aturar en 
qualsevol moment”, comen-
ta. Llavors, quatre sòcies del 
Club Atletisme Canovelles li 
van demanar que les ajudés a 
practicar fúting. 

D’això ja fa més de dos 
anys. Ara, José Manuel 
Rodríguez entrena una 
setantena de persones de 
forma totalment voluntària. 
“Correm en grup i amb l’ob-
jectiu de passar-nos-ho bé, 
cadascú al seu ritme. Cada 
dia preparo un recorregut 
diferent pel poble, i el més 
important: ningú se sent 
més ràpid que ningú, per-
què no hi ha meta. A més, jo 
els acompanyo caminant o 
en bicicleta”. Hi participen 
persones de totes les edats i 
formes físiques; fins i tot l’al-
calde del poble, Josep Orive, i 
la seva dona hi van al torn de 
les 6 del matí, unes quantes 
vegades per setmana. 

“Ajudo la gent a practicar 
esport d’una forma sana i 
divertida, però el que ells 
no saben és tot el que aques-
ta activitat m’aporta a mi: 
entrenar de forma voluntària 
ha estat un medicament que 
m’ha retornat l’energia, i 
això no té preu”, assegura.

La Penya Barcelonista rebutja una proposta del CE Sant Celoni de fusió de les dues entitats  

El futbol de Sant Celoni 
continuarà dividit un any més

Continua la 
tensió entre la 
junta de la PB 
i els directius 
dimissionaris

L.C.

Els cinc directius que van 
dimitir el mes de gener 
de la junta directiva de la 
Penya Barcelonista Sant 
Celoni acusen el club de 
convocar unes “eleccions 
fantasmes” l’any 2009, de 
les quals, diuen, no es va 
fer la pertinent difusió. 
A més, asseguren que 
aquell any tampoc es va 
fer l’assemblea de socis i 
que el club va modificar 
dos apartats dels estatuts 
amb la data d’aquesta 
assemblea, segons afir-
men, inexistent. La junta 
directiva, amb Jordi Roura 
al capdavant, explica que 
van enviar una carta als 
socis i que no hi va haver 
candidatures a excepció 
de la de l’actual junta; per 
això, i d’acord amb els 
estatuts, van ser reelegits 
en una assemblea que, 
assegura Roura, sí que es 
va celebrar. Els dimissiona-
ris volen que es convoqui 
una assemblea on es donin 
a conèixer els comptes i 
per poder desmentir acu-
sacions “falses” de què han 
estat objecte últimament. 
El club no canviarà els 
plans i convocarà l’assem-
blea a final de temporada.

Els juvenils de la Penya Barcelonista i del CE Sant Celoni es van enfrontar aquest cap de setmana passat

Sant Celoni

Laia Coll

El futbol de Sant Celoni con-
tinuarà dividit entre la Penya 
Barcelonista i el Club Espor-
tiu Sant Celoni almenys una 
temporada més, després 
que les desavinences facin 
impossible una entesa entre 
ambdues entitats. 

El Club Esportiu Sant 
Celoni (CESC) va presentar 
al gener una proposta a la 
Penya Barcelonista basada en 
una “unió permanent i esta-
ble de les dues entitats i amb 
una direcció conjunta que 
tingui els poders irrevoca-
bles de les dues entitats”. El 
CESC proposava que els dos 
presidents, juntament amb 
dos membres més de cada 
club, treballessin conjunta-
ment en la coordinació del 
futbol. El president de l’en-
titat, Xavi Cos, explica que 
el projecte va ser elaborat en 
una reunió a la qual van ser 
citats per dos directius de la 
Penya –que posteriorment 
han dimitit– i el president, 
Jordi Roura. Així, mentre 
Xavi Cos assegura que en la 
reunió es va acordar que cada 
entitat presentés un projec-
te, Roura ho desmenteix: “la 
trobada va ser per acostar 

posicions i per l’interès dels 
dos membres ara dimissiona-
ris”, assegura.

Óscar de Haro, coordina-
dor esportiu de la Penya, 
ha explicat que “la proposta 
del CESC és bona però no la 
veiem factible perquè nosal-
tres tenim un projecte que 
funciona i en el qual la gent 
creu i no podem abandonar”.  
“La unió seria possible però 
s’han d’ajuntar les condici-
ons adequades. Això no és 

cosa de dos dies” afegeix 
Roura, que assegura que la 
Penya deixa les portes ober-
tes al CESC perquè s’uneixin 
a ells. Per la seva banda, Xavi 
Cos subratlla que en cap cas 
el Sant Celoni pretén la des-
aparició de la penya. “Apos-
tem per la unió de les dues 
entitats, independentment 
de sota quin nom i colors ho 
facin, per fer un futbol base 
més fort i de referència”, 
diu el president del CESC. 

En els darrers mesos les dis-
crepàncies han augmentat; 
així, mentre que  Xavi Cos ha 
assegurat que “el CESC no 
deixarà passar cap cosa més 
que no sigui veritat i taqui la 
imatge del club”, el director 
administratiu de la Penya, 
José Antonio Peña, ha dema-
nat que se’ls deixi treballar 
tranquils des de fora: “som 
un club modèlic, sense cap 
problema intern, econòmic 
ni esportiu”, rebla.


