
Un total de 35 embarcaci-
ons del Club Nàutic Vilanova 
han disputat recentment 
l’última prova de la Regata 
Primavera Trofeu AXA. Les 
condicions de vent van ser les 
justes per a la competició.

El vaixell Jabato, de Sergi 
Llambrich, va vèncer en la ca-
tegoria A per davant del Dos 
per U, de Jordi Corominas, i 
del Tirant Lo Blanc, de Jaume 
Llobet. En Creuers B, va gua-
nyar el Mambaya, de Miquel 
Mas. La segona plaça va ser 
per al Jaleo I, de Joan Cabrero, 
i el tercer lloc se’l va endur 
l’Atzar, d’Antoni Balaña. En 
Promoció, el Nut Primer, de 
Josep Canyelles, es va endur 
el títol. El podi el van comple-
tar el Xavi, de Xavier Bosch, 
que va ser segon, i el Bereber, 
de Joaquim Font.

En acabar la competició, 
els regatistes van gaudir d’un 
aperitiu al Restaurant del 
Club Nàutic.

Bon paper de l’infantil del 
CEVG d’handbol en el Qua-
drangular de cloenda dispu-
tat a Sant Esteve Sesrovires, 
on va aconseguir un meritori 
segon lloc, per darrere dels 
organitzadors i per davant 
del Sant Llorenç i del Sant 
Andreu de la Barca.

El duel de semifinals, 
que va enfrontar els vilano-
vins amb el Sant Andreu, va 
haver-se de resoldre amb un 
gol d’or, ja que el temps re-
glamentari es va acabar amb 
un empat a 24 gols.

Els grocs van fer una bona 
primera part que van acabar 
amb tres gols d’avantatge. 
El segon temps va ser molt 
igualat. Tot i que els vilano-
vins van tenir la iniciativa en 
el marcador al llarg de bona 
part dels minuts, en els dar-
rers compassos es van anar 
succeint els empats, fins ar-
ribar al 24-24 final. A l’inici 

Núria Lozada, al Campionat d’Europa de 
Pontevedra. La cita es va disputar diumenge passat en 
la distància olímpica. La corredora del Club Natació Sitges 
va competir en el grup d’edat d’entre 40 i 44 anys. Lozada 
va cobrir els 1.500 metres nedant, els 40 quilòmetres de 
ciclisme i els 10 quilòmetres de cursa a peu amb un temps 
de dues hores, 55 minuts i 12 segons. Els dos circuits de 
la prova tenien un desnivells que van obligar els partici-
pants a donar el millor d’ells mateixos. La representació 
del Club Natació Sitges a Pontevedra la va completar el 
britànic David Mather.

La Trobada femenina i infantil de pesca del Club 
Nàutic Vilanova, un èxit. Estava oberta a tots els socis, 
dones, nens i nenes de l’entitat i es va celebrar diumenge 
passat. Els participants van gaudir d’un dia esplèndid. En 
el grup infantil, Arnau Font va ser primer; Núria López, 
segona, i Laia Vallès, tercera. Per la seva banda, Arnau Mit-
jans va guanyar en peça major. Quant al grup femení, les 
tres primeres places van ser per a Maite Busquets, Loli Páez 
i Pepi Piñol. Ana Maria Vall va capturar la peça major.

Irene Marsal, del CN Sitges, campiona de Catalunya 
benjamí a Barcelona. La nedadora va aconseguir la me-
dalla d’or el cap de setmana passat en els 50 metres papa-
llona amb un temps de 49’’ 92, nou rècord del club. Marsal 
va brindar una disputada lluita amb l’hortonenca Martina 
Cardona, a la qual va batre per poc més d’una dècima de 
segon. Amb la disputa del campionat de Catalunya, els 
benjamins del CN Sitges han posat el punt final a una molt 
bona temporada en piscina.
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de la pròrroga, la pilota va 
ser per al Sant Andreu, però 
el grocs, gràcies a una molt 
bona defensa, van aconse-
guir evitar encaixar el gol 
definitiu per, finalment, 
interceptar el cuir que els 
va donar la victòria, amb 
un contraatac individual 
d’Eloi.

