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L’Escola Joviat es juga l’accés a
la final de les Sèries Col·legials
R MARC AMPOSTA
R Manresa

Els Amics Moto Valls de Torroella celebren enguany el 30è aniversari

L’Enduret d’AMVT dóna el
tret de sortida a la Copa
Catalana d’aquest any
R REDACCIÓ/Manresa

Un any més, la temporada de
competicions dels Amics Moto
Valls de Torroella (AMVT),
que enguany celebren el 30è
aniversari, arrenca aquest diumenge amb l’Enduret, una prova que dóna l’oportunitat als joves pilots d’enduro de perfeccionar aquest esport i de descobrir noves emocions que els permetin créixer esportivament.
L’Enduret arriba ja a la 12a
edició i enceta la Copa Catalana
d’Endurets 2008. La prova tindrà lloc a Cal Tico,on s’accedeix
des de Súria per la BP 4313 i en
direcció a Balsareny.La zona de
Cal Tico disposa d’un ampli espai amb grans camps que permeten acollir totes les estructures de la carrera.
L’Enduret consta d’una crono
d’uns 2.500 metres i d’un recorregut llarg de 17 quilòmetres,

que inclou camins estrets i alguna trialera. La prova es disputa
en les categories juvenils i clàssiques, que faran quatre voltes, i
en les d’alevins i fèmines,que en
faran tres. La categoria d’iniciació tindrà un recorregut de vuit
quilòmetres, i els participants hi
faran tres voltes. Finalment, els
qui vulguin córrer en categoria
oberta podran escollir el recorregut, ja que no és una categoria
competitiva.
Les inscripcions es poden trobar a la pàgina web de la Federació Catalana de Motociclisme, www.fcm.cat. Per a més informació es pot consultar la pàgina web www.clubamvt.org o
trucar al telèfon 629 327 394. Si
es necessita algun canvi en la
inscripció,es podrà fer el mateix
diumenge a les 8.30 h. L’Enduret començarà a les 10 h amb la
sortida del primer participant.

L’Escola Joviat, representant
de la divisió Ricoh Manresa, es
juga aquesta tarda al pavelló de
La Plana de Badalona (16.30 h)
l’accés a la gran final de les Sèries
Col·legials de l’ACB. El seu rival
serà l’escola Maristes Champagnat, representant del DKV Joventut en aquesta final de la competició.
L’equip que entrena Esteve Caballo es va classificar per a aquesta final en derrotar fa tres setmanes la Claret de Barcelona per un
mínim 77-75 després d’una pròrroga. Si el rival en aquestes semifinals ja va ser complicat, en la final encara ho serà més. L’equip
dels Maristes disposa d’un jugador que ja ha tingut experència
en el primer equip del DKV Joventut, i que entrena dos dies la
setmana a les ordres d’Aíto García Reneses. És per això que Caballol sap que és el jugador que
han d’aturar. «Sobretot hem preparat el partit en l’aspecte tàctic.
Hem fet dues sessions per treballar
alguns tipus de defensa que puguin
aturar el seu joc i, especialment, el
seu referent, Josep Franch. Sabem
que té molt talent per anotar, i frenar-lo implicaria tenir el 50% de
possibilitats de guanyar», explica
Caballol. Franch, en l’enfrontament de semifinals contra el Vedruna gironí, va acabar anotant
40 punts.
El fet d’enfrontar-se a un jugador que ja ha tingut minuts en el

POLIESPORTIU

Perea, Fernández
i García Leal
arbitraran al
Palau Blaugrana

Castellar de la
Ribera tindrà un
dia d’autocròs i
futbol femení

R REDACCIÓ/Manresa

R REDACCIÓ/Solsona

El Ricoh Manresa ja coneix
el nom dels àrbitres que tindrà
diumenge en el partit que l’enfrontarà a l’AXA FC Barcelona al Palau Blaugrana. Es tracta d’Òscar Perea i de Santi Fernández, de la delegació catalana,i del canari adscrit a la delegació madrilenya José Miguel
García Leal. Avui comença la
24a jornada de la lliga ACB
amb la disputa del partit entre
el segon classificat, el DKV Joventut, i el Cajasol. El matx serà retransmès en directe per
La 2 de Televisió Espanyola a
les 21.45 hores.

El proper diumenge 16 de
març el municipi de Castellar
de la Ribera tindrà una jornada plena d’esdeveniments. Al
matí, al circuit proper a la zona
esportiva, tindrà lloc el primer
autocròs del Solsonès ,que
consistirà en diferents curses
de cotxes de les categories de
1.800 cc i 2.000 cc i una cursa de
car-cross.A la tarda, coincidint
amb la inauguració de les
obres d’ampliació del local social de Castellar, hi haurà un
triangular femení de futbol,
que posarà punt final a les activitats del dia.

L’equip de la Joviat té un compromís difícil aquesta tarda a Badalona

primer equip del campió de Copa no és el que motiva més els joves jugadors de la Joviat. «El més
il·lusionant és pensar a arribar a
les finals de les Sèries Col·legials a
Madrid», diu el tècnic dels manresans. La qualitat del Maristes
no els espanta, i l’objectiu de la
Joviat és demostrar que «potser a
Manresa no tenim una afició tan
arrelada en aquests tipus de competicions com en altres llocs, però
podem arribar lluny. Tenim prou
nivell tècnic per afrontar un esdeveniment com aquest». Caballol

afegeix que «potser el nostre planter no és com el del Joventut, però
aquest any la competició és més
igualada». La temporada passada, per exemple, centenars de seguidors es van aplegar al Pavelló
Olímpic de Badalona per veure
els partits que disputava un jove
Ricky Rubio que competia amb
els seus companys d’institut. «És
el típic partit de pati de col·legi, però ben organitzat», segons Caballol, que compara aquestes Sèries
Col·legials «amb el que seria el
‘high school’ als Estats Units».

POLIESPORTIU

L’onzè torneig de Pasqua del Paidos
ja té confirmat el calendari definitiu
R REDACCIÓ/Manresa

BASQUETBOL

ARXIU/JOSEP ROJAS

L’Escola Paidos ja té confeccionat el calendari de competicions
que durà a terme amb motiu de
l’onzena edició del seu torneig de
Pasqua, que aplega desenes de
nois i noies a les instal·lacions
municipals de Sant Fruitós.
Dissabte que ve, 8 de març, hi

haurà la trobada d’escoles de
bàsquet de les comarques centrals al pavelló entre les 11 i la 1.
El dia 15, al mateix escenari, entre les nou del matí i les tres de la
tarda, hi haurà els torneigs de minibàsquet, premini i mini femení.
El 16 de març,torneig de futbol-7
prebenjamí i benjamí al camp de

futbol, entre les 3 de la tarda i les
8 del vespre. El mateix dia, al pavelló, torneig de minibàsquet
masculí A i B entre les 9 del matí
i les 7 del vespre. Finalment, el 5
d’abril, per cloure el calendari, hi
haurà una trobada de vòlei benjamí i aleví des de les 10 del matí
fins a les 2 de la tarda.

