
Joan Cutrina (esquerra), president del CA Granollers, i Joan Villuendas, president de la Federació, a la presentació

La 1a Mitja 

Marató del 

Baix Montseny 

té 250 inscrits

Sant Celoni

EL 9 NOU

El Vallès Oriental tindrà, a 
partir d’aquest diumenge, 
tres mitges maratons d’as-
falt. A 2/4 d’11 del matí, al 
carrer Esteve Cardelús de 
Sant Celoni es donarà la sor-
tida a la primera Mitja Mara-
tó del Baix Montseny, que a 
l’hora de tancar aquesta edi-
ció tenia 250 inscrits. L’orga-
nització mantindrà oberta la 
inscripció a través del web 
(mitjabaixmontseny.com) 
durant tot aquest divendres 
i diumenge es podrà for-
malitzar presencialment al 
punt de sortida, a partir de 
les 8 del matí i al preu de 21 
euros. El límit són 400 corre-
dors. El lliurament dels dor-
sals també començarà a les 8 
del matí.

La cursa, molt plana i 
amb espectaculars vistes 
del Montseny, transcorrerà 
pels termes de Santa Maria i 
Sant Esteve de Palautordera, 
abans de tornar a Sant 
Celoni, i passarà per alguns 
llocs emblemàtics de cada 
municipi. Els creadors de 
la cursa són la colla Corriol 
(impulsors de la Marató 
del Montseny i la Trail Sant 
Esteve), que, a banda de 
la vessant esportiva, s’han 
proposat “fer caliu i que les 
entitats de cada poble col-
laborin en el pas dels corre-
dors”, segons va explicar un 
dels responsables, Xavier 
Edo, en la presentació de la 
prova.

La competició, el diumenge 10 de març, aplegarà 1.200 atletes

Granollers viurà l’estatal 
de cros, 41 anys després

Granollers

R.S.

Les pistes d’atletisme, el 
Passeig Fluvial i el parc del 
Congost seran l’escenari, el 
diumenge 10 de març, del 
Campionat d’Espanya de 
Camp a Través. Feia 41 anys 
que Granollers no acollia 
aquesta competició, que 
aplegarà 1.200 atletes de 
tot l’Estat en les categories 
absoluta, promesa, júnior i 
veterans. L’organitzador és 
el Club Atlètic Granollers, 
que, tot i l’experiència de 50 
edicions del cros internaci-

onal, s’enfronta a un repte 
organitzatiu. “És molt més 
complicat logísticament; hi 
ha la instal·lació de la tele-
visió [Teledeporte cobrirà 
l’esdeveniment], espais per la 
federació, el control antido-
patge, etc”, va explicar el pre-
sident del club, Joan Cutrina, 
dilluns a la presentació. 

El circuit serà molt sem-
blant al del cros internaci-
onal –amb alguns obstacles 
artificials com troncs, des-
nivells, etc.–, tindrà 2.000 
metres de longitud i perme-
trà al públic de la graderia 
de les pistes veure fins a sis 

vegades el pas dels atletes. 
Durant la matinal es corre-
ran vuit curses i l’espectacle 
està garantit, perquè hi ha 
en joc el títol estatal indivi-
dual i per comunitats, i de 
Granollers sortirà l’equip 
espanyol que participarà al 
mundial, el 24 de març.

L’impacte econòmic 
d’aquest campionat en la 
ciutat serà important: “Vin-
dran més de 2.000 persones 
i tots els hotels de la ciutat 
i rodalia estan bloquejats”, 
va explicar el president de la 
Federació Catalana d’Atletis-
me, Joan Villuendas.

Divendres, 1 de març de 2013
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Espargaró continua 
essent el pilot CRT 
més ràpid després 
dels test de Sepang
Granollers

Aleix Espargaró ha tancat, 
aquest dijous, la segona 
tanda d’entrenaments ofici-
als de MotoGP al circuit de 
Sepang (Malàisia). El pilot 
granollerí, el més ràpid de 
les CRT en els primers tests, 
ha continuat el seu domini 
durant els dos primers dies 
a Malàisia; només en la dar-
rera jornada, amb la pista 
mullada i amb problemes 
d’adherència al tren poste-
rior, Espargaró ha cedit el 
liderat de la jornada al seu 
company d’equip, Randy de 
Puniet. Els últims entrena-
ments oficials de MotoGP 
abans de l’inici del mundial 
seran el penúltim cap de set-
mana de març. 

