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BÀSQUET

Betty Cebrián i Eduard Rodríguez, del CEVG, estan vetllant perquè l’’stage’ de la selecció sub-14 sigui un èxit JUANJO V.

 Tot a punt per a l’estada de la sub-14

// REDACCIÓ

Tot està a punt perquè 
aquest migdia la selecció es-
panyola de bàsquet sub-14 ar-
ribi a Vilanova i la Geltrú per 
fer un stage de preparació de 
cara al Campionat Internaci-
onal de l’Amistat que es farà a 
Eslovènia. El combinat naci-
onal muntarà el seu quarter 
general a la residència de la 
UPC i s’entrenarà al Polies-
portiu del Garraf. El tècnic 
de l’equip, Iván Rodríguez, 
té previst dirigir sessions pre-
paratòries de matí i tarda du-
rant l’estada a la capital del 
Garraf, que s’allargarà fi ns 
dijous que ve. Aquesta inici-
ativa s’emmarca en les activi-
tats que està posant en mar-
xa el Club Esportiu Vilanova 
per guanyar presència en el 

Llibert Calvet va endur-se la medalla d’or DIARI

El combinat 
nacional prepararà 
a Vilanova la seva 
participació en un 
torneig a Eslovènia

panorama basquetbolístic  
català i estatal. Segons Betty 
Cebrián, membre del gabinet 
tècnic de la Federació Espa-
nyola i directora tècnica de la 
secció femenina del CEVG, si 
tot va bé, l’objectiu és con-
vertir Vilanova en una seu 
ofi cial de la federació per 
organitzar més estades 
d’aquest tipus. Dins del 
seu stage, la selecció espa-
nyola sub-14 s’enfrontarà 
aquest diumenge (19.00 h. al 
pavelló nou) a un combinat 
de jugadores de l’Esportiu 
que durant el mes de juliol 
van participar en sessions de 
treball per millorar les seves 
prestacions. 

A més a més, el CEVG 
aprofi tarà la presència de la 
selecció perquè el seu direc-
tor, Josep Alemany, ofereixi 
una xerrada als entrenadors 
del club. La cita és dilluns que 
ve, 13 d’agost (20.00 h.), a la 
sala polivalent del camp dels 
Alumnes Obrers. I és que l’Es-
portiu també vol potenciar la 
formació dels seus tècnics.

EQUITACIÓ

Els germans Calvet 
brillen a França amb 
els seus carruatges

// REDACCIÓ

Els germans vilanovins 
Llibert i Dana Calvet van bri-
llar amb llum pròpia a Les 
Angles (França) en el marc 
d’un concurs d’alt nivell in-
ternacional de carruatges. 

Llibert Calvet feia pare-
lla amb Sandra Jiménez i es 
va endur la medalla d’or a 
la modalitat de troncs de la 
categoria professional. El vi-

lanoví va saber guiar els seus 
dos cavalls per apuntar-se la 
victòria. Dana Calvet, per la 
seva part, va ser quarta en 
la modalitat llimonera (un 
sol cavall), al costat del seu 
pare. Els germans Calvet per-
tanyen al Centre de doma i 
equitació que el seu pare té a 
Vilanova i que es dedica a la 
preparació de cavalls de com-
petició d’alt rendiment. 

Santos i López, després de la fi nal DIARI

TENNIS

Antolín Santos 
guanya el VI torneig 
UGT-Mahle SL 2007

// REDACCIÓ

Antolín Santos s’ha pro-
clamat recentment campió 
del VI torneig UGT-Mahle SL 
2007. La cita es va disputar 
durant els mesos de juny i 
juliol a les instal·lacions del 
Club Tennis Roquetes i va 
cloure’s amb un sopar du-
rant el qual es va procedir al 
lliurament de premis. En la 
gran fi nal, Santos es va desfer 

de Basilio López per 6-2 i 6-1. 
Tot i el resultat, el partit va 
ser força igualat.

El torneig va ser patroci-
nat i organitzat per la secció 
sindical UGT de Mahle Com-
ponentes del Motor, antiga 
Dana. Tots els treballadors 
hi van tenir cabuda, ja que 
un dels objectius que la pro-
va busca cada any es crear un 
ambient de companyonia. 

FUTBOL 

L’Internacional de Sitges 
comença la pretemporada

// TONI MUÑOZ

L’Internacional de Sitges 
va tornar a la feina dijous 
passat amb l’objectiu de pre-
parar amb les màximes ga-
ranties el seu debut a Segona 
Regional. El quadre sitgetà 
estarà enquadrat al grup vui-
tè de la categoria, el mateix 
on jugarà el Suburenc.

Per al nou curs, l’equip 
està dirigit per Emiliano Nan, 
Baty, que dels jugadors de la 
temporada passada comp-
tarà amb Rustu, Angelo, Ti-
ago, Guille, Gastón, Amaya, 
Sebastián, Nin, Dani, Yuk i 
Peña. Per la seva part, Carlos 

(Suburenc) és la primera in-
corporació. 

El debut de l’Inter en la 
pretemporada es produirà el 
25 d’agost en el partit de festa 
major contra el CD Ribes. El 2 
de setembre el quadre sitgetà 
continuarà amb els amisto-
sos de preparació tot rebent 
l’equip de la Múnia i el 6 de 
setembre es desplaçarà a 
Cubelles per enfrontar-se al 
conjunt local. Tot plegat ha 
de servir per posar a punt la 
maquinària de cara a la Lliga, 
que l’Internacional comença-
rà el 16 de setembre contra el 
Cervelló.

REDACCIÓ. El Club Nàutic Vilanova ha estat guardonat un 
any més amb una bandera blava pel bon estat de les seves 
aigües. La bandera ja oneja a les instal·lacions del club, fet 
que enorgulleix els seus socis i la junta directiva. I és que 
no totes les entitats nàutiques poden presumir d’aquesta 
distinció.

Bandera blava per al Club Nàutic 
pel bon estat de les seves aigües

NÀUTICA

Breu


