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Dilluns, 12 de juny de 1995

ESPORTS

El minusvàlid Jordi
Molas venç una prova
al Català de natació
Olot El nedador osonenc Jordi
Molas es va proclamar campió
de Catalunya de natació per a
minusvàlíds en la prova de 50
metres esquena que es va disputar el passat 3 de juny a Olot.
Molas, que participava a la
categoria S2, va fer un temps de
2min 43seg que li va suposar
guanyar la medalla d'or. El
nedador, que és entrenat per
Abel Capdevila, ja té com a
pròxim objectiu participar en
els Campionats d'Espanya que
es faran a la ciutat andalusa de
Còrdova. El nedador de Gurb,
que es mostrava satisfet de la
seva primera competició des de
la seva lesió, explicava que
"dedico aquesta medalla a
tots els amics que han fet possible que jo pugui t o r n a r a
nedar". Jordi Molas, que havia
nedat molts anys amb el CN
Vic ETB, va quedar minusvàlid
en un accident durant un partit
de rugbi. T.C.

Demà comença la 6a
edició del Torneig
Obert d'hoquei
Vic Demà a les nou del vespre
s'inaugurarà la 6a edició del
Torneig Obert d'hoquei que
organitza cada any el Club Estic
de la Plana de Vic, amb la
col·laboració del Patronat
Municipal d'Esports de Vic. El
torneig es caracteritza per la
varietat dels jugadors que hi
juguen, ja que hi ha des d'estrelles que participen a la Lliga de
Divisió d'Honor fins a simples
aficionats. Els partits es jugaran
cada dimarts i dijous, des del 13
al 27 de juny, amb jornades de
tres partits. EI dijous 29 de juny
es jugaran les semifinals entre
els quatre primers classificats
de la Uigueta. El dia següent es
farà la final.

Pérez p e r d el p r i m e r lloc d e l C a t a l à p e r la victòria d e V e n t u r a

Jaume Hemàndez arrasa entre els pilots
del Volant RACC al Gales de Palafrugell
VICENÇ BIGAS
C a l e l l a d e P a l a f r u g e l l El

pilot vigatà Jaume Hernàndez
(Peugeot 205 Rallye) continua
amb la seva trajectòria impecable al Volant RACC i dissabte
es va endur còmodament el primer lloc entre els pilots d'aquesta fórmula de promoció al ral·Ii
Cales de Palafrugell, quarta
prova puntuable. El ral-li el va
guanyar Jordi Ventura (Seat
Ibiza GTi Í6v), nou líder del
Campionat de Catalunya empatat amb Jordi Pérez (Lancia
Delta Int.), que va ser tercer i
primer de grup N. El pilot igualadí porta l'osonenc Josep Sànchez de copilot. Ferran Urteu
(Renault Clio Williams), pilot
andorrà de l'Escuderia Osona,
ha baixat del tercer al cinquè
lloc del campionat, ja que no va
acabar la prova.
El ral·Ii va tenir dos clars protagonistes extra-esportius. Per
una banda, la pluja, que va dificultar l'actuació dels pilots i les
seves assistències en fer acte de
presència de forma intermitent.
Per altra banda, un comissari de
la prova va provocar problemes
a més d'un pilot. A l'olostenc
Josep M. Membrado (Peugeot
205 RalIye) no el va deixar sortir perquè els suports de les
barres de protecció a la carrosseria del cotxe no estaven
homologats, tot i que ja havia
sortit en aquestes condicions
aquesta temporada sense tenir
problemes. Per la mateixa circumstància es va excloure Llorenç Soteras (BMW M3) poc
abans de la sortida i el pilot
igualadí va reaccionar entravessant el cotxe al primer tram i
endarrerint l'inici de la prova.
Hernàndez, que estrenava

El CP Voltregà també guanya el
Campionat d'Espanya juvenil
EL 9 NOU
O v i e d o L'equip juvenil del
CP Voltregà va completar una
gran temporada guanyant
aquest cap de setmana el Campionat d'Espanya juvenil d'hoquei que es va disputar al Polideportivo Prípcipe de Asturias
d'Oviedo. Així el conjunt entrenat per Joan Turró. ha aconseguit aquesta temporada els títols
de júnior i juvenil tant a nivell
català com estatal, gairebé amb
amb els rnateixos homes en tots
els canipionats.;
En el Campionat d'Espanya
juvenil a Oviedo, el Voltregà va
haver de jugar una Uigueta on
s'enfrontaven tots contra tots.

Dijous es fa
l'assemblea general
de socis de l'AEQ
Vic L'Associació d'Amics de
l'Escalèxtric d'Osona (AEO)
farà dijous que ve l'assamblea
general de socis al local de l'entitat, el Seminari de Vic. A Tacte, que començarà a les deu del
vespre, es resumirà la memòria
de l'any i es farà un referèndum
entre els assistents per l'aprovació de la instal·lació d'un circuit
permanent de velocitat al local
social. Durant l'assemblea, l'actual president, Joan Serra,
comunicarà qüe s'obre el període electoral, ja que ell "per
motius professionals" no es
presentarà a la reelecció. D'aquesta manera Serra deixarà
bacant la plaça de màxim responsable de l'organització del
Campionat d'Osona d'escalèxtric, que amb els anys ha aconseguit un gran nivell i prestigi a
tot Catalunya.

