
Dilluns, 6 de maig de 2013

  NOU9 ESPORTS EL 19

què el Granollers va haver de 
recuperar un gol d’avantatge 
del Carabanchel per acabar 
guanyant de tres gols: 33-36. 
“Estem molt contents. Ha 
sortit tot com volíem. Aquest 
títol és un reconeixement a 

la feina feta durant tot l’any, 
la feina dels jugadors”, diu 
Pozo. 

Per arribar a la final, 
el Granollers ha hagut 
de guanyar tres partits. 
Dijous l’equip va caure 

derrotat contra el mateix 
Carabanchel per 6 gols de 
diferència (24-18). Això va 
ser un avís per als jugadors 
que no es podien adormir. 
El segon partit, divendres, 
van jugar contra l’Immacu-

lada, d’Astúries, i la victòria 
els va donar el pas per a les 
semifinals. Davant, però, hi 
havia un totpoderós Barça, 
amb qui havien perdut tots 
els enfrontaments d’aquesta 
temporada. El Granollers 
va acabar guanyant per un 
avantatge còmode de 12 gols, 
que no demostra la dificultat 
del partit. A la mitja part el 
Granollers guanyava de qua-
tre gols i a la segona part va 
aconseguir anar ampliant la 
diferència de gols amb una 
defensa ajustada i precisió 
en atac. 

Pozo ha destacat “l’actitud 
impecable” dels jugadors 
durant la competició i ha 
assegurat que estem davant 
d’una molt bona generació. 
“Són molt bons jugadors, 
amb un futur molt gran al 
davant”. 

Aquest dilluns l’equip, que 
tornava el mateix diumenge 
de Pamplona, serà rebut a 
l’Ajuntament de la ciutat 
i el divendres sortiran a la 
mitja part del partit de Divi-
sió d’Honor perquè l’afició 
pugui celebrar amb l’equip el 
títol de campions d’Espanya 
Juvenil. 

PATINATGE ARTÍSTIC

Un moment de l’exercici de les patinadores del Club Patí Sant Celoni, que ha obtingut passaport per al mundial

Mòdena (Itàlia)

EL 9 NOU

El CP Patí Sant Celoni ha 
tornat a pujar al podi euro-
peu de show conjunts amb 
un espectacle molt elegant  
en el qual no hi ha faltat la 
qualitat tècnica de les celoni-
nes: Jardí de fils no cosits i de 
paraules sense dir. Les noies 
entrenades per Jaume Pons 
han aconseguit el bronze en 
l’Europeu de shows que s’ha 
disputat aquest cap de set-
mana a Mòdena (Itàlia). 

Amb aquest podi, el Sant 
Celoni es torna a guanyar, 
una vegada més, el bitllet pel 
campionat del món que se 
celebrarà la propera tardor 
a Taipei (Taiwan), una com-
petició que ja van guanyar 
el 2007. Ara el dubte és si el 
club i les patinadores podran 
fer front a aquesta despesa 
i poder competir a la pista 
amb els millors del món. 

La presidenta de la secció, 
Carme Masferrer, ha asse-
gurat que estudiaran totes 
les opcions per poder ser-hi, 
amb el record present que al 
campionat mundial de 2012, 
a Nova Zelanda, hi van haver 
de renunciar per la dificultat 
econòmica.

No obstant això, ara és 
hora per gaudir i celebrar el 
bronze europeu. “Podríem 
haver quedat més amunt, 
però estem molt contents per 
l’actuació”, deia Masferrer 
aquest diumenge encara a 
Itàlia. L’espectacle, que tren-
cava amb els portats a terme 
les darreres temporades, és 
un homenatge que l’entre-
nador Pons ha volgut fer a la 
seva mare, que durant molts 
anys ha estat l’encarregada 
de confeccionar els vestits de 
les patinadores, tot i que ara 
ja hagi passat el relleu.

El Sant Celoni –amb sis 
europeus i un mundial a la 
vitrina– va aconseguir una 
puntuació de 9,7 i 9,8 i igual 
que va passar al campionat 
estatal de l’abril van quedar 
per darrere del Blanes (pri-
meres), amb una mitjana de 
9,9. Amb aquesta medalla, el 
Sant Celoni es treu el regust 
de l’europeu de 2012, en 
què van quedar en cinquena 
posició. 

Els jugadors i tècncs del juvenil celebren la victòria obtinguda aquest diumenge a Pamplona

El BMG juvenil, campió d’Espanya
L’equip entrenat per Sergio Pozo va guanyar per 33 a 36 gols la final davant el Carabanchel

Pamplona (Navarra)

EL 9 NOU

El BM Granollers juvenil 
s’ha proclamat aquest cap de 
setmana Campió d’Espanya 
a Pamplona. Han passat 14 
anys des que l’últim equip ho 
va aconseguir i ho han fet els 
mateixos que fa dos anys van 
fer-se amb el títol de cam-
pions d’Espanya cadet. Una 
generació que promet.

L’equip entrenat per Sergio 
Pozo va haver de treballar de 
valent per coronar-se com els 
millors i va necessitar una 
pròrroga per derrotar l’altre 
finalista, el Carabanchel de 
Madrid. Tot i que el partit va 
començar bé pels interessos 
vallesans, que van agafar una 
renda de fins a 5 gols d’avan-
tatge, es va arribar al descans 
amb empat de 16 gols. A la 
segona part la història es 
va repetir. El Granollers va 
agafar cert avantatge al mar-
cador, però els madrilenys el 
van reduir i fins i tot es van 
posar per davant amb un gol 
més. A falta de 30 segons pel 
final, els granollerins van 
aconseguir l’empat que els 
va portar a la pròrroga, en 

L’equip aconsegueix el bitllet pel Mundial, que es disputarà a la tardor

El CP Sant Celoni, bronze a 
l’europeu de ‘show conjunts’


