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❚  R. Mendoza

Notícies i pretemporada del
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www.geocities.com/fcagramunt

ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

Acabades les vacances d'estiu, els
equips comencen a preparar-se
per la temporada 2004-05. A

continuació us informem dels resultats
dels partits disputats:

Juneda 2 Agramunt G. Gatell 1
Barbens 1 Agramunt G. Gatell 2
Tàrrega 3 Agramunt G. Gatell 3

Primera Nit Futbol-Rock
Una activitat que agrada molt al

jovent és l'esport, i una altra és la músi-
ca. Amb aquesta idea es va pensar
d'organitzar un concert de rock amb
l'actuació dels grups: SOMBRAS, ZAK
ZZIAK i CODIGO.

Agenda del mes
Aquesta temporada, com a novetat, us

informem dels partits més interessants
del mes que es disputaran al camp
d'esports:

Primera Regional
26 de setembre
Agramunt G. Gatell - Juneda

10 d'octubre
Agramunt G. Gatell - Pobla de Segur

24 d'octubre
Agramunt G. Gatell - Organyà

El proper dia 12 d'octubre, es
disputarà el VI torneig FIRA DEL TORRÓ
amb la participació de nombrosos clubs
de la província, en les categories de
Benjamins i Prebenjamins. ■

Pretemporada equip Primera Regional.
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ESPORTS CLUB CICLISTA AGRAMUNT

Pedalada llunàtica

A ls que ens agrada la bicicleta,
cada vegada més, ens estimula
la idea d’aconseguir nous

reptes, noves fites que ens portin una
mica més enllà i, això no sempre vol dir
augmentar l’esforç o el patiment, pot ser
perfectament fer coses noves i gaudir de
la nostra passió per la bicicleta des de
perspectives poc habituals. Per això, al
C.C. Agramunt ens vam plantejar
organitzar una pedalada nocturna, que
ens allunyés de la forta calor de l’estiu, i
ens permetés gaudir del nostre entorn
damunt d’una bicicleta de muntanya des
d’un altre punt de vista, LA NIT.

El divendres 27 d’agost, més d’un cen-
tenar de valents, quan la llum del sol ja

havia desaparegut, es van donar cita a la
plaça de l’Església, disposats a gaudir
d’una pedalada apta per a tots els nivells
i edats, hi havia inscrits entre els 7 i 71
anys d’edat. Els únics requisits eren ve-
nir amb bicicleta, portar casc protector
(això sempre!) i un focus de llum o
llanterna que ens ajudes a veure millor el
camí. De totes maneres, l’organització ja
disposava d’un sistema d’enllumenat
comunitari i d’energia quasi infinita, LA
LLUNA, que aquella nit era pràcticament
plena.

Aproximadament vam necessitar dues
hores per recórrer els 18 km d’un
recorregut apte per a tothom, que
circulava per Puigverd d’Agramunt,
Renan, Castellblanc...

Durant tot el trajecte vam rodar
agrupats i sense cap incidència, fent
algunes parades tècniques al llarg del
recorregut per reagrupar-nos i recupe-
rar forces. La col·laboració de la Policia
Local i els Bombers, ens van assegurar
un trajecte tranquil tot i l’important nom-
bre de participants.

Cap a les 23.45h ja tornàvem a ser a
Agramunt i al recinte de les piscines ens
esperava un refrigeri amb coca, xocolata
i refrescs, d’aquesta manera recuperàvem
energies i posàvem fi, amb molt bon
regust, a la primera experiència de
Pedalada Llunàtica.

Moltes gràcies a tothom per la
participació!

P.D.: Recordem que a l’oficina de
turisme es pot passar a recollir l’obsequi
de record.

I a la pàgina web del club, hi podreu
trobar el resum fotogràfic de la pedalada:
www.clubciclistagramunt.net ■
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

TROFEU 24 H. DE FUTBOL
SALA A HIGUERA LA REAL

En primer lloc us volem fer cinc cèntims
de la participació de la secció de futbol
sala en la XVa Edició del Trofeu 24 h. de
Futbol Sala d’estiu, que es va celebrar a
Higuera la Real, els passats dies 31 de
juliol i 1 d’agost respectivament.

L’expedició va sortir el divendres dia
30 d’agost rumb cap a Higuera, per
aquest desplaçament es van llogar dos
furgons per donar una millor cabuda als
jugadors, tècnics i material que necessi-
taven. El mateix divendres els tocava ju-
gar a les 11 de la nit i amb els guanyadors
de l’any passat, però el nostre equip va
jugar molt bé aguantant la pressió que
suposava jugar amb els campions, es va
acabar el partit amb un resultat d’empat
a zero i es va decidir el triomf pel nostre
equip en la tanda de penals, quedant un
resultat definitiu de C.H. AGRAMUNT 3
- C.D. REPILADO 1. L’eufòria va ser
immediata per als jugadors. Després de
menjar alguna cosa, se'n van anar a dor-
mir tres hores, ja que a les cinc de la
matinada els tocava de jugar el segon
partit. En aquest, no van tenir la mateixa
sort i va quedar un resultat de C.D.
ENCINASOLA 7 - C.H. AGRAMUNT 4.
Sempre ens ha quedat el dubte que
potser si no haguéssim anat a dormir
aquelles tres hores, haguéssim estat amb
les aptituds molt més despertes, tal i com
va fer el nostre rival; suposem que també
vam caure en aquest petit error per man-
ca d’experiència en aquest tipus de
campionats. De fet, molts equips ens van
felicitar pel nostre bon joc i després
d’observar el nostre primer partit ens
veien uns del favorits. Ja no vam jugar
més, ja que si no guanyaves dos partits
seguits t’anaven eliminant.

