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PERE-JAUME

La 2 Turons de Moià va
ser quatre curses en una
ARXIU PARTICULAR

CURSES DE MUNTANYA
REDACCIÓ | MOIÀ

Amb unes temperatures poc
habituals per l’època, Moià va rebre diumenge la novena edició de
la cursa de muntanya 2 Turons,
molt concorreguda i distreta, ja que
hi va haver 4 sortides diferents.
Primer van sortir els participants en la cursa de canicròs, amb
43 atletes que van córrer 10,5 km.
Van ser els capdavanters Herminio
Clemente i el seu gos, Bokken
(40:41), seguits d’Oriol Valverde i la
Maia (40:47), i Javier Martínez i el
Kiro (40:48). I en fèmines, primera Fàtima Canales i Brus (48:06), seguida de Beatriz Moreno i Peter
(57:59), i tercera Olívia Guerrero i
Berta (58:55). La prova pertanyia a
la lliga estatal de canicròs.
La Marxa Nòrdica va tenir 34
participants, xifra que va duplicar
la participació de la primera edició, l’any passat. Feien el mateix circuit que la canicròs, i els tres primers van ser: Antonio Vázquez
(1:09:01), Robert Codina (1:09:02)
i Miguel Pareja (1:10:47), i en noies, Anna Perrarnau (1:23:50), Eva
Fontecha (1:32:21) i Sílvia Colomé
(1:50:47). Tot seguit, es va donar la
sortida més nombrosa amb la cursa de muntanya, amb 400 corredors (era el límit d’inscripció). El
circuit era lleugerament diferent de
les edicions anteriors i uns 800 metres més llarg. Hi havia més corriols

Els participants a la presentació fan un brindis per l’èxit de l’OK Stars

L’OK Stars del dia 29
portarà els millors
jugadors a Igualada
HOQUEI PATINS
PERE-JAUME FERRER | IGUALADA

La 2 Turons s’ha dividit enguany en quatre proves diferents

i una mica més de tècnica que
abans, cosa que va agradat força als
més valents. Va guanyar Jordi Alsina (48:02), seguit de Josep Viñas
(48:21) i de Javi Delgado (48:57).
Entre les noies, la primera va ser
Ragna Debats (58:30), seguida de
la guanyadora de l’any passat,
Montse Martínez (59:13), i de Lola
Brusau (1:02:09). En aquesta cursa també hi ha el trofeu especial
Loreto, que en aquesta edició se’l
van emportar Jordi Alsina i Montse Martínez. Enguany també es va

estrenar una cursa de muntanya
de promoció, en la qual els participants feien gairebé 4 km, amb
una trentena de participants; el primer que va arribar va ser Pablo
Ruiz, amb un temps de 19’34”.
Havent acabat la cursa es va
fer la tradicional xocolatada amb
coca, un tast de caldo Aneto i l’entrega de la bossa amb alguns obsequis. A més del tradicional sorteig de llonganisses i pernil i diversos productes de la comarca i
altres obsequis importants.
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

La igualadina Paula
Blasco, guanyadora
en categoria aleví
del cros de Vic

Títol de Gabriel Polo al torneig
juvenil d’hivern de Valldoreix
Gabriel i Mireia Polo, germans i
jugadors del CT Manresa, van tenir una destacada actuació al torneig juvenil d’hivern del CD Valldoreix, on van aconseguir el campionat i el subcampionat.
Gabriel Polo es va proclamar
campió en la categoria cadet, en la
qual era el cap de sèrie número 1.
Va superar els adversaris amb una
gran autoritat i sense perdre ni un
set. Polo va superar Pascual per 6-

0 i 6-0, Sergi Espais per 6-1 i 6-2,
Alejandro Serrano per 6-3 i 6-0 i, en
la ﬁnal, Gerard Puig (6-1, 6-1).
Quant a Mireia Polo, dins la categoria infantil femenina, va arribar a la ﬁnal dins la categoria infantil després de superar Judit
Jané per 6-0 i 6-0, Paula Rives per
6-4 i 6-1 i Lia González en tres sets,
per 4-6, 6-2 i 6-1. En la ﬁnal es va
veure superada per la jugadora de
Valldoreix Sònia Madriñal, que la
va vèncer per 7-5, 6-7 i 6-7, després
de tres hores de lluita i disposar de
5-2 en la segona mànega.

TIR AMB ARC

BALL ESPORTIU

El TA Olesa durà a terme
l’assemblea dissabte

Soriano i Galera, cap a la
categoria A d’estàndard

El Tir Arc Olesa ha convocat per
a dissabte, 22 de gener, l’assemblea
general ordinària a 2/4 d’11 del
matí en primera convocatòria i a
les 11 en segona, que tindrà de
marc la instal·lació municipal
Agustí Valls. L’ordre del dia previst
serà el següent: la lectura i l’aprovació, si cal, de l’acta anterior; l’aprovació del pressupost; l’elecció
i la confecció de la junta electoral
per a les eleccions a la presidència;
amb els precs i les preguntes es
tancarà l’acte.

Juanjo Soriano i Juana Galera, la
parella del Frak Manresa, amb un
tercer lloc a Corbera, van assolir
l’ascens a la categoria A de ball estàndard en categoria sènior-1. En
la mateixa competició, Dani Reyes
i Clàudia López van ser segons en
el grup de youth estàndard i així
van pujar a la categoria B. Un altre
dels resultats destacats va ser la tercera plaça de Joan Moreno i Anna
Jofre, que van ser tercers en sènior
1, en el seu cas dins la modalitat de
llatins, també a Corbera.

TENNIS
REDACCIÓ | MANRESA

ATLETISME
JUMPER | IGUALADA

Un nombrós grup de 41 atletes
del CA Igualada van participar en
el Cros Ciutat de Vic. Hi van excel·lir les alevines, amb Paulina
Blasco com a vencedora (4’10’’),
seguida d’un tercer lloc de Mar Belenguer (4’30’’) i del cinquè de
Berta Castells (4’35’’).
Altres bones classiﬁcacions van
ser les de Pol Roca, tercer benjamí,
amb 4’36’’. Martina Forner va ser
tercera, amb 2’08’,’ en prebenjamins, seguida d’Elena Blasco,
quarta, amb 2’09, i de Mar Planas,
setena, amb 2’20’’.
Cal esmentar els cadets amb el
cinquè lloc de Jaume Marín, amb
15’55’’. Júlia Solé va ser cinquena en
benjamins (5’04’’), seguida en sisè
lloc per Laia Planas (5’09’’). En infantils, Cristina Gabarró va ser
vuitena, amb 7’42’’. Albert Agut va
ser el tretzè júnior a la cursa que
van fer junts júniors i juvenils.
En la prova catalana per equips
de cros curt va participar Roger
González, que va ser 62è de la
general, amb 17’01’’. Els clubs que
van guanyar van ser l’Hospitalet en
homes i l’AA Catalunya en dones.

L’OK Stars que tindrà lloc a les
Comes el dissabte 29 de gener es
va presentar ahir a l’ajuntament
d’Igualada. A l’acte hi van assistir
Carmelo Paniagua (president de la
Federació Espanyola de Patinatge),
Manel Burón (president de l’IHC,
entitat organitzadora), l’alcalde
de la ciutat, Jordi Aymamí, i Sílvia
Torreblanca, la regidora d’Esports
de la capital de l’Anoia.
La cita d’enguany serà doble, ja
que hi haurà partit de les estrelles
masculines, però també d’OK Lliga femenina, per primera vegada.
Els equips s’han fet per les votacions populars, més de 8.000, al

web federatiu. De l’Igualada HC hi
jugaran Edu Fernández. Ferran
Formatjé i Jaume Llaverola, a més
del tècnic Ivan Sanz. La selecció de
jugadores ha estat diferent: només
els entrenadors i les capitanes han
votat. María Díaz serà la jugadora
de l’Igualada que hi participarà.
Des de primera hora del matí,
l’OK Stars té un ampli programa
d’activitats, començant amb torneig de prebenjamins i benjamins, i taula rodona d’entrenadors.
Els plats forts seran a la tarda: a
les 17 h el partit femení, a les 18 h
el concurs d’habilitats i a les 19 h
l’OK Stars masculí. Hi haurà una
àmplia difusió televisada: Esports
3, Teledeporte, TV Galícia i també
la Xarxa de Televisions Locals.

Les autoritats presents en la presentació de la prova del Port del Comte

La Prova de Raquetes de
Neu a Port del Comte serà
vàlida per a la Copa d’Europa
POLIESPORTIU
REDACCIÓ | SOLSONA

L’estació de Port del Comte serà
el marc, diumenge, de la Prova de
Raquetes de Neu 2011, que serà
puntuable per a la Copa Catalana
i la Copa d’Europa. La prova, que
és a càrrec del Centre Excursionista
de Lleida, tindrà una segona cursa, de caire més popular.
El circuit on tindrà lloc la prova
dependrà de l'estat de la neu. El director de Port del Comte, Alfons
Ferrer, va explicar que el recorregut que hi ha previst per a la pro-

va que és puntuable sortirà des de
la cota 2.100. En la presentació que
se’n va fer a la seu del Consell
Comarcal del Solsonès hi van participar Joan Ramon Segura (president del CE Lleida), Marc Escarré
(alcalde de la Coma i la Pedra),
Joan Solà (com a responsable d’esports del Consell) i Josep Maria
Peixó, com a membre de la FEEC,
la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.
Segura va qualiﬁcar l’estació de
Port del Comte de «marc idoni» i
va agrair la bona disposició de les
institucions que hi participen.

