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La Galera, campió
sorprenent de
clubs a Mont-ras

Martí Roca, brillant tira-
dor del Club de Tir Es-
portiu Barcelona, s'ha

proclamat campió de Catalunya
2004 de la modalitat d'arma curta
gros calibre, en quedar primer
classificat amb vuit punts
d'avantatge sobre el segon en la
competició que va tenir lloc a les
instal·lacionsque l'Escola de Poli-
cia de Catalunya té a Mollet del
Vallès. El sotscampionat va ser
per a Pere Àngel Martínez, del
Club de Tir Sabadell, que va supe-
rar per tan sols un punt el tirador
del Club de Tir Manresa, Antoni
Caballero, dos excel·lents espor-
tistes que van demostrar, així
com el vencedor Martí Roca, tro-
bar-se en un òptim estat de forma.

La classificació final en la cate-
goriadeveterans va donarel Cam-
pionat de Catalunya al tirador del
Club de Tir Jordi Tarragó, Pere
Rofes, i el subcampionat a Ramon
Zamora, del Club de Tir Platja
d'Aro. El tercer lloc va ser per a
Francesc Xavier Cádiz, del Club

de Tir Esportiu Barcelona, tres
veterans tiradors que segueixen
estant en forma com ho van de-
mostrar al llarg de la disputada
competició.

Per equips, la categoria de sè-
niors se la va adjudicar el que re-
presentava el Club de Tir Espor-
tiuBarcelonaique formavenMar-
tí Roca, Josep Sancho i Mariano
Marruecos. En segon lloc es va
classificar el que formaven Fran-
cesc Ferrés, Àngel López i Pere
Àngel Martínez, del Club de Tir
Sabadell, i el Club de Tir Precisió
Manresa va aconseguir el tercer
lloc amb els seus tiradors, Antoni
Caballero, Josep Castellana i
Joan Masana.

En la categoria de veterans per
equips, el triomf va ser per a Ra-
fael García, Francisco Xavier
Cádiz i Antoni Ausso, del Club de
Tir Esportiu Barcelona, i el sots-
campionat el va aconseguir el
Club de Tir Sabadell, amb Ignasi
Méndez,Miquel Joals i Josep Sou-
za com a tiradors �

La Secretaria General de
l'Esport de la Generalitat va
rebre, en acte d'homenatge

per l'excel·lent temporada realit-
zada, la selecció catalana de pilo-
ta, que enguany, en modalitat de
ferramenta ha assolit títols en to-
tes les competicions disputades.

La Federació Catalana de Pilo-
ta, que competeix com a selecció
en moltes competicionsdurant to-
ta la temporada, ha rebut el reco-
neixement del Govern català, que
ha volgut amb aquest acte fer
palès el mèrit d'un gran esport
que tot i que a casa nostra és reco-
negut com a minoritari, és seguit
per centenars d'aficionats.

Enguany destaquen èxits com
la participació en la II Olimpíada
Cubana de l'Esport, on van guan-

yar la medalla d'argent en paleta
amb pilota de cuir i la medalla de
bronze en pala curta; el títolobtin-
gut pel CN Barcelona en el nacio-
nal de clubs de ferramenta de Pri-
mera categoria, o la classificació
de la selecció per disputar aquest
cap de setmana la fase final de la
Copa del Rei en la modalitat de
paleta cuir, on s'enfrontarà en se-
mifinals a la sempre difícil
selecció de Navarra.

L'acte va ser presidit per Rafel
Niubò, secretari general de
l'Esport; Agustí Brugués, presi-
dent de la Federació Catalana de
Pilota, Sebastià Millans, presi-
dent del CN Barcelona, i Enric
Ballesteros, en representació de
la Unió de Federacions Esporti-
ves de Catalunya �

E l passat diumenge, a Mont-ras
(Baix Empordà), es disputà el
desè Campionat de Catalunya

de Clubs de Bitlles Catalanes, i contra
tot pronòstic l'equip del CB la Galera
es proclamà Campió de Catalunya,
culminant una temporada plena
d'èxits –campió de Lliga de
Tarragona– tot just tres anys després
de la seva fundació.

La Galera (364 pals) s'imposà en la
final a l'altre representant de
Tarragona, el CB Freginals (340),
segon, i al també debutant i
sorprenent CB Viladecans (315), tercer,
que havia estat el millor equip en la
partida de classificació. També
sorprenentment, l'equip del CBC
Llofriu quedava en quarta posició, per
davant dels tres equips favorits: el CB
COP de Barcelona (cinquè), el CB
Benavent de Segrià (sisè) i el CB
Albesa (setè). En vuitena posició va
quedar el segon representant de
Girona, el CBC Spuknics de Mont-ras.
Així doncs, per primera vegada els
equips de Tarragona són els clars
dominadors d'un Campionat de
Catalunya de Clubs de Bitlles
Catalanes.

Cal destacar també la brillant
actuació del jugador de Freginals
Carmelo, que en la primera partida va
aconseguir fer un ple, 90 pals, nou
bitlles de nou intents, estant a punt
de repetir-ho en la partida final �

UNIÓ DE FEDERACIONS
TIR OLÍMPIC El tirador del Club Esportiu Barcelona va dominar, a Mollet, la modalitat d'arma curta gros calibre

Martí Roca, campió de Catalunya

PILOTA La Secretaria General de l'Esport va rebre l'equip, que enguany ha assolit títols en totes les competicions

Homenatge a la selecció catalana

BITLLES CATALANES


