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Les twirlers del Pont de Vilomara van aconseguir uns brillants resultats en el campionat català

TWIRLING PONT DE VILOMARA

El Twirling del Pont de Viloma-
ra tindrà representació al proper
campionat d’Europa que es farà a
Edimburg després d’haver obtin-
gut molt bons resultats al cam-
pionat de Catalunya, que es va dis-
putar a la Roca del Vallès. Les ba-
genques van aconseguir endur-
se dues medalles d’or, tres de pla-
ta i tres de bronze.

La primera de les medalles d’or
va ser per al duet júnior de cate-
goria A, format per Gemma Cócera
i Mariona Caballé, que també van
ser seleccionades per al campio-
nat d’Europa. Les aspiracions del
conjunt vilomarenc, a més, es van
veure recompensades pel Team
Twirling Júnior i el Team Dance jú-
nior, format per les twirlers Mari-
na Carrera, Alba León, Mariona

Caballé, Gemma Cócera, Mont-
serrat Vilanova i Soraya Tesoro. Van
aconseguir la millor puntuació de
tots els participants, la qual cosa els
dóna el passaport per poder par-
ticipar a la màxima competició
continental, a Escòcia.

A més dels ors, però, el Pont va
completar la seva actuació amb tot
un altre reguitzell de medalles.
Així, el duet infantil de categoria B
format per Sofia Torradeflot i Pau-
la Peinado van ser segones de Ca-
talunya i van aconseguir la meda-
lla de plata. La mateixa fita la van
aconseguir Rosa Liceras i Olga
Manpel en la modalitat de duet in-

fantil de categoria A. En aquesta
mateixa categoria, però en aques-
ta ocasió en cadets, Marina Carrera
i Alba León també van accedir al
segon graó del podi.

Les bagenques van completar la
seva bona actuació amb tres me-
dalles de bronze. Elisabeth Peina-
do i Rosa González la van gua-
nyar en duet infantil, categoria B;
també en van aconseguir una Alba
Peinado i Judith Peñarrubia en
duet infantil, categoria A. Final-
ment, les més petites, en mini
pom pom, també van fer bronze.
Es tracta del grup format per Olga
Manpel, Clàudia Aza, Rosa Ainhoa
Liceras, Alba Peinado, Paula Pei-
nado, Judith Peñarrubia, Elisa-
beth Peinado, Sofia Torradefot,
Rosa González i Iris Gómez. Als
campionats van participar un to-
tal de vuit equips, entre els quals els
amfitrions de la Torreta.

TWIRLING
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L’equip del Pont viatjarà
a l’europeu d’Edimburg

Les representants bagenques
van obtenir 2 medalles d’or, 3 de
plata i 3 de bronze al Campionat
de Catalunya de la Roca

El pilot d’origen manresà Ander
Mirambell continua avui el seu
camí cap als Jocs Olímpics de
Vancouver amb la participació en
la tercera prova de la Copa del
Món d’aquesta temporada, la pri-
mera en el continent europeu,
que es disputa al complicat cir-
cuit italià de Cesana.

Mirambell va fer un pas im-
portant, la setmana passada, en la
seva participació en la Copa In-
tercontinental de Winterberg. En
la segona d’aquestes curses va
aconseguir una brillant a posi-
ció, la millor participació d’aquest
any, la qual cosa li va donar 
punts, els mateixos que li atorga-
ria una a posició en una prova
de la Copa del Món. Ara mateix,
després de les dues curses dispu-
tades als Estats Units de la màxi-
ma competició i de les dues de
Winterberg, Mirambell suma 
punts. Si se segueixen els parà-
metres de l’any passat, el tall per
anar als Jocs se situaria en 
punts, tot i que ell creu que, en ser
any olímpic, aquesta temporada es
podria situar en .

El pilot català sembla que ja està
molt recuperat de la lesió que es va
fer a la primera cursa de la tem-
porada, a Park City, en els entre-
naments de la qual es va fer un tall
profund al peu, i també continua
l’adaptació al nou trineu que va es-
trenar fa unes setmanes, que l’ha
de dur a entrar aviat al Top-.

