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EL 9 NOU

ESPORTS

Poliesportiu

Albert Soley, del
CT Granollers,
tercer absolut al
triatló Xterra

El Circuit tira pel dret
Montmeló posa a la venda les entrades pel Gran Premi de Fórmula 1 de 2014, tot i
que encara s’ha d’aclarir si hi haurà o no alternança amb València

Granollers

Albert Soley, del Club Triatló Granollers, va acabar en
tercera posició absoluta a
la segona prova de l’Xterra
Spain Tour, circuit puntuable pel campionat mundial
que es disputarà a Hawaii a
l’octubre; Soley, de fet, ja va
obtenir el passi per la final fa
15 dies. La prova tenia 1.500
metres de natació al pantà de
la Baells, 30km de BTT d’alta
dificultat i 10km de cursa
de muntanya a peu. Només
Rubén Ruzafa (guanyador;
campió del món el 2008) i
Roger Serrano (2n) van superar Albert Soley.

Montmeló
EL 9 NOU

El júnior Guillem
Danés, de Sant
Celoni, seleccionat
per la catalana de BTT
RAMON FERRANDIS

Sant Celoni

En l’últim gran premi de fórmula 1 els espectadors ja van rebre informació sobre els preus de la cursa de 2014

vinent aquí hi haurà un gran
premi i hem d’actuar”, diu.
Tot i això, i després de molt
de temps estant poc disposada a l’alternança, la Generalitat de Catalunya s’ha mostrat
més conciliadora amb la idea.
El mateix president Artur
Mas es va pronunciar en
aquest sentit després d’una

breu reunió amb Bernie
Ecclestone en el darrer gran
premi: “Tinc un acord amb el
president Fabra que, si l’organització del gran premi de
formula 1 hi està disposada,
nosaltres no tenim cap inconvenient en l’alternança”.
El serial de la possible
alternança de les curses de

fórmula 1 entre Catalunya i
València s’acabarà al setembre, quan la Federació Internacional d’Automobilisme es
reuneixi en consell mundial
per perfilar l’esborrany del
calendari del Mundial 2014.
Al novembre, l’organisme es
tornarà a reunir per elaborar
el calendari definitiu.

Guillem Danés, de l’equip
Scott Team XC i veí de Sant
Celoni, ha estat seleccionat
per la Federació Catalana de
Ciclisme per participar –en
categoria júnior– al Campionat d’Espanya de BTT, que
tindrà lloc els dies 19, 20 i 21
de juliol a Panticosa (Osca).
El sistema de selecció parteix
de la situació dels pilot en el
rànquing català i es fa una
mitjana de totes les curses de
la temporada; Guillem Danés
encapçala el rànquing júnior
amb 1.093 punts, seguit de
molt a prop per Narcís Lopes
(Banyoles), amb 1.076.

GRISELDA ESCRIGAS

Quan encara no se sap oficialment si Montmeló i
València s’hauran d’alternar
el Gran Premi d’Espanya de
Fórmula 1 a partir de l’any
vinent o no, el Circuit de
Catalunya ha tirat pel dret
i ha iniciat la prevenda de
localitats per la cursa de
l’any vinent. El gran premi,
fins i tot, té data provisional:
9, 10 i 11 de maig. El president del Consorci del Circuit,
Vicenç Aguilera, diu que el
que estan fent és simplement
cenyir-se al que diu el contracte amb Bernie Ecclestone
i que, a dia d’avui, els obliga
a organitzar un gran premi
l’any vinent.
“L’alternança és una possibilitat, i nosaltres hem
de treballar amb realitats: i
la realitat és que tenim un
contracte i l’hem de complir.
En virtut d’aquest contracte,
nosaltres ens vam comprometre a organitzar un gran
premi el 2014; per tant,
aquesta prevenda s’inclou en
els mecanismes habituals per
fer-ho”, assenyala Aguilera.
El president del Consorci
del Circuit afegeix que la
prevenda no és incompatible
amb un hipotètic canvi de
plans en els propers mesos.
“Si més endavant sortís
l’alternança, ja farem el que
toqui. Però a dia d’avui, l’any

Cristina Garcia, campiona de la Copa d’Espanya
de BMX Race per segon any consecutiu

Rubén Luengo, de Bigues, guanya el MX50
Euronations, a Bèlgica, amb el suport del Grup 24h

Lliçà d’Amunt

Bigues i Riells

La pilot de BMX Race, Cristina Garcia, de Lliçà d’Amunt, s’ha proclamat campiona de la Copa d’Espanya per segon any consecutiu. Garcia va alçar-se amb el
títol a l’última cita del campionat, a Móstoles (Madrid), i ho va fer igual que en
les anteriors jornades: arrasant. La biker de la Vall del Tenes, que competia en
categoria 13-16 anys, ha guanyat totes les rondes de totes les proves. El 6 i 7 de
juliol Cristina Garcia participarà al Campionat d’Espanya.

El pilot de motocròs Rubén Luengo, de Bigues i Riells, va endur-se el MX50
Euronations, a Warsage (Bèlgica) per segon any consecutiu; el triomf de Luengo i els punts dels quatre pilots catalans –tres dels quals pertanyents a equips
vallesans– van donar a Catalunya el trofeu de nacions. Luengo va rebre el
suport en directe d’una delegació del Grup 24h (organitzadors de les 24 Hores
de la Vall del Tenes; a la imatge).

Divendres, 28 de juny de 2013

