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D’esquerra a dreta, Pau Lancis, Alex Salgado i Ignasi Blasi, a Vic

Tres garriguencs queden 
campions de Catalunya 
d’atletisme aleví

La Garriga

EL 9 NOU

Pau Lancis, Àlex Salgado 
i Ignasi Blasi, de la Garri-
ga i representants del FC 
Barcelona, es van proclamar 
campions de Catalunya ale-
vins de Relleus 3x600, en la 
competició que va tenir lloc a 
Vic. Els tres joves atletes, que 
es van imposar amb un crono 
de 5min 36s 4 (a només 3 
segons del rècord català) por-
ten una progressió prome-

tedora: al gener es van alçar 
amb el títol català de cros 
per equips i Àlex Salgado va 
tenir una actuació particu-
lar brillant a la Jean Bouin 
barcelonina, al novembre 
(va rebre el guardó Príncep 
d’Astúries per guanyar-la dos 
anys seguits).

Pel que fa a l’equip femení 
–format per Clàudia Cobos, 
Berta Marata i Marina Pala-
cios– va aconseguir a Vic una 
meritòria desena posició amb 
un temps de 6min 13s 6.

Els guanyadors, flanquejats per l’alcaldessa i el regidor d’Esports

Cristina Bustinduy i Enric 
Pujades, els millors de Sant Fost
Sant Fost de C.

EL 9 NOU

Sant Fost va repartir els 
premis als millors esportis-
tes de l’any en la 24a edició 
de la Nit de l’Esport. Els 
guanyadors, escollits entre 
36 finalistes, van ser –en 
categoria absoluta–, Cristina 
Bustinduy (CEM Can Lladó) 
i Enric Pujades (UE Sant 
Fost de futbol). En categoria 
infantil, es van imposar Eric 
Bertolín i Paula Garcia, tots 

dos jugadors de l’UE Bàsquet 
Sant Fost. 

Durant l’acte també es 
van lliurar reconeixements 
especials a Eric i Marc Pérez 
(campió d’Espanya aleví i 
subcampió cadet de selec-
cions territorials de futbol 
sala) i Gabriel Martínez 
(jugador del FC Barcelona 
que la temporada 2011/2012 
va quedar campió amb el 
benjamí D i actualment és 
líder de la lliga amb el benja-
mí B).

Un moment de la final de la competició de rugbi, que va guanyar l’IES Ribera Baixa, del Prat de Llobregat

Aprenents 
d’organitzadors
Alumnes del Ginebró, a Llinars, munten un 

torneig esportiu com a matèria escolar

Llinars del Vallès

R.S.

Una trentena d’alumnes de 
l’escola Ginebró han com-
provat, de primera mà, tot 
el que implica el procés de 
producció i organització d’un 
esdeveniment esportiu. Ho 
van fer dins del Cicle Forma-
tiu de Grau Superior d’Ani-
mació d’Activitats Físiques 
i Esportives, i no s’hi van 
posar per poc: els estudiants 
van organitzar, amb èxit, una 
competició de vòlei, handbol 
i rugbi amb 150 participants i 
14 equips de quatre instituts 
(inclòs l’amfitrió).

El projecte, coordinat per 
Virgínia Carmona, estava 
supervisat pels professors, 
tot i que els van deixar fer 
“perquè aprenguessin sobre 

el terreny, amb situacions 
reals”, explica Carles Marge-
nat, cap d’estudis de cicles 
formatius. Així, els alumnes 
van haver de tenir en compte 
i treballar tots els detalls del 
procés: des de planificar l’es-
tructura de l’acte –amb l’acte 
inaugural, els parlaments, 
lliurament de premis, siste-
ma de competició, quadrant 
de partits, etc.–, fins a dema-
nar espais a l’Ajuntament 
entrant instàncies (el torneig 
es va fer al camp de futbol, al 
pavelló i a l’annex), demanar 
megafonia, un futbolí humà 
(la recaptació del qual es va 
destinar al menjador social 
El Xiprer, de Granollers), 
taules, tanques, megafonia, 
etc. “Molts desconeixien el 
procediment i es pensaven 
que seria més fàcil”, comen-

