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Miquel Ferrer i Roger Alhancín
han tancat amb èxit la temporada
. L’equip Romi Competició,
que integren ambdós, ha estat
subcampió a la Copa Catalana de
resistència off road, a més, s’ha ad-
judicat el triomf en la classe- d’a-
quest campionat de la Federació
Catalana d’Automobilisme. Roger
Alhancín, mecànic de cotxes de
professió i que havia pres part en
curses d’autocròs, és fruitosenc. El
barceloní Ferrer es considera de
Santa Maria d’Oló, on la seva fa-
mília té la casa pairal. També ha-
via participat en proves d’auto-
cròs, en velocitat ha assolit un
cinquè lloc a les  Hores del Cir-
cuit de Catalunya i ha estat primer
al campionat de trial del Ripollès.

Alhancín i Ferrer es defineixen
com a dos pilots regulars, carac-
terística que consideren vital per
obtenir uns bons resultats en el
campionat de resistència. «Cal
portar un bon ritme de marxa des
del principi fins al final, això és més
prioritari que fer una volta ràpida.
Tambe hi té un paper força im-
portant el pressupost, ja que en re-
sistència, si ets una mica conser-
vador pots mantenir més la me-
cànica del cotxe», destaquen.

Aquest era el primer any que la
Federació Catalana d’Automobi-
lisme es decidia a organitzar la
Copa Catalana de resistència off-
road, i Ferrer i Alhancín van deci-

dir provar-hi sort sense marcar-
se cap objectiu, només per com-
provar quin era el seu nivell. Des-
prés d’un inici que els va sorpren-
dre fins i tot a ells, van començar
a dedicar més esforç en la prepa-
ració i millora del cotxe. «Gràcies
a una bona planificació i prepa-
ració, des de la primera cursa hem
obtingut uns bons resultats, a ex-
cepció de dues proves, on vam
trencar. Al final hem quedat molt
contents i satisfets del títol». Més
enllà de l’excel·lent resultat final,
Alhancín i Ferrer valoren la feina
feta: «encara que no haguéssim
aconseguit pujar al podi, també
donaríem la temporada per bona».

De cara a la temporada que ve
tenen previst tornar a fer el Copa
Catalana de resistència off-road i
participar en les  hores de Bar-

celona, a Montmeló, el mes de se-
tembre. «Les  hores les dispu-
taríem amb un Seat Ibiza, que ja
hem comprat a Seat Sport, i la
nostra filosofia és la mateixa que
per a l’autocròs, una bona prepa-
ració tant de pilots com de vehi-
cles», expliquen. No obstant això,
per competir-hi els falta encara un
o dos pilots més, ja que el mínim
és de tres participants per vehicle.
També els manca finançament
per a aquest projecte, ja que es ne-
cessiten prop de . euros per
córrer les  hores (cotxe inclòs).
Tot i això, són optimistes: «esperem
aconseguir també aquest objectiu
de fer quadrar els números«.
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Ferrer i Alhancín, subcampions
de la Copa Catalana de resistència

Els pilots de Santa Maria d’Oló i Sant Fruitós han estat els millors dins la classe-1 del campionat�

Miquel Ferrer i Roger Alhancín amb l’Opel Corsa amb el qual han aconseguit els èxits
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Era el primer any que la
federació organitzava

aquest campionat i vam decidir
provar-ho. Hem fet una bona
planificació i des de la primera
cursa hem obtingut uns bons
resultats, això ens ha animat»

«

MIQUEL FERRER
PILOT, SUBCAMPIÓ CATALÀ

DECLARACIONS

Els jugadors del Club Tennis
Manresa David Biosca (juvenil) i
Magda Aubets (aleví) han estat
seleccionats per la Reial Federació
Espanyola de Tennis i estan con-
centrats al Centre d’Alt Rendiment
de Sant Cugat. L’estada, que té
lloc aquesta setmana a les pistes
cobertes del CAR, reuneix els vuit
millors jugadors espanyols de cada
categoria.

La concentració servirà per veu-
re les promeses del tennis estatal
competint entre elles. És una bona
oportunitat per a Biosca i Aubets,
ja que d’aquesta estada en po-
drien sortir les convocatòries per
als compromisos internacionals de
les seleccions espanyoles, com la
Winter Cup, l’equivalent al Cam-
pionat d’Europa per equips. 
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Biosca i Aubets
es concentren
al CAR amb els
equips estatals
juvenil i aleví

David Biosca 
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Breus

La junta de l’Associació Sallen-
tina de Cultura Física, CN Sallent,
convoca per a diumenge els socis
a l’assemblea general ordinària,
que farà a les  h en primera
convocatòria i a les . h en se-
gona. Entre altres punts, en l’ordre
del dia s’aprovaran els pressupos-
tos de l’exercici vinent.

El Sallent farà diumenge
l’assemblea general

NATACIÓ

L’equip juvenil femení del CN
Manresa no va poder superar el
CN Rubí i va caure per -. Des-
prés d’una primera meitat de do-
mini local, les jugadores manre-
sanes van reaccionar en el tercer
període i es van apropar en el
marcador (-). El Rubí es va
imposar finalment, amb uns úl-
tims minuts de molta efectivitat.

Derrota a Rubí de les
juvenils del CN Manresa

WATERPOLO
Igualada celebra la final de la
Copa Catalana d’enganxada

Igualada va acollir la final de la
Copa Catalana d’enganxada, or-
ganitzada pel Club Enganxes i
Equitació de Catalunya. Divuit
cotxers repartits en quatre cate-
gories van competir al Parc  de
Setembre, que va possibilitar la
preparació d’obstacles de qualitat.

El guanyador de la categoria
llimonera va ser Xavier Corni-
quet, mentre que en tronc es va
imposar Dorota Jagodzinzka i en
poni el millor va ser Jordi Piró. En
la competició infantil el vence-
dor va ser l’anoienc Albert Calvet.
També hi van participar els lo-
cals Marc Arcarons, Xavier Pineda,
Toni Pineda i Manuel Contreras,
tots amb uns bons resultats. 
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Dos dels participants en categoria Tronc (amb dos cavalls)

ARXIU PARTICULAR


