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Quim Magán guanya
la cursa Trencacoll
Corró d’Amunt
EL 9 NOU

La cursa Trencacoll es va
estrenar diumenge a Corró
d’Amunt amb 400 corredors;
xifra que representa la participació màxima que s’havia
proposat el Club Ciclista
del municipi. Les 18 persones que es van inscriure el
mateix diumenge van fer
que s’arribés al límit d’inscrits.
El recorregut de 21 quilòmetres va tenir més èxit,
però el de 10 quilòmetres
també va impressionar els

atletes participants. Els dos
camins presentaven terrenys
molt variats i amb molts desnivells que van sorprendre
els corredors. Tot i així, cap
persona es va retirar ni es
va lesionar. De fet, la satisfacció dels participants farà
que l’any vinent es repeteixi
la cursa, que es caracteritzava per tenir unes vistes
privilegiades de paratges
naturals de la zona. La cursa
va començar i acabar a Corró, però va passar per Can
Serra i va travessar el camí
del Trencacoll –que estava
en desús fins aquest cap de

JOSEP MARIA JANSANA

L’atleta del club granollerí El Món s’imposa
davant 400 participants a Corró d’Amunt

La cursa, molt atractiva pels participants, va transcórrer pels entorns naturals de Corró d’Amunt

setmana– per dirigir-se cap a
Llerona, passant per la Garriga.
La primera classificada

de Corró va ser Muntsa
Viure Comas, que va rebre
un obsequi. El guanyador
absolut, però, va ser Quim

Magán, i el tercer va ser el
granollerí Carlos Andújar; el
cinquè va ser Daniel Mora,
de Canovelles.

Poca expectació a
Sant Celoni pel pas
de la Half Challenge

JORDI BLAS

Sant Celoni

Molt poca gent va sortir al carrer a Sant Celoni per veure el pas dels ciclistes del Campionat d’Europa de Triatló

Per primera vegada, els triatletes de la Half Challenge,
el Campionat d’Europa de
Triatló, van passar en bicicleta per Sant Celoni. Poca
expectació els va esperar
aquest diumenge a les 9
del matí. Després de passar
per l’entrada principal de
Sant Celoni, els ciclistes van
recórrer altres parts del Baix
Montseny, com ara Fogars
de Montclús, Montseny,
Sant Esteve i Santa Maria de
Palautordera.

FUTBOL SALA. 3a Estatal, 26a jornada

El Caldes s’allunya de les
posicions de descens
Cau un Vall del Tenes dèbil i amb pocs jugadors de Tercera
Santa Eulàlia
EL 9 NOU

La golejada contra el Vall del
Tenes (9è) ha permès que el
Caldes s’allunyi de les fases
de descens i se situï a la 12a
posició de la classificació –a
dos llocs del descens directe,
però a 12 punts–, malgrat
que encara faltin tres partits
per acabar la temporada.
El Vall del Tenes va haver
de convocar juvenils i cadets
per omplir l’equip, que no va
oposar resistència a la superioritat del rival i només va
poder marcar un gol al minut
19 de la primera part, quan
van aconseguir mantenir
l’empat a 1 durant menys

Vall del Tenes

1

Rodríguez, Chijou, Javier O., Edgar,
Pregona –cinc incial; Brahim, Andrés,
Alberto, Casanova, Villegas i Candal.

CN Caldes

8

Garcia, Matas, Robustillo, Muñoz
i Panella –cinc inicial; Martín,
Silvestre, Olaya, Daniel i Bertolin.

ÀRBITRE: José David Chafino i Sergi Giné d’assistent.
GOLS: 0-1, Muñoz, min 14; 1-1, Javier O., min 19; 1-2, Robustillo, min 19; 1-3,
Robustillo, min 25; 1-4, Robustillo, min 27; 1-5, Bertolin, min 34; 1-6, Silvestre,
min 36; 1-8, Daniel, min 39.

d’un minut. De fet, els calderins van marcar 3 gols en vuit
minuts, gràcies a un ràpid
Daniel Robustillo, que va
situar el marcador en 1 a 4.
Les oportunitats es van mantenir després del descans,
quan el Caldes tenia la moral
prou alta per continuar el
ritme de joc.

En els últims minuts els
calderins van acabar de sentenciar el derbi, amb un 1 a
8 definitiu que deixa el Vall
del Tenes amb 30 punts. Els
de Santa Eulàlia s’enfrontaran al Manlleu (11è) la
setmana vinent, mentre que
el Caldes jugarà contra el
Pineda de Mar (tercer).

Dilluns, 20 de maig de 2013

Edgar Torronteras obté l’or per la prova Moto X
EL 9 NOU

El cardedeuenc Edgar Torronteras va obtenir diumenge la
medalla d’or per la prova de Moto X Best Whip, dels X Games
que se celebraven a Barcelona. Tot i que divendres no va
superar els quarts de final amb la prova de speed and style,
el pilot va superar els altres participants, que també disputaven el premi al Palau Sant Jordi. La modalitat del Best Whip
consisteix a moure la moto d’un costat a un altre i tornar-la a
col·locar en la postura inicial. No hi ha jutges perquè els que
valoren i voten els pilots són els propis aficionats. Torronteras, que és un dels pioners del Freestyle Moto X a Europa, va
competir als X Games del 2008, en els quals va acabar cinquè.
Ara viu una de les seves millors etapes de la seva vida com a
esportista.

