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UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA

ESCACS

Jordi Fluvià revalida el títol de campió
de Catalunya juvenil
❍ El torderenc Jordi Fluvià ha
revalidat aquesta Setmana
Santa el títol de campió de Catalunya juvenil, que ja va
aconseguir l'any passat, després de derrotar en la darrera
ronda Xavier Vila, del Santa
Coloma de Queralt. Fluvià ha
sumat 6,5 punts en vuit partides i en l’última ronda va
aprofitar una errada de Vila
després de fer una bona combinació. Fluvià ha obtingut la
plaça per jugar el Campionat
d'Espanya que es jugarà el
mes d'agost a Mondariz (Galícia).
El 43è Campionat de Catalunya Juvenil es va disputar
fins dilluns a l'Hotel Eurosalou
de Salou i hi van participar 44
jugadors, entre els quals hi ha-

via cinc mestres catalans. La
competició va ser la més
igualada dels darrers anys i
quatre jugadors van arribar a
la darrera ronda amb possibilitats d'obtenir el títol. Hipòlit
"Tomi" Asís, del Barceloneta,
va acabar en segona posició,
empatat a 6,5 punts amb Fluvià, després de guanyar el lleidatà Joan Trepat en l'última
partida.
El podi el va completar Ramon Chalmeta, del Sant Boi,
que va acabar amb 6 punts
superant en la darrera ronda
Robert Alomà, del Masdenverge. Francesc Farran, quart
amb 5,5 punts, del Club d'Escacs Tarragona, va ser el jugador de la demarcació de Tarragona més ben classificat.
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FÍSIC CULTURISME

HÍPICA

Torrent i Hernández,
guardonats

I Raid a Sant Esteve de Palautordera

❍ En l'incomparable
marc de l’IFEMA, es
va disputar a Madrid,
l'acte de lliurament
de la 5a edició dels
Guardons Nacionals
al Mèrit Físic Esportiu.
Entre els vint guardonats es trobaven
dos directius de la Federació Catalana de
Físic-Culturisme, Clemente Hernández
Monclús al qual es va
lliurar el Guardó d'Or
corresponent a la categoria de millor professor i Enric Torrent i
Méndez, president de la Federació Catalana de Físic-Culturisme que va ser guardonat
com millor dirigent del sector.
Va Tancar l'acte Jesús Anto-

ñanzas, director de la revista
Inter-Gyms, el qual en una
breu al·locució, va destacar els
valors humans, docents i esportius dels guardonats.

❍ El passat diumenge de rams, es
va celebrar a l’Hípica Can Vila, un raid
promocional mixt
de velocitat controlada. Va esdevenir
una trobada entranyable, amb una
gran acollida. Entre
els 56 inscrits, es
van veure tant
equips i genets novells, equips veterans dins la disciplina, com l’equip
Bordas i genets experimentats que
preparaven cavall
nou, entre ells, Marcel Miranda (Campió de Catalunya
2003) i Bernat Casals, guanyador de la darrera edició del
Raid Internacional de Santa
Susanna.
El recorregut, planer i amb
bona petja, va alternar trams
aptes per galop amb pistes de
poc desnivell. A pocs metres

de l’arribada els cavalls travessaven dos cops el riu Tordera,
afavorint la recuperació a l’entrada a control veterinari.
L’organització, molt acurada, va aconseguir un marcatge
de tram excel·lent; reforçat
per varis equips de voluntariat, que els participants anaven trobant al llarg del reco-

rregut.
Fer menció també a les assistències, que no van deixar
cap rastre del seu pas per la
serralada del Montseny, fet
que augmenta la satisfacció
dels organitzadors i els ajuntaments de Sant Esteve de Palautordera i Sant Pere de Vilamajor.

