
Aguilar de Segarra serà l’esce-
nari, aquest diumenge, de la pri-
mera de les proves marató que for-
men part del campionat Powerbar
Marathon by Northwave ,
Open d’Espanya de marató de bi-
cicleta de muntanya, en el qual hi
ha prop de  inscrits. A més, de
forma paral·lela a la prova com-
petitiva, hi haurà una pedalada po-
pular llarga, de  quilòmetres, i
una de curta, de , que aprofita-
rà algunes parts del circuit i a la
qual poden participar ciclistes fe-
derats i d’altres als quals se’ls tra-
mitarà la llicència per un dia.

Per a l’edició d’aquest any, els in-
tegrants del Club Anbaso, orga-
nitzadors de la prova, han volgut
dissenyar un nou circuit, amb sor-
tida i arribada a Aguilar, com ja va
succeir l’any passat en una prova
guanyada per Marc Trayter. Aquest
any, el recorregut farà forma de
vuit, amb un primer recorregut d’a-
nada i tornada de  quilòmetres
en direcció a Sant Pere Sallavine-
ra, les Coromines i la serra de Cò-
dol Rodó ( km). A partir d’aquest
punt, els ciclistes traçaran un cor-
riol de baixada fins a la sortida, a
Aguilar de Segarra. Els de la pe-

dalada curta es quedaran a la
meta i podran gaudir d’un es-
morzar molt complet. La resta es
quedarà en un altre tram d’anada
i tornada de  km, menys exigent
físicament que el primer. El re-
corregut prendrà un altre rumb, en
direcció a Fals i Rajadell i passarà
per algun dels corriols. En finalit-
zar, els participants podran gaudir
d’un bon esmorzar, d’una boti-
farrada popular i rebran una sa-
marreta commemorativa.

Les inscripcions es poden fer a
través de la web www.ocisport.net
fins demà, dijous. El preu de la
competició, puntuable per a l’O-
pen d’Espanya, serà de  euros, i
el preu de la pedalada, de .
També es pot fer la inscripció el
mateix diumenge allà mateix, amb
un recàrrec de  euros.

El pagament de la inscripció i la
recollida del dorsal es farà el ma-
teix dia , entre dos quarts de vuit 
i les nou del matí.

BICICLETA DE MUNTANYA
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La marató de l’Anbaso
arriba a Aguilar de Segarra

Marc Trayter, guanyador de la darrera edició de la cursa d’Aguilar

ARXIU/OCISPORT

El tennis bagenc va aconseguir
un altre èxit amb la victòria en el
Campionat de Catalunya júnior a
càrrec de Marc Lluís Vargas, qui,
d’aquesta manera, va confirmar la
seva constant evolució en el joc.

Amb un tennis agressiu, basat
en un excel·lent servei i en una dre-
ta demolidora, el jugador del Club
Tennis Manresa, que sortia com a
quart cap de sèrie de la competi-
ció, va derrotar els rivals amb co-
moditat fins a arribar a la ronda de

semifinals, en la qual es va trobar
Oriol Roca, el màxim favorit per
endur-se el torneig. El partit va ser
complicat i Vargas va perdre el pri-
mer set per -, però es va impo-
sar en els dos següents per un
doble -.

Més còmode va ser el partit de
la final, en la qual l’esperava el ju-
gador del RCT Barcelona Jordi Vi-
ves, segon cap de sèrie. Vives va
oferir resistència en el primer set,
però al final va acabar cedint per
- i -. Amb aquest triomf, Var-
gas confirma la seva evolució, no
només tàctica, sinó també mental.

TENNIS
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El jugador del CT Manresa
Marc Vargas es proclama
campió català en júniors

Noemí Moreno va ser quarta
a la mitja marató de Gavà

L’atleta del Club Atlètic Igualada
(CAI) Noemí Moreno va ser quar-
ta a la general de la mitja marató
de Gavà i Castelldefels, que arri-
bava a la quinzena edició, amb un
bon temps d’ hora  minuts i 
segons. A més de Moreno, a la cur-
sa van participar quatre atletes

més del CAI. Entre aquesta ac-
tuació global va destacar el è lloc
de Carles Riba, amb un temps
d’... A més, Francisco Bláz-
quez va finalitzar en la posició
, amb ... Els altres dos cor-
redors del combinat igualadí que
van ser presents a la cursa van ser
Santi Navarro, que va acabar en el
lloc è amb .., i Luciano
Grados, .è, amb ...

JUMPER | IGUALADA
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POLIESPORTIU�ESPORTS

Participa-hi i podràs guanyar 
una targeta BP ULTIMATE*

carregada amb 200 euros de
carburant cada mes.

–15 targetes per sortejar cada mes–

VOTA i GUANYA
Tria el cotxe de l’any 2011

www.boschcarservice.eswww.bpultimate.es

Un val BOSCH CAR SERVICE
per valor de 200 euros per fer servir 
en qualsevol dels més de 600 tallers 
Bosch Car Servive d’Espanya.

–3 vals per sortejar cada mes–

*Els regals són per sorteig entre tots els lectors del Grup Prensa Ibérica

Els cotxes seleccionats com a candidats són:
NOMINACIÓ COTXE DE L’ANY
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www.mejorcoche.epi.esENTRA A LA PÀGINA WEB I 
PARTICIPA-HI GRATUÏTAMENT

PREMI 2011

COTXE DEL ANY
DELS LECTORS

RENAULT FLUENCE CITROËN C NISSAN CUBE


