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L’australià Chris McCormack (esquerra) i el subcampió olímpic, Javier Gómez, centraran el duel competitiu

El tram en bicicleta passarà per diverses poblacions, diumenge

El Baix Montseny veurà 

passar l’Europeu de triatló

Record per a Sergi Subirà, de 
Sant Celoni, mort mentre nedava

Sant Celoni

EL 9 NOU

El Baix Montseny viurà, 
aquest diumenge i per 
primera vegada, el pas del 
Campionat d’Europa de Tri-
atló. La prova, amb sortida i 
arribada a Calella (el Mares-
me), ha dissenyat un tram 
ciclista que entra a la comar-
ca per Vallgorguina i passa 
(per aquest ordre) per Sant 
Celoni, Fogars de Montclús, 
Montseny, Sant Esteve i San-
ta Maria de Palautordera, 
abans de tornar a sortir 
per Vallgorguina. La prova 
començarà a les 7 del matí a 
Calella i els primers ciclistes 
es calcula que entraran a la 
comarca entre 2/4 i 3/4 de 9. 

El principal al·licient pels 
aficionats serà el duel entre 
dos titans d’aquest esport: 
l’espanyol Javier Gómez 

Noya (bicampió del món, 
tricampió d’Europa i vigent 
subcampió olímpic), i l’aus-
tralià Chris McCormack 
(dues vegades guanyador del 
Campionat del Món d’Iron-
man). Gómez Noya debu-
tarà en la mitja distància i 
competirà amb un altre dels 

grans especialistes estatals, 
el vigent campió d’Espanya, 
Raúl Amatriaín. En catego-
ria femenina, la favorita és 
Camila Pedersen. En total hi 
haurà més de 2.000 partici-
pants de països com França, 
Anglaterra, Alemanya, Dina-
marca, Irlanda, etc.

EL 9 NOU

El triatló tindrà un record per a Sergi Subirà, el triatleta aficio-
nat de Sant Celoni que va morir mentre entrenava per a aques-
ta prova a la platja de Calella (el Maresme). Es concretarà dis-
sabte d’acord amb la Federació Espanyola. El cos de Subirà va 
aparèixer dissabte de la setmana passada en una platja de Pine-
da. Aquest dimarts a la tarda es va fer la cerimònia de comiat 
a l’església de Sant Celoni. A banda, aquest cap de setmana 
tots els equips del CE Sant Celoni lluiran un braçalet negre en 
record de Subirà que jugava a l’equip de veterans.

La prova, el 25 de maig, es manté en un màxim de 600 inscrits

Els 10km de Granollers 
escalfen motors
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La cursa té sortida i arribada a les pistes d’atletisme

Granollers

EL 9 NOU

El dissabte, 25 de maig, tin-
drà lloc la novena edició dels 
10km de Granollers, orga-
nitzada pels Xics i el Club 
Triatló Granollers. La prova 
ja ha obert la inscripció i el 
límit de participants es man-
té en els 600 de l’any passat. 
Les inscripcions (entre 11 i 
12 euros) es poden fer a la 
botiga l’Aire Esports (carrer 
Catalunya, 12) o per internet 
a atletisme.com. Més de 100 
persones ja tenen dorsal.

La cursa començarà a les 
7 de la tarda i transcorrerà, 
com és habitual, a l’entorn 
del passeig fluvial, amb sor-
tida i arribada a les pistes 
d’atletisme. Com a novetat, 

els bombers de Granollers 
s’afegiran a la festa refres-
cant els corredors a la meitat 
de recorregut; els partici-
pants, a més, disposaran d’un 

nou servei de massatges a 
l’arribada. Paral·lelament a 
la cursa gran es farà la setena 
edició de la cursa infantil, el 
mateix dia a les 5 de la tarda.

Granollers

EL 9 NOU

La victòria en l’última jorna-
da davant el Mercantil (1-2) 
va donar el títol de lliga al 
juvenil A de l’EC Granollers, 
a tres jornades pel final del 
campionat. L’equip de Raül 
Vilaseca, a més, obté l’ascens 
a Preferent. Al llarg de la 
temporada, el rendiment de 
l’equip granollerí ha estat 
excepcional: dels 27 partits 
disputats, n’han guanyat 
22, n’han empatat 3 i només 
n’han perdut 2, amb 111 gols 
a favor i només 30 en contra.

Per la seva banda, l’infan-

til A del CF Mollet UE és el 
nou campió del grup 7 de la 
Primera Divisió i també ja 
és, virtualment, nou equip 
de Prerefent. El conjunt que 
dirigeix Marc Giménez va 
imposar-se amb comoditat al 
principal perseguidor en la 
lluita pel títol, el Palau-solità 
i Plegamans; els molletans 
van resoldre el partit amb 
un clar 4-0 gràcies als gols 
de Felipe, Éric, Carlos Rubio 
i Carlos Paños. Amb aquest 
triomf, i quan encara falten 
tres jornades per tancar el 
campionat de lliga, el CF 
Mollet UE és líder destacat 
amb 71 punts.

La primera cursa Trencacoll, a 
les Franqueses, frega el màxim 
d’inscrits amb uns 380

Les Franqueses del Vallès

R.S.

Èxit total de convocatòria de 
la primera edició de la cursa 
de muntanya El Trencacoll, 
aquest diumenge a Corró 
d’Amunt. A l’hora de tancar 
aquesta edició, l’organització 
preveia tancar la inscripció 
amb uns 380 participants, 
molt a prop del màxim de 
400 previstos. “Per ser la 
primera edició, en prevèiem 
uns 250; però la gent, tot i 

aquests dies de pluja, s’ha 
anat apuntant”, comenta 
el president del Club 
Ciclista Corró d’Amunt –
organitzadors–, Josep Mauri.

La cursa –que rep el nom 
d’un antic camí que havia 
quedat en desús i que s’ha 
recuperat per la prova– tin-
drà dos recorreguts de 21km 
i 10km, que combinen corri-
ols tècnics amb trams ràpids 
de pista. Les sortides es 
donaran a les 9.10 i les 9.20 a 
la zona esportiva.

De dalt a baix, el juvenil de l’EC Granollers i l’infantil del CF Mollet UE

El juvenil de l’EC Granollers i 
l’infantil del CF Mollet guanyen 
la lliga i pugen a Preferent 


