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El CN Terrassa tanca la primera fase
imposant-se al CN Sant Andreu
O
>

Accedirà al grup pel títol amb vuit victòries i dues derrotes i arrossegarà un total de sis punts

$/4"/5"/%3&6 
Terré, Voorvelt, Mora (3), Navarro, Farré
(1), Mandic, Luque (1), Rubio, Prieto, Ungría (1), Palacio (1), Ruiz (1) i Nieto.

$/5&33"44" 
Domene, Peña (3), Panicello, Ortiz (2),
Cantero, Cardona (1), Rodríguez, Montoya, Cuenda, Camus (2), Domènech (3),
Leitón (1) i Tamayo.
Àrbitres. Padilla i Massó.
Parcials. 3-5, 2-1, descans, 2-5, 1-1.

Redacció
El conjunt femení del CN Terrassa
va derrotar a domicili el CN Sant
Andreu (8-12) en partit ajornat de
la vuitena jornada de la Lliga Divisió d’Honor Femenina. El conjunt
de Xavi Pérez va dominar el matx
des del principi i va sentenciar definitivament el triomf signant un
parcial de 0 a 4 en el tercer període.
Amb aquest resultat, les egarenques
tanquen la primera fase en la segona posició del grup “B” amb 24
punts i un balanç de vuit victòries i
dues derrotes. El CN Terrassa accedirà al grup “C” a la segona fase, el
grup que lluitarà pel títol, amb un
total de sis punts.
Les terrassenques van signar un
bon inici. En el primer minut, Olga
Domènech va culminar una transició ràpida des de l’extrem esquerre per anotar el 0 a 1. El Sant Andreu
va empatar poc després amb un tir
afortunat de Mora que va picar el
braç d’una defensora abans d’entrar. Les de Xavi Pérez van obrir una

Una acció ofensiva del CN Terrassa, que ha guanyat els seus dos partits davant del CN Sant Andreu aquesta temporada. LLUÍS CLOTET

primera escletxa en escassament
trenta segons gràcies a una acció en
superioritat materialitzada per Domènech i a un contracop que Ortiz
va convertir en gol (1-3). El CN Terrassa va ampliar momentàniament
la renda amb una diana de Cardona en el tram final del període, però
Palacio, en el darrer atac, va retallar
distàncies (3-5).
En el segon quart, les egarenques
no van mostrar-se tan inspirades en

les accions ofensives, fet que va propiciar que el matx s’igualés. Leitón
va marcar un prometedor 3 a 6 al
minut i mig de joc.

A LA REPRESA
L’equip de Javi Aznar, no obstant
això, va apropar-se a només un gol
al descans després d’encadenar un
parcial de 2 a 0, obra d’Ungría i Farré. El CN Terrassa va solucionar el
compromís a la represa. Va prota-

gonitzar una gran arrencada, que
es va reflectir en un parcial demolidor de 0 a 4. L’esquerrana Pili Peña
va marcar dos gols en menys d’un
minut. Va recollir un refús del pal
per anotar el setè i va culminar una
transició ràpida per enfilar el marcador fins al 5 a 8. Paula Camus va
prendre el relleu i, amb dues accions des de la boia, va eixamplar el
forat fins als cinc gols. Les locals van
mirar de reaccionar amb dues dia-

nes consecutives de Mora. Les aturades de Sandra Domene i una acció ben trenada amb superioritat
que va transformar Ortiz van posar
el punt final (7-11).
En l’últim període, l’equip de Xavi
Pérez va gestionar amb suficiència
la renda adquirida. A dos minuts de
la botzina, Peña, en superioritat numèrica, va incrementar la diferència. Poc després, l’esquerrana Ruiz
va marcar el 8 a 12 definitiu. Z

Pau González.

Sarai Gascón.
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 Trofeu Internacional Diputació de Barcelona

Ors per a González i Gascón
Els nedadors terrassencs Pau González i Sarai Gascón es van penjar
sengles medalles d’or en el Trofeu
Internacional de natació adaptada
Disputació de Barcelona 2021 que
es va celebrar a les instal·lacions del
CN Barcelona. Tots dos van participar en la competició com a integrants de la selecció elaborada per
la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido
(FEDPC).
Pau González, del CN Terrassa,
va aconseguir la medalla d’or en la

prova dels 200 metres braça. Gónzalez va imposar-se en la modalitat
multidisability, aquella que aplega
tots els nedadors inscrits en la prova, amb un registre de 3’59”34, marca que, lògicament, també li va proporcionar el triomf en la seva categoria, la SB5. En les eliminatòries,
el terrassenc havia aturat el crono
en 3’58”98.
González va disputar tres proves
més en aquesta cita. Va vèncer els
100 braça masculins SB5 amb un
temps d’1’52”85 i els 400 lliure S6
amb una marca de 6’20”72. A més,

va ser segon en els 50 braça SB5
amb un registre de 50”35.
Per la seva banda, Sarai Gascón,
que nedava com a independent, es
va penjar la medalla d’or en la prova dels 100 metres lliure S9 amb un
registre d’1’03”68. Gascón va obtenir la plata en la modalitat “multidisability” i va aconseguir la mínima “B”, que permetrà anar als Jocs
Olímpics de Tòquio a tots aquells
nedadors que entrin en la quota de
places assignades per a Espanya i
que no s’hagin completat amb les
mínimes oficials.

