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CLUB NAGI

Bronze de Robles i quatre
metalls en marxa per al CAI
CAM

ATLETISME
REDACCIÓ/JUMPER | MANRESA/IGUALADA

La marxadora del Club Atlètic
Manresa Carme Robles es va penjar diumenge la medalla de bronze en el è Campionat de Catalunya de Marxa Atlètica, que va tenir lloc al circuit urbà del Prat de
Llobregat. La marxadora monistrolenca va entrar en tercera posició dels  quilòmetres marxa
amb un temps d’.., que significa la mínima per poder participar en l’estatal de l’especialitat, el
març que ve a Santa Eulàlia del Riu,
a les illes Balears.
En la mateix cursa, el seu company de club, el manresà Guillem
Pérez, va voler-se afegir a l’èxit
amb l’onzena posició absoluta en
els  quilòmetres marxa masculins amb uns bons ... També
va aconseguir la marca mínima
exigida per la federació.
Carme Robles va ser tercera

Or per a Ester Montaner
A més dels atletes bagencs, va
destacar la gran actuació de l’atleta júnior pierenca del CAI Ester
Montaner, que va assolir el títol de
campiona de Catalunya de marxa
en la seva categoria, amb un gran
registre de ., marca personal
dels deu quilòmetres. En la ma-

teixa cursa, l’anoienca Sílvia González també va aconseguir una
destacada tercera posició, amb
un bon registre de ., en una
molt bona.
També va aconseguir medalla
Pau del Pozo, que va quedar segon
en la categoria juvenil masculí. El

pierenc va fer un temps de .,
que és marca personal.
En la categoria infantil masculina, Héctor Hidalgo va ser tercer,
amb un temps de . sobre tres
quilòmetres de recorregut, en una
gran actuació en una prova guanyada per Daniel Bocos, de l’ISS
l’Hospitalet, amb un temps de
.. Uns altres representants
del conjunt igualadí també van fer
bones posicions. Es tracta d’Eva
Hidalgo, que va ser cinquena en la
categoria cadet, amb un temps
de .. Al seu torn, Èlia Solà va
quedar setena, amb ., en la
mateixa prova, dominada per
Adriana Muñoz, de l’ISS l’Hospitalet, amb . sobre cinc quilòmetres de recorregut.
Menys sort va tenir Javier González Cobacho, que va haver d’abandonar en els deu quilòmetres
marxa, en els quals el campió català va ser Jesús Ángel García Bragado, tot i que la victòria en la cursa open va correspondre a David
Domínguez, del San Fernando.
En la prova femenina absoluta,
en la qual Carme Robles va ser tercera, el triomf en la cursa va correspondre a la lituana Brigita Virbalyte, tot i que la campiona de Catalunya va ser Raquel González, de
l’AA Catalunya.

La Marxa Beret arriba diumenge
amb una aposta per la qualitat

La nedadora manresana
África Sebastián, la més
veterana dels estatals
NATACIÓ
REDACCIÓ | MANRESA

La nedadora manresana del
Club Nagi de Sabadell África Sebastián va ser la més veterana del
campionat d’Espanya de natació
màsters que es va fer a Castelló de
la Plana. Sebastián, de  anys, va
ser segona en la prova d’entre  i
 anys, on compatia amb Mercedes Álvarez, del Canoenc, que té
dos anys menys. També va formar
part del quartet del Nagi de la categoria  +, amb el qual va finalitzar en tercera posició. També
van near-hi els bagencs Josep Cla-

ret, Joan Claret, Joan Baptista Claret i Rosa Maria Gibert.
Els quatre dies d’intensa natació a la piscina de la Salera de Castelló van donar per molt. D’una
banda, va ser la darrera competició en la qual els esportistes podien
nedar amb els banyadors ràpids,
tot i que si batien cap rècord,
aquest no seria legalitzat. Al final,
no hi va haver cap plusmarca
mundial, ni d’Europa, però sí 
d’Espanya. La instal·lació, a més,
tenia alguns defectes tècnics, aigua
freda i poc clara, que impedia una
bona visibilitat en els viratges als
competidors.

Bon inici dels equips bagencs
en el català de resistència
FCEH

ESQUÍ DE FONS

AUTOMOBILISME
JAUME GRANDIA | SANT FRUITÓS

Els dos equips bagencs que van
participar en les Tres Hores de
Resistència de Castellbisbal van fer
una bona actuació, malgrat que alguns problemes els van relegar
de posició al final de la prova.
D’aquesta manera, l’equip del
Biela Club format per Ernest Gar-

REDACCIÓ | MANRESA

La a edició de la Marxa Beret,
una de les proves més concorregudes d’esquí de fons que es fa al
Pirineu, arriba aquest diumenge
amb la voluntat de continuar com
a líder. Aquest esdeveniment, l’organització del qual és a càrrec de
la Federació Catalana d’Esports
d’Hivern, l’Ajuntament de Naut
Aran, el Conselh Generau d’Aran
i l’estació d’esquí de Vaquèira,
acull fins a mil participants cada
any. El rècord es troba el ,
quan van prendre-hi part .
inscrits. El  n’hi va haver .,
tot i que els comitè organitzatiu no
buscar tant la quantitat, com la
qualitat de la marxa.
Així, una de les voluntats és
que sigui una de les proves d’esquí
de fons més importants a Europa.
La Val d’Aran acull diferents competicions, com ara l’Aran Bike, l’Era Corsa des  Pòbles, Era Marcha Beret i, aviat, Eth Camin Reiau, esdeveniments en els quals
participa un gran nombre de voluntaris que demostren la seva
implicació amb diverses activitats esportives de la comarca.
El mes de febrer sol acollir la
marxa, que l’any passat va ser
campionat d’Espanya de llargues
distàncies dins el calendari federatiu. Va ser un any marcat per ge-

Sebastián (al mig), amb el més veterà, Ricardo Nederman (esquerra)

cia, Josep Lluís Paul i Enric Pérez
(Renault Clio .), va acabar quart,
a cinc voltes del guanyador, després d’haver dominat la prova i haver tingut problemes mecànics. Al
seu torn, Jordi Anglerill i David
Castany, amb un Opel Corsa ,,
van ser penalitzats amb cinquanta voltes per no haver marcat un
canvi de pilot quan eren sisens.
Van ser ns i segons de classe .
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La Marxa Beret posarà a prova la resistència de tots els competidors

nerosos gruixos de neu al pla de
Beret, la qual cosa va fer el traçat
impecable en totes tres distàncies, els , els  i els  quilòmetres, que van substituir els  i
els  d’estil clàssic que s’havien fet
uns altres anys. El pas als  quilòmetres responia a l’interès dels
organitzadors d’entrar a l’Euroloppet, el circuit de llargues distàncies més important d’Europa i

que és al calendari de la Federació
Internacional d’Esquí (FIS). Els
guanyadors de la temporada passada van ser els francesos Baptiste Cazaux i Mariell Bigot, competidora habitual en la cursa, en la categoria màxima. Els guanyadors en
 km van ser l’aranès Rubén Cassenh i la francesa Mathilde Coste
i, en , la cerdana Berta Morral i
el francès Nathan Carrere.

Derrota del CT Manresa aleví, contra el Tarragona
 L’equip aleví del CT Manresa, amb Judith Aubets, Kàtia Rodríguez, Marta
Cirujeda i Judith Prat, va perdre amb el CT Tarragona per 3-1 en els quarts de
final dels catalans alevins. En nois, derrota contra el CT Castelldefels per 5-2.
En la lliga del campionat de comarques femení, triomf contra Els Gorchs (0-4),
i en la Lliga Terrassa benjamí, victòria contra el CD Terrassa (2-1).

