
DIVENDRES 22 DE MARÇ DE 2002

El Campionat
d'Europa de
Korfbal, a escena

Laia Sanz engega la
temporada de trial
nacional a Galícia

ElsBadalona
Dragspoden fer
història a Itàlia

Miki Arpa afronta
una nova prova
d'Enduro a Portugal

LaVIII Jornada
Juvenil aplega4
mil participants

El Granollers, actual líder des-
tacat de la Primera Divisió Catala-
na, està realitzant una campanya
esplèndida i és un dels aspirants a
l'ascens a Tercera Divisió.

La temporada passada, el club
que presideix Jesús Martos, va
passar moltes angúnies per salvar
la categoria i de cara a la present
es va decidir començar de nou.
Ramon Mayo es va fer amb l'equip
després de la seva estada a Vic. El
tècnic no tenia grans recursos per
confeccionar unaplantilla ambga-
ranties, així que va haver de for-
mar un conjunt amb els jugadors
que acabaven del juvenil i una
sèrie de futbolistes que ell co-
neixia a la perfecció ja que els va
tenir a les seves ordres al Vic.
L'actual eufòriaha permèsrecupe-
rar una afició que ha estat molts
anys adormida i que ara ha reco-
brat la il•lusió.

Josep Pascual bat el rècord
L'entrenador del Llorenç del Pene-
dès, Josep Pascual, va ser expuls-
at als 40 segons durant el xoc amb
el Catllar (2-2) per doble targeta.
La primera la va veure només co-
mençar el partit.
Dol a Roda de Berà
La matinada del diumenge deixà
d'existir el president del Roda de
Berà, Lluís Marco, després d'una
ràpida malaltia. Lluís va realitzar
un treball impecable en un club
que va arribar a jugar
a la Tercera Divisió
quan estava al costat
de Luis del Olmo. Va
col•laborarambelsmi-
tjans de comunicació
de forma desinteressa-
da i mai no es va sepa-
rar del Roda als temps
difícils. Des d'aquesta secció, vo-
lem expressar el nostre més pro-
fund i sentit condol als seus fami-
liars. Descansi en pau.
Suspensions per la pluja
Els partits Jesús Catalònia-
Olímpic Móra d'Ebre, Castellvell-
España Canonja i Sitges–Caprabo
es van suspendre per la pluja.
Protestes a la Bisbal del Penedès
El matx que disputaven Juventud

Bisbalenca i Santa Cruz (3-1) es va
suspendre al minut 55 per les pro-
testes dels visitants al col•legiat
David Aparicio per donar vali-
desa al tercer gol dels locals.
Només es va jugar mitja part
El partit entre el Sistrells i el Roca-
fonda va quedar ajornat al des-
cans, quan empataven a un gol, ja
que els jugadors del conjunt visi-
tant van increpar constantment a
l'àrbitre Vila Vázquez.
Agarraments al col•legiat

El xoc que jugaven el
Levante les Planes i el
Fontsanta Fatjó (1-1)
es va suspendre quan
encara quedaven 20
minuts de joc. Alguns
jugadors locals van
subjectar el col•legiat
Ávalos Navas i, en vis-

tes de les nombroses protestes va
decidir anarse'n al seu vestuari.
Agressions a Castelldans
El partit entre el Castelldans i el
Torrelameu va finalitzar al minut
80 quan el marcador reflectia un
2–1. Els jugadors dels dos equips
es van veure implicats en una ba-
ralla que, afortunadament no va
produir cap tipus de lesió entre els
components dels equips. �
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El Granolllers de Ramon Mayo està realitzant una temporada increïble i està a un pas de retornar a Tercera Divisió  FOTO: MD

Dimecres passat, al Passeig Marítim de
Mataró, el secretari general de
l'Esport, Josep Maldonado, va visitar
les activitats de la 8a Jornada Juvenil
per a centres d'ensenyament de
secundària i batxillerat, dins del marc
dels Jocs Esportius Escolars de
Catalunya, organitzada pel Consell
Esportiu del Maresme en col•laboració
de l'Ajuntament de Mataró, el Centre
d'Esports Mataró, el Consell Comarcal i
la Unió de Consells Esportius de
Catalunya. Es preveuen 4 mil
participants d'arreu del país �

per Manuel Ayala

El Granollers
recupera tot el
seu esplendor

La jove bicampiona del món de Trial,
Laia Sanz, inicia les competicions
nacionals amb la primera prova del
Campionat d'Espanya de Trial,
diumenge a Bayona (Galícia). Per a la
Laia, aquest any pot resultar vital ja
que aborda un repte inusual en una
esportista de la seva edat: “El 2002 és
molt important per a mí perquè pot
significar la meva tercera victòria en el
mundial. Seria increïble! Amb el suport
de tota la gent que m'ajuda aniré a
per totes”. La pilot de Corbera de
Llobregat torna a tenir el suport de
l'Ajuntament i el patrocini principal de
Chupa Chups, Santiveri i el Racc �

Laia Sanz engega la temporada nacional

Els Badalona Drags de futbol americà
busquen aquest diumenge, a la
localidad italiana d'Ostia, la primera
final europea de la seva història. El
rival és el Marines d'Ostia, que la
passada temporada va acabar tercer
en la seva competició. Si guanyen, els
Drags es classificaran per a la final de
l'EFAF Cup, que se celebrarà el 30 de
juny contra el guanyador de l'altre
grup, amb seu per determinar. Això
representaria tot un èxit per a l'equip
badaloní i per al futbol americà
nacional. Drags és l'únic equip
espanyol que ha assolit victòries en
competicions oficials europees i ha
recuperat per aquest partit molts dels
seus jugadors lesionats �

El Roda de Berà
plora la mort del
seu president
Lluís Marco, que
va perdre la vida
el diumenge

Miki Arpa disputarà aquest cap de
semana la segona prova puntuable
per al Campionat del Món d'Enduro a
Oliveira do Hospital (Portugal). Arpa,
tercer a la classificació provisional,
comenta: "Espero amb moltes ganes la
cursa de Portugal: per fi correré en
condicions climàtiques favorables, ja
que fa calor i sobre un terreny dur, tal
como m'agrada. “ Vull aprofitar
aquesta prova per fer un bon resultat
abans d'arribar a Suècia i Finlàndia, on
les coses sempre se'ns compliquen
molt als pilots espanyols” �

GOLF

Grup Cañellas Golf,
màquines de fer camps

El proper divendres dia 22, a les 13
hores, tindrà lloc al Museu Colet, la
presentació del Campionat d'Europa
de Seleccions Nacionals de Korfbal. El
Campionat es disputarà a Terrassa els
dies 31 de març, 1-2-5-6 d'abril; a
Badalona el 3 d'abril; a Sant Boi el 4
d'abril i a Mataró el 5 d'abril. Les
selecccions que hi participaran seran
les següents: Polònia, Portugal,
Holanda, Hongria, Bèlgica, República
Txeca, Alemanya, Gran Bretanya,
Eslovàquia i Catalunya. Es tracta de les
més potents del moment �


