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Els nens de l’Egiba fan bons
resultats a la Copa Catalana

El CP Solsonès treu una nota
alta en el concurs de Bellcaire

La Copa d’Europa tindrà
parada al Pirineu, diumenge

Molta participació de l’escola
Mestral al comarcal de cros

Salt va acollir la primera fase de la Copa
Catalana de gimnàstica masculina. En els
benjamins, l’Egiba va ser primer d’equips i
Victor Lazarenko va guanyar la general, amb
Ismael El Kamal en segon lloc. El cinquè va
ser Edgar Domínguez. En alevins, George
Onciul va ser segon. En iniciació-, segon
lloc de Thierno Boubacar. En iniciació-, vuitè Marian Vasile i primer en paral·leles. En
iniciació-, Vitaly Rogovyk era tercer.

El pavelló de Bellcaire d’Urgell va rebre la
primera volta d’iniciació, amb la presència
de nou representats del CP Solsonès. En el
grup C-, Alba Clotet va ser a, Tània Àlvarez a i Anna Vila a. En A-, Maria Riu
va ser cinquena i Iris Viladrich desena. En
C-, Laura Múrcia va acabar en dotzè lloc.
En C-, Andrea de la Osa va ser desena. Dins
l’A- van competir Sheila Lara i iris Capdevila (a la foto), a i a, respectivament.

L’estació de Grandvalira serà escenari, el
proper diumenge, de la Copa d’Europa de
raquetes de neu, amb sortida de les curses
a partir de les onze del matí i els lliuraments
de trofeus a la una. En la prova andorrana
competirà l’esportista del CA Manresa Just
Sociats. Hi haurà una cursa popular que estarà oberta a tots els públics. L’itinerari de
la prova serà per la part baixa del bosc de
Moretó i la zona de les pistes de fons.

Un nombrós grup d’atletes de l’escola
Mestral es va desplaçar a Copons per participar en el comarcal de cros escolar de l’Anoia. Cal destacar l’actuació dels equips benjamins i prebenjamins, que van assolir els
respectius campionats. A títol individual cal
fer esment de Guillem Carner, subcampió
aleví; de Marcel Abad, subcampió benjamí,
i Naufel Besiali i Marc Gual, segon i tercer
en la categoria prebenjamina.

El pierenc Pau
del Pozo (CAI)
guanya el títol
català cadet de
marxa atlètica
ATLETISME
JUMPER | IGUALADA

Els joves marxadors de categories cadet i aleví del CA Igualada
van protagonitzar una destacada
actuació en el campionat català de
marxa atlètica, amb el setzè Memorial Raimon Lozano, que es va
dur a terme al Parc Joan Miró de
Barcelona organitzat pel FC Barcelona. El triomf del cadet Pau
del Pozo va significar la dada més
espectacular dels cinc atletes anoiencs participants.
Pau del Pozo va aconseguir el títol amb un registre de  minuts i
 segons en els  quilòmetres de
cursa. En alevines femenines, Joana Guzmán va fer una molt destacada sisena posició amb  minuts i  segons. Per la seva banda, Arena Roda era a amb ’’’.
Maria Valls va entrar en el lloc
è amb ’’’. Per equips, el CAI
es va classificar tercer, amb 
punts. En els alevins masculins, en
una distància de  km, Héctor Hidalgo assolia un brillant tercer
lloc individual amb  minuts i 
segons. La guanyadora en la categoria absoluta femenina era la
blaugrana Sonata Miluscus Kaite
(FC Barcelona), amb ’’’, en els
 km en ruta. Per la seva banda,
David Cejudo, atleta promesa del
JAS de Sabadell, va ser el vencedor
en categoria masculina absoluta
amb ’’’ en la distància de
 km.
D’altra banda, el CAI prepara la
a Mitja-Marató a l’Anoia (.
m), conjuntament amb la setena
dels  km Ciutat d’Igualada, que
es duran a terme el  de març. La
sortida serà des de l’estadi i el seu
recorregut serà per les poblacions
d’Igualada, Vilanova del Camí,
Jorba i final a Igualada. La mitja
marató forma part de la Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona.

