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ESPORTS 32 NOU9EL

FS Sant Celoni, CF Vilamajor i CF Mollet UE guanyen els 

campionats de lliga i assoleixen l’ascens de categoria

Alevins d’or

El CF Vilamajor (esquerra) celebra la consecució de la lliga, a tres jornades pel final. A la dreta, els jugadors de l’aleví E del CF Mollet, campions de Quarta

Granollers

EL 9 NOU

L’esport aleví comarcal viu 
dies dolços. Tres equips de 
la categoria han guanyat 
les respectives lligues i han 
assolit l’ascens, quasi simul-
tàniament. D’una banda, 
l’aleví A del FS Sant Celoni 
ha quedat campió a dues jor-
nades pel final, i invicte. El 
títol de lliga –que comporta 
l’ascens directe a Primera 
Divisió– s’ha assolit amb uns 
índexs golejadors impressio-
nants: 177 gols a favor (equip 
més golejador de Segona), 
60 dels quals obra del capità, 
Arnau Pujol. Els seus com-
panys són Mario Bonachea, 
Albert Pérez, Pau Blas, Raúl 
Santacruz, Blas Hernández, 
Gren Leguizamo, Mario Fer-
nández i Pep Castilla.

També ha guanyat la lliga 
amb registres fenomenals 
l’aleví del CF Vilamajor, 
campió a tres jornades del 
final i també invicte. L’equip 
d’Ivan Monjonell ha estat 
el més golejador del grup, 
amb 230 gols a favor. Els 

FUTBOL/ F. SALA

jugadors són Eric Zalaya, Jan 
Garcia, Joan Bruguera, Unai 
Herráiz, Andreu Giménez, 
Eric Monjonell, Martí Mas, 
Marc Chavarri, Eric Villegas, 
Hassana Sey, Pau Gallardo i 
Gerard Ayats.

En darrer terme, l’aleví 
E del CF Mollet UE es va 
proclamar campió de Quarta 
Divisió i va assolir l’ascens 

a Tercera després de gua-
nyar el Cardedeu amb un 
contundent 9-1. Els jugadors 
que entrena Toni Casado es 
van endur el campionat de 
lliga dues jornades abans del 
final, i després de mantenir 
un duel aferrissat i apassi-
onant amb la Llagosta B i 
l’EF Vallès B en les últimes 
jornades. 

Barcelona torna 

a aportar quatre 

milions al Circuit

Montmeló

L’Ajuntament de Barcelona, 
que va aportar quatre mili-
ons d’euros al Circuit de 
Catalunya a finals de l’any 
passat, treballa per prorrogar 
el conveni per aportar-ne 
quatre més enguany; de fet, 
la intenció inicial era que 
el conveni durés cinc anys. 
D’aquesta manera, el con-
sistori barceloní compensa 
la instal·lació per l’impacte 
econòmic que les curses dei-
xen a la ciutat: 57,4 milions 
el 2011 i 65,7 l’any passat. 
D’altra banda, el consistori 
barceloní va incloure en el 
conveni la possibilitat que 
el circuit incorpori el nom 
de la ciutat al seu. Amb tot, 
la qüestió del nom no figura 
ara entre les prioritats.

Els Espargaró 
presenten el videoclip 
del seu ‘himne’

Granollers

El vídeoclip de Racing for 

a dream, himne dels Espar-
garin’s (penya de suport als 
pilots Aleix i Pol Espargaró) 
es presentarà aquest dimarts 
en un acte privat a l’antiga 
fàbrica Damm, a Barcelona.

L’atleta olímpic 
Nacho Cáceres 
correrà la Sant 
Isidre de Cardedeu
Cardedeu

La 19a Cursa de Sant Isidre, 
el diumenge 5 de maig, tindrà 
la presència destacada de 
l’atleta d’elit i maratonià als 
jocs de Londres 2012 Nacho 
Cáceres. El barceloní ha estat 
11 vegades internacional i 
les seves millors marques en 
marató i mitja marató són 2h 
11min i 1h 2min. La cursa es 
presentarà aquest dissabte a 
les 8 del vespre a la Sala de les 
Columnes de l’ajuntament, 
a càrrec dels Corrigaires de 
Cardedeu-Col·lectiu d’Atletes 
de Cardedeu, organitzadors 
de la prova. 

La Cursa de les 
Tortugues, a la 
Garriga, a punt de 
tancar la inscripció
La Garriga

Aquest diumenge és l’últim 
dia per inscriure’s a la Cursa 
de les Tortugues, que tindrà 
lloc aquest proper dimecres, 
1 de maig. Les inscripcions 
s’han de fer a través del web 
www.lestortugues.cat i el 
límit són 800 corredors. No 
es podran fer inscripcions el 
mateix dia de la cursa.

L’esportista obté un doble triomf en la categoria de veterans Màster-50 

Santi Ribot, campió de Catalunya 
de duatló de muntanya i carretera

Ribot aixeca els braços en senyal de celebració, en creuar l’arribada a l’última prova, a Sant Guim de Freixenet

L’Ametlla del Vallès

EL 9 NOU

Si fa un mes anotava al seu 
palmarès el campionat de 
Catalunya de duatló de mun-
tanya, Santi Ribot s’ha apun-
tat ara el de carretera. El 
duatleta de l’Ametlla (Club 

Triatló Granollers) va acon-
seguir el títol en la penúlti-
ma prova del circuit català 
de la modalitat, a Sant Guim 
de Freixenet (la Segarra). A 
banda d’aquesta cursa, Ribot 
va participar en tres proves 
més de la competició, on va 
assolir l’objectiu de fer podi: 

va guanyar a l’Ametlla del 
Vallès, va ser segon a Vic 
i tercer a Sant Joan de les 
Abadesses. Finalment, a Sant 
Guim de Freixenet, el duatle-
ta vallesà va ser el guanyador 
de la categoria, per davant 
dels principals rivals, Anto-
nio Talavera i Jordi Garcia.

El FS Sant Celoni, virtualment a Primera Divisió, aixeca la copa de campions


