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L’igualadí Albert Balcells,
millor dirigent del 2009
OCISPORT

POLIESPORTIU
JORDI AGUT | MANRESA

L’Associació Catalana de Dirigents de l’Esport ha distingit l’igualadí Albert Balcells com a millor dirigent professional de l’esport
a Catalunya aquest any . Balcells va rebre el premi en una cerimònia que va tenir lloc a l’hotel
Avenida de Barcelona, en presència de les principals autoritats esportives del país.
Segons l’enunciat del guardó, el
premi l’ha rebut per la seva «gestió en l’organització i dinamització
d’esdeveniments a través de l’empresa Ocisport Serveis Esportius». De la mateixa manera, es
destaca «la seva tasca de promoció de diferents esports outdoor,
amb l’organització i gestió de la
Copa del Món de bicicleta de
muntanya, el Bike Show Festa de
la Bicicleta de Barcelona i la internacionalització de la bicicleta de
muntanya catalana. El president de
l’associació, Pere Sust, també destaca l’organització d’altres proves
d’àmbit internacional.
El mateix Albert Balcells expli-

Albert Balcells, guardonat

ca que l’obtenció d’aquest premi
«és una doble satisfacció. La primera és per la meva tasca professional i, la segona, fa referència a
esports minoritaris que no solen
tenir tanta publicitat als mitjans de

comunicació. Són premis que
també es donen a esports com la
bicicleta de muntanya i les curses.
Balcells recorda que el 
«ha estat un gran any per a mi i per
a l’equip que dirigeixo, que va començar a funcionar el . Hem
tingut un nivell màxim de competicions, sobretot amb les copes
del món, i crec que han estat clau
per explicar aquest premi». En
aquest sentit, pensa que ha estat
reconeguda la seva tasca «perquè
no es tracta d’activitats que es facin en un camp de futbol ni en un
recinte tancat, sinó que es fan en
territoris molt més amplis i, per
tant, la seva organització ha de ser
molt més complexa». Per això,
creu que l’organització de la Copa
del Món ha estat cabdal, tot i que
«altres esdeveniments, com la festa de la bicicleta, siguin més massius i hi tinguéssim la presència de
. persones».
El premi concedit a Balcells representa una confirmació de la feina que ha fet Ocisport al llarg dels
darrers anys i una empenta per
continuar-la fent en el decurs dels
propers anys.

Cucharrera acaba l’any
amb els ulls posats en
el proper mundial
KTM RÀCING TEAM

Cucharrera, amb el trofeu Néstor Jorge al millor pilot a Salou
SUPERMOTARD
REDACCIÓ | MANRESA

El pilot navassenc Francesc Cucharrera ha tancat una temporada
important en la seva progressió i ja
pensa en la propera, en la qual vol
consolidar les seves presències al
Campionat del Món. El seu bon
rendiment a la darrera de les proves, disputada a Salou, en la qual
va obtenir el trofeu Néstor Jorge al

millor estatal, fa pensar que pot
aconseguir millors resultats un
cop tingui continuïtat en la competició més important.
Cucharrera, que ha acabat tercer, primer pilot de l’estat, en la categoria de SM de l’estatal, ha
acumulat experiència en dues
proves del mundial i, amb el suport
de KTM i dels seus patrocinadors,
espera poder-hi tenir més participacions la temporada vinent.

El Parcmotor Castellolí va viure la Gabriel Polo, del CT Manresa,
seva primera cursa automobilística finalista a l’open de Sabadell
MOTOR
REDACCIÓ | IGUALADA

Un bon grup d’aficionats als
cotxes i a les curses no van desaprofitar l’oportunitat i va anar
fins al circuit de velocitat de Parcmotor Castellolí, que acollia la
seva primera cursa oficial amb la
visita del Campionat de Catalunya.
Es tractava de la penúltima cita del
certamen català, que va permetre
veure proves molt interessants i
amb una meteorologia excel·lent.

D’aquesta manera, Josep Maria
Dabad es va imposar a la classe de
velocitat, amb victòries a les dues
mànegues. De la mateixa manera,
Josep Valls i Samuel Checa van
vèncer a la Copa Doga-Trofeu
Clàssics i a l’Open Fórmula, respectivament. Al seu torn, Delfín
Lahoz i Raül Martínez es van repartir les dues mànegues disputades de la Fórmula Mix.
La celebració de la cursa suposa la culminació d’una tasca de cooperació entre les federacions ca-

talanes de motociclisme i automobilisme que tindrà continuïtat
amb un projecte comú i de col·laboració al Parcmotor.
El president de la Federació
Catalana d’Automobilisme, Joan
Ollé, va afirmar amb satisfacció
que «per a l’automobilisme català és un dia històric, ja que per fi
podem competir en una instal·lació com Parcmotor. És una pista
preciosa, amb molts pendents de
pujada i baixada, que la fan molt
interessant per als pilots».

TENNIS
REDACCIÓ | MANRESA

El jugador del Club Tennis Manresa Gabriel Polo va aconseguir arribar a la final de l’Open Juvenil de
Sabadell en categoria cadet, un
dels tornejos més prestigiosos d’aquesta franja d’edat, tot i que no va
aconseguir la victòria a la final.
Polo, cap de sèrie número , va
vèncer Ferran Sabata (- i -), Álvaro Prida (- i -) i, a les semifinals, Jordi Casanova (- i -). En
la final, però, no va poder superar
CB NAVÀS

Dani Armengol, cap de sèrie número , i va caure per - i -. En
categoria infantil, Mireia Polo va arribar a les semifinals del torneig.
Pel que fa a la competició per
equips, El CT Manresa infantil femení va vèncer en el Campionat
de Catalunya el Mas-Ram per -,
amb victòries de Blanca Puigbó i
Laia Prat en individuals i dobles.
L’aleví femení es va imposar per  a Torelló en la Lliga de Terrassa.
Finalment, en els alevins masculins, el CT Manresa va caure per  davant del CN Sant Andreu.

Els germans López
guanyen les seves
categories en
l’Eternal Running
ESPORTS D’AVENTURA
JUMPER | IGUALADA

L’escola de bàsquet Palmell del CB Navàs va visitar el Palau Blaugrana en un partit de l’Eurolliga
 Un centenar de nois i de noies de l’escola de bàsquet Palmell del CB Navàs van poder assistir a la sessió d’escalfament del Regal FC Barcelona en el partit
que el conjunt blaugrana va disputar contra l’Asvel de Villeurbanne, pertanyent a l’Eurolliga. La delegació navassenca va seguir les rodes i els estiraments dels
seus jugadors preferits des de peu de pista del Palau Blaugrana. A més, es van fer fotografies amb els jugadors i van rebre una samarreta d’obsequi i l’entrada
al partit. A més, un dels jugadors cadets, Aleix Cabra, va ser escollit per a una gimcana en un descans del partit i es va endur una pilota de bàsquet de record.

Els atletes del Club Atlètic Igualada Juan José López i el seu germà José Luis van aconseguir la victòria en la prova del quart circuit
mundial Eternal Running, una
competició duríssima amb un circuit d’obstacles de tot tipus que posaven a prova la resistència física
dels participants. Juan José López va vèncer en la seva categoria,
de M-, amb un temps de  minuts i  segons, i el seu germà José
Luis va vèncer en la de M-, amb
 minuts i  segons. Van quedar
en el è i è llocs de la classificació general.

