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HOQUEI GEL: Superlliga

BASQUETBOL

El CG Puigcerdà es considera molt
afectat per les retirades de Jaca i Vielha

L’Escola Joviat
serà l’escenari
del clínic Ciutat
de Manresa

R JORDI AGUT
R Manresa

El convuls cap de setmana que
va viure l’hoquei gel estatal, amb
les retirades del Vielha Val d’Aran i de l’Horcona Jaca de la
competició, podria afectar molt
negativament un esport que
aquest any havia vist com la lliga
es revaloritzava amb l’entrada de
l’Anglet francès. Els dos equips
argumenten un rerefons econòmic per justificar un abandonament que, de retruc, afecta les altres entitats,entre les quals el CG
Puigcerdà, actual líder.
Pel que fa al Vielha, una discutible gestió econòmica i esportiva
dels seus responsables ha portat
l’entitat a plegar, per la poca viabilitat del projecte. El conjunt
aranès es va crear fa un parell de
temporades i, en alguns partits,
ha arribat a rivalitzar amb Jaca i
Puigcerdà. Enguany, però, ha viscut alguns episodis estranys, com
la derrota per 35-2 a la capital de
la Cerdanya, i ara la retirada.
El Jaca, un històric, té altres arguments. Els desperfectes a la
pista de gel antiga i el fet que la
nova encara no estigui acabada
l’han dut a haver de jugar els seus
partits com a local a Pamplona,
tant del primer equip com de les
divisions inferiors. Les dificultats
econòmiques que això ha provocat han fet que la junta, tot i l’oposició del president, Eduardo
Roldán, ja s’hagi dirigit a l’Ajuntament per comunicar la seva renúncia a continuar competint.
Des de Puigcerdà es veu la situació amb preocupació. Aquest
dissabte hi havia un derbi contra
el Jaca que, segons el seu president, Gumer Hilario, «ens podia
haver proporcionat uns 3.000 euros de taquillatge». Però, més enllà de l’inconvenient econòmic,el
Puigcerdà «desitja que tot se solucioni. Som una lliga petita, de vuit
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Sembla que el clàssic entre el CG Puigcerdà i l’Horcona Jaca de dissabte finalment haurà de ser suspès

equips, i si en pleguen dos és un
gran problema». A més, aquest
problema ha coincidit que la cúpula de la Federació Espanyola
d’Esports de Gel, presidida per
Maria Teresa Samaranch, és de
viatge, amb la qual cosa encara
no hi ha resolució oficial sobre
com pot quedar afectada la competició. El vicepresident, Fran
González, serà qui afronti la situació ara i viatjarà a Vielha i Jaca
per intentar que se solucioni.
Des de Jaca, l’entitat ja ha comunicat l’abandonament al consistori.Valora que les pèrdues per
despeses dels desplaçaments a
Pamplona han estat d’uns 65.000
euros, segons informa el Diario

El club ceretà valora
negativament la
situació des dels punts
de vista econòmic
i esportiu
del Alto Aragón.El regidor d’Esports, Juan David Vila, diu que el
proper ple aprovarà un ajut de
40.000 euros per al club, però ja
podria ser massa tard.
A Puigcerdà, Gumer Hilario
explica que «esperem que, si finalment es retiren, la federació reor-

ganitzi tot el calendari. Dissabte
passat ja no vam poder jugar amb
el Txuri, perquè ells tenien jugadors a la selecció sub-20, ara ajornaríem el partit contra el Jaca i el
proper és contra el Vielha, però enmig, el dia 5 de gener, hem de recuperar l’ajornat contra el Txuri Urdiñ, i els nostres jugadors estrangers ja tenien els bitllets comprats
per anar a passar les festes als seus
països». El fet de no jugar tants
partits d’aquí a final de temporada també tindria repercussions
econòmiques «en un esport en el
qual per mantenir un equip calen
recursos econòmics, perquè no és
pas barat». S’espera una solució
per a aquesta setmana.

