
L’Anbaso  passa per l’equa-
dor amb la cinquena prova de les
nou que té el circuit, demà a Cas-
tellfollit del Boix. Els ciclistes fa-
vorits intentaran recuperar el ter-
reny perdut al no presentar-se a
l’última prova, la duatló d’Aguilar
de Segarra, mentre David Sánchez
Doña, que va donar la sorpresa la
setmana passada situant-se líder
de la general amb un marge im-
portant, intentarà sumar el màxim
de punts possible per mantenir-
se al capdamunt de la classificació.

Aquesta cinquena prova de l’An-
baso (. h) començarà a definir
les posicions per les diferents ca-
tegories, però el capdamunt de la
taula sembla que no es decidirà
fins al final, ja que encara es man-
té molt igualat. Després de Cas-
tellfollit el circuit Anbaso descan-
sarà durant quatre setmanes fins
el  d’agost, quan es disputarà la
sisena prova del circuit de la Ca-
talunya Central a la localitat ano-
ienca d’Òdena. 

El recorregut de Castellfollit del
Boix té  km amb  metres de
desnivell. La sortida serà en di-
recció al Cogulló, on s’arriba a la
cota més alta per després fer un
descens fins al camí de Castellar,
enfilar-se al parc eòlic i baixar per
la trialera i els corriols. L’últim
tram és de prop de Maians fins l’ar-
ribada, en una llarga pujada.

Actualment, el ciclista moianès
del Fa Sol David Sánchez Doña és
líder de l’Anbaso amb  punts i
per darrera es troben els tres fa-
vorits principals al títol, que la
setmana passada no van assistir a
la duatló d’Aguilar de Segarra i
van baixar un lloc a la general. El
santfruitosenc de l’equip Pocara Jo-
iers, Guillem Muñoz, ara es troba
segon amb  punts, el manresà
Roger Argelaguer (Pocara) és ter-
cer amb  i David Pons, del To-
màs Bellès, és quart amb .
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L’Anbaso 2009 passa
pel seu equador a
Castellfollit del Boix

El jugador d’hoquei patins sant-
vicentí Bernat Tobias ha estat es-
collit per formar part de la selecció
espanyola sub- que viatjarà el 
de setembre vinent a Dinan (Fran-
ça) per disputar-hi el campionat
europeu. El seleccionador espa-
nyol Catxo Ordeig va fer oficial ahir
la llista de convocats per a aquest
campionat, i el jugador del Club
Hoquei Castellet n’és un.

La llista de convocats és: Gerard
Camps i Adrián Martos (CP Tor-
dera), Marc Grau (Shum Maçanet),
David González (Biesca Gijón),
Pol Macià i Pol Galbas (FC Barce-
lona), Bernat Tobias (CH Castellet),
Pol Pàmies (Reus Deportiu), Ale-
xandre Asensi (CH Caldes) i Pol
Bargalló (CE Noia). 

El jugador del Castellet va ser
convocat aquesta temporada amb
la selecció catalana després de
destacar en l’equip bagenc i la fe-
deració estatal es va fixar en ell:
«vaig anar a la selecció catalana,
després em van veure els de la se-
lecció espanyola, l’entrenador Cat-
xo Ordeig, i vaig anar a uns entre-
naments el mes de febrer». El tèc-
nic estatal treia una llista diferent
per a cada sessió. Tot i que va ha-
ver de descartar quatre jugadors de
l’última, en la llista definitiva va in-
cloure el santvicentí.

Tobias, que juga amb l’equip jú-
nior, juvenil i sènior del CH Cas-
tellet, va patir una mica per entrar
a la llista d’aquest europeu. «Sí que
he tingut una mica de por, però ha-
vent-m’hi esforçat tant ja em pen-
sava que m’agafarien», va dir To-
bias. A més, considera que tot ha
anat molt ràpid: «és el primer any
que vaig a la selecció catalana i, al-
hora, també a l’espanyola. Ha es-
tat una sorpresa i m’ha motivat per
prendre-m’ho seriosament».

L’equip júnior del CH Castellet
va estar a punt d’arribar als cam-
pionats de Catalunya aquesta tem-
porada. Tobias ho recorda i ho té
molt present: «gairebé anem als
catalans. En l’últim partit vam
perdre i vam ser eliminats». Amb
l’equip sènior ha contribuït a la
permanència a Primera Catalana.

De moment, Tobias no es plan-
teja el seu futur: «aquesta tempo-
rada continuaré al CH Castellet,
més endavant ja ho veurem».
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El santvicentí Bernat Tobias
disputarà l’europeu sub-17
amb la selecció estatal

Tobias serà a Dinan (França) del 14 al 19 de setembre
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El santfruitosenc Guillem Muñoz
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Els jugadors del Club Tennis Manresa Berta Riera, Blanca Puigbó i David
Biosca van donar molt bones sensacions al trofeu Ramon Cunill, disputat a
les instal·lacions del CT Vic. Berta Riera es va proclamar campiona en
categoria aleví després de derrotar a Paula Boixader en la final per un clar 6-
1 i 6-0. Blanca Puigbó, per la seva banda, va ser subcampiona del torneig en
categoria aleví després de perdre contra Paula Garriga (6-4 i 6-4). El cadet
David Biosca es va imposar en la seva categoria després de vèncer a Damià
Gelabert en la final per un contundent resultat de 6-1 i 6-0.

�

Riera i Biosca, del CT Manresa, s’imposen a Vic

Breus

El ciclista ceretà Jose Antonio
Hermida es troba a la recta final de
la Copa del Món, competició de la
qual es celebra una nova prova
aquest cap de setmana a la ciutat
de Bromont (Canadà). Hermida
intentarà fer un bon resultat per
mantenir-se dins el podi de la ge-
neral del mundial, ja que atrapar
al líder Absalon és impossible.
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Hermida busca el podi 
a la Copa del Món
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La Penya Ciclista Bonavista ja té
preparada la seva sortida demà a
Súria. La volta serà demà al matí de
Manresa i els que vulguin partici-
par-hi tindran tres possibilitats.
D’una banda, el recorregut llarg
serà de  km, el mitjà de   (amb-
dós amb sortida a les . hores)
i el curt serà de  km, amb sorti-
da (a les . hores).
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La PC Bonavista marxa
d’excursió a Súria

CICLOTURISME

Demà s’inicia la a edició de la
Volta Cicloturista del Cor de Ca-
talunya amb la Marxa Josep Pe-
sarrodona, una travessa prèvia a les
etapes de la volta que no és obli-
gatòria. La a edició de la marxa
sortirà del Palau Firal de Manresa
a les . hores i tindrà un recor-
regut total de  quilòmetres. 

La Marxa Pesarrodona primer
sortirà cap a Montserrat, d’allí es di-

rigirà a Terrassa i posteriorment
tornarà cap a Manresa via Navar-
cles. Un cop completada la marxa
quedarà obert el è aniversari de
la Volta Cicloturista, que dilluns co-
mença amb la primera etapa.

La novetat principal d’aquest
è aniversari és que la Volta Ci-
cloturista del Cor de Catalunya pu-
jarà, enguany, a alguns dels grans
ports mítics del Tour de França,
com poden ser Alp d’Huez, Coll de
la Croix de la Croix de Fer, Col du
Galibier o Mont Ventoux.
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La Volta Cicloturista del Cor
de Catalunya s’inicia demà
amb la Marxa Pesarrodona

La Volta Cicloturista finalitzarà amb l’etapa a Montserrat
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