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L’equip paralímpic
prepara els Jocs
de Vancouver
a La Molina
ESQUÍ ALPÍ
REDACCIÓ | MANRESA

Entre els propers  i  de març
de  se celebraran els Jocs Paralímpics de Vancouver al Canadà,
i l’equip estatal ja prepara la cita a
l’estació de la Molina amb un calendari d’entrenaments fins divendres  de gener. Posteriorment, els esquiadors marxaran
de gira per Europa per seguir el circuit de la Copa del Món, però tornaran a La Cerdanya per competir en les proves de la Copa d’Europa d’esquí alpí per a esquiadors
amb discapacitat que se celebraran a La Molina entre el  i el 
de gener. Aprofitant aquesta circumstància, l’equip paralímpic
estatal tornarà a establir la seu
dels seus entrenaments a La Molina durant la primera setmana de
febrer, just abans de marxar cap al
continent americà per seguir amb
el calendari de la Copa del Món i
establir-se definitivament a la vila
paralímpica de Vancouver a partir del  de març.
La Molina, que en els darrers q
quatre anys ha organitzat dues
proves del circuit europeu i una de
la Copa del Món, compta amb
les millors instal·lacions per garantir un entrenament de qualitat
a l’hora de preparar la cita paralímpica per esquiadors cecs, deficients visuals, discapacitats físics
i paralítics cerebrals.

Breus
ESPORTS D’HIVERN

La Molina va lluir amb la
Innocentada de freestyle
REDACCIÓ | MANRESA

La pista Bosquet de la Molina va
ser escenari de la quarta edició de
la Innocentada de freestyle amb 
participants. La victòria en la modalitat d’esquís va ser per Noah Albadalejo i amb snowboard per a
Carles Aznar; entre les noies, triomf
per a Berta Solà amb esquís i per
a Gore Serrano amb snowboard.
Altres riders destacats van ser Fidel Alonso, Bernat Ripoll, Leo tarrat i Manel Jiménez.
FUTBOL

El futbol olesà presenta
els seus equips, diumenge
JOAN PASCUAL | OLESA

Aquest diumenge (/ de ) es
farà la presentació dels equips del
CF Olesa, de l’EFO , de la Penya
Barcelonista i els veterans. A diferència del que s’havia previst per
al dia  de desembre (es va haver
de suspendre en no estar disponible encara la gespa artificial), en
aquest cas no es disputarà el quadrangular que estava programat.

POLIESPORTIU ESPORTS
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L’Igualada perd per tercer cop seguit
 Tot i no fer un mal joc a Terrassa, l’equip de Ruiz va notar l’expulsió de Mili al minut 55
ARXIU/MANUEL HIDALGO
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SAN CRISTÓBAL

0

IGUALADA

 SAN CRISTÓBAL. Òscar, Guarch (Edgar
min 68), Olivé, Miguel Ángel, Juanje, Lordán, Cárdenas (Quique min 52), Jaume, Ferraro, Marc (Pinilla min 63) i Rueda .
 IGUALADA. Yannick, Oriol, Paquito, Marc
Gracia (Barnada min 58), Gumà, Cortada,
Isma, Enric (Mili min 46), Cristian (David Milán min 66), Pedro i Gerard.  GOLS. Cárdenas min 35, 2-0 Quique min 81, 3-0 Quique min 85. ÀRBITRE. Ramon Ricard
Comella Gil; va amonestar els locals Marc,
Jaume, Rueda, Òscar i Lordán, i els visitants
Pedro i David Milán; va expulsar el jugador
de l’Igualada Mili (min 55).