L’Egiba triomfa al trofeu de Sevilla
 El club bagenc guanya 18 medalles en el torneig internacional celebrat a la ciutat andalusa
ARXIU PARTICULAR

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
REDACCIÓ | MANRESA

El club manresà Egiba va ser el
darrer cap de setmana a Sevilla per
competir en el è Trofeu Internacional de Gimnàstica Artística en
categoria femenina. La competició
es va celebrar al pavelló Amate de
la capital andalusa, amb un gran
ambient i un nivell excel·lent.
Els resultats de l’Egiba van ser
magnífics i el balanç final va ser de
 medalles aconseguides per les
noies bagenques. Les cinc participants en el trofeu per part del
club Egiba van ser Laura Valero,
Clara Casals, Aida Rodríguez, Laia
Obradors i Ariadna Puntí.
En la categoria benjamí, Laura
Valero va ser primera classificada
general amb , punts. Pel que
fa als aparells, va ser primera en
salt, primera en paral·leles i, a
més, va ser segona en barra i desena en terra.
En alevins van participar Aida
Rodríguez i Clara Casals. L’Aida va
ser també la primera classificada
d’aquest grup, amb , punts.

LA DADA



CLUBS PARTICIPANTS

Estatals i holandesos. El torneig
de Sevilla s’ha guanyat un prestigi
en els cinc anys que fa que se celebra. El cap de setmana passat hi havia equips de tot l’estat espanyol i
dos d’Holanda.

Les seves victòries en aparells van
ser en paral·leles, barra i terra; en
salt es va classificar quarta. Pel que
fa a Clara Casals, va ser sisena en
la general i tercera en barra.
En la categoria infantil hi havia
la tercera victòria absoluta, a càrrec de Laia Obradors, qui va assolir , punts. Va ser or en tres dels
quatre exercicis, en salt, en les paral·leles i en barra. Va acabar en segon lloc en terra.
En la categoria júnior també
va ser molt destacada l’actuació de
la gimnasta Ariadna Puntí, que va
ser segona de la general amb ,

L’equip de l’Egiba que va competir, amb molt èxit, a Sevilla

punts. En terra es va classificar la
segona, i va fer bronze en salt i en
paral·leles. Va completar la seva
meritòria actuació amb un quart
lloc en barra.
El club organitzador del trofeu
era l’Hytasa sevillà. Per Andalusia
hi van ser també el Club Málaga i

el Gimnástico Sur. Madrid, illes Balears, Astúries, Galícia i Catalunya
també van tenir presència en una
competició internacional, ja que hi
va haver dos equips d’Holanda. De
Catalunya, a banda de l’Egiba, hi
van ser l’Osona, l’Hospitalet, l’INEF
Barcelona, Les Moreres i Salt.
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El CT Manresa, campió català
aleví en categoria d’argent
TENNIS
REDACCIÓ | MANRESA

El cap de setmana passat les joves jugadores del Club Tennis
Manresa van assolir un molt bon
resultat, ja que es van proclamar
campiones de Catalunya aleví en
categoria argent a les instal·lacions del CT Manresa davant del
TOP de Platja d’Aro.
L’equip format per les jugadores
Magda Aubets, Carla Cerdan, Mireia Polo, Kàtia Rodríguez, Judit
Aubets, Berta Riera, Blanca Puigbó, Judit Prat i Aina Tardà va demostrar que es tracta d’un planter
amb molta projecció de futur, ja
que es tracta de nenes entre  i 

anys i que encara tindran noves
oportunitats de continuar jugant
en categoria aleví.
Abans de la final, les manresanes van superar les seves eliminatòries amb el Club Tennis Teià,
CT Gorchs i el CD Vallodoreix per
un contundent -, que va deixar
palesa la seva superioritat. Tot i que
la final va ser força disputada, l’equip manresà va acabar guanyant
tots els partits. Magda Aubets va
superar Alizee Araci per - i per
-, Carla Cerdan va vèncer Marina Bassols per -, - i -, Mireia Polo va guanyar Helena Jansen per un doble - i Kàtia Rodríguez va superar Luna Gebhardt
per - i -.

Les jugadores manresanes que van assolir el títol

