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L’handbol, l’estil de vida del CH Vilanova

L’entitat de Vilanova del Camí és una referent d’aquest esport en l’àmbit femení i treballa contínuament en la seva promoció
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Sènior B i juvenil  A. Vázquez, M. Riado, L. Riado, B. Cano, V. Montaño, H. Bustos, D. Martos, E. Vivó, O. Quintero, G. Ramis, L. Rojas, M. Comellas, J. Sánchez, I. Pardo, A. Sanjuan, È. Torreblanca, N. Vázquez i A. De la Rosa. D. Díaz i I. Paños (ent.) i E. Navarro i J. Vivó (delegats)

Cadets  Laya Moyes, Maria Tapiolas, Laura Gasco, Irina Bocache, Sara Targa, Nerea Rodríguez,
Duna Barrera, Xènia Méndez, Marta Díez, Paula Mingorance i Vania Pedregosa. Ana Vázquez i Joan
Méndez (entrenadors), Esther Nogales i Mari Carmen Martin (delegades)

Infantils  Judith Chamero, Alba Robles, Jana Costa, Elsa Albareda, Berta Lluís, Clàudia Fernán-

Alevins  A. Chamero, A. Pérez, N. Bravo, A. Martil, R. Compte, C. Martin, N. González, N. Váz-

dez, Carla Costa, Lorena Zarzullo, Paula Caldito, Selena Ibáñez, Eva Marsal, Lucia Barbero, Aina Torbisco, Lucia Soriano, Rut Piris, Ingrid Rodríguez, Miriam Olmo i Joana Riba. Xènia Martin (ent.)

quez, J. Díaz, N. Moreno, C. Soriano, E. Soriano, J. Barrera, E. Casado, A. Saavedra, C. Tena, E. Santano i M. Martos. Marta Riado, Laura Riado i Oriana Quintero (entrenadores)

temporada i que ajudin a créixer i
a consolidar la nova etapa de
l’handbol al poble.

CLUB HANDBOL
VILANOVA DEL CAMÍ

POL RODRÍGUEZ MANRESA

n El Club Handbol Vilanova del
Camí viu la seva 33a temporada
esportiva, treballant i lluitant pel
que és la seva principal prioritat:
la promoció de l’handbol femení.
En l'actualitat, el més destacable a l'entitat vilanovina és el gran
creixement que ha experimentat
la base del club en les darreres
temporades. Un exemple són les
40 jugadores que integren les categories aleví i infantil. A banda
d'això, el club ha tramitat ﬁns a
cent ﬁtxes aquesta temporada.
L’objectiu de l’entitat anoienca
a mitjà termini és «consolidar
l’handbol de formació i fer créixer
el projecte esportiu, de manera
que cada vegada arribin més i millors jugadores als primers equips
del club», explica Núria Fàbregas,
tècnica i persona de referència a
l’entitat de Vilanova del Camí.

Sènior A.  Sònia Pulido, Jan Sendra, Lídia Rodríguez, Ainhoa Guisado, Tània M, Tània C, Núria Martos, Mònica Solé,
Júlia Ramis, Núria Trullos, Cristina Muóz, Maria Grau, Nerea Fonseca, Cristina Caballero, Marta Hernández, Marta Grau i
Estefania Caballero. David Diaz i Núria Fàbregas (entrenadors), Pablo Caldera (delegat) i Indaleci Grau (segon ent.)
La direcció del club anoienc reconeix que «encara hi ha molt per
aprendre, però anem pel bon
camí. Cal ser ambiciosos i fer la
feina degudament coordinada
per créixer en un futur immediat.
De talent no en falta. Amb motivació, disciplina i hores de treball

es pot fer bona feina. Però no val
a badar, no ens podem estancar
ara que hem arribat tan lluny en
la promoció de l'handbol femení», assegura Fàbregas.
Des del punt de vista social,
l'entitat creu que cal consolidarse per tenir un futur amb garan-

ties. «Som un club petit i com en
la majoria de clubs petits, les juntes van molt curtes de personal»,
comenta Fàbregas.
En aquest sentit, l’entitat està
fent una crida als pares i mares de
les noves generacions perquè s’hi
impliquin de cara a la propera

Inclusiu i referent
El CH Vilanova del Camí és un referent de l'esport femení al municipi i a la comarca. És un club inclusiu, que treballa el creixement
personal a través de l'handbol i els
seus valors. Moltes generacions
de jugadores han acabat fent de
l'handbol el seu estil de vida. El
club ha creat i segueix creant, jugadores, entrenadores, àrbitres,
coordinadores, entre moltes altres, però sempre amb la promoció de l’handbol femení com a
bandera.
L'entitat considera que les seves jugadores són el futur de l'organització del club i que el creixement de l'handbol és a les seves
mans. Els entrenadors i entrenadores estan orgullosos que això sigui així i continuen engrescant
noves generacions de noies perquè es formin i s'impliquin en noves tasques. Tot plegat, per mantenir viu l'handbol al municipi.