F e r r a n U r t e u , d e l'Escuderia O s o n a , b a i x a a l cinquè lloc C a m p i o n a t

David Henestrosa,
campió de Catalunya
júnior de duatló

Classificació ral·Ii Cales de
Palafrugell: 1. J. Ventura/J.
Sureda (Seat Ibizà GTi), Ih
Imin 39seg; 2. D. Guixeras/J.
Aibadalejo (Peugeot 106 Rallye), a 2min 9seg; 3. J. Pèrez/J.
Sànxhez (Lancia Delta Int.) a
2min 29seg; 10, J. Hemàndez/S.
Caralt (Peugeot 205 Ralíye), a
5min 14seg; 36. R. Escribà/J.
Soler (Peugeot 106 Rallye), a
15min 05seg; 37. R. Coderch/D.
Viladecans (Peugeot 205 Rallye), a 13min 12seg.
Classificació Campionat de
Catalunya: 1. J. Ventura, 308
punts; 2. J. Pérez, 308; 3. D.
Guixeras, 216; 4. J. Ferran, 192;
5. F. Urteu, 164. Volant
RACC: i . O. Casellas, 64
punts; 2. J. Hemàndez, 61; 3. J.
Camps, 50; 4. J. Molina, 42; 5.
E. Arnau, 34.

M a n r e s a David Henestrosa,
de Moià, va guanyar el Campionat de Catalunya júnior de
duatló que es va fer aquest Cap
de.sètmanaa Manresa. Henestrosa del CN Manresa va fer
una excel·lent quarta posició
final, i tercer català. Aquesta
bona classificació li va permetre guanyar en la categoria juvenil. En els 80 quilòmetres que
va fer amb bicicleta, l'esportista
moianès va fer la segona millor
marca. En els 20 quilòmetres de
cursa a peu, Henestrosa va ser
superat pels corredors Gussinyer i Romera. El seu equip, el
CN Manresa, es va classificar
en segona posició, gràcies a la
suma dels temps aconseguits
pel moianès David Henestrosa,
Llorenç Bonet i Amand Redondo. J.C.

amortidors, es va distanciar dels
seus rivals des del primer tram
d'un ral·Ii que havia entrenat a
consciència i on va rodar a gran
velocitat. El pilot vigatà va anar
per davant dels seus rivals fins
i tot quan s'havia de limitar a
conservar eL seu avantatge i
considerava que "les condicions difícils ens van beneficiar i al fínal molta gent ens
va felicitar per la nostra
actuació". Hernàndez, desè
absolut al ral·Ii, va agafar dos
punts de grup N i ara és a tres
punts d'Oriol Casellas (Peugeot
106 Rallye), que va perdre el
segon lloc del Volant a l'últim
tram. Un altre pilot osonenc,
Roger Escriba (Peugeot 106
Rallye), es manté líder del Trofeu FAE, tot i va que va sortir
de la carretera al primer tram.

Uns 700 participants a les 24
Hores de bàsquet, a Manlleu

Els rivals dels osonencs van ser
A.D.
el Tordera, l'Alcobendas, el
CEE de la Corunya, el Centro
Manlleu Les 24 Hores de bàsAsturiano de Oviedo i el Coslaquet organitzades pel Consell
da. L'eqiiip de Sant Hipòlit de
Esportiu d'Osona que s'han fet
Voltregà, que era el favorit per
aquest cap de setmana a Manimposar-se, va fer bons els
lleu han comptat amb uns 700
pronòstics i va guanyar tots els
participants repartits en 62
partits que va jugar. A més a
equips. Là competició, qüe va
més, la superioritat del CP Volcomençar dissabte, a la tarda, es
tregà va ser totaL ja què tots els
enfrontarnents els va vèncer ' va acabar ahir diumenge al migdia amb una desfilada i el ireparamb diferències superiors als
timent de trofeus al Pavelló
tres gols.
Municipal d'Ésports.
Amb els dos títols del Català i
els dos de l'Estatal, el CP Vol- : Els partits s'hàn disputat a les
dues pistes del Pavelló Munici^
tregà confirma el gran planter
pal, a les pistes interior i exteque té a l'hoquei base i que en
rior del col·legi La Salle i a
els propers anys pot donar grans
dues pistes del col·legi Puigèxits a l'equip que juga a la
Agiít. Tot i la disDersió, SebasDivisió d'Honor.

tià Ordeig, un dels responsables
de l'organització, explica que
"això no ha afectat el desenvolupament de la festa". A
banda de la competició, cada
any s'organitzen moltes activitats paral·leles per amenitzar les
estones en què els jugadors no
tenen partits.
Així, a més a més de les tradicionals atraccions i dels partits
3x3, aquest any s'ha fet una
competició individual de llançament i un partit entre àrbitres
entreiiadors. Dissabte al vespre
també es va habilitar'una discoteca à la mateixa pista del Pavelló. Tot plegat serveix "perquè
les 24 Hores siguin una festa i
es combini diversió i competició", explica Ordeig.

El Vic-Bat comença
la segona volta de la
Lliga amb victòria
Vic L'equip de beisbol del VicBat L'Habitatge va començar
amb bon peu la segona volta de
la Lliga de Primavera, ja que va
guanyar eis Voltors de Sabadell
per 9-5. D'aquesta manera els
vigatans veuen complerts els
seus objectius dè fer una bona
temporada. El Vic-Bat l'Habitatge jugarà àiuiïiienge que ve a
Barceloria contra el Bqnànova.
El conjunt osotiénc si guanya el
partit gairebé s'assègüfaran la
segona posició que serà un gran
èxit pel; pócs anys dé vida que'
té el club; Pels Vic-Bat l'Habitatge van jugar contra el Sabadell Toní (3); Cruells, Forcada,
Xat (1), Alier (1), Gregori,
Quim (1), Àlex, Beto (2),
Teruel (1).

