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El Mollet aguanta fins 
entrada la segona part, 
però cau per 3 a 8

Mollet del Vallès

El Mollet ha plantat cara al 
Lleida.net Alpicat, cinquè 
classificat de la Nacional 
Catalana, fins a la meitat de 
la segona part del partit, quan 
el resultat era d’empat a 3. 
Una falta directa a favor del 
Lleida i que ha suposat el 3 a 
4 al marcador ha estat trans-
cendental pel resultat final 
(3-8). Amb el gol, el Lleida ha 
agafat avantatge i ha comen-
çat a dominar el partit, sense 
que el Mollet es pogués recu-
perar. Els locals han disposat 
de diverses ocasions, però 
davant s’han trobat amb una 
molt bona actuació del porter 
del Lleida. La propera jorna-
da, el Mollet jugarà contra el 
Masies de Voltregà.

MOLLET HC: Héctor, 
Xavi, Gerard (1), Álex i 
Josep Maria (1) –cinc inicial; 
Abraham, Álex Clos i Cesc 
(1). 

OK LLIGA FEMENINA

Reus (Baix Camp)

EL 9 NOU

El CHP Bigues i Riells va 
sortir més motivat i amb més 
intensitat a la pista del Reus 
Deportiu, però això no va ser 
suficient per poder sumar els 
tres punts. Les jugadores del 
Bigues van jugar més bé i van 
disposar de més ocasions de 
gol que les locals, però no les 
van saber materialitzar. El 
Reus va guanyar l’enfronta-
ment, jugat aquest diumenge 
al migdia, per 2 gols a 1.  

Puertas va avançar el Reus 
al minut 8 de partit i Camp 
va empatar pel Bigues. Abans 
del descans, Jiménez va tor-
nar a posar amb avantatge 
les locals. A la segona part, el 
Bigues va disposar d’una fal-
ta directa per empatar el par-
tit a 7 minuts del final, però 

Reus Deportiu 2

Ortega, Tarrida, Jiménez, Puertas i 
Ferrer –cinc inicial; Saldiña, Mariona 
Garcia, Tarrida, Nadia Garcia, Serrano 
i Navarrete.

CHP Bigues i Riells 1

Ceballosescalera, Sara Cristofol. 
Gemma Cristofol, Garcia i Marta 
Borràs, cinc inicial; Carrillo, Camp, 
Coll, Pera i Vegas.

GOLS: 1-0, Puertas, min. 8; 1-1, Camp, 
min. 15; 2-1, Jiménez, min. 18.

el llançament de Vanessa 
Garcia es va estavellar al pal. 
Dos minuts després, el Reus 
va tenir un penal a favor seu 
que també va fallar.

El Bigues és desè a 2 punts 
de l’Sferic Terassa, que 
aquesta jornada els ha avan-
çat a la classificació general. 

HOQUEI PATINS. NACIONAL CATALANA

Bigues i Riells

EL 9 NOU

El Bigues i Riells s’ha impo-
sat per la mínima (3-2) en el 
derbi contra el Caldes jugat 
aquest diumenge al vespre 
i que va estar marcat per la 
intensitat i les contínues 
ocasions de què van disposar 
els dos equips. La bona actu-
ació dels porters va fer que el 
resultat no fos més elevat. 

El Bigues es va avançar 
amb gols de Bou i Berruezo. 
Només un minut més tard, 

Ortells va poder escurçar 
distàncies. A la segona part, 
el Caldes va fer una pressió 
molt forta, però el Bigues va 
poder fer el tercer gol amb 
un xut des del mig del camp 
i el Caldes va anar a remolc 
els minuts que quedaven. 
Faltant només un minut el 
Caldes va fer el 3-2, i després 
va disposar d’un penal que 
va desaprofitar. Aquesta set-
mana, s’ha incorporat el fins 
ara jugador de l’Alocoi a l’OK 
Lliga Marc Ortells a la planti-
lla del Caldes. 

El Bigues s’imposa en el 

derbi contra el Caldes

CHP Bigues i Riells 3

Calonge, Carmona, Bou, Pelaó i 
Pol –cinc inicial; Mundó, Berruezo, 
Gramunt, Martínez i Saül.

Recam Làser Caldes 2

Villena, Truyols, Alexandre, Rovira 
i Burló –cinc inicial; Ganella, Roger, 
Oriol Ortells, Marc Ortells i Sapiña .

