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ORIENTACIÓ

Lliurats projectes esportius de Centelles,
Folgueroles, Gurb i Prats de Lluçanès
n El diputat d’Esports de la
Diputació de Barcelona, Jo
sep Salom, va lliurar el 30
de maig passat a la
seu del Consell Co
marcal
d’Osona
l’Estudi de viabili
tat del nou pavelló
municipal de Fol
gueroles al seu al
calde, Carles Baro
net. Salom també es
va reunir amb el re
gidor d’Esports de
Centelles,
Josep
Arisa, a qui va en
tregar el Pla d’estal
vi energètic i el Pla
inicial de manteni
ment de la zona es
portiva municipal. Posteri
orment, Salom es va reunir
amb l’alcalde de Gurb, Jo
an Roca, a qui va lliurar el

Projecte d’ordenació de la
zona esportiva. Finalment,
Salom va lliurar a l’alcalde

de Prats del Lluçanès, Isaac
Peraire, l’avantprojecte de
vestidors de la zona espor
tiva d’aquest municipi H

TENNIS

Set i partit del Torneig Arcadi
Manchón per a Joao Monteiro

Rècord del món d’orientació
n Una competició de

rècord, homologada
oficialment per
la International
Orienteering
Federation

n El Club Esportiu senglar
Orientació Sant Cugat del
Vallès, amb Lluís Ollora
com a cap d’organització, i
en el marc del Port del Com
te (Solsonès) va celebrar el
Trofeu Internacional Forja
dors de l’Orientació Catala
na, amb el qual es va batre el
rècord mundial de circuits
d’orientació amb més nom
bre de controls, 250. L’ante
rior rècord era de 216 con
trols i havia estat establert a
Alemanya el 2006.
La sortida fou en massa i a
causa de la forta pujada, es
tablerta a posta cap al pri
mer control, la corrua de
participants es va anar
allargant de seguida i va fer
gairebéimpossibleelsgrups
de corredors. Considerant
que el circuit tenia 1.900 me
tres de desnivell positiu, a
partir del control número
100 cada participant ja ana

va orientantse i corrent so
litari del tot. Els guanyadors
del Trofeu van ser l’orienta
dor català Roger Casal i Fer
nández i l’alacantina Ester
Gil Brotons, en categoria fe
menina. Ambdós orienta
dorssóndelCentreEsportiu
Colivenc, d’Onil, Alacant.
La comparació entre la llar
gada del circuit, que era de
44,5 quilòmetres mesurats
en línies rectes horitzontals
entre cada dos controls, i els
quilòmetres recorreguts pel

guanyador, 47,4 km, poden
donar una clara idea d’un
terreny obert i net, magnífic
per fer orientació.
Si bé en tota organització
d’orientació esportiva sem
pre existeix algun risc, és de
justícia fer constar que no
va existir cap incidència ni
mínimament negativa; el
tret més singular va ser la
cara de satisfacció de tots els
corredors, des del primer a
l’últim, arribant a meta ex
tenuats però somrients de

satisfacció per haver vençut
el repte i trepitjant la catifa
vermella flanquejats per les
banderes europees.
En un ambient festiu i de
gran companyonia, els for
jadors de l’orientació catala
na homenatjats van reme
morar
dificultats
i
anècdotes dels seus inicis i,
a l’hora del repartiment dels
trofeus, foren obsequiats
amb una escultura del Sen
glar Orientador, mascota
del Club H

en tres grups. Al Grup A, hi
havia Madrid, Galícia i Astú
ries; al B, Catalunya, Balears
i Aragó; i al tercer, València,
CastellaiLleóiMúrcia.Enla
femenina, els combinats

s’havien dividit en dos
grups. Madrid, Castella i
Lleó, Balears i Aragó, d’una
banda; i de l’altra, Catalu
nya,València,GalíciaiAstú
ries H

RUGBI

Les seleccions catalanes,
campiones estatals invictes
n Joao Monteiro, portuguès,
és el guanyador del 6è Tor
neig Arcadi Manchón, com
petició ITF puntuable per a
la classificació general de
l’ATP, que s’ha disputat du
rant una setmana, del 19 al 28
de maig a Santa Margarida
de Montbui, a l’Anoia. Mon
teiro, número 454 de l’ATP
abans de la competició, s’ha

adjudicat la victòria, en un
partit dur i emocionant, im
posantse per 7/6 i 7/5 a Jau
me Munar, número 248 de
l’ATP. Per altra banda, di
vendres va tenir lloc la final
de dobles resultant guanya
dors Nuno Deus i Joao Mon
teiro al imposarse 6/3, 3/6 i
10/7 a Benjamin Lock i Erik
Crepaldi H

n El cap de setmana passat
les seleccions catalanes de
Rugbi a 7 en categoria S16 fe
menina i masculina es van
emportar el títol del Campio
nat d’Espanya de seleccions
autonòmiques de Seven en
edat escolar, celebrada a les
instal∙lacions esportives del
Sant Cugat (ZEM la Guinar
dera).
Els equips dirigits per Pol
Pla,RoserBorràs,JoanLosa

da i Jean Luc Trogno no van
perdre cap dels partits dispu
tats aquests dos dies amb les
diferents seleccions autonò
miques. En les finals, l’equip
femení es va enfrontar a Ma
drid, derrotantla per 105,
mentre que el conjunt mas
culí va disputar una gran fi
nal amb València, guanyant
en l’últim segon per 19 a 15.
En la competició masculi
na s’havia dividit el torneig

