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Carles Planas, en un moment del partit d’aquest dimecres al Camp Nou davant l’Alabès

Sant Celoni

EL 9 NOU

Carles Planas, de 21 anys i de 
Sant Celoni, ha vist complert 
un somni aquest dimecres: 
al minut 70 del partit de 
Copa del Rei que enfrontava 
el Barça i l’Alabès, el tècnic 
blaugrana Tito Vilanova va 
fer entrar Planas al camp en 
substitució d’Adriano Cor-
reia. Era el primer cop que 
el lateral esquerre vallesà 
trepitjava la gespa del Camp 
Nou com a jugador del pri-
mer equip en partit oficial; 
un somni alimentat des que 
va entrar al club blaugrana, 
fa onze anys. El 28 de novem-
bre de 2012 serà una data 
impossible d’oblidar per al 
jugador celoní del Barça B.

“No es pot descriure amb 
paraules el que sents quan 
debutes amb l’equip on porto 
des de petit lluitant i treba-
llant per jugar”, va dir Carles 
Planas al final del partit. El 
vallesà va dir que s’havia sen-
tit “molt còmode al lateral”. 
“És la posició on estic més 
acostumat a jugar i aquests 
jugadors sempre faciliten 
molt les coses”, va afegir. 
Planas sembla haver trobat 
en Tito Vilanova la confiança 
que no li va dispensar Pep 
Guardiola. El de Sant Celoni 
va entrenar moltes vegades 
al primer equip durant els 
quatre anys que el tècnic de 

El Fergo Aisa 

s’enfronta a la 

incògnita d’un 

SHUM Maçanet 

amb tècnic nou  

Sant Feliu de Codines

R.S.

El Fergo Aisa Sant Feliu té, 
aquest dissabte a casa (7 de 
la tarda), una bona oportuni-
tat per abandonar la posició 
de cuer. Visita Sant Feliu 
el SHUM Grupo Maestre; 
l’equip de Maçanet és tercer 
per la cua, amb només un 
punt més que els vallesans. 
El tècnic santfeliuenc, Paco 
González, apunta que el 
recent canvi d’entrenador 
dels de la Selva els conver-
teix en una incògnita.

“El canvi de tècnic aboca 
incertesa sobre l’estil de joc 
i ens tocarà esbrinar-ho. De 
tota manera, no hem d’obli-
dar que tenen jugadors que 
l’any passat es van classificar 
per la Copa CERS i actual-
ment estan en competició 
europea”, comenta González, 
que prefereix centrar-se en 
el joc del seu equip. “Tots els 
equips, a priori, són rivals 
molt durs. Nosaltres hem de 
seguir el nostre estil: defen-
sar bé, ajudar-nos moltíssim 
i no perdre la bola inneces-
sàriament en atac per evitar 
una arma molt important del 
SHUM, que és el contraatac”, 
apunta l’entrenador del Sant 
Feliu. 

Per aquest partit, Paco 
González té l’únic dubte de 
Marc Fajas, que té un cop al 
canell.

El CB Granollers rep el cuer, 
el València, en una bona ocasió 
per allunyar-se del descens

Granollers/Mollet del V.

EL 9 NOU/JL.R.B.

El Club Bàsquet Granollers 
rebrà, aquest dissabte a les 6 
de la tarda, el cuer del grup. 
Dels onze partits disputats, 
el Valencia Basket Club n’ha 
perdut nou i n’ha guanyat 
dos; això, i el fet de jugar 
fora de casa converteixen 
el partit contra el conjunt 
valencià en una ocasió d’or 
per als vallesans per allu-
nyar-se de les posicions de 
descens. D’altra banda, el 
conjunt d’Oriol Valls necessi-
ta un triomf per recuperar la 
confiança, després de la seve-
ra derrota de dissabte davant 
el líder, el CB Tarragona, en 
què els granollerins van cau-

re per 42 punts de diferència 
(53-95). 

Pel que fa al Recambios 
Gaudí Mollet visita la pista 
del Santfeliuenc aquest dis-
sabte a les 8 del vespre. Els 
molletans estan en la lluita 
per les fases d’ascens i volen 
refermar el bon moment amb 
un partit seriós contra un 
dels rivals per l’ascens. “Serà 
molt difícil perquè tenen una 
banqueta molt àmplia amb 
una gran quantitat d’opcions 
per anotar. No tenim cap 
altra opció que afrontar els 
40 minuts del partit amb la 
màxima intensitat”, destaca 
el tècnic molletà, Pau Garcia. 
El Santfeliuenc és cinquè 
amb set victòries, només una 
més que el Mollet.