ta Margenat. Els aprenents 
d’organitzadors, però, van 
demostrar bones aptituds 
en moments en què calia 
decidir sobre imprevistos. “A 
l’últim moment un institut 
es va presentar amb un equip 
menys i van haver de modifi-
car el sistema de competició; 
i també, el mateix dia a 2/4 
de 8 del matí amenaçava 
pluja i van decidir muntar la 
megafonia dins del pavelló 
en lloc de fora”, explica el 
professor. 

VALORACIÓ: BÉ, PERÒ 
NECESSITA MILLORAR

La competició va anar força 
bé, però hi va haver detalls 
a polir. Per exemple, confec-
cionar els horaris de manera 
que els equips d’un mateix 
institut no juguin alhora i 
puguin animar els companys, 
etc. “Una de les lliçons més 
importants va ser comprovar 
la dificultat de gestionar 
un personal de 20 alumnes 
que tenien als seu càrrec, i 
aprendre la importància de 
delegar tasques i supervisar 
que es facin”, comenta Carles 
Margenat.

El júnior del 
Recam Làser 
Caldes, a l’estatal

Caldes de Montbui

Dues setmanes després de 
proclamar-se subcampió de 
Catalunya (va perdre la final 
amb el Barça), el júnior A del 
Rècam Làser Caldes dispu-
tarà, aquest cap de setmana 
a Oviedo (Astúries), el Cam-
pionat d’Espanya. D’aquesta 
manera, el club calderí d’ho-
quei opta per primer cop a la 
seva història a un títol esta-
tal júnior. Els partits comen-
çaran divendres (a l’hora de 
tancar aquesta edició encara 
s’havia de fer el sorteig de 
grups) i, a banda del CH Cal-
des, participaran en aquesta 
fase final el FC Barcelona, 
Oviedo HC, CP Cerceda 
–principals favorits–, CD 
Urdaneta, CP Gurutzeta, CP 
Alcobendas i CD Santa M. 
del Pilar. 

Quatre triomfs 
per al Kàrate Just 
a l’Hospitalet

Sant Celoni

El Kàrate Club Just, de Sant 
Celoni, va guanyar quatre 
medalles d’or al Torneig Ciu-
tat de l’Hospitalet. Pocs dies 
després dels dos bronzes del 
club al Campionat d’Espanya, 
l’entitat vallesana va tornar a 
donar mostres del gran nivell 
de kàrate que s’hi cuina. Els 
guanyadors van ser Silvana 
Bodington (or en kata), Joan 
Just, Èric Jiménez i Eva Cano 
(or en kumite). A banda, els 
representants del club van 
penjar-se dues medalles de 
plata i quatre de bronze: els 
segons llocs van ser per a 
Alba Company i Laura Pino 
(modalitat kumite) i els 
tercers, per a Judit Camac-
ho, Marc Camacho, Marina 
de Mingo i Andreu Benedi 
(kumite).

El CN Granollers 
obté dos ors al català 
de gimnàstica

Granollers

El CN Granollers va tornar 
amb dues medalles d’or de a 
tercera fase del Campionat 
de Catalunya de gimnàstica 
artística, disputat a Salt (el 
Gironès). En Via Olímpica, 
màxima categoria, Mariona 
Ros va imposar-se en nivell 
7; la granollerina va assolir la 
millor nota de la competició 
i les puntuacions més altes 
en tots els aparells. Lluna 
Casanova va fer 5a en nivell 
5 i Laia Alcaide, 13a en nivell 
6. En categoria de base, Berta 
Pujadas va ser la campiona 
en el nivell 2P, davant de 42 
gimnastes; la vallesana va 
obtenir la nota més alta en 
l’exercici de terra. Marina 
Esteban va ser 21a en nivell 1 
i Laia Sola i Ariadna Gómez, 
16a i 19a en nivell 2G.


