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ESPORTS

Exít d e participació i d ' o r g a n i t z a c i ó e n u n a cursa q u e n o es f e i a des d e l ' a n y 1 9 8 8

Jordi Molas, del
CN Vic ETB,
s'exhibeix
després de la
lesió medul·lar

Jordi Carrasco i Rut Casanovas
guanyen la travessa a Sau nedant
TONI COMAJOAN
Vilanova

de

T.C.

Sau

Fins

aquest diumenge gairebé tot el
món de la natació osonenca
dubtava si podia ser una realitat
la recuperació de la tradicional
travessia al pantà de Sau
nedant. Després de 10 anys de
sequera al pantà, ahir al migdia
es va fer la 15a edició amb un
èxit de participació i d'organització del CN Vic ETB i el Club
Nàutic Vic-Sau. Els guanyadors
absoluts van ser Jordi Carrasco,
del CN Montjuïc, i Rut Casano-'
vas, del CN Vic ETB.
A la travessia osonenca s'hi
van reunir un total de 109
nedadors. Els participants de la
prova absoluta van haver de
cobrir' 2.500 metres, des del
Club Nàutic fins al campanar de
l'antiga església de Sau. Tot .
seguit els nedadors es dirigien
cap a l'embarcador de Can
Mateu per tornar al Club Nàutic. Des de la sortida el manresà
Jordi Carrasco, del CN Montjuïc, va encapçalar la cursa.
Darrera seu es va formar un
grupet fins que a la meitat de la
cursa va consolidar-se en el
segon lloc el vigatà Marc Capdevila. A la recta final, Carrasco va fer un fort canvi de ritme
que va ser decisiu pel seu
triomf. Capdevila va ser segon i
Jordi Roch, del CN Sitges, tercer. Carrasco va parar el crono
amb 22 minuts. En aquesta
categoria el nedador local del
CN Vic, Jodi Molas, va reaparèixer a l'alta competició després de la lesió medul·lar que va

V i l a n o v a d e S a u Jordi

Molas va patir fa quatre
anys una lesió medul·lar
jugant a rugbi. Aquest accident va obligar l'esportista
osonenc a deixar el seu
càrrec d'entrenador del CN
Vic i de jugar a rugbi. Tot i
així. Molas mai s'ha desvinculat dels dos esports de la
seva vida. Per una part, és el
primer a animar els marxosos Crancs de rugbi i, per
l'altra, sempre es deixa veure per la piscina de l'Estadi.
Ahir Jordi Molas va tornar
a fer una prova de natació i
no va escatimar metres, ja
que va cobrir els 2.500 de la
travessa gran. El nedador
del CN Vic es mostrava
"molt content, ja que era
una promesa que m'havia
fet des de fa temps". Després de la cursa. Molas
només tenia elogis pels que
l'han rodejat "des dels meus
pares i la meva germana
fins tots els exnedadors
que ens hem tornat a trobar avui". Jordi Molas
havia preparat la travessa
durant l'estiu fent un entrenament diari a la piscina de
l'Estadi on també recordava
"la Laia, la Núria, l'Isidre
i l'Abel, els entrenadors
que m'han ajudat aquest
temps". Jordi Molas es va
emportar l'aplaudiment més
fort d'ahir i fins i tot va fer
caure més d'una llàgrima.
S'ho mereixia.
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patir fa quatre anys. Molas va
fer tota una exhibició d'esforç i
voluntat al mig miler de persones presents a l'arribada del
Club Nàutic. El nedador de
Gurb es va emportar el trofeu a
la constància.
A la categoria femenina la primera va ser la taradellenca Rut
Casanovas, del CN Vic ETB,
que va cobrir els 2.500 metres
amb 28 minuts. Darrera seu van
entrar Marina Arpí, del CN Lloret, i la nedadora vigatana del
CN Vic Núria Serra.
A la categoria infantil, edat que
fan la travessia petita de 1.000
metres el guanyador va ser Joan

Pijoan, del CN Barcelona. En
noies va guanyar Elisabet Fernàndez, de l'NC Torelló.
Al final de la prova, Jordi
Carrasco explicava que "m'ha
anat molt bé. De bon principi
he sortit fort i després he
mantingut el ritme fins a l'esprintada final". Carrasco, que
forma part de la natació d'elit
estatal, l'any passat va ser sisè a
la prova dels 200 estils de l'europeu de Sevilla, explicava que
havia vingut a nedar a Sau
"perquè a l'estiu, en lloc d'entrenar, faig travesses i, a més,
recordo que de petit aquesta
era de les clàssiques". El

Els participants d'Osona lideren
el circuit català de 'wakeboard'
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segon classificat. Marc Capdevila, deia que "m'he cansat
molt. Al principi m'ha costat
agafar el ritme, però llavors
he intentat seguir el primer i
m'ha anat millor".
Des de l'organització, Isidre
Bancells comentava que "ha
estat perfecte i feia goig veure
més d'un centenar de nedadors després de 10 anys de no
fer-se i sense haver fet gaire
propaganda a nivell de tot
Catalunya". A més dels equips
osonencs del CN Vic ETB i el
NC Torelló, van nedar gent de
Barcelona, Granollers, Olot,
Lleida o Sitges.
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Vic Els participants osonencs
són els grans dominadors del
circuit català de wakeboard. A
l'última prova, que es va disputar la setmana passada a
Amposta, al riu Ebre, es va confirmar aquest domini. A la categoria masculina, la victòria va
ser per a Enric Dosta, de Vic, i
el segon lloc per al seu germà
David. Israel Planas, de Barcelona, i Oriol Latorre, de Barcelona, van ser tercer i quart. Pel
que fa a la categoria femenina,
el triomf va ser per a Marta Lladó, de Barcelona, mentre que
Elisenda Parareda, de Vic, va
quedar segona.
Ei wakeboard és un esport
espectacular. Els participants

van enganxats d'una barca o
d'una moto d'aigua i van fent
salts - o trucos, com es coneix
en l'argot del wakeboard. La
classificació s'estableix a partir
de l'alçada, la llargada i la vistositat de cada salt.
El vigatà David Dosta és una
de les figures destacades d'aquest esport. Dosta va participara la cursa d'Amposta lesionat,
però, tot i així, va quedar segon.
A l'estiu, entrena al pantà de
Sau i a l'hivern al centre nacional d'esquí nàutic Esquí de
Competició Xavi Mill, a l'Alt
Empordà. A Espanya hi ha
entre 300 i 400 participants d'aquest esport que, segons Dosta,
"s'ha d'anar popularitzant".
Qualifica ei wakehoard de
"divertit i molí fàcíí de practicar".
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