
La segona posició total de l’i-
gualadí Albert Moreno (Roca Run-
ning) va ser el més destacat de la
participació dels corredors de la
Catalunya central en el è duat-
ló de Sant Joan de les Abadesses,
corresponent al Circuit Català de
l’especialitat. Moreno va fer un
temps de ., a només setze se-
gons del guanyador, Agustí Roc
(Inverse Ditec Vilanova). A més, va
guanyar en la categoria júnior.

La prova, però, va tenir dos po-
dis més. La seva companya d’equip
Neus Forn va aconseguir classifi-
car-se segona en la categoria fe-
menina. Només va ser superada
per Montserrat Cinca, que va fer un
registre onze segons millor que el
de la corredora igualadina.

El tercer podi va ser per equips
i va correspondre al Centre Ex-
cursionista Callús, que va obtenir
la segona posició per conjunts
amb un temps acumulat de
.., a poc més de dos minuts
del conjunt local, el CT Sant Joan
de les Abadesses, que va obtenir el
triomf final. Josep Barrufet (cin-
què), Jordi Uró (setzè) i Xavier
Agea (vint-i-setè) van ser els que
van puntuar pel conjunt bagenc,
que va avançar el Reus Ploms.

En altres categories, també hi va
haver bones actuacions dels du-
atletes dels nostres clubs. Així,
Joan Planas (CT Manresa) va ser el
guanyador de la categoria de Ve-
terans ; Sergio Burón (Roca Run-
ning Triatló Igualada) va ser segon
en la de sub-; En Veterans , An-
toni Ruiz, del Centre Excursionis-
ta Callús, va ser el millor, al davant
de tots els corredors locals parti-
cipants en la prova. Finalment,
també va destacar la participa-
ció, com a conjunt, de l’equip fe-
mení del Club Poliesportiu Puig-
cerdà. Maria Àngels Bosch, Núria

Dolader i María José Giménez van
permetre la tercera posició final.

En la classificació general mas-
culina, Víctor Tudela (CT Manre-
sa) va ser tretzè. També va parti-
cipar en aquesta competició el
Club Triatló L’Eix de Navàs, que va
quedar en desena posició en la
classificació per equips. Van pun-
tuar Sergi Cinca (è), Jordi Vilà
(è) i Ismael Martínez (è). Per
la seva banda, el Roca Running
Triatló Igualada va ser sisè d’a-
questa classificació i el CP Puig-
cerdà va ser dotzè d’un total de vint
equips participants.
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Moreno, Forn i el CE Callús
van pujar al podi al Ripollès

Els integrants del CE Callús van fer una molt bona cursa

CE CALLÚS

Els jugadors i les jugadores del
Club Tennis Manresa van obtenir
un èxit important en el torneig que
es va disputar el cap de setmana
passat al Masnou. Dues parelles de
l’entitat bagenca van aconseguir ar-
ribar a la final de la categoria fe-
menina i una altra a la de la cate-
goria masculina B, malgrat que, en
aquest cas, al final no van poder
endur-se la victòria.

En la prova de noies, el triomf va
ser per a la parella formada per
Montse Orozco i Sònia Jodar, que
no sortien com a favorites però
que, al final, van poder imposar el

seu millor joc. Les seves rivals en
el partit decisiu van ser Laia Puig
i Maria Lao, també del CT Manresa
que, després d’un gran torneig, van
plantar cara però que van acabar
cedint per un resultat de - i -.
El partit va ser disputadíssim, po-
dia haver caigut de qualsevol de les
dues bandes, i va reunir una im-
portant quantitat de públic a les
graderies del Masnou.

Pel que fa a la final masculina B,
també va tenir presència d’una pa-
rella manresana. Es tractava de
Marc Perramon i Jaume Feliu, que
finalment van caure derrotats da-
vant de la parella del Club Egara
Joan Homs i Pere Franquesa per
un resultat de - i -.

PÀDEL
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Èxit per al CT Manresa
amb una victòria i dos
finalistes al Masnou

Les quatre jugadores del CT Manresa que van intervenir a la final

CT MANRESA
DUATLÓ

Bona participació a la segona
prova social del Berguedà

Cal Rosal va acollir el cap de set-
mana passat la segona prova del
Social del Berguedà. Van partici-
par-hi un total de  trialers que
van afrontar un terreny en per-
fectes condicions.

Pel que fa als guanyadors, en la
categoria negra el triomf va ser per
a Pol Tarrés, al davant de Jordi Es-

tany; en la vermella, la victòria va
correspondre a Oriol Noguera,
que va superar Alfons Soler; en la
blava, la més concorreguda, Josep
Sala es va imposar en una dura llui-
ta amb Joan Fígols i Toni Casade-
munt; pel que fa a la groga, Arca-
di Castañé va superar Moisés
Maestre i Enric Lloveras. Final-
ment, en la categoria de clàssiques,
Antoni Ramonet va ser millor que
Valentí Claramunt i Jordi Gómez.
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TRIAL

ARXIU PARTICULAR

Demà, divendres, es disputa la segona prova puntuable de la Copa
Catalunya de resistència off road, al circuit de la Pedrosa, a Masquefa. La
cursa va haver de ser suspesa el dia 29 passat per la pluja. A la prova hi
participaran els bagencs Roger Alhancín i Miquel Ferrer (Opel Corsa) i Garcia i
Pérez (Renault Clio), a més dels Peugeot 206 GTI com el de la imatge.

�

La Copa Catalunya ‘off road’ arriba a Masquefa
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Les caramelles 
més grans de 
Catalunya
Vuit colles diferents. Cançons, 
música i danses al carrer
Ball de cascavells i balls de 
bastons. Trabucaires. Ballesters
Més de 500 caramellaires!

Caramelles 
a Súria

Programa

Dissabte, 11 d'abril

Durant la tarda, caramelles a pagès.
21.15 h. Al pavelló d'esports, 
trobada caramellaire.
A continuació, pel carrer Abadal, 
cercavila caramellaire.
Tot seguit, a la nau de Ca l'Agut, 
concert amb els grups Repoker, 
Boquillas i Eivissa.

Diumenge, 12 d'abril

Durant el matí, actuacions de les colles caramellaires pels 
carrers i places.
Horari: de 9 a 11.30 h, plaça Major del Poble Vell.
D'11 a 14 h, carrers del nucli urbà i plaça de Sant Joan.
9 h. A la plaça Major del Poble Vell, esmorzar de Pasqua.
12 h. Al Poble Vell, visita guiada.
22 h. A la nau de Ca l'Agut, sopar de caramelles.
24 h. A la nau de Ca l'Agut, concert amb els grups: Strombers i Tirito.