SKELETON
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Mirambell corre
la tercera prova
de la Copa del
Món al circuit 
italià de Cesana

Breus

El Teatre Comarcal de Solsona
serà avui l’escenari de la novena
edició de la Nit de l’Esportista del
Solsonès, en la qual es farà el re-
coneixement als equips i espor-
tistes de la comarca més destacats
en el decurs de l’any . Durant
l’acte, també es farà un homenat-
ge a Toni López, ciclista de mun-
tanya i jugador d’escacs que va mo-
rir fa uns quants mesos. Entre els
convidats, hi haurà l’actual presi-
dent de la Federació Catalana de
Futbol, Jordi Casals, que aprofita-
rà per fer una xerrada-col·loqui a
partir de dos quarts de set de la tar-
da a la Sala Gòtica del Consell
Comarcal del Solsonès.
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La Nit de l’Esportista
del Solsonès es fa avui
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El Club Esportiu Orientació Ber-
guedà organitzarà el proper dia 
de desembre la primera Cursa
d’Orientació en BTT d’Avià i la si-
sena edició de la Cursa d’Orien-
tació a Peu d’Avià. Les inscrip-
cions d’última hora es poden fer a
partir de les  del matí. Totes dues
curses començaran a les . La
prova ciclista també serà puntua-
ble per a la Copa Catalana de
BTT-O , l’última de la tem-
porada. Les inscripcions antici-
pades seran  euros més barates
que al mateix dia. Per a més in-
formació, www.cob.orientacio.org.
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La Cursa d’Orientació
d’Avià escalfa motors 

BICICLETA DE MUNTANYA

Durant dos caps de setmana, el
CT Manresa va organitzar el pri-
mer campionat Juguem de benja-
mins, destinat a nens i nenes de
fins a  anys i amb un màxim de
cinc punts del rànquing nacio-
nal. El torneig és una iniciativa de
la Federació Catalana de Tennis i
té la col·laboració dels clubs per or-
ganitzar el circuit. El campionat vol
fomentar el tennis entre els més
petits de totes les comarques. A
Manresa van jugar  participants
de diferents clubs, com ara el CT
Berga, el CT Navarcles, el CT Puig-
cerdà i l’equip amfitrió.

En la categoria masculina, en el
grup , a la final, Eduard Parareda
(CT Manresa) va superar Èric Puig
(CT Berga) per - i -; en la final
de grup , Arnau Rico (CT Navar-
cles) va superar Josep Rubiralta
(CT Manresa) per - i -; pel
que fa al grup , Enric González
(CT Navarcles) va vèncer Pau No-
guera (CT Manresa) per - i -.

Pel que fa a la categoria feme-
nina, en el grup , Gemma Puigbó
(CT Manresa) va ser millor que
Maria Oltra, del seu mateix equip,
a qui va guanyar per - i -; en
el grup , Carlota Riba (CT Man-
resa) va superar la també manre-
sana Clàudia Soler per - i -.

Aquest campionat, que fomen-

ta l’aprenentatge i la participació,
es va fer en dues fases per acon-
seguir que els nens juguessin tants
partits com fos possible. En la pri-
mera fase es va jugar una lligueta
de tres o quatre jugadors per grup,
i en la segona fase es va jugar per
eliminatòries, a partir del resultat
dels partits previs.

TENNIS
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El CT Manresa va acollir el torneig
Juguem, amb 40 participants

Els guanyadors del torneig, a les instal·lacions del CT Manresa

CT MANRESA

L’equip preinfantil del Paidos vol fer un bon paper a Parets del Vallès

PAIDOS

L’equip preinfantil femení del
Paidos Sant Fruitós participarà a la
cinquena edició del torneig pre-
infantil Vila de Parets, que co-
mença dissabte i que finalitza di-
lluns. Es tracta de la cinquena
edició d’aquest campionat. A més
de les fruitosenques, hi jugaran el
Sant Adrià, el Saragossa, el Sese, el

Cornellà, l’Uni Girona, el Sant
Gervasi, el BBC i el Champagnat,
entre d’altres.

Les jugadores del Paidos que
participaran en el torneig seran
Andrea Majó, Adriana Soler, Cari-
na Casanovas, Queralt Soler, Laia
Giménez, Laia Santos, Anna Quin-
tana, Iris Grau, Anna Quintana i
Anna Parcerisa. Els entrenadors
que acompanyaran l’equip són
Ramon Ferrer i Ivet Estany.

BASQUETBOL
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El Paidos preinfantil femení
serà al torneig Vila de Parets