L’estratègia de generar 
turisme esportiu a 
Granollers ja té agenda

Granollers

L’estratègia de potenciar 
l’organització d’esdeveni-
ments esportius per atraure 
turisme a la ciutat ja té una 
agenda: després d’aconseguir 
el Campionat d’Espanya de 
camp a través, la ciutat serà 
la seu de l’estatal cadet d’at-
letisme, al juliol. De cara al 
2014, l’Ajuntament treballa 
per obtenir l’organització 
del Mundial de futbol sala 
sub-21 i, més a llarg termi-
ni, hi ha dos objectius: el 
Campionat d’Europa absolut 
d’handbol femení (2016) 
i l’Europeu de veterans de 
mitja marató (2017), que 
portaria activitat a la ciutat 
durant cinc dies.

PER ANAR-HI

Presentació de l’Ascens a 
Sant Sadurní, a Sant Feliu

El Centre Cívic La Fonteta, a Sant 
Feliu, acollirà, aquest divendres a les 
8 del vespre, la presentació de la 2a 
Mitja Marató de Muntanya-Ascens a 
Sant Sadurní, organitzada pel centre 
excursionista local. La prova tindrà 
lloc el diumenge, 10 de març.

Marc Guasch rebrà un 
homenatge a la Garriga
El pilot Marc Guasch serà el centre, 
aquest dissabte, d’un seguit d’actes 
d’homenatge per la seva trajectòria 
al Dakar. A 2/4 de 7 de la tarda a la 
plaça dels Tres Tombs hi haurà una 
concentració de motos, amb Guasch 
i la campiona del món de trial, Laia 
Sanz al capdavant. D’allà, es farà un 
recorregut pels carrers fins a la plaça 
del Silenci i, seguidament, a l’audito-

ri de l’escola de música es projectarà 
un vídeo de la trajectòria de Guasch 
al Dakar. En acabat, hi haurà la recep-
ció oficial a càrrec de l’alcaldessa, 
Meritxell Budó, i tancarà els actes la 
tertúlia “Dakar Experience”, presen-
tada pel periodista garriguenc Santi 
Faro. Els assistents podran veure de 
prop la Gas Gas EC Raid 450, amb què 
Guasch va participar al Dakar d’en-
guany.

Entrenaments de F-1

Les escuderies han començat aquest 
dijous la segona tanda d’entrena-

ments al Circuit, que durarà fins diu-
menge. L’entrada per assistir-hi és de 
15 euros (divendres) i 20 (dissabte o 
diumenge). Els aficionats amb entra-
des pel Gran Premi d’Espanya 2013 
tenen entrada gratuïta.

20a Mitja Marató de 
Montornès
La prova, enguany amb més de 6.000 
inscrits entre totes les curses, tindrà 
el pròleg el dissabte, 2 de març, amb 
la Mini Solidària; serà entre les 4 i les 
7 de la tarda a la plaça Pau Picasso. 
L’endemà, diumenge, la Mitja Marató 
començarà a les 10 del matí a la zona 
esportiva de Montornès.

1a Mitja Marató del 
Montseny
La cursa començarà a 2/4 d’11 del 
matí al carrer Esteve Cardelús de 
Sant Celoni. El recorregut passa pels 
municipis de Santa Maria i Sant Este-

ve de Palautordera, abans de tornar 
al punt inicial.

3a Marxa BTT 

Femenina de la Torreta

A l’hora de tancar aquesta edició, hi 
havia 250 participants confirmades, 
i diumenge encara serà possible ins-
criure’s (12 euros) abans de la prova. 
La sortida serà a les 10 del matí al 
parc de Valldoriolf i es podran triar 
tres recorreguts de 9, 16 i 31 quilò-
metres. Al final, hi haurà botifarrada.

PER VEURE-HO A LA TV

El Fraikin vol deixar el 
Cuenca enrere a la taula
Teledeporte retransmetrà, aquest 
dissabte a 1/4 de 8 del vespre, el 
partit entre el Global Caja Ciudad 
Encantada i el Fraikin BM Granollers. 
Un triomf distanciaria els vallesans a 
quatre punts de l’equip de Conca.


