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Santa Coloma | El Catgas vol començar a sumar contra el Levante
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El Catgas Santa Coloma no vol esperar més per sumar els primers punts de l’any. Els d’Óscar
Redondo, que han perdut tots els partits d’aquest 2017, encetaran la dinovena jornada de la
Lliga regular demà a tres quarts de 9 al Pavelló Nou contra el Levante. El calendari, però, farà
que el Catgas jugui un altre partit quatre dies després, dimarts a la nit a la pista del Cartagena.

Els Dracs es plantegen la
possibilitat de deixar Badalona
» L’entitat, molesta amb els responsables del camp de Badalona Sud
» El club, el consistori i els gestors es tornaran a reunir aquesta tarda
Pau Arriaga
BADALONA
La relació dels Dracs i Badalona
podria arribar a la seva fi. Una piulada de l’entitat dilluns passat
que deia “Quan a una ciutat no et
valoren, el millor és buscar possibles solucions a altres ciutats.
Trista realitat”.
I és que el club s’està plantejant
la possibilitat de marxar. “Hem fet
peticions a altres municipis de la
rodalia, com el Masnou o Sant
Adrià, perquè no podem tolerar
que no se’ns tingui en compte per
a res”, explica el president José
Luis Soler a Línia Nord.
El darrer episodi del serial es
va viure ahir mateix, en una reunió que els Dracs, l’Ajuntament i
el gestor del camp de Badalona
Sud havien de mantenir. Aquesta trobada, però, va durar menys
del que estava previst després

La regidora Cañete guanya
dues plates a l’estatal màster
SANT ADRIÀ4Gran resultat per
a Filo Cañete. L’actual regidora
de Recursos Humans, Promoció
Econòmica, Benestar i Famílies
i tinent d’alcalde de l’ajuntament de Sant Adrià va guanyar
dues medalles de plata a la 23a
edició del Campionat d’Espanya
de natació màster que es va disputar a Palma de Mallorca entre
dijous i diumenge de la setmana passada.
Cañete, que competia a la categoria d’entre 45 i 49 anys, va
quedar en segona posició en la final de 100 metres braça que es

va disputar dissabte (amb una
marca d’un minut, 31 segons i 1
centèsima) i l’endemà en els 50
metres braça (que va completar
en 42 segons i 19 centèsimes). En
aquestes dues proves, la nedadora del Club Natació Sant Adrià
va quedar per darrere d’Adriana
Campoy, del CD Fortuna de Sant
Sebastià.
La participació de Cañete en
la cita de la capital balear va tancar-se amb dues modalitats més,
una quarta plaça en els 200 metres lliures i un sisè lloc en la prova de 50 metres lliures.

L’entitat vol un camp digne per jugar i per entrenar. Foto: Dracs

que el responsable de la instal·lació no hi assistís. Malgrat aquest
darrer xoc, Soler assegura que el
problema “no és només amb
aquest govern”, sinó que s’arrossega des de fa més anys i que l’únic que volen és “un camp digne
per jugar i entrenar”.
L’AJUNTAMENT, CONCILIADOR
Per la seva banda, fonts municipals han explicat a Línia Nord que

les reivindicacions que han fet
fins ara els Dracs són “legítimes”
i han mostrat el seu desig d’acostar postures amb l’objectiu que el
club no abandoni la ciutat perquè
és “un referent”.
Segons expliquen, l’Ajuntament dóna suport “a tots els esports” i, en aquest sentit, aquesta
mateixa tarda està prevista una altra trobada on sí que hi haurà la
presència de les tres parts.

Cañete, eufòrica amb els seus dos metalls. Foto: Twitter (@JCallauBertoli)

L’Adrianenc, segon en solitari
SANT ADRIÀ4L’Adrianenc continua amb la seva cacera del líder.
L’equip de Pedro Pérez va aconseguir derrotar el Sant Quirze al
pavelló de la Verneda dissabte passat (28-25) i és segon en solitari
després de deixar enrere els del
Vallès Occidental.
El partit es presumia com una
lluita entre iguals i el que es va veure sobre el parquet va ser un reflex
de la igualtat entre els dos conjunts. Els primers minuts van
mostrar un intercanvi continu de

gols, amb alternatives en el marcador, que l’Adrianenc va saber
tancar amb un parcial de 3-0 que
va servir per arribar al descans
amb aquesta renda (14-11).
Tot i que els homes de Josep
Maria Guiteras no li van perdre la
cara al partit i van aconseguir situar-se a només dos gols al començament del segon temps, l’Adrianenc va saber gestionar a la
perfecció el seu avantatge i, durant
diversos moments de la segona
meitat, aquesta distància màxima

dels liles va créixer fins als 4 gols
(20-16, 24-20 o 26-22). Javier
Coba, amb 5 dianes, va ser el
màxim anotador lila, mentre que
el visitant Marc García, amb 8, va
ser el màxim golejador del matx.
Ara per ara, només el BM
Granollers és per davant de l’Adrianenc, de manera que cada jornada és una nova oportunitat per
pressionar els granollerins. El
pròxim compromís de l’Adrianenc serà la visita a l’Esplugues, el
penúltim, demà passat a les 6.

