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AGENDA

L’equip del CBC Llofriu, format per
Antonio Velasco, Antonio Muñoz,
Andreu Torres, Oscar Pont, Manolo
Velasco, Josep Alsina i David Rechas,
es va proclamar campió de Catalu-
nya de bitlles catalanes, en la a edi-
ció del Campionat de Catalunya de
Clubs, que va tenir lloc a Mont-ras el
passat diumenge.

Els  equips d’arreu de Catalunya
que hi van participar van disputar
dues partides de classificació, i els
cinc millors van obtenir el bitllet
per a la final. L’equip de Llofriu, que
ja havia estat el millor en les partides
de classificació, va aconseguir en la

final  punts, superant el CBC
Alls Secs Piquen (), el CE Vilabrú
(), el CB Ivars (), i el CB Mi-
ralcamp (). Coincidint amb el
desè aniversari de la recuperació
de les bitlles catalanes a la província
de Girona, per primera vegada un
equip d’aquesta província ha acon-
seguit proclamar-se campió de Ca-
talunya. Cal destacar també que el se-
gon i tercer classificats també són del
Baix Empordà. En el lliurament de
trofeus, Carles Salgas, alcalde de
Mont-ras, i Joan Ricart, president de
la Federació Catalana de Bitlles i
Bowling, van acompanyar Victòria
Medinyà, presidenta del club orga-
nitzador, el CBC els Cremats.

BITLLES CATALANES
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La segona edició del Ral·li Platja
d’Aro-Terres de Catalunya, prova
puntuable per al Campionat de
Catalunya de Ral·lis, Copa de Ca-
talunya de Ral·lis de terra i Open de
Terra de Catalunya, es va disputar
dissabte passat en terres gironines.
Els participants de la cursa, orga-
nitzada per l’escuderia Myron, van
haver de completar un exigent re-
corregut.

Amb l’absència en aquesta pro-
va de Nani Roma, els actuals líders
del Campionat Català de ral·lis de
terra, Josep Maria Membrado i Jo-
sep Ramon Ribolleda, van demos-
trar passar per un gran moment de
forma guanyant la prova amb un
temps final d’ h  min i  s, al vo-
lant del seu Mitsubishi Evo X.  En se-
gon lloc, va quedar la parella for-
mada per Albert Orriols i Manel Mu-
ñoz també amb un Mitsubishi Evo
X; mentre que els tercers van ser
Carles Llinàs i Joan Torra, amb un
Ford Fiesta. 

En dues rodes motrius, la victò-
ria va ser per al vuitè classificat de la
general, l’equip format per Gabriel
Reyes i Marçal Mompió, amb un Re-
nault Clio Sport. Per classes, Josep
Maria Membrado i Josep Ramon Ri-
bolleda van guanyar la classe 
amb el seu Mitsubishi Evo X, Rubén
Fernández i Miguel Angel Irigoyen
es van imposar en la classe  amb un
Mitsubishi Evo VII, Gabriel Reyes i
Marçal Mompió van ser els gua-

nyadors de la classe  amb un Re-
nault Clio Sport, Ferran Nieva i Ce-
sar Grau amb Peugeot  GTI van
endur-se la classe , Eric Jan Zimmer
i Joan Argemí, la classe  amb un
Subaru Impreza i Josep Anton Do-

mènech i Manel Marchal, la classe
 amb un Peugeot . La propera
prova del Campionat de Catalunya
de ral·lis serà el Ral.li d’Àger, a la No-
guera, que es disputarà el proper 
de juny, també sobre terra. 

Membrado i
Ribolleda lideren 
el Campionat català 
de ral·lis de terra

El CBC Llofriu és campió
de Catalunya de clubs
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El Gimnàs Triops de Banyoles va acollir dissabte passat el primer Open
Català de soft-ràquet. La competició va reunir algunes de les millors raquetes
de Girona, així com d'altres punts del país. El guanyador absolut masculí va ser
Elías Solís (Punt Groc), que va vèncer per 2 jocs a 0 David Cornudella (CN Sant
Andreu), el qual va acusar el cansament dels dos durs partits previs amb Jose
Lorenzo i Joan Torelló, del GEIEG. Jose Martínez, cap de sèrie número 1, va caure
per sorpresa per 2 jocs a 1 davant el jugador local Francesc Esteve, tercer.  Al
quadre de consolació, el guanyador va ser Josep Martí (GEIEG), que va tombar
per 2 a 0 Joan Felip (Triops). Al quadre femení, Mercedes Möller (Can Mèlich) es
va proclamar campiona, Pili Martín, subcampiona, i Cinthya Servellón, tercera. 

�

Möller i Solís s’imposen a l’Open Català a Banyoles
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Carlos Escudero (APS) es va im-
posar en el Trofeu Isidre Sistaré, ter-
cera selectiva del Campionat de Ca-
talunya sènior de pesca submarina.
La competició, organitzada pel
club APS, va tenir lloc entre la cala
Giverola i la platja de S’Agaró amb
una nombrosa participació. Escu-
dero va guanyar amb  peces i
. punts, Manuel Gálvez (SES)
va ser segon amb  peces i .
punts i Diego Rodríguez (SES), ter-
cer amb  peces i . punts. En
la categoria de veterans, Dominic
Girres (APS) va ser el guanyador
amb  peces i . punts. La peça
major va ser un mero de . g de
Joan Clemente (APS).  Aquesta ac-

tivitat esportiva va significar, a més,
poder lliurar les captures a centres
benèfics locals. Després d’aquestes
tres selectives, s’han definit els vint
millors classificats de la General,
que disputaran, el  i  de juny a
Hospitalet de l’Infant, la final del
Campionat de Catalunya sènior in-
dividual.

Carlos Escudero guanya
el Trofeu Isidre Sistaré

Els premiats amb els guardons.
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