La final va tenir poc color, 
ja que els nois del Sant Este-
ve van mostrar una gran su-
perioritat davant l’Esportiu. 
Malgrat tot, els vilanovins 
van refer-se a la segona part 
i van mantenir la lluita fins 
el final.

Amb aquest torneig es 
tanca la temporada per 
aquest equip i és el comiat 
de sis dels nois, que passen a 
la categoria cadet la propera 
temporada.

CEVG: David, Fran, Iván, 
Martí Rull, Pere, Eloi, Marc 
Gallart, Cesc, Jordi, Marc Li-
nares i Eric.

Els clubs de submarinis-
me vilanovins Club Nàutic 
Vilanova i SARC (Centre 
Recreatiu d’Activitats Sub-
aquàtiques) i la també vila-
novina Associació PROMAR, 

a càrrec del suport audiovi-
sual, van fer diumenge pas-
sat una acció de neteja dels 
fons submarins a l’àrea de 
la Barra 14. L’operació es va 
saldar amb l’extracció de més 
de 100 quilos de deixalles. A 

més, la immersió col·lectiva 
va permetre reemplaçar la 
figura de Sant Pere que hi 
estava submergida. La Barra 
14  és un àrea que es troba a 
14 metres de profunditat al 
davant de l’espai natural de 
la Platja Llarga. Segons expli-
quen els seus responsables, el 
primer objectiu és l’acció 
directa de la neteja, per-
què, de mica en mica, les 
deixalles s’acumulen al 
fons del mar i això afecta 
de manera negativa la vida 
marina. 

La neteja de fons, que va 
comptar amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Vilanova, 
el servei de socorrisme de 
l’empresa Pro-Activa, la Fe-
deració Catalana d’Activitats 
Subaquàtiques (FECDAS) i 
l’Institut Setmana del Mar, 
va aplegar al port de Vilanova 
una cinquantena de perso-
nes, entre les quals s’hi van 
incloure una quarantena de 
submarinistes, els membres 
de Pro-Activa i els patrons de 
les embarcacions. 

REDACCIÓ. El Xiringuito El Dos de la platja de Vilanova 
acull aquest cap de setmana el X Torneig de vòlei platja de 
la ciutat. Demà dissabte es disputarà el campionat 4x4, que 
arrencarà a les tres de la tarda i està obert a les categories 
sènior i júnior (a partir dels 15 anys). En aquesta modalitat, 
almenys, hi ha d’haver sempre una noia en pista. El format 
de competició constarà d’una lligueta i d’una fase final, 
tant per als guanyadors, com per als perdedors. Diumen-
ge es jugaran els campionats 2x2 mixt, 2x2 femení i 2x2 
masculí. Els partits arrencaran a dos quarts de deu del 
matí. També hi haurà lligueta i fase final. Durant la jornada 
dominical es muntarà un total de 18 pistes.  

REDACCIÓ. Els jugadors del Club Tennis Taula Vilanova 
Roger Blanco i Fèlix Ávila van ser segon i tercer, respectiva-
ment, en el Top 8 de les millors promeses de la província. 
Blanco competia a la categoria aleví i va aconseguir el 
subcampionat després de perdre la gran final contra el 
defensiu Víctor Vinuesa, de l’Ateneu 1882. Per la seva part, 
Ávila va alçar-se amb un meritori tercer lloc en la cate-
goria juvenil. D’altra banda, el CTT Vilanova C va acabar 
la temporada perdent per 5-1 contra el Cardedeu. Tot i 
aquesta darrera derrota, el conjunt vilanoví s’ha alçat amb 
el subcampionat de Segona Provincial.


