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Es crea la primera
Selecció Catalana
Júnior d'aeròbic

Els tres reis del
motor dónen els
trofeus de la F-Cart

Terrassa acull tres
amistosos de la
selecció d'hoquei

MaurinaArderiu,
campióde la Copa
Catalanadekorfbal

La Copa Catalana
de futbol americà,
pels Pioners

Nitus Santos espera el tercer ascens
El tècnic del Peralada, Nitus San-
tos, espera aconseguir aquesta
temporadal'ascens a Tercera Divi-
sió.L'entrenador vaestar al capda-
vant de l'equip durante un lustre,
despréses va fer càrrec de la secre-
taria tècnica durant dos anys, i al
present exercici va decidir de nou
retornar a la banqueta. Ara el seu
equip encapçala la classificació a
la Primera Divisió Catalana.
Nitus Santos sap els motius de la
bona marxa: “Sempre hem
comptat amb unes bones planti-
lles, però fora de casa, quan es ju-
gava pel matí i en camps de terra,
l'equip no estava a l'alçada. Aques-
ta temporada els meus jugadors
actuen amb una altra mentalitat i
donen la cara en tot moment a les
sortides i aquí estan els resultats,
mentre que a casa estem manten-
int una gran regularitat, ja que
únicament hem cedit un empat.
No hem de llançar les campanes al
vol ja que encara queda molta Lli-
ga i estem en un mocador. Tots
tenim les mateixes aspiracions
pel que no ens podem dormir”.
Primer Memorial 'Urruti'
Avui s'inicia, en el Complex Muni-
cipal Guineueta, un torneig de fut-

bol que porta el nom 'Memorial
Urruti'. A la categoría de benja-
mins hi participen: Espanyol, Jú-
piter, Martinenc, Damm, Grame-
net, Horta, PE La Roca i EE Gui-
neueta. A alevins els equips que hi
estaran són: Júpiter, Martinenc,
Sant Martí Condal, Alzamora,
Gramenet, Montañesa, Vallcarca
i EE Guineueta. El torneig tambè
comptarà amb categoria femeni-
naon hi jugaran:Espanyol, Barce-
lona, Seagull de Badalona i PE La
Roca. Les finals es dis-
putaran el proper diu-
menge dia 30.
Suspensió a Mataró
Elpartit entre el Vista-
mar i la Verdiblanca
(2–6) va quedar suspès
ja que l'àrbitre va deci-
dir marxar per la forta
pressió ambiental i desprès de re-
bre un jugador visitant les
'caricies' de fins a tres jugadors del
Vistamar.
El retorn de Fèlix Pedro Sánchez
El tècnic Félix Pedro Sánchez, que
curiosament encara no ha estat
sancionat, porta dos partits al cap-
davant del cuer del Grup II de Pri-
mera Territorial, el Singuerlín.
Desde la seva arribada a la ban-

queta, el conjunt de Santa Coloma
ha sumat les seves primeres vic-
tòries consecutives. El fort caràc-
terd'en Fèlixha sigut entès ràpida-
ment por tots els components de la
plantilla.
Desordre total a la Federació Catalana
La Federació Catalana de Futbol
s'està convertint en un autèntic
caos a nivell informatiu. Els resul-
tats de las diferents categories no
estan actualitzats i encara menys
les classificacions. Ara, amb la

gran quantitat de par-
tits suspesos pel tem-
poral, és tota una lote-
ria saber amb exacti-
tud quan es disputa-
ran els enfronta -
ments, ja que ni tan
sols passen al dia al
Col•legi d'Àrbitres els

diferents canvis i els propis clubs
estan desconcertats i no saben a
què agafar–se perquè en un lloc
diuen blanc i en l'altre, negre. La
única nota positiva és per les
del•legacions, ja que, tant a Lleida
(amb tot el caos de partist suspe-
sos), com a Tarragona i Girona el
treball és modèlic i les persones
que estan al capdavant saben el
que es porten entre les mans �
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El Peralada, que encaçala la Primera Catalana, s'ha convertit en un clar aspirant a pujar de categoria de les mans de Nitus Santos  FOTO: MD

Els tres pilots, en l'entrega de trofeus

per Manuel Ayala

La selecció espanyola femenina
d'hoquei es concentrarà a Terrassa del
3 al 9 de gener de 2002 per a disputar
quatre partits, un oficial i tres
amistosos, contra la selecció
holandesa. Els encontres es
disputaran, el primer oficial, al camp
Eduardo Dualde el 5 de gener (16.30
hores) i els següents tres amistosos al
camp federatiu de Terrassa els díes 6,
8 i 9 de gener. En les dues darreres
vegades que aquestes dues seleccions
es van enfrontar de forma oficial
Holanda es va endur la victòria �

El Maurina Arderiu es va proclamar
Campió de la Copa Catalana de
korfbal, en el partit disputat a la pista
del Valldemia Maristes de Mataró
davant l'Autònoma EGL pel resultat de
13-12. Aquesta és la segona vegada
en la història del club de Terrassa que
aconsegueix aquest títol. Igual que a
la final de la Lliga de la temporada
passada, l'Autònoma tornava a perdre
un títol en el que sortia com a favorit, i
el Maurina, actual quart classificat a la
Lliga, donava emoció al que resta de
competició �

El passat divendres dia 21 la Federació
Catalana de Gimnàstica va organitzar
un control obert a totes les gimnastes
catalanes juniors d'aeròbic que es
volguessin presentar per crear la
primera Selecció Catalana Júnior
d'aeròbic. S'hi van presentar 30
participants que sabran els resultats
d'aquí a uns 15 dies. S'ha de destacar
l'alt nivell que hi va haver. Les tres
persones que van realitzar el control
són Noemí Irurtia, Rosa Ruiz i Marosa
García-Planas, actual presidenta del
Comitè Tècnic d'Aeròbic de la FCG �

Fèlix Pedro
Sànchez ha
debutat amb èxit
al Singuerlin: dos
partits, dues
victòries seguides

Els Pioners van guanyar la Copa
Catalana de futbol americà després de
vèncer (12-7) els Argentona Llops,
actuals campions de la Lliga Catalana,
en la final d'aquesta competició que
enfronta a tots els equips catalans
independentment de la categoria en
la que juguin. Els hospitalencs van
tenir en el seu jugador David Pascual,
el MVP de la final i en tota la seva
defensa la clau de la victòria. La
primera meitat de l'encontre va
acabar amb el resultat de 6-7
favorable als d'Argentona �
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La Federació lliura
els trofeus de 2001

Els pilots catalans de Fórmula 1, Marc
Gené i Pedro Martínez de la Rosa, i el
pilot de la F-Cart americana, Oriol
Servià, van aparèixer disfressats de
reis mags i van donar la sorpresa als
assistents al sopar de cloenda de
temporada del Campionat Fórmula
Catalunya de Karts. En categoria 125cc
el guanyador va ser Víctor Sequera. En
senior, Xavier Boné. En júnior, Toni
Navarrete. En cadet, Abel Sequera i en
aleví, Enzo Ciprian. Tots els
guanyadors van rebre els trofeus de
mans dels tres campions. Cal recordar
que enguany se celebrava el desè
aniversari d'aquest campionat
amateur. El Fórmula Catalunya de
Karts ha demostrat arribar amb molt
bona salut, ja que aquesta temporada
s'han batut tots els récords de
participació de pilots en la història del
campionat, amb una mitjana de
participació de 58 pilots per prova �


