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ESQUÍ DE FONS

ESCACS

El CEFUC
va dominar la
Copa d’Espanya
a Candanchú

Jordi Fluvià s’endú el Torneig de
Nadal de ràpides del CE Manresa

R REDACCIÓ/Manresa

Els esportistes de la FCEH
van protagonitzar una gran actuació a la Copa d’Espanya
d’esquí de fons, que va tenir
lloc a l’estació aragonesa de
Candanchú. Així, els esquiadors del CEFUC de la Seu
d’Urgell Josep Botanch, Berta
Morral i Laura Orgué es van
classificar per a les dues properes curses de la Copa d’Europa, que es faran a Alemanya.
Josep Botanch va ser segon
en la categoria júnior, mentre
que Berta Morral i Laura Orgué van quedar en la primera
posició cadet i sènior, respectivament. Òscar Jorba i Berta
Morral també tenen garantida
la seva presència a la Topolino,
que tindrà lloc a final de gener.
En categoria infantil, Sandra
Varela (CEFUC) va aconseguir la primera plaça, mentre
que Montse Álvarez, també
del CEFUC, va ser segona. En
l’apartat masculí, Marcel Sangenís va firmar una gran actuació i va acabar segon, mentre
que els benjamins Nil Llaren i
Marta Céster van obtenir una
meritòria tercera plaça.
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Reche juga avui
amb la selecció
catalana a Galícia
La manresana Maria Reche
(RCE Espanyol) participa
avui amb la selecció catalana
absoluta femenina en un partit
amistós contra el combinat de
Galícia.L’enfrontament tindrà
lloc a Balaidos (vigo) a partir
de 2/4 de 7 del vespre, abans
del Galícia-Camerun masculí.
El seleccionador català femení, Fèlix Gimeno, porta nou jugadores del RCE Espanyol,
una del FC Barcelona,dues del
Banyoles, una del TortosaEbre i tres de l’Estartit.

Sabaté és amb el
combinat sub-14 a
l’estatal de Ceuta
El guanyador del Torneig de Nadal del CE Manresa, Jordi Fluvià (esquerra), en la partida amb Torralba
R REDACCIÓ
R Manresa

El mestre internacional Jordi
Fluvià, del Tordera, va ser el brillant vencedor del desè Torneig
de Nadal de partides ràpides que
el CE Manresa va celebrar a la
seva seu dels Carlins. Fluvià va
guanyar totes les partides en una
competició que va destacar l’alt
nivell dels participants, ja que cal
tenir en compte que més de la

meitat dels jugadors sobrepassaven els 2.000 punts ELO. El segon i el tercer llocs van ser per als
escaquistes de La Passió d’Esparraguera Sergi Salvador i per
al mestre català Josué Expósito.
El primer del grup B (de 1.851 a
2.000 ELO) va ser el jove cardoní
de nou anys Jordi Jané, i el primer del grup C (de 1.700 a 1.850
ELO), el jugador de l’Estany Miquel Renau. El primer manresà

fou Estanislau Herráiz; el primer
juvenil,Albert Ramon,del Tàrrega, i la primera fèmina, Cristina
Vidal, del Santa Eugènia de Girona. L’acte d’entrega de premis
va ser presidit per l’alcalde de
Manresa, Josep Camprubí. Es va
aprofitar l’avinentesa per lliurar
els guardons del novè circuit
d’escacs de la Catalunya central,
que ha guanyat el manresà Adrià
del Valle, a les files del Castellet.

El porter de l’equip infantil A
del Gimnàstic de Manresa,Xavier Sabaté, participa des d’avui dins dissabte en la primera
fase del campionat d’Espanya
sub-14, formant part de la selecció catalana que dirigeix
Gerard Zaragoza. Aquesta
competició es fa a Ceuta; avui,
els catalans tenen jornada de
descans;demà,divendres,s’enfronten a Aragó, i dissabte, a
Ceuta, completant un triangular. Forma part de l’equip tècnic, l’olesà Dani Fernández
(seleccionador sub-16).
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ESPORTS D’HIVERN

