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POLIESPORTIU�ESPORTS

FEDERACIÓ CATALANA DE DARDS

Navàs va acollir la Catalunya Cup, una competició oberta a tots els esportistes, federats o no, per equips de dards.
Una edició més es va superar de llarg el centenar d'esportistes participants a la competició que es va celebrar a la seu
del Club Dards El Barrio de Navàs. En dues sales es van habilitar un total de 11 línies de tir, que durant gairebé dotze
hores van acollir 28 partits. El CD Aigüestortes, de Sant Andreu de la Barca, va ser el guanyador del torneig.

�

El CD Aigüestortes es proclama campió a la Catalunya Cup de dards, a Navàs

CLUB TENNIS MANRESA

Els jugadors de l'escola de tennis segueixen obtenint bons resultats en el
circuit juvenil d'estiu, a Terrassa. Arnau Rico va ser campió en la categoria
cadet, Jaume Riera i Álex Pomés van ser campions alevins, Carlota Vilà va ser
segona benjamina i Gerard Oltra va ser el primer classificat dels infantils. 

�
El Club Tennis Manresa domina en circuit juvenil

El diumenge 18 de setembre de
2016 se celebrarà a Igualada la
segona edició de l’Alzheimer Race,
la cursa i caminada solidària or-
ganitzada per l’Hospital de Dia
Sant Jordi del Consorci Sociosa-
nitari d’Igualada (CSSI) a benefi-
ci de la delegació Anoia de l’Asso-
ciació de Familiars d’Alzheimer
de Barcelona (AFAB) i amb la
col·laboració de l’Ajuntament d’I-
gualada. L’objectiu de l’esdeveni-
ment és sensibilitzar i informar la

població pel que fa a aquesta ma-
laltia degenerativa que a Catalunya
afecta més de 112.000 persones.
També es vol donar a conèixer
l’Anella Verda Fluvial d’Igualada,
un espai verd habilitat per facilitar
la pràctica esportiva i reforçar els
hàbits saludables. La cursa i ca-
minada mantindrà la sortida i ar-
ribada a la plaça de la Masuca, da-
vant de l’Hospital de Dia Sant Jor-
di, i recorrerà els 6,3 quilòmetres
de l’Anella Fluvial. Per a inscrip-
cions i més informació es pot vi-
sitar la pàgina de Facebook i el web
www.cssi.cat/alzheimerrace.

REDACCIÓ | IGUALADA

ATLETISME

Igualada acollirà el pròxim
18 de setembre la segona
edició de l’Alzheimer Race

El tennista santfruitosenc David
Biosca va guanyar el Torneig In-
dependent de Cornellà, del cir-
cuit absolut de la Federació Cata-
lana de Tennis, en imposar-se en
la final a tres sets a Albert Roglan
per 3-6, 6-2 i 10-7.

David Biosca, que durant la
temporada estava estudiant a la
universitat americana de l'estat
de Tennessee i va ser nominat
dues vegades millor jugador del
mes i millor tennista de l'any de la
seva conferència, havia superat
en primera ronda Pol Martín per
7-6 i 6-0; en segona, Adrià Fochs
per 6-1 i 6-3; en quarts de final,
García-Nieto per 6-2 i 6-4 i, en la
semifinal, Arnau Santillana per 6-
3 i 6-4. La final, que la disputaven

ambdós jugadors sense haver ce-
dit cap set, va ser  molt anivellada
i renyida: Roglan guanyava el pri-
mer set per 6 a 3, però en el segon
s’imposava Biosca per 6 a 2, i en el
set de desempat, el santfruitosenc
s’enduia la victòria.

JAUME GRANDIA | SANT FRUITÓS

TENNIS

El santfruitosenc David
Biosca guanya el torneig
independent de Cornellà

Gran cap de setmana el que va
viure el pilot de Husqvarna Mo-
torcycles Francesc Cucharrera en
motiu de la quarta cita puntuable
per al Campionat d'Espanya de Su-
permotard, al circuit lleidatà d'Al-
carràs. Si tres victòries en tres mà-
negues disputades ja suposen de
per si un excel·lent resultat, enca-
ra és més important la transcen-
dència que aquest triple triomf té
de cara al Campionat, ja que el pi-
lot de Navàs va aconseguir esban-
dir el desavantatge que tenia, i va
passar a liderar la classificació a fal-
ta només d’una prova i de les tres
mànegues corresponents.

Però no va ser tot tan fàcil en
aquesta prova, ja que el pilot de
Husqvarna no va acabar de trobar-
se a gust en els entrenaments, i es
va haver de conformar amb una 3a
plaça, lluny de la polea la qual úl-
timament estava acostumat. Però
això no va ser obstacle perquè
Cucharrera aconseguís compensar
aquest desavantatge amb tres ex-
cel·lents sortides que li van donar

el liderat des del primer revolt en
cadascuna de les mànigues, que va
dominar fins a la caiguda de la
bandera de quadres.

Gràcies a aquests espectacu-
lars resultats, el pilot de Husqvar-
na és ara líder del Campionat,
amb tres mànigues a disputar a

l’últim circuit  del campionat d’Es-
panya 2016 de Supermotard, que
es disputarà a Zuera (Saragossa) el
9 d’octubre. «Estic extremadament
content. Ara tot depèn de nosaltres
i veurem com ens adaptem al tra-
çat de Zuera en l'última prova de
l'any», va explicar el de Navàs.
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SUPERMOTARD

Francesc Cucharrera fa un
cop d’autoritat a Alcarràs
El navassenc s’imposa en les tres mànegues i és el nou líder a l’estatal�

Francesc Cucharrera creuant la línia de meta

ARXIU PARTICULAR

David Biosca

JAUME GRANDIA

L’igualadí Albert Torres va que-
dar segon en categoria absoluta en
el Triatló Sprint d’Altafulla. Torres,
que participava en aquesta mo-
dalitat sense els corredors d’elit, va
acabar en segona posició en una
cursa que s’havia pres com un
entrenament de qualitat en una
cursa d’un muntatge d’alt nivell.

REDACCIÓ | IGUALADA

Albert Torres és segon
al Triatló d’Altafulla

TRIATLÓ

Lleida va acollir la quarta edició
de la Night Run, una cursa noc-
turna amb recorregut de 6,5 qui-
lòmetres i amb 135 metres de des-
nivell positiu acumulat. Tito López
del CA Fraga va ser el guanyador,
davant de l’igualadí Oriol Mari-
mon, que entrava segon amb un
temps de 24 minuts i 7 segons.
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L’igualadí Oriol Marimon,
segon a la Night Run  

ATLETISME

La setmana passada la zona es-
portiva de Sant Vicenç de Castellet
va acollir amb èxit la primera edi-
ció del Torneig Jove de Vòlei Plat-
ja organitzat des del Casal de Joves
El RKÓ. L'Ajuntament, satisfet amb
l'experiència, ha decidit mantenir
la pista durant tot l'estiu perquè
se'n pugui continuar fent ús.
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Sant Vicenç habilitarà la
pista durant tot l’estiu

VÒLEI PLATJA


