
Dijous, 17 de maig de 2012

ESPORTS 36 NOU9EL

R
A

M
O

N
 F

ER
R

A
N

D
IS

Oriol Valls, en primer terme, al costat del president del club, Joan Nadal, en la presentació d’aquest dimarts

El president del 
BM la Roca veu 
“molt difícil” 
assumir l’ascens a 
Divisió d’Honor B 

La Roca del Vallès

R.S.

Passada la lògica i merescuda 
eufòria per l’ascens del BM 
la Roca a Divisió d’Honor B, 
el cap de setmana passat, la 
junta directiva del club valo-
ra en fred les possibilitats 
reals d’assumir la nova cate-
goria. El president, Joaquim 
Planas, no es tanca cap porta 
però veu “molt difícil” que el 
club aconsegueixi els 120.000 
euros addicionals que caldri-
en per afrontar les despeses 
que implica la divisió de pla-
ta, i més quan el club ja havia 
decidit retallar el pressupost.

“A Primera Estatal hi 
estem molt còmodes perquè 
som 13 equips catalans, i això 
vol dir només un desplaça-
ment a Saragossa”, comenta 
Planas, que puntualitza 
que “l’empresari que posés 
diners en això seria per un 
interès de fer poble o posi-
cionar-se en el poble, i en 
els temps que corren això és 
molt difícil; a més, la Roca 
és un poble petit i tampoc hi 
ha gaire indústria”, apunta 
el president del club. Amb 
tot, Joaquim Planas diu que 
el club “esgotarà totes les 
opcions”. Aquest dimarts al 
vespre, la junta directiva del 
club es va reunir, però segons 
Planas, del finançament per 
l’ascens quasi no se’n va par-
lar. 

Julián López 
seguirà presidint 
el FC Cardedeu 
sis anys més
Cardedeu

Julián López, president del 
FC Cardedeu durant 12 anys 
–en dues etapes–, continuarà 
al capdavant del club sis anys 
més. L’entitat ha tancat fa 
uns dies el procés electoral, 
i la de López va ser l’única 
candidatura presentada. 
La majoria de membres de 
l’actual directiva seguiran; 
pel que fa als canvis, el coor-
dinador general Juan Luis 
Sánchez plega i s’incorporen 
a la junta dos nous coordi-
nadors, Joan Argemí (futbol 
11) i Xavi Moreno (futbol 
7).  El FC Cardedeu ha aca-
bat la temporada amb bones 
notícies: el benjamí B s’ha 
proclamat campió de lliga, el 
juvenil B és el millor segon i 
té opcions d’ascens, i el pri-
mer equip també és el millor 
segon de la província a Terce-
ra Catalana.

La Cursa de 
les Torxes, a 
Granollers, obre 
la inscripció
Granollers

Ja està oberta la inscripció a 
l’edició d’enguany de la Cur-
sa de les Torxes, que l’Ajun-
tament organitza el dissabte 
16 de juny. Com és habitual, 
la prova té un recorregut de 
5 quilòmetres molt cèntric, 
que finalitzarà a les pisci-
nes municipals on tots els 
participants podran fer una 
capbussada. Aquesta cursa 
nocturna s’adreça a públic de 
totes les edats que vulguin 
passar una estona agradable, 
fent esport i acabant la fes-
ta amb un bany. La sortida 
de la Cursa de les Torxes es 
farà a 2/4 de 10 del vespre 
des de les pistes municipals 
d’atletisme. Els qui estiguin 
interessats a participar a la 
prova trobaran informació i 
es podran inscriure a través 
de la web municipal, www.
granollers.cat.

El CP Sant Celoni d’hoquei puja un 
altre cop a Primera Catalana
Laia Coll

L’equip d’hoquei del Club Patí Sant Celoni 
torna a la Primera Catalana després d’haver 
acabat segon a la categoria inferior, posició 
que atorga l’ascens directe. Així, els de Jordi 
Paituví han aconseguit l’objectiu de l’ascens, 

després que l’any passat es veiessin afectats 
per una reforma en la categoria i descendis-
sin a Segona. Paituví, que fa 8 anys que és al 
capdavant de l’equip, ha destacat l’esforç i la 
competitivitat de l’equip, i ha explicat que 
la temporada vinent no continuarà a la ban-
queta perquè creu que un canvi mantindrà la 
motivació dels jugadors.

El club no tanca la porta a una oferta d’EBA però inicia el projecte pensant en la Copa Catalunya

El granollerí Oriol Valls aterra  
amb moltes ganes al CB Granollers
Granollers

Xavi Mas

La presentació d’Oriol Valls 
com a nou entrenador del CB 
Granollers, el dimarts passat, 
va ser el punt de partida d’un 
equip que, si no hi ha cap 
canvi de darrera hora, jugarà 
a Copa Catalunya la propera 
temporada. Després de pres-
cindir de l’anterior tècnic, 
Richi Serrés “per qüestions 
professionals d’en Richi que 
li impedien comprometre’s 
del tot a hores d’ara” –segons 
va recordar el president del 
club, Joan Nadal, la direcció 
tècnica del club, aconsellada 
pel mateix Serrés, van esco-
llir el jove granollerí Oriol 
Valls, amb experiència en la 
categoria que es trobaran, 
per ser-ne el director d’or-
questra. “Buscàvem algú que 
sabés gestionar un equip en 
aquesta categoria tan dura, 
en teníem bones referències 
i, quan vam saber que no con-
tinuava a Argentona no ens 
ho vam pensar”, va afirmar 
Nadal.

Valls va començar la 
seva faceta d’entrenador a 
Granollers, amb 16 anys, al 
GEG; va marxar a Mataró, 
de la mà d’Albert Illa, per 
entrenar equips de categoria 
preferent, i va fer el pas a 
entrenador d’equips sèniors 
a Esparreguera on va estar 
dues temporades. Després va 

passar a l’Argentona, on va 
aconseguir dos ascensos con-
secutius, de Segona Catalana 
a Copa Catalunya, categoria 
que ha perdut aquesta tem-
porada després de ser-hi tres 
temporades. “El descens és 
enganyós perquè la categoria 
ha estat tan igualada que 
hem guanyat nou partits, 
n’hem perdut sis per un sol 
punt i tres més en la pròrro-
ga”, va explicar Valls. “Però 
arribo amb més gana que 
mai. Per mi significa molt 

que el club hagi volgut comp-
tar amb mi”, va afirmar.

prOJecte iNdepeNdeNt 
de la categOria

Nadal no descarta rebre 
l’oferta d’una plaça a la Lliga 
EBA i no li tanca la porta, 
però aclareix que el projecte 
parteix de la base de jugar a 
Copa Catalunya. “És el que 
ens pertoca”, va dir. “Sempre 
volem estar el més amunt 
possible, però no a qualse-

vol preu”, va deixar clar un 
Nadal que no vol “hipotecar 
el club ni econòmicament ni 
esportivament”. 

“Tenim clar el que volem 
i el projecte serà el mateix, 
sigui en la categoria que 
sigui”, va afirmar el nou 
entrenador. “L’únic que 
canvia són els jugadors i en 
funció de com quedi la plan-
tilla definirem l’estil de joc, 
però ja avanço que serem una 
de les millors defenses de la 
categoria”, va concloure.