La federació catalana organitza
el primer Clínic Ciutat de Manresa

La Molina tindrà un Cap d’Any
molt esportiu amb la tercera
Crononiu d’esquí de muntanya
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L’escola Joviat (Folch i Torres,
5-13) acull avui i demà el primer
Clínic de Bàsquet Ciutat de
Manresa, que organitza la federació catalana.Avui,a 2/4 de 7 del
vespre, es farà la presentació del
clínic i dels seus ponents, després
de la recepció dels participants.
Uns minuts després, el tècnic Richi Serrés obrirà el torn de xerrada parlant de la «Planificació en
equips de base». Més tard, cap a
les 8 del vespre, després d’una
aturada,serà el torn de l’entrenador de l’Akasvayu Vic, el manresà Xavier Garcia, que parlarà
d’«Els criteris propis de l’entrenador; per què i com». Ja divendres, en la segona jornada d’aquest primer Clínic de Bàsquet
Ciutat de Manresa, a partir de les
6 de la tarda, Ramon Jordana,
tècnic del Segle XXI, tractarà de
la «Metodologia d’aplicació:
transició defensiva per a infantils»; després del corresponent
coffee break, cap a 2/4 de 8 del
vespre,serà Miquel Domingo qui
parlarà de «Metodologia d’aplicació: transició ofensiva per a infantils».Aquestes ponències teòriques dels dos dies es complementaran amb sessions pràctiques a càrrec dels mateixos ponents. El preu del clínic és de 8
euros i el pagament, si no s’ha fet
prèviament, es pot fer avui ma-
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El manresà Xavier Garcia, un dels ponents al clínic

teix a l’Escola Joviat de Manresa
abans del seu inici.
Aquestes xerrades validen com
a clínics del Pràcticum per a
aquells que tenen la part teòrica

Richi Serrés, Xavier
Garcia, Ramon
Jordana i Miquel
Domingo seran els
ponents avui i demà

aprovada del curs d’entrenador
de primer nivell (de formació) i
també per als qui tenen aprovada
la part teòrica del curs de segon
nivell de basquetbol (en categoria sènior) d’acord amb la normativa de la FCBQ. Com a cloenda, el mateix 28 de desembre,
els participants del clínic que ho
desitgin podran assistir al partit
corresponent a la catorzena jornada de la lliga ACB al Congost
entre el Ricoh Manresa i Iurbentia Bilbao Bàsquet, prèvia reserva de localitat avui, dijous.

Entre dissabte i diumenge tindrà lloc, a l’estació ceretana de
La Molina, la tercera edició de
la Crononiu, organitzada conjuntament per l’Agrupació Excursionista de Muntanya i La
Molina. Aquesta serà la segona
prova puntuable per a la Copa
Buff de cronoescalades de la
FEEC i també per al campionat
d’Espanya 2008 de la FEDME.
La novetat d’aquest cap de setmana de competició serà la cursa de relleus que es disputarà
dissabte a les 6 de la tarda. Ja
diumenge, els participants duran a terme l’anomenat Crononiu amb un itinerari d’un desnivell de 840 metres, que comença
a la zona de cap de Comella de
La Molina, des de la base del telecabina Alp 2.500 fins al refugi
del Niu de l’Àliga i el cim de la
Tosa d’Alp.
La selecció catalana pot en
aquesta Crononiu revalidar els
èxits amb competidors reconeguts, com el ceretà Kilian Jornet, Agustí Roc, Mireia Miró i
Marc Pinsach, entre d’altres,
tots medallistes en els darrers
campionats d’Europa 2007, celebrats a Avoriaz el març passat.
D’altra banda,després del bon
resultat i motivació dels partici-

pants a la primera edició de La
Innocentada, el dissabte 29 de
desembre s’aplegaran a La Molina tots els aficionats al freeskiing en l’acte inaugural de la
primera edició del SPK Freeski
Tour By Salomon, el primer circuit nacional i primera lliga catalana de freeskiing. La prova
consistirà en un slopestyle amb
tres línies de dificultat, en una
de les quals, la Pro, es reuniran
els millors riders del panorama
estatal;a les altres dues línies,els
amateurs, per a riders amb poca
o mitjana experiència però amb
moltes ganes de progressar.

El 58è Descens infantil
per al dia 1 de gener
A més de les organitzacions
ressenyades, La Molina prepara
per al proper dia 1 de gener el
58è Descens infantil, una de les
curses més antigues d’Europa
per als esquiadors més joves. És
una prova oberta a tota la mainada de 0 a 6 anys d’edat i que
en cadascuna de les seves edicions aplega més de 100 joves
promeses tant de l’esquí com de
l’snowboard. El descens tindrà
lloc, com ja és tradicional, a la
pista llarga, i les inscripcions es
poden fer el mateix dia entre 2/4
d’11 i 2/4 de 12 del matí.

