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Josep Salom i Josep Oliva visiten el 
futur Ateneu Les Bases de Manresa

El diputat adjunt d’Esports de la Diputació de Barcelona, Josep 
Salom, i el diputat delegat d’Igualtat, Ciutadania i Benestar So-
cial, Josep Oliva, han visitat alguns dels equipaments esportius 
de la comarca del Bages.
Així, els dos diputats van visitar l’Ateneu Les Bases de Manresa 
i el Complex Esportiu del Congost.
L’Ateneu està en fase de construcció i comptarà amb un edifici 
d’11.000 m2. Actualment ja hi ha quatre mil persones preinscri-
tes. Durant la visita, Salom va valorar molt positivament l’estat 
de les obres i “la importància que tindrà aquest equipament, 
una de les poques noves obres en marxa a la província, per a 
la ciutat”.
La visita a Manresa ha format part d’un recorregut per alguns 
equipaments esportius de la comarca del Bages, que va in-
cloure visites a Sallent, on es va conèixer la piscina, les sales 
d’activitats, el camp de futbol i el pavelló.
Posteriorment, a Navarcles es va visitar el pavelló d’esports, el 
camp de futbol i els terrenys destinats a la nova ubicació del 
pavelló esportiu del qual s’està fent l’avantprojecte. La visita per 
la comarca va acabar a la tarda a Sant Joan de Vilatorrada, on 
Salom va parlar de l’ajut al municipi per un projecte d’ordenació 
i viabilitat de la zona esportiva abans de visitar el pavelló espor-
tiu, el camp de futbol i la piscina municipal.

CURSES DE MUNTANYA

L
a localitat de 
S a b i ñ á n i g o 
(Osca) va ser, 
e l  d i s s a b t e 
2 1  d ’ a b r i l , 

l’escenari del Km vertical 
d’Oturia, la primera cur-
sa de la Copa d’Espanya 
de curses verticals de la 
Federación Española de 
Deportes de Montaña y 
Escalada 2012. 

Un any més, la Selec-
ció Catalana de curses 
per muntanya de la Fe-
deració d’Entitats Excur-
sionistes de Catalunya 
va tenir un paper molt 
destacat en una cursa de 5,8 km 
i 1.000 m de desnivell positiu.

El més ràpid en categoria mas-
culina va ser el vigent campió del 
món, l’aragonès Luis Alberto Her-
nando. El van acompanyar al podi 
el català Agustí Roc, que va tenir 
problemes abans de la sortida 
i no va poder lluitar per a la vic-

tòria, i el basc Oier Ariznabarreta. 
L’únic representant de la Selecció 
Catalana en homes en la cursa, 
Joan Freixa (AE Diedre), va obte-
nir la setena posició. Per la seva 
part, en veterans, el tècnic de la 
selecció, Kiku Soler, va vèncer 
amb autoritat, mentre que Salvi 
Fargues (CE de Catalunya) va ser 

segon.
D’altra banda, en 

categoria femenina 
la més ràpida va ser 
la gran favorita, la 
catalana Laura Or-
gué. Separades per 
menys d’un minut, 
la van seguir tres at-
letes: Mònica Ardid 
(UA Terrassa SE), de 
la Selecció Catalana, 
l’extremenya Vanesa 
Ortega i la també 
component de la se-
lecció Sílvia Leal (CE 
Solsonès).

La següent cita 
serà el proper 6 de maig a Oren-
se, on es disputarà el Campionat 
d’Espanya individual i per equips. 
La Selecció Catalana lluitarà per 
revalidar els resultats obtinguts 
la passada temporada, quan va 
aconseguir la victòria en cate-
goria femenina, mentre que els 
homes van ser tercers. n

El podi femení, encapçalat per la catalana Laura Orgué

Gran debut de la Selecció Catalana a 
la Copa d’Espanya de curses verticals

Tot a punt per al 10è Open Apnea SKAPHOS
APNEA

L’Open Apnea de l’SKAPHOS 
arriba avui a la seva dese-
na edició en el marc de la 
celebració de les Fires de 
Santa Creu, festa major de 
Figueres.  

La competició, on hi par-
ticiparan també esportistes 
d’Europa i d’altres autono-
mies d’Espanya, es dispu-
tarà en les proves d’apnea 
estàtica i apnea dinàmica. 
El nivell i l’espectacle està 
assegurat, ja que actualment Catalunya està en 
l’elit mundial en superar ja els 200 m en apnea 

dinàmica i els 8 min en ap-
nea estàtica. De fet, cal re-
cordar la medalla d’argent 
aconseguida pel català 
Aleix Segura en el darrer 
mundial.

Figueres, la capital de 
l’Alt Empordà, es consa-
gra així com el centre de 
l’apnea a Catalunya. Tot 
un referent encapçalat per 
l’organitzador, el club es-
portiu federat SKAPHOS 

amb la col•laboració del Servei Municipal d’Esport 
de l’Ajuntament de Figueres.

ZONA UFEC
PROGRAMACIÓ:
El canal de televisió Esport3 emetrà avui un nou programa de Zona UFEC. S’hi podran veure els 
següents reportatges: la final a quatre del Campionat de Catalunya júnior masculí preferent de 
bàsquet, la Trobada Internacional de pentatló modern, el Campionat d’Espanya de clubs d’hoquei 
en cadira de rodes i Iñaki Aguilar, jugador de waterpolo català que participarà als Jocs Olímpics de 
Londres 2012. Es pot consultar l’horari d’emissió al web d’Esport3 (www.esport3.cat).

El Torneig de Primavera 
de l’Escola de Bowling es 
va celebrar el passat 14 
d’abril amb la participa-
ció de 33 nens i nenes de 
les escoles de Barcelona, 
Blanes i Sant Vicenç dels 
Horts. Els campions van 
ser: David Bejar en infantil 
(362 pals), Kilian Heredia 
en cadet amb (388 pals), 
ambdós de l’escola de de de 
Sant Vicenç, i Joan Vall, de 

El Torneig de Primavera de l’Escola de 
Bowling proclama els nous campions

BOWLING TENPIN

l’escola de Barcelona, en juvenil 
(497 pals).
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