J

REDACCIÓ | TERRASSA

Destacats resultats de les jugadores del CT Manresa, Mireia Polo
i Katia Rodríguez. Ambdues van
disputar la final del Torneig de
Nadal del CE Valldoreix. Polo es va
imposar per un doble  a  en un
enfrontament en que les dues tenistes van mostrar un bopn nivell.
Rodríguez, de  anys, va ser la
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PROPERA JORNADA

L’Igualada ha començat l’any com el va acabar, amb derrota

Tortosa – Masnou; Gramenet B – Sants; Gimnàstica
Iberiana – Vilassar Mar; Igualada – Tàrrega; Guíxols –
San Cristóbal; Marianao Poblet – Peralada; Montañesa
– Poble Sec; Montcada – Banyoles; Mataró –
Santfeliuenc; Rubí – Vilafranca

tida desesperada de Yannick. De
fet, el jugador vallesà va tenir dues
oportunitats més de marcar, una
abans del gol i una altra minuts
més tard d’haver-lo fet.
La segona part va començar
amb un guió que no estava previst,
després que l’àrbitre expulsés amb
targeta vermella directa Mili quan
només havien passat deu minuts.
A més, el jugador de l’Igualada acabava de substituir Enric, lesionat,

gada creaven més perill. Precisament, els locals van aprofitar
aquesta superioritat per marcar
dos gols consecutius, obra de
l’exigualadí Quique Castro, que
va deixar sentenciat el partit. Quan
faltaven tres minuts, Gerard va
tenir a les seves botes el gol de l’honor, però va fallar un penal.
Diumenge, els igualadins disputaran una altra jornada a les Comes contra el Tàrrega.

Polo i Rodríguez, del
CT Manresa, finalistes
al torneig de Valldoreix
REDACCIÓ | MANRESA
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Vilafranca
17 11
Gramenet B
17 10
San Cristóbal
17 10
Peralada
17 9
Montañesa
17 8
Rubí
17 8
Igualada
17 9
Sants
17 6
Masnou
17 8
Poble Sec
17 7
Tàrrega
17 7
Santfeliuenc
17 7
Gimnàstica Iberiana17 6
Guíxols
17 5
Banyoles
17 6
Tortosa
17 5
Montcada
17 3
Marianao Poblet 17 3
Mataró
17 1
Vilassar Mar
17 1

FUTBOL

TENNIS
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2–5

CLASSIFICACIÓ

PRIMERA CATALANA

L’Igualada va perdre un nou
partit de lliga, el tercer consecutiu,
davant un rival directe a la zona
alta de la classificació i, sense fer un
mal partit, va jugar amb un home
menys durant més de mitja hora
per l’expulsió de Mili.
Els igualadins van sortir sense
cap mirament al camp del Sant
Cristòbal tot buscant una victòria
que l’ajudés a recuperar els punts
que va perdre abans de les vacances de Nadal. Però els terrassencs
van demostrar el perquè també
ocupen la zona alta de la classificació, i deu minuts abans del descans, Cárdenas va fer una jugada
en solitari des del seu propi camp
i va acabar definint davant la sor-

PRIMERA CATALANA
Sants – Masnou
Vilassar Mar – Gramenet B
Tàrrega – Gimnàstica Iberiana
San Cristóbal – Igualada
Peralada – Guíxols
Poble Sec – Marianao Poblet
Banyoles – Montañesa
Santfeliuenc – Montcada
Vilafranca – Mataró
Tortosa – Rubí

nota positiva del torneig en eliminar a la cap de sèrie número , Nadia Madroñal a quarts de final, i a
la també jugadora del CT Manresa, Judit Aubets a semifinals. En categoria infantil, Magda Aubets va
caure a semifinals. En el torneig
masculí, Roger Martínez i Pol Vaquero van arribar a quarts de final.
A Vall Parc, Magda Aubets va caure a semifinals per un ajustat - i
- davant Jill Teichman.

de manera que Ruiz es va quedar
sense dos dels jugadors importants
per afrontar gairebé tota la segona
meitat.
Tot i que no tenia la contundència dels primers minuts del
partit, els igualadins intentaven
buscar perill per les bandes. De
tota manera, els anoiencs de mica
en mica anaven perdent gas. Els
faltava prémer l’accelerador sobretot perquè els locals cada ve-

ARXIU PARTICULAR

Mireia Polo es va imposar a Kàtia Rodríguez en una final amb bon nivell

