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Ángel Mullera, 2n d’Europa de 3.000 obstacles, estrella d’una prova amb 2.500 participants

El Cros de Granollers manté       
el nivell esportiu malgrat la crisi
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El Cros es va presentar aquest dimarts al vespre a l’Hotel Granollers

Granollers

Ramon Solé

El Cros Internacional 
de Catalunya Ciutat de 
Granollers arriba aquest diu-
menge a la 46a edició pletò-
ric de salut: tot i les dificul-
tats econòmiques, la prova 
–l’única internacional de 
l’atletisme català– mantindrà 
el nivell esportiu i de con-
vocatòria, amb 2.500 atletes 
federats. Ángel Mullera (2n 
al rànquing europeu de 3.000 
metres obstacles, vigent cam-
pió estatal i semifinalista als 
jocs de Londres), serà el nom 
propi més destacat.

L’acompanyaran el kenyà 
Yuda Robinson (1r als 10km 
de València 2012 i amb una 
marca de mitja marató d’1h 
01min 50s), Jaume Leiva 
(vigent campió d’Espanya 
de mitja marató), Marc Roig 
(vigent campió català de 
muntanya i 2n a la Behobia 
San Sebastian) o Roger Roca 
(campió català de marató des 
de 2009 i 1r a la cursa de la 
Mercè 2012), entre d’altres. 
El cartell femení l’encap-
çalaran Natàlia Rodríguez 
(vigent campiona estatal de 
1.500 metres), Gema Barrac-
hina (vigent campiona esta-
tal de 10.000 metres i millor 
marca espanyola de la distàn-
cia), Judit Pla (1a Cursa dels 
Bombers 2012), la kenyana 
Sarah Kerubo (guanyadora 

de la Behobia 2012 i amb 1h 
09min 26s en mitja marató), 
o l’etíop Tribas Gebre (vigent 
campiona estatal de cros curt 
per clubs i guanyadora de la 
Behobia 2011), etc. 

Gema Barrachina va dir, 
aquest dimarts a la presen-
tació, que la cursa femenina 
dependria molt del que 
fessin les africanes. “Tot 
anirà en funció del ritme que 
imposin. Si es posen a estirar 
de seguida, serà una cursa 
una mica més avorrida per al 

públic”, va comentar l’atleta.

EL CA GRANOLLERS VOL 
PROTEGIR EL CIRCUIT

La presentació del Cros 
2012 va ser el primer acte 
oficial del granollerí Joan 
Villuendas com a president 
de la Federació Catalana 
d’Atletisme, i de Joan Cutri-
na com a successor seu en la 
presidència del Club Atlètic 
Granollers. Cutrina va mani-
festar el desig que el circuit 

del cros sigui permanent, 
per assegurar així la conti-
nuïtat de la prova. “Es tracta 
de marcar el traçat d’alguna 
manera perquè es vegi que 
és una zona per córrer, i de 
la mateixa manera, si s’ha de 
fer alguna actuació urbanís-
tica a la zona, que es tingui 
en compte que hi ha aquest 
traçat. Si ens marxés el cir-
cuit, el Cros desapareixeria 
de Granollers”, va considerar 
el president del club organit-
zador de la cursa.

Un circuit 

que agrada 

als atletes

R.S.

El traçat del circuit del 
Cros Internacional de 
Granollers –amb sortida i 
arribada a les pistes d’at-
letisme i a través del parc 
del Congost– resulta atrac-
tiu per als participants, i 
aquest és un dels secrets 
de l’èxit de convocatòria 
de la prova. “M’agrada 
aquest circuit perquè és 
molt ràpid, el terra és dur 
i et permet tenir una bona 
cadència”, apuntava Gema 
Barrachina, que va córrer 
a Granollers l’any passat 
per primer cop. Per la seva 
banda, Judit Pla –també 
present a la presentació 
de dimarts– afegia que “el 
circuit no es fa pesat”.

Les dues atletes coincidi-
en a assenyalar el pas per 
la pista com un dels grans 
atractius i fets diferencials 
del circuit granollerí. “Pas-
sar per la pista és una gran 
idea. Hi ha molt d’ambient 
i vulguis o no, cada cop 
que passes per allà, acce-
leres una mica”, deia Bar-
rachina.

El Cros Internacional 
de Granollers tindrà 14 
curses –totes, amb sortida 
i arribada a les pistes d’at-
letisme– que començaran 
a 2/4 de 10 del matí. Les 
proves estrella, la prome-
sa-sènior femení i masculí, 
tindran lloc a les 11.40h 
i a les 12.10h, respectiva-
ment. L’última cursa es 
farà pels volts de 2/4 de 2 
de la tarda.

Carles Planas, dimecres al partit. El celoní va haver de marcar Ola John, un dels jugadors més perillosos del Benfica

Carles Planas    
debuta en Champions 
amb el Barça
El celoní juga els 90 minuts davant el Benfica

Sant Celoni

EL 9 NOU

Pocs dies després de viure 
els primers minuts amb el 
primer equip del Barça en 
partit oficial –en Copa del 
Rei, davant l’Alabès–, Carles 
Planas va jugar, aquest dime-
cres, el primer partit de la 
seva vida a la Champions 
League. El defensa de Sant 
Celoni va jugar els 90 minuts 
del Barça-Benfica al Camp 
Nou, que va acabar amb 
empat sense gols. La classifi-
cació de l’equip per vuitens 
de final, ja assegurada, va 
permetre l’entrenador Tito 
Vilanova fer participar fins a 

sis jugadors del filial; el tèc-
nic va tornar a donar a Planas 
una confiança que no havia 
trobat en els quatre anys 
amb Pep Guardiola al capda-
vant del primer equip.

Durant la primera part, 
les constants embestides del 
conjunt portuguès van portar 
de corcoll la defensa blaugra-
na, i Planas va encarregar-se 
del difícil marcatge d’Ola 
John, un dels homes més 
actius de l’atac del Benfica. 
A la segona part el domini 
del Barça va ser més intens i 
això va donar més opcions al 
lateral del filial blaugrana, 
que fins i tot va protagonit-
zar alguna jugada d’atac per 

la banda. Carles Planas, de 21 
anys, va debutar en un partit 
que es recordarà, sobretot, 

per l’ensurt que va donar la 
lesió de Leo Messi a les aca-
balles del partit i que posteri-

orment es va confirmar com 
a lleu per tranquil·litat del 
barcelonisme.