L’Escola Joviat acollirà els dies 27 i 28 de desembre la primera edició del clínic de bàsquet Ciutat de Manresa. El dijous 27,a partir de 2/4 de 7 de la
tarda, el tècnic Richi Serres
parlarà de la planificació en
equips de base. Tot seguit, al
voltant de les vuit del vespre,
serà el torn de l’entrenador de
l’Akasvayu Vic,Xavier Garcia,
que parlarà sobre «Els criteris
propis de l’entrenador.Per què
i com».
Divendres dia 28, a les 6 de la
tarda, Ramon Jordana, entrenador del Segle XXI, parlarà
de «Metodologia d’aplicació:
transició defensiva per a infantils»,i a partir de 2/4 de 8 serà el
torn de l’entrenador de l’Alerta Cantàbria, Mateo Rubio,
que parlarà sobre «Metodologia d’aplicació: transició ofensiva per a infantils».
El preu de cada clínic serà de
vuit euros i el pagament es podrà fer,de manera preferent,al
Comitè Tècnic de la Federació
Catalana de Bàsquet o bé el
mateix dia del clínic a l’Escola
Joviat de Manresa. Aquestes
xerrades també validen com a
clínics del Pràcticum per a
aquells que tenen la part teòrica aprovada del curs d’entrenadors de primer nivell (de
formació) i també per als que
tenen aprovada la part teòrica
del curs de segon nivell de basquetbol (en categoria sènior),
d’acord amb la normativa de la
federació catalana.
Com a cloenda, el mateix dia
28, els participants del clínic
que ho desitgin podran assistir
a la disputa del partit de la lliga
ACB de bàsquet que jugaran
el Ricoh Manresa i el Iurbentia
Bilbao Bàsquet.
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GOLF

L’estació de La Molina presenta les
activitats per a les festes de Nadal

El Golf La Roqueta va fer
el campionat de Nadal en
la modalitat de ‘scramble’
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L’estació d’esquí cerdana de La
Molina durà a terme tot un seguit
d’activitats i competicions en el
decurs de les setmanes nadalenques. Començaran diumenge
amb el Gran Premi Internacional
de Catalunya, una prova en la
qual hi haurà dos eslàloms a l’estadi Roc Blanc. S’espera la participació d’uns cent corredors i
corredores de les categories juvenil i sènior de diferents països.
Els dies 29 i 30 es farà la tercera
edició del Crononiu, el campionat d’Espanya de cronoescalada
d’esquí de muntanya, ja pertanyent al 2008, una prova puntuable per a la tercera Copa Buff de

cronoescalada. La Crononiu va
des de la base del telecabina de
La Molina fins al cim de la Tossa
d’Alp, amb uns 800 metres de
desnivell. Com a novetat, el dia
29 es farà una prova de relleus
d’esquí de muntanya al voltant
de la pista de l’estadi, amb un
desnivell de 150 metres. Tot i el

El descens infantil del
dia d’Any Nou serà el
punt culminant de
totes les proves de la
setmana vinent

perfil competitiu de les proves,
també és una cursa popular oberta a tothom.
El mateix 29 també es fa la segona edició de la Innocentada i
l’acte inaugural de la primera
edició del SPF Freeski Tour by
Salomon, el primer circuit estatal
i Lliga Catalana de freeskiing. Finalment, el primer dia de l’any
2008 es farà la 58a edició d’una
de les curses més antigues d’Europa, el descens infantil obert a
tota la mainada de fins a sis anys.
Cadascuna d’aquestes edicions
aplega més de cent petits esquiadors. El descens es farà a la pista
llarga a partir de les 12 del migdia
del dia d’Any Nou.
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El cap de setmana passat es
va fer al Club de Golf La Roqueta el campionat de Nadal,
que se sol fer cada any per
aquestes dates.Malgrat les glaçades que hi va haver als
camps durant tota la nit, hi va
haver una gran participació i
els jugadors van poder provar
una nova modalitat de joc que
no s’havia fet mai al club. D’aquesta manera, van jugar
scramble en equips de tres,una
modalitat força entretinguda,
segons els participants.

L’equip guanyador en la categoria handicap va ser el format per Jordi Macià, pare i fill,
i Teresa Sánchez, i en segona
posició, l’equip format per Josep Lobaco, Paco Duarte i Corona Gual. El guanyador
scratch va ser la formació composta per Àngel Peredo,Antoni Gallardo i Vicenç Illa. Durant l’entrega de premis es van
donar els guardons als guanyadors del rànquing 2007 del
club, que van ser Blas García
en categoria masculina i Carme Crespo en la femenina.

