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EL 9 NOU

ESPORTS

L’entitat ha programat una activitat diferent per a cada mes de l’any

El Club Natació Vic-ETB prepara
el seu cinquantenari per al 2010

Imatge de com quedarà la decoració del cotxe del manlleuenc

ALBERT LLIMÓS

Ford confirma que Xevi Pons
portarà un Fiesta Súper 2000
en vuit ral·lis l’any vinent

Joaquim Peix, Jordi Molas, Joan Casas i Isidre Bancells amb el programa commemoratiu
Vic
Angi Conejo

El Club Natació Vic-ETB
està d’enhorabona. El 2010
celebrarà els 50 anys des de
la seva creació, tot i que l’activitat esportiva federada va
començar una mica més tard.
Durant tot l’any que està a
punt d’entrar es duran a terme tot un seguit d’actes per
commemorar l’aniversari.
“Us convidem a participar en
tots els actes”, va dir Joaquim
Peix, president del club.
En aquesta celebració hi
haurà actes esportius, institucionals i populars. Alguns
d’ells són específics de cara
a l’aniversari del club. D’al-

tres, són organitzats cada
any i serveixen per reforçar
les festes dels 50 anys d’història. La celebració començarà al mes de gener amb
la cinquena Duatló BTT de
Folgueroles puntuable pel
Campionat de Catalunya de
Muntanya, Circuit Català i
pel Circuit Terra Endins. Al
febrer es disputarà el Campionat de Catalunya Infantil
d’hivern de natació. Al març
hi haurà el Trofeu Mercat
del Ram de natació amb la
participació de nedadors convidats de la selecció olímpica. A l’abril, la novena Duatló
Ciutat de Vic de Lliga Nacional de Catalunya de Duatlons
de Carretera. Al maig tindrà

lloc l’acte institucional del
cinquantenari del club i al
juny, un acte popular obert
a tots els socis i abonats. Al
juliol es trobaran tots els
nedadors i exnedadors que
han passat pel club durant
els 50 anys en l’acte social;
al setembre es disputarà la
Travessa a Sau, prova del
Circuit Català de Travesses.
A l’octubre es disputarà un
partit de waterpolo entre la
selecció catalana i una selecció de jugadors de la categoria absoluta masculina; i per
finalitzar aquests actes de
commemoració, al novembre
hi haurà una exhibició de
natació sincronitzada del CN
Granollers.

Vic
V.B.

Ford España ha confirmat
l’acord que ha establert amb
el Nupel Rally Team pel qual
els seus pilots portaran vehicles de la marca de l’òval la
propera temporada. L’equip
gallec de ral·lis dirigit per
Luis Moya ja fa temps que
va arribar a un acord amb
aquest fabricant perquè Xevi
Pons pogués disposar d’un
Ford Fiesta Súper 2000 per
disputar el Fia S2000 World
Rally Championship el 2010.
En total seran cinc els Ford
que correran per l’equip,
quatre d’ells al Campionat
d’Espanya d’asfalt, on Sergio
Vallejo defensarà el títol amb
una unitat com la del manlleuenc, mentre que d’altres
pilots utilitzaran un Fiesta
R2. Pons disputarà vuit proves del Campionat del Món,

Victòria de Dídac Cuadros a la
duatló de muntanya de Cabrils
Cabrils
Jordi Reixach

Dídac Cuadros (CT Sant
Joan) va aconseguir aquest
diumenge a Cabrils la primera victòria de la temporada
en una prova del Circuit
Català de duatló de muntanya. Cuadros va haver de
lluitar fins als darrers metres
per guanyar la prova, que va
constar d’un recorregut de
28km dividits en tres segments. Amb un temps d’1
hora 34 minuts 39 segons va
superar Ever Leandro Gómez
(CERR Strands Triatlhon)
per només dos segons, que
li va treure als darrers 600
metres.
En el primer tram de cursa
a peu Cuadros se les va tenir

amb Josep Barrufet (CE
Callús), que al final acabaria
tretzè. En el segment de BTT
el gran protagonista sobre un
circuit molt enfangat va ser
Gómez, que va remuntar fins
a situar-se primer i començar
el darrer tram atlètic amb
un considerable avantatge,
però l’experiència i el bon
estat de forma de Cuadros
li va permetre anar reduint
diferències i acabar superant
Gómez. El tercer lloc del podi
el va ocupar Rafel Parés (CN
Reus Ploms).
Arcadi Romera (CN VicETB) va acabar segon en
Veterans 1; Josep Juncà (SC
Camprodon) va guanyar en
Veterans 2, i Abel Casalí (CN
Vic-ETB) va quedar tercer en
Sub-23.

les set que cal escollir de les
deu puntuables per a la copa
a la qual s’ha inscrit més el
Ral·li Catalunya. De tota
manera, no es descarta que
pugui participar en altres
curses per anar mantenint el
ritme de competició.
El Ford Fiesta Súper 2000
serà homologat l’1 de gener i
l’estrenarà Mikko Hirvonen
uns dies després al Ral·li
Montecarlo, que puntua per
l’IRC. El cotxe, que serà la
base del que portarà l’equip
oficial al Mundial a partir
del 2011, ha fet ja més de
3000km de testos. Pons,
però, no afrontarà un programa d’entrenaments fins
a principis de l’any que ve,
abans de debutar del 5 al 7
de març al Ral·li de Mèxic.
En aquestes curses rebrà
l’assistència de M-Sport, que
s’encarrega de la preparació
de l’equip oficial.

Just Sociats s’endú
la Pujada a la Mola
Just Sociats
(CA Manresa) va guanyar
la Pujada a la Mola, que es
disputa el dia de Nadal sota
l’organització del Club Muntanyenc Terrassa. L’atleta de
Sant Feliu Sasserra va arribar en solitari al monestir
de Sant Llorenç, després de
3,3km de recorregut i un desnivell de 496 metres.
Matadepera

S’inicia el Campionat
Juvenil del CT Torelló
Aquest dilluns al
matí comença el 18è Campionat Juvenil d’hivern del CT
Torelló, que es perllongarà
fins al 5 de gener. Hi participaran una setantena de nois i
noies de les categories Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet, la
majoria dels quals són del CT
Vic i el CT Torelló.
Torelló

Dídac Cuadros dalt del podi d’una prova que va guanyar als darrers 600 metres

Dilluns, 28 de desembre de 2009

