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Quarta edició del Vol Nocturn

AEROMODELISME. Una quinzena de pilots van participar 
el divendres 16 de juliol en la quarta edició del Vol Noc·
turn, una exhibició organitzada pel Club d’Aeromode·
lisme i Ràdio Control (ARC) de Sant Cugat, a les instal·
lacions del Camp de Vol de Can Graells. •
#FOTOGRAFIA: ALBERT BARRERA

Acaben l’Ironman d’Àustria

COMPETICIÓ. Els santcugatencs David Serrahima, Jordi 
Rigual, Maurici Altarriba i David Cruzate (a la foto) van 
participar en l’Ironman d’Àustria, el 4 de juliol. Rigual, 
245è de 2.600 atletes, vol aconseguir la classificació per 
prendre part, el 2011, a Hawaii, en la Copa del Món. •
#FOTOGRAFIA: CEDIDA

SMI 2000, a les 24 Hores

MOTOCICLISME. L’empresa santcugatenca SMI 2000, amb el 
seu equip SMI Racing, va participar els dies 17 i 18 de juli·
ol en la 16a edició de les 24 Hores de Motociclisme del Circuit 
de Catalunya, a Montmeló. Amb una Honda CBR 600 RR van 
finalitzar 22ns de 47 equips i quarts en la seva categoria. •
#FOTOGRAFIA: CEDIDA

La 27a Cursa 
Popular de la 
Floresta, 
diumenge 

ATLETISME. La 27a edició 
de la Cursa Popular de la 
Floresta tindrà lloc aquest 
diumenge, 25 de juliol, amb 
sortida i arribada a la zona 
esportiva municipal de la 
Floresta, a Can Llobet. El 
tret de sortida es donarà a 
les 9.30 h per a les categories 
júnior, sènior i veterans A, B 
i C. Només deu minuts més 
tard començarà la cursa per a 
la categoria infantil. Els més 
grans hauran de recórrer un 
circuit de 5 quilòmetres pels 
carrers de la Floresta.

Aquest acte, que organit-
za la comissió de festes de la 
Festa Major de la Floresta, 
forma part del calendari 
d’activitats de la Festa Major 
del districte. L’organització 
preveu una assistència de 
300 atletes, entre els quals 
destaca Antonio López Pla-
sencia, campió de les últi-
mes dues edicions. Aquesta 
prova forma part de la nove-
na Lliga Internet Champi-
onchip i és per aquest motiu 
que es preveu una assistèn-
cia important d’atletes que 
habitualment participen en 
proves d’aquesta competi-
ció atlètica.

En el moment de tancar 
aquesta edició, més de 200 
atletes s’havien inscrit en 
aquesta prova popular de 
referència. En la categoria 
infantil ho havien fet una 
trentena de corredors. L’or-
ganització es reserva el dret 
de tancar les inscripcions 
en les 350 sol·licituds per a 
les categories júnior, sènior 
i veterans A, B i C. En algun 
cas puntual, l’organització 
hi inscriurà algun atleta el 
mateix dia de la cursa.

 _À. López Puig

HOQUEI HERBA. El primer 
equip femení de la secció 
d’hoquei herba del Junior 
FC s’estrenarà a la Lliga del 
grup A de la Divisió d’Honor 
Femenina rebent a les seves 
instal·lacions l’Atlètic Ter-
rassa HC, que aquesta tem-
porada 2009-2010 ha finalitzat 
la Lliga regular en una pobra 
vuitena plaça. El nou tècnic 
de l’Atlètic és Xavier Galí, que 
aquesta temporada ha dirigit 
el Junior FC masculí a la Divi-
sió d’Honor B.

El sistema de competició de 
la màxima categoria de l’ho-
quei herba femení estatal ha 
canviat. Enguany, els dotze 
equips participants han estat 
distribuïts en dos grups de sis 
conjunts. La primera fase de la 
competició tindrà lloc entre el 
10 d’octubre i el 19 de desem-
bre, amb una doble volta. Els 
tres primers classificats de 
cada grup passaran a lluitar, 
en una segona fase del cam-
pionat, pel títol de Lliga. Per 
contra, els tres últims de cada 
grup treballaran per evitar el 
descens. Baixaran a la Primera 

Leibold. La portera Maria Lan-
franconi i les jugadores Pau-
la Pastor, Janina Casanova i 
Berta Queralt marxen a l’es-
tranger per seguir cursant els 
seus estudis.