El CB la Roca 
organitza la 
quarta Festa del 
Bàsquet

La Roca del Vallès

El Club Bàsquet la Garriga 
organitza, aquest diumenge 
a la tarda al Centre Esportui 
Municipal, la quarta edició 
de la Festa del Bàsquet. El 
programa començarà a 2/4 de 
5 de la tarda amb un partit de 
l’escola de bàsquet del club. 
A 1/4 de 6 hi haurà un par-
tit de bàsquet en cadira de 
rodes, amb el CB Sant Celoni 
i el Sant Nicolau de Sabadell 
com a equips convidats; a la 
mitja part actuaran les cheer-

leaders. A 1/4 de 7 hi haurà la 
presentació de tots els equips 
del CB la Roca, seguit dels 
parlaments de les autoritats 
i un sorteig d’una cistella 
de Nadal per a tots els assis-
tents. La jornada s’acabarà 
a les 7 de la tarda amb focs 
d’artifici.

Santpedor va estar al primer 
equip, però no va arribar a 
entrar a cap convocatòria. 
Amb aquest partit de dime-
cres, Carles Planas es con-
verteix en el primer jugador 
de la Masia que Vilanova ha 
fet debutar al primer equip. 
“Tots els qui estem al planter 
hi som per fer realitat això: 
tothom està preparat, més 
enllà de la il·lusió que hi ha; 
tots ens preparem per un dia 
com aquest”, va assenyalar 
un emocionat Planas, que 

va assegurar que guardarà 
la samarreta del seu debut 
com un tresor. Per la seva 
banda, Tito Vilanova va elo-
giar el jove celoní: “Planas 
és un jugador que té nivell i 
pot estar perfectament amb 
nosaltres aquí”, va dir el tèc-
nic.

MEMBRE D’UNA QUINTA 
DE PROMESES

Carles Planas, nascut el març 
de 1991 i criat futbolística-

ment a la Penya Blaugrana de 
Sant Celoni, és de la mateixa 
quinta que altres jugadors ja 
consolidats al primer equip 
com Isaac Cuenca, Cristian 
Tello, Thiago Alcántara, 
Martí Montoya o Marc Bar-
tra, amb els quals sol coinci-
dir també a les convocatòries 
de la selecció espanyola. Pla-
nas ha estat a totes les cate-
gories del combinat estatal 
i actualment és un dels pun-
tals del Barça B que dirigeix 
Eusebio Sacristán.

El lateral del Barça B, de Sant Celoni, juga uns minuts al partit de Copa davant l’Alabès

Carles Planas debuta amb el primer 
equip del Barça en partit oficial

BÀSQUET

Mollet, seu de 
la final a quatre 
de la Lliga    
Catalana EBA
Mollet del Vallès

El pavelló de Plana Lledó 
serà l’escenari, la setmana 
vinent, de la final a qua-
tre de la 31a Lliga Naci-
onal Catalana EBA, amb 
el CB Tarragona, el CB 
l’Hospitalet, el Sabadell 
Bàsquet Natació-Escola Pia 
i el Recambios Gaudí CB 
Mollet com a protagonistes. 
Les semifinals es jugaran 
dijous, 6 de desembre: a 3/4 
de 6 de la tarda, l’Hospitalet 
s’enfrontarà al Recambios 
Gaudí CB Mollet; a 3/4 de 
8, el Sabadell jugarà contra 
el CB Tarragona. La final es 
jugarà dissabte a 2/4 de 7 de 
la tarda. El conjunt tarragoní, 
com a vigent líder del grup C 
de la lliga EBA, parteix com 
a favorit per endur-se la lliga 
catalana.

Roger Campoy, 
del CA Montornès, 
guanya el 35è Cros 
Vila de Castellar
Montornès del Vallès

El representant del Club 
Atletisme Montornès, Roger 
Campoy, es va imposar en el 
35è Cròs Vila de Castellar. 
A la categoria de veterans, 
l’atleta del club montornesí, 
Elias Resina, va ser segon 
i el Pedro Rondón, cinquè. 
Aquests bons resultats ani-
mem a afrontar el campionat 
de de Catalunya de Clubs on 
el CA Montornès intentarà 
classificar-se pel Campionat 
d’Espanya. D’altra banda, 
el club té el futur assegurat 
com ho demostra el gran 
nivell exhibit per la base al 
31è Cròs de Sant Sadurní. Els 
atletes del CA Montornès 
van pujar al podi en una 
vintena d’ocasions, i van 
aconseguir acabar primers 
en sis categories. En total, 
202 atletes d’edat escolar van 
participar a la prova.


