
Dilluns, 13 de maig de 2013

ESPORTS   Poliesportiu NOU9EL 31

HANDBOL. FASES D’ASCENS A PRIMERA ESTATAL 

BÀSQUET. FASE D’ASCENS A PRIMERA CATALANA FEMENINA
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Les noies del CB Sant Celoni, que han aconseguit pujar de Tercera a Primera Catalana en quatre temporades, celebren l’ascens a la pista de l’Olot

El BM la 
Roca es treu 
l’espina
Els vallesans retornen a Primera 

Estatal, un any després
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L’equip de la Roca celebrant que tornen a ser equip de Primera Estatal

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

El BM la Roca tornarà a 
competir la propera tempo-
rada a la lliga que li pertoca: 
Primera Estatal. L’equip 
entrenat per Guillem Estapé 
ha completat una temporada 
excepcional amb 29 partits 
guanyats de 29 disputats (26 
de la Lliga Antonio Lázaro i 
els tres de les fases d’ascens). 

Els de la Roca han acon-
seguit la primera posició de 
la fase d’ascens a Primera 
Nacional, disputada aquest 
cap de setmana al pavelló de 
la Roca, sentenciant tots els 
enfrontaments en els 30 pri-
mers minuts. A banda, la vic-
tòria els dóna la classificació 
directa pels quarts de final 
de Copa Catalana Gonzalo 
Usero, que s’iniciaran d’aquí 
a 15 dies, però encara no es 
coneix el rival.

En el primer partit, la Roca 
va guanyar per un clar 41 a 
28 davant el Tamit Automo-
ción HCE, el rival més asse-
quible sobre el paper. Al des-
cans, els vallesans tenien un 
marcador favorable de 17 a 9. 

A la segona part, es va gesti-
onar la banqueta pensant en 
els següents enfrontaments i 
l’equip es va relaxar, sobretot 
en l’apartat defensiu, encai-
xant el doble de gols que en 
la primera part. El segon i el 
tercer partit, contra el Villa 
Blanca (18-28) i l’Stadium 
Casablanca (32-21), no van 
tenir gaire història i el BM 
la Roca va ser superior en els 
60 minuts de l’enfrontament 
amb una dinàmica constant. 
En aquests partits va des-
tacar sobretot la capacitat 
defensiva de l’equip, que 
havia minvat en la segona 
part del primer partit, encai-
xant només 18 i 21 gols res-
pectivament. 

Amb l’ascens, el BM la 
Roca torna a la categoria 
on ha estat durant 20 anys 
i que va perdre l’any passat 
de forma paradoxal, quan 
l’equip va guanyar-se a la 
pista l’ascens històric a Divi-
sió d’Honor B. El club no va 
poder fer front a la categoria 
per qüestions econòmiques i 
la Federació Espanyola els va 
imposar una sanció que els 
va fer perdre dues categori-

es. La que s’havien guanyat 
–la Divisió d’Honor B– i a 
la que estaven –Primera 
Estatal. “Durant tota la tem-
porada hem tingut el mateix 
discurs, tornar a Nacional, 
era l’objectiu. És pel que hem 
lluitat i és la categoria que 
ens toca”, diu Estapé, que fa 
una valoració molt positi-
va de la temporada: “És un 
mèrit enorme haver aconse-
guit guanyar 29 partits con-
secutius. Hi ha hagut partits 

fàcils, però també de difícils. 
No sé si massa equips hau-
rien aconseguit mantenir la 
constància”, afegeix. A més, 
els de la roca també acumu-
len tots els partits guanyats 
de les fases de l’any passat.

LA COPA CATALANA,      

UN AL·LICIENT

L’equip vol tancar aquesta 
temporada amb un bon paper 
a la Copa Catalana, que té 

l’al·licient que s’enfrontaran 
a equips de Primera Estatal 
i que servirà per veure com 
està l’equip de cara el proper 
any. Estapé ha explicat que 
aquestes setmanes es parlarà 
de l’estructura de l’equip 
que competirà a Primera 
Nacional i que la Copa serà 
una manera de poder provar 
diverses coses i, si escau, 
donar minuts a jugadors del 
planter que podrien pujar al 
primer equip. 

El CB Sant 
Celoni femení 
torna a Primera 
Catalana

Sant Celoni

Després d’una temporada 
molt bona i amb un rècord 
d’una volta i un partit sense 
perdre, el primer equip del 
CB Sant Celoni femení ha 
aconseguit arribar a Primera 
Catalana. Les de Sant Celoni 
es van imposar dissabte al 
segon classificat, l’Olot, per 
62 a 73. Amb aquesta vic-
tòria, l’equip entrenat per 
Marc Alonso ha certificat 
l’ascens faltant una jornada 
i ja té assegurada la primera 
plaça del grup. El Sant Celoni 
torna a Primera després que 
fa quatre anys el club renun-
ciés a la plaça per la reducció 
de dos equips sèniors a un, 
que va començar a Tercera 
Catalana. Fa tres temporades 
l’equip va pujar a Segona.