D’altra banda, encara no 
està confirmada la continuïtat 
al club de la portera Julia Leira-
do i les jugadores Hayley Brown, 
Perla Casey i Gemma Lucas.

Les jugadores del Junior FC 
que continuen a l’entitat són  
Júlia Menéndez, Maria Roma-
gosa, Andrea Puig, Mariona 
Valdés, Cristina Guinea i Jen-
nifer Plass.

D’altra banda, el club ha fit-
xat una jove jugadora alema-

Divisió Femenina els dos últims 
classificats.

En la primera volta de la Lli-
ga, el Junior FC jugarà a les 
seves instal·lacions contra l’At-
lètic Terrassa HC i el San Pablo 
Valdeluz-51, desè i últim aques-
ta campanya a la Divisió d’Ho-
nor Femenina. Lluny de Sant 

Cugat, les blau-i-negres juga-
ran als camps del Ciudad Las 
Palmas de Gran Canaria (9è i 
penúltim); el Club Egara (5è), i 
el Club de Campo, actual cam-
pió de la competició.

En el grup B de la Divisió 
d’Honor Femenina s’enfronta-
ran la Reial Societat, el CajaCan-
tabria Sardinero, el CH Alcalá, 
el CD Terrassa, l’RC Polo i el 
Xacobeo Deporte Galego.

Fins a vuit baixes
El primer equip femení tindrà 
fins a vuit baixes. No seguiran 
a l’entitat les alemanyes Kris-
tina Reynolds (portera), Lena 
Jacobi, Saskia Müller i Alessa 

Paula Pastor és una de les jugadores del Junior FC que marxen a estudiar a l’estranger  #ARXIU/LL.LL.

nya, que ocuparà la demarca-
ció de defensa-mig.  

Adrian Lock segueix
Adrian Lock complirà la seva 
quarta temporada consecutiva 
al primer equip femení del Juni-
or FC. Les negociacions amb el 
club s’han tancat aquesta matei-
xa setmana. El tècnic local ha 
explicat quin ha de ser l’objectiu 
del seu equip la temporada 2010-
2011. “Hem de seguir lluitant per 
guanyar títols”, ha assegurat. 
Pel que fa al nivell dels equips a 
la Lliga, l’entrenador està con-
vençut que “excepte el Club de 
Campo, la resta d’equips tin-
dran menys nivell que aquesta 
temporada”. El Junior FC feme-
ní començarà la pretemporada 
a principis de setembre. I ho farà 
també amb Narcís Ventalló, que 
seguirà exercint les seves funci-
ons de segon entrenador.

Campionat català
El Junior FC participarà, un 
any més, en el Campionat de 
Catalunya de la Divisió d’Ho-
nor Femenina. Ho farà entre el 
19 de setembre i el 3 d’octubre, 
jugant un total de cinc partits: 
Castelldefels HC-Junior FC (19 
de setembre); Junior FC-Club 
Egara (25 de setembre); CD Ter-
rassa-Junior FC (26 de setem-
bre); Junior FC-RC Polo (2 d’oc-
tubre), i Atlètic Terrassa HC (3 
d’octubre). Tant la final com el 
partit pel tercer i quart lloc del 
Campionat de Catalunya de la 
Divisió d’Honor es jugaran el 27 
de febrer del 2011. •

Enguany s’estrena un 
nou sistema de 
competició
El Junior FC jugarà al 
grup A, on també hi 
ha el Club de Campo

Àlex López Puig
alex.lopez@premsalocal.com

El Junior FC femení debutarà a 
la Lliga rebent l’Atlètic Terrassa
Novetats. Vuit jugadores de l’equip no seguiran. Són les alemanyes Reynolds, Jacobi, Müller i 
Leibold. Lanfranconi, Pastor, Casanova i Queralt marxen a l’estranger a continuar estudiant 

“Hem de seguir lluitant 
per guanyar títols. 
Excepte el Club de 
Campo, la resta d’equips 
tindran menys nivell”
ADRIAN LOCK 
entrenaDor Del junior FC