ÀRBITRE: Joaquim Serraclara, bé. TB: Pelaó del Bigues. 

GOLS: 1-0, Bou, min. 7; 2-0, Berruezo, min. 16; 2-1, Oriol Ortells, min. 17; 3-1, 
Pol, min. 27; 3-2, Oriol Ortells, min. 49. 

Un Bigues amb ocasions 
però poc encert cau a la 
pista del Reus

Just Sociats guanya en categoria masculina i la celonina Paqui Lombardo en dones

Ambient festiu a la 1a Mitja 
Marató del Baix Montseny
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Els 235 atletes participants han pres la sortida de la Mitja Marató al carrer Esteve Cardelús

Sant Celoni

Laia Coll

Just Sociats ha estat el gua-
nyador de la 1a Mitja Marató 
del Baix Montseny, que va 
recórrer Sant Celoni, San-
ta Maria i Sant Esteve de 
Palautordera aquest diumen-
ge al matí. El corredor del 
Bages de New Balance i de la 
Selecció catalana i espanyola 
va creuar la línia de meta 
amb un temps d’1 hora, 9 
minuts, 55 segons, acompa-
nyat d’en Martí, la Maria del 
Puig i en Jordi, els gegants 
de Sant Celoni, que van 
contribuir, igual que altres 
entitats dels tres municipis, a 
crear un ambient excel·lent a 
la primera edició de la cursa, 
que ha estat un èxit.

A 2/4 d’11 del matí, amb 
sol, una temperatura molt 
agradable i amb vistes al 
Montseny, 235 atletes van 
començar a córrer els 21 
quilòmetres i 97 metres i 
mig de la cursa des del car-
rer Esteve Cardelús de Sant 
Celoni, que també va ser el 
lloc d’arribada. Els partici-
pants van passar pel centre 
dels tres municipis partici-

pants, on es va aplegar una 
quantitat important de gent 
per animar els corredors. En 
els trams més cèntrics, les 
entitats també es van con-
vertir en protagonistes de 
la Mitja Marató amb la seva 
contribució a l’hora d’animar 

i aportar ambient al llarg del 
recorregut, que era menys 
ràpid que habitualment per-
què es va prioritzar que fos 
un circuit urbà i amb el caliu 
de la gent. 

Sociats va dominar des del 
primer moment la cursa i va 

guanyar amb comoditat amb 
un avantatge de 6 minuts i 7 
segons del segon classificat, 
Francesc Marsol (CA Vic), 
veí de la Garriga i cap dels 
Mossos d’Esquadra de Sant 
Celoni. Ambdós, en acabar la 
cursa, van destacar el recor-

regut i l’animació de la gent i 
les entitats. “Vaig fer la Mitja 
de Barcelona fa quinze dies i 
hi ha hagut més gent animant 
aquí”, va dir Sociats, content 
d’haver guanyat la primera 
edició. Marsol va afegir: “per 
córrer quilòmetres sol sem-
pre hi ets a temps”. En tercera 
posició va entrar el celoní 
Gabi Rodríguez. Paqui Lom-
bardo de Sant Celoni i atleta 
del CA Sant Celoni va ser la 
primera d’arribar en catego-
ria femenina (1h 37min 30s), 
seguida de la seva companya 
de club, Maria Anguita (1h 
43min 04s). La tercera posició 
del podi va ser per a Mire-
ia Gurdó. En categoria de 
minusvàlids, el també celoní 
Khalid Zerguini es va impo-
sar amb un temps d’1 hora, 35 
minuts i 22 segons, mentre 
que Dolors López va guanyar 
en dones amb 2 hores i 12 
minuts. 

La colla Corriol, els impul-
sors de la Mitja Marató i 
també de la Trail Sant Esteve 
i la Marató del Montseny, 
diuen que hi haurà una 2a 
edició en vista de la bona 
resposta d’enguany, malgrat 
que hagi coincidit amb la 
tradicional Mitja Marató de 
Montornès, i volen incloure 
una cursa per a nens i una 
de 10 quilòmetres. Des de la 
colla, també s’ha destacat la 
bona implicació dels ajunta-
ments i dels 225 voluntaris 
que han col·laborat. 

Vegeu galeria d’imatges a 
EL9NOU.CAT


