
Dilluns, 17 de desembre de 2012

ESPORTS NOU9EL 35

La cursa serà el 3 de març i recorrerà Sant Celoni, Santa Maria i Sant Esteve de Palautordera

La Mitja Marató del Baix Montseny 
es vol consolidar a la comarca 
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La roda de premsa de presentació de la Mitja es va fer a la sala d’actes de la Rectoria Vella

Sant Celoni

Laia Coll

El proper diumenge 3 de 
març hi haurà la primera 
Mitja del Baix Montseny 
amb sortida i arribada a Sant 
Celoni i que passarà per 
Santa Maria i Sant Esteve de 
Palautordera. La prova serà 
a la falda del Montseny, amb 
vistes al Parc Natural i amb 
un recorregut molt variat 
d’un total de 21 quilòmetres 
i 97,5 metres que passarà per 
alguns dels llocs més emble-
màtics de cada municipi.

Aquest divendres es va pre-
sentar oficialment la Mitja, 
que ha estat iniciativa de la 
Colla Corriol de Sant Esteve, 
també organitzadors de la 
cursa de muntanya Trail Sant 
Esteve i de la Marató del 
Montseny. La regidora d’Es-
ports de Sant Celoni, Magalí 
Miracle, va destacar la “bona 
oportunitat per obrir les 
portes del Baix Montseny 
i que la gent vingui a els 
pobles”. Sergi Zamora, regi-

dor de Cultura i Joventut 
de Palautordera i que va 
assistir a la presentació en 
representació a Agustí Illa, 

regidor d’Esports, i Daniel 
Fernández, regidor d’Esports 
de Sant Esteve, també van 
destacar la iniciativa d’ajun-

tar els tres municipis en un 
projecte d’aquestes carac-
terístiques. Els tres ajunta-
ments, que col·laboren amb 

l’organització, van mostrar la 
voluntat que la Mitja es con-
verteixi en un referent fix de 
la zona.

Xavier Edo i Melcior Trun-
cal, representants de la Colla 
Corriol, van explicar que la 
Mitja s’ha creat després de 
la bona resposta de les dues 
curses que organitza la colla 
i també per complementar 
les curses de muntanya amb 
asfalt. Segon Edo, la Mitja és 
la distància ideal perquè no 
és una cursa popular de 5-10 
quilòmetres ni tampoc cal 
tanta preparació com per a 
una marató. L’objectiu de la 
Colla Corriol, a banda de la 
part estrictament esportiva, 
és “fer caliu” i que les enti-
tats de cada poble col·laborin 
en el pas dels corredors. 
“Això agrada moltíssim i si 
estàs corrent s’agraeix molt”, 
assegura Edo, que també 
va demanar la participació 
de voluntaris per ajudar en 
aspectes de l’organització.

La Mitja s’ha trobat amb el 
contratemps que la Mitja de 
Montornès és el mateix dia i 
això pot restar participació. 
No obstant això, els organit-
zadors volen anar a poc a poc 
i asseguren que uns 400 cor-
redors seria una bona xifra 
per aquesta primera edició i 
per les properes curses aug-
mentar la participació amb 
l’objectiu dels 1.000 partici-
pants. 

El defensa Kiku 
Parcerias, de Santa 
Eulàlia, fitxa pel Mollet

Mollet del Vallès

Kiku Parcerisas, de 24 anys 
i de Santa Eulàlia, ha fitxat 
aquesta setmana pel CF 
Mollet UE per reforçar la 
defensa. Parcerisas pot jugar 
de defensa o de pivot, i prové 
de la Muntanyesa de Tercera 
Divisió; abans, havia jugat 
al Gramenet Milan B, a l’EC 
Granollers (quan estava a 
Preferent) i al Vilanova del 
Vallès (Primera Territorial). 
D’altra banda, Edu Bravo ha 
deixat l’equip per motius 
laborals. Kiku Parcerisas, fa uns dies en la presentació com a nou jugador del Mollet

Mañas (esquerra) i Marín (dreta), en el primer entrenament amb la Selecció

Dos granollerins es fan càrrec de 
la Selecció andorrana d’handbol
Andorra la Vella

Víctor Duaso

Els tècnics granollerins 
Manel Mañas i Joan Carles 
Marin s’han fet càrrec (com 
a seleccionador i assistent, 
respectivament) de la Selec-
ció andorrana d’handbol. 
La Federació Andorrana 
ha confiat en tècnics de la 
ciutat bressol de l’handbol 
estatal per potenciar aquest 

esport i també treballar per 
aquesta nova selecció de cre-
ació recent. “La idea és crear 
una base de minihandbol 
de formació a les escoles. 
Fa 25 anys ja ho van fer a 
Granollers i amb resultats 
excel·lents, i aquesta idea la 
volem incorporar aquí”, va 
reconèixer Manel Mañas, 
que divendres al vespre va 
fer el primer contacte amb 
la selecció a Encamp. “Hem 

acordat un pacte de tres 
mesos perquè no volem que 
la federació se senti lligada. 
La primera fase és el projec-
te, la segona seria treballar 
fins a final de temporada i 
la tercera seria competir en 
el Challenge Trophy, que és 
un torneig de països emer-
gents”. Per als dos serà una 
experiència “motivadora”, ja 
que es consideren formadors 
i educadors.


