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Josep M. Robert del CN Sitges
ha conquerit el títol de
campió de Catalunya de patí

de vela de la 1a categoria mentre
queel títoldecampió a la2acatego-
ria ha estat per al patinaire del CN
Barcelona, Jordi Bahr.

El campionat, organitzat pel CN
el Masnou, ha comptat amb el pa-
trocini de Cerveses San Miguel.
La secretaria de la classe es va
bolcar pel campionat, aconse-
g u i n t u n n o u r è c o r d d e
participació de regatistes en un
campionat de Catalunya, en 119
patins, 50 de primera categoria i
69 de la segona.

El campionat s'ha caracteritzat
pel poc vent, fet que va obligar a
què les dues primeres jornades no
es pogués fer cap prova. En la ter-
cera jornada es van poder acabar
dues proves i en la darrera es va
completar una prova.

Josep M. Robert va saber aprofi-
tar les difícils circumstàncies
eòliques dels dies de campionat, i

amb una tècnica molt depurada,
va poder dominar els seus adver-
saris, fent uns parcials de dos pri-
mers llocs en la primera jornada
efectiva i un 8è en la darrera, su-
mant en total 10 punts.

El seu més immediat seguidor
va ser Jaume Llobet, del Club Mar
Sitges. Va iniciar el campionat en
un tercer lloc, però en aquesta jor-
nada va punxar fins caure a la
desena posició, però a la darrera
jornada, un magnífic primer lloc
el va col·locar segon del campio-
nat amb 14 punts.

Adrià Gabarró, del CV Sant An-
toni de Calonge, que defensava el
títolaconseguit l'anypassat, vapu-
jar al podi, amb el bronze, després
de fer uns parcials de 6-5-5, que
demostrà la seva regularitat i bo-
na qualitat, també amb poc vent.

Bahr, campió de 2a categoria
A la 2a categoria, el campió ha
estat el patinaire del CN Barcelo-
na, Jordi Bahr, que aconsegueix el

seu primer títol. Va anar de
menys a més, ja que la primera
prova va quedar 9, a la segona, 5 i a
la darrera, 2, sumant al final 16
punts que li van valer el títol de
campió. El seu rival més imme-

diat va ser Josep M. Martín, del
CM Torredembarra, que va ini-
ciar molt bé les mànegues, però va
fallar la darrera jornada, amb par-
cials 1- 3- 13. Al final va sumar un
punt més que el campió (17 punts).

El tercer va ser el patinaire del CN
Sitges, Jordi Prat. També va tenir
una intervenció molt irregular,
p r o d u c t e d e l e s d i f í c i l s
circumstàncies meteorològiques,
fent uns parcials de 5-12-3 �

Vela El rècord de participació, amb 119 embarcacions, i la gran qualitat dels patinaires contrasta amb la manca de vent en les dues jornades

Robert, campió de Catalunya de patí de vela

E l Club de Bitlles Albesa és,
sense cap mena de dubte, el
millor clubde Bitlles Catala-

nes. Queda molt clar repassant el
seu palmarès en els nou anys
d'història del Campionat de Cata-
lunya d'aquest esport.

Va classificar-se per competir
en aquest campionat per primera
vegada l'any 1997 i, de moment, no
ha deixat de fer-ho. Per obtenir
aquesta classificació ha hagut de
ser un dels dos millors equips de
Lleida.En sis de les seves set parti-
cipacionsen elCampionat deCata-
lunya, l'Albesa ha estat superior a
tots els seus rivals. L'any 1997, en
l'edició disputada a Vilanova de la

Barca va superar a la final l'equip
de Benavent de Segrià, que havia
guanyat les edicions dels anys 95 i
96. A Horta - Barcelona - l'any 98 va
superar l'equip del COP de Barce-
lona. Va repetir victòria l'any 99 a
Amposta derrotant a la final al
Freginals. A l'edició de l'any 2000,
a Ponts, va repetir final i victòria
sobre Benavent de Segrià. L'any
2001 a Viladecans es va desfer del
Can Folguera, de Santa Perpètua
de Mogoda. Aquest mateix equip
barceloní va ser l'encarregat de
trencar a Amposta l'any 2002, el
domini de l'equip d'Albesa. En
l'edició d'enguany Albesa ha recu-
perat el primer lloc superant a la

final el CB Vilanova de Bellpuig,
en un campionat disputat a Bena-
vent de Segrià.

Lapresidenta del CB Albesa, Pe-
pita Millà, ens explica que
compten amb 24 socis, 20 d'ells ju-
gadors federats (15 homes i 5 do-
nes), però li preocupa especial-
ment que la mitjana d'edat dels
jugadors i jugadores és molt alta i

troba a faltar més afecció entre el
jovent d'Albesa. Confia que
l'empenta que han agafat Girona i
Barcelona amb jugadors i jugado-
res força joves s'encomani també
als equips de Lleida i Tarragona.

També ens comenta el poc ajut
que rep un club com el seu, que
practica un esport minoritari, ha-
vent de comptar sempre amb la

bona voluntat de les persones per
tirar endavant. Tot i això es mos-
tra satisfeta i orgullosa de les fites
aconseguides pel seu club i confia
ser protagonista de la història de
les Bitlles Catalanes, i recorda
amb especial emoció haver estat
rebuts pel president de la Genera-
litat en haver estat cinc vegades
consecutives campions �

BITLLES CATALANES Ha recuperat la supremacia

L'Albesa sis vegades
campió de Catalunya

Els regatistes amb
els trofeus
obtinguts aquests
campionats de
Catalunya de
patins de vela

El Club de Bitlles
Albesa ha guanyat
sis dels set darrers
campionats de
Catalunya lluint el
seu domini


