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POLIESPORTIUESPORTS

El pilot surienc de Husqvarna
Rafa Garcia va ser un dels més des-
tacats de la Bassella Race 1, que es
va disputar al circuit solsoní. Gar-
cia va ser segon en la cursa de X-
Trem, en la qual van participar els
63 pilots de la categoria elit, els més
destacats de la prova.

El pilot de Husqvarna es va si-
tuar líder durant una bona part de
la competició i va ser atrapat pel
mundialista Fabien Planet, que
va aconseguir la primera posició.
El surienc, però, va fer una gran
cursa i va mostrar les seves habi-
litats, sobretot en les zones de
més dificultat del traçat, amb la
qual cosa va aconseguir pujar a
una posició destacada del podi. Al-
guns dels corredors més destacats
del món del panorama de l’endu-
ro van quedar a darrere seu, com

poden ser Aarón Bernárdez, Jor-
dan Curvalle, Robert Kvanström,
Simo Kirssi, Julen Gauthier, Gerard
Farrés i Jordi Viladoms.

Ja en la prova de diumenge,
Garcia, que va sortir des de la se-
gona posició de la graella, va ar-

rencar una altra vegada en una
destacada primera posició. Tot i
així, el ritme i el nivell dels pilots
que participaven en la seva cate-
goria van anar augmentant i una
caiguda el va desplaçar fins a la se-
tena posició final de l’scratch.
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Rafa Garcia va ser segon
en la cursa de Bassella

Garcia, a l’esquerra, al segon graó del podi de la prova de Bassella

REGIÓ7

ARXIU PARTICULAR

El Taekwondo Gui d’Igualada va
aconseguir tres medalles en el
Trofeu Federació Catalana de
Taekwondo, que es va fer al pavelló
de la Mar Bella. Moisès Sánchez
(foto) va ser or en la categoria
mosca; Rubén Pedraza, plata en la
gall, i Mimoun Bouda, bronze en la
ploma. A més, Daniel Gil va guanyar
dos combats, i Àlex Solomka, Isidoro
Martínez i Iván Pérez, un en
cadascuna de les categories.



El Taekwondo Gui
d’Igualada fa tres podis
al Trofeu Federació

El local del Club Billar Manresa
acollirà, a partir d’avui, el Cam-
pionat d’Espanya de Billar Artístic,
que tindrà la presència de tretze
dels millors jugadors de l’estat,
entre els quals hi haurà dos ba-
gencs, el jugador local Jordi Oliver
i el cardoní Francesc Hernández.
La competició durarà fins diu-
menge, quan es faran les semifi-
nals de la competició al matí i la
gran final a la tarda.
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L’estatal d’artístic
comença avui a Manresa

BILLAR

El jugador del Club Tennis Man-
resa Marc Vargas ha començat la
temporada amb dues finals con-
secutives. En la darrera va superar
per 7-5, 7-5 Oriol Roca, que venia
de disputar l’obert d’Austràlia jú-
nior. En el torneig anterior havia es-
tat finalista. Amb aquest balanç de
pretemporada afronta els torneigs
Futures, en els quals s’obtenen
els primers punts ATP de la tem-
porada 2011.
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Marc Vargas s’endú un
torneig de pretemporada

TENNIS

Pep Vila (esquerra) va firmar autògrafs als presents en la seva xerrada

AJUNTAMENT DE SÚRIA

El pilot manresà Pep Vila, parti-
cipant set cops al ral·li Dakar i
sisè en camions en l’edició d’aquest
any, va omplir el saló de sessions
de l’ajuntament de Súria en una
xerrada sobre la prova.

Vila, estretament vinculat a Sú-
ria ja que té la base d’operacions a

la finca les Comes de Cererols, va
explicar que aquestes curses per-
meten gaudir de sensacions in-
tenses i descobrir entorns naturals
extraordinaris, sense oblidar mai
el risc que hi ha.

La xerrada de Pep Vila va des-
pertar força expectació al consis-
tori i va tenir paraules d’elogi per
al pilot berguedà Marc Coma, ven-
cedor en motos.

MOTOR
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Pep Vila va parlar sobre
el ral·li Dakar a Súria


