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Aquest cap de setmana
comença el Trofeu Promoció,
organitzat per la Federació
Catalana d’Atletisme, i adreçat
especialment a la captació dels
més joves per a la pràctica de
l’atletisme.

El Trofeu Promoció es

realitza en les categories
clàssiques de promoció, que
són les de benjamí, aleví,
infantil i cadet. La primera
jornada se celebrarà demà a
Igualada, i les següents es
realitzaran el proper 26 de
setembre, el 3 i 17 d’octubre H

CAT

n Durant els dies 12 i 13 de
setembre el municipi d’Alp
(La Cerdanya) va acollir el
1rOpenAlp- laMolina,d’es-
làlom alpí en línia, puntua-
ble per a la Lliga Catalana,
la primera competició ofici-
al d’aquesta disciplina que
se celebra al nostre país.

La Molina Club d’Es-
ports, amb la col·laboració
de la Federació Catalana de
Patinatge, l’Ajuntament
d’Alp i l’estació d’esquí de la
Molina, van organitzar
aquesta competició que va
comptar amb la participa-
ció d’una quarantena de pa-
tinadors i patinadores.

El patinador i entrenador
del Pyrene Inline, Raül Cap-
devila i la patinadora del
SCB, María Martínez, van
dominar la cursa en catego-
ria absoluta. Pel que fa als
corredors més joves, Olatz
Suárez i Iu Vidal van endur-
se la victòria en categoria
U10 - U12. En U14, els més rà-
pids van ser Anna Borràs i
Martí de Dalmases, i en U16,
Ainhoa Mellado i Marc Mo-

rera. La cursa va disputar-
se en 3 mànegues en un tra-
çat d’una trentena de portes
al carrer Cadí de la localitat
d’Alp.

Després de la pluja amb
què van haver d’enfrontar-
se els corredors durant els
entrenaments de dissabte,
diumenge, dia de la cursa, el
sol va acompanyar durant
tot l’esdeveniment.

El president de La Molina
Club d’Esports, Guillem
Salmerón, va destacar el

bon nivell dels participants:
“ha estat un bon campionat
a nivell organitzatiu i espor-
tiu. Ara cal que els joves
s’engresquin a practicar
aquesta disciplina del pati-
natge”.

En la mateixa direcció es
va manifestar el secretari
general de la Federació Ca-
talana de Patinatge, Quim
Pastor: “avui hem posat la
llavor per fer créixer una
disciplina que ara es nodre-
ix bàsicament d’esportistes

de l’esquí alpí. Tenim una
gran qualitat, però hem
d’ampliar el nombre d’es-
portistes. Altres disciplines
del patinatge en línia com
l’hoquei, les curses, lleure,
freestyle, entre altres, po-
den afegir-se a practicar
l’eslàlom alpí com també es
fa en altres països europeus.
Ara cal fer difusió i donar-lo
a conèixer. Si volem que
l’eslàlom alpí sigui recone-
gut, cal que sigui conegut
arreu“ H

El cap de setmana 12 i 13 de
setembre es va disputar el V
Open Internacional d’An-
dorra al P&P Xixerella-An-
dorra. L’Open organitzat
per l’Associació Andorrana
de Pitch & Putt forma part
del calendari de la Federa-
ció Internacional de Pitch &
Putt (FIPPA). Hi van parti-
cipar 80 jugadors d’Andor-
ra, Catalunya, Irlanda i Ho-

landa.
La classificació final va

quedar de la següent mane-
ra: En categoria masculina,
el vencedor va ser Enric
Sanz, seguit de Ricard Mo-
rat i Gonzalo Mendoza. Pel
que fa a la categoria femeni-
na, la vencedora va ser
Conchi Carballo, seguida de
Laura Alfonso i Pilar Mon-
tero H

En el Moll de la Marina de
Barcelona es va presentar
l’obstacle hípic ‘Porta al Mar’,
en el primer acte oficial del
CSIO Barcelona 2015,
competició que es durà a
terme a les instal·lacions del
Reial Club de Polo de
Barcelona del 24 al 27 de
setembre, en què 90 genets i
amazones participants a la 104
CSIO Barcelona, hauran de

saltar el conjunt arquitectònic
emblemàtic del ‘skyline’
barceloní H

Albert Ramos és la gran
atracció de la vigent edició del
Campionat de Catalunya
Absolut que es disputa
aquesta setmana a les
instal·lacions del CT Girona.
Després de la seva participació
al US Open, l’actual número 58
de l’ATP lluitarà per endur-se
el torneig català més
important de l’any. El torneig,
iniciat dilluns passat, posarà el
seu punt i final el proper

diumenge 20 de setembre
amb les finals femenina i
masculina H
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Alp acull la primera competició
oficial d’eslàlom alpí inline
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Enric Sanz guanya l’Open
Internacional d’Andorra
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El CSIO Barcelona
presenta el seu nou
obstacle ‘Porta al Mar’
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Albert Ramos, gran
atracció del Campionat
de Catalunya