Cal destacar la gran rebuda i l’atenció
que vam tenir per part de tots, de l’Ajun-
tament de la localitat, dels organitzadors
del Trofeu, dels participants i de tota la
població. Moltes gràcies per haver-nos fet
sentir com a casa i gaudir d’un bon cap
de setmana. També volem agrair a
l’Ajuntament d’Agramunt el seu ajut

econòmic per poder suportar millor la
despesa que ens ha suposat aquest
esdeveniment.

INICIEM UNA NOVA
TEMPORADA AL CHA

La majoria dels equips del Club han
començat la pretemporada. Alguns
equips ho han fet més aviat segons el
calendari amb què inicien les seves
respectives competicions. Cada any, com
és habitual, les pretemporades són molt
dures en l’aspecte físic però també són
molt importants per començar amb unes
bones aptituds la temporada, mitjançant
els projectes de treball fets pels seus
tècnics.

Cada temporada és diferent, hi hauran
nous equips i se n’elimina altres, nous
jugadors i altres que marxen, nous
entrenadors, delegats... Els equips que
aquest any formaran part del CHA són
els següents:

En l’apartat d’handbol
Sènior Masculí (3a Catalana)
Sènior Femení (1a Catalana)
Juvenil Masculí (2a Catalana)
Cadet Masculí (2a Catalana)
Infantil Masculí (Lliga Catalana)

Infantil Femení (Lliga Catalana)
Aleví Masculí (Lliga Territorial)
Aleví Femení (Lliga Territorial)

Aquests equips començaran a jugar en
diferents dates del mes d’octubre, falta
concretar els calendaris per part de la
Federació.

En l’apartat de futbol sala

Sènior Masculí
(1a Divisió d’Honor Provincial)

Aquest equip ja podem confirmar que
comença la competició el dissabte 18 de
setembre a casa, amb l’horari fix de ju-
gar sempre a les 16.30 h.

Les altres seccions que formen part
del CHA com l’atletisme, bàdminton,
motociclisme Trial i motociclisme
Motards, també preparen les activitats
del seu programa de Competició.

El Club, juntament amb els seus
entrenadors, hem proposat uns objectius
concrets per als nostres equips, i que en
definitiva han d’assolir juntament amb els
jugadors. Desitgem que amb esforç i
constància per part de tots, puguem
aconseguir tots els objectius i fites
marcades. ■

Equip que va participar a les 24 h. de futbol sala a Higuera la Real.
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ESPORTS PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

Activitats Festa Major i Activigran

X OBERT DE BÀDMINTON

IV OBERT DE
TENNIS TAULA

El Tennis Taula es realitzà el
divendres, en un espai popu-

lar i agradable com és la plaça
del Pou, i amb una participació
que s’atansava al centenar. De
sis a vuit de la tarda, aprofitant
els últims raigs de sol, gairebé
tothom va provar sort amb la
pala. La franja d’edat parti-
cipant fou molt extensa. Les
classificacions quedaren així:

• Fins a 10 anys:
1r Júlia Solé
2n Gerard Amigó
3r Xavier Sangrà
4t Ricard Boncompte

• D’11 a 14:
1r Sergi Bertran
2n Marc Fernàndez
3r Marc Viles
4t Genís Guixé

• De 15 a 17:
1r Albert Marsol
2n Roger Perucho
3r Marc Martín
4t Josep Anguera

• 18 o més:
1r Manel Grau
2n Oriol Pla

Dos petits participants que també van jugar a bàdminton.

Imatge de la plaça del Pou en un moment de la competició.

El dijous 2 de setembre, al
pavelló municipal d’esports, se
celebrà l’Obert de bàdminton
de la Festa Major. Aquest obert
porta celebrant-se deu anys, i
ja és un clàssic de la vigília. La
participació fou notable.

Cal destacar, a més, el
caràcter lúdic que adquirí la
competició. Tots els partici-
pants van marxar satisfets per
l’estona gaudida. La classi-
ficació final en les diferents
categories fou la següent:

• Fins a 10 anys:
1r Xavier Sangrà
2n Jordi Farré
3r Genar Esteve
4t Mohamed Amin

• D’11 a 14:
1r Adrià Vidal
2n Eloi Díaz
3r Oriol Padullés
4t Samir Hanafi

• De 15 a 17:
1r Marc Martín
2n Roger Perucho

• 18 o més:
1r Albert Marsol
2n Marc Noró
3r Francesc Torra
4t Jordi Lluch

Categoria femenina:
1r Maite Ruiz
2n Mònica Fernàndez
3r Rocío Ruiz
4t Sílvia Puigarnau
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L'ACTIVIGRAN de la temporada passada va ser tot un èxit.

ESPORTS PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

3r J.M. Morenate
4t Ricard Boncompte

Categoria femenina:
1r Montserrat Soler
2n Clara Gregori
3r Laura Roca
4t Betina Costafreda

LA CURSA DE LA
FESTA MAJOR

El dissabte al matí es realitzà
la cursa. Davant de la plaça de
l’Església es produïa la sortida,
per després anar recorrent el
casc antic. Es tracta, doncs,
d’una cursa de marcat caràcter
popular i/o cultural. Tots els
participants van ser valorats
amb un obsequi. Fins i tot,
l’organització, va voler oferir
un trofeu al participant més
jove, i també al més gran,
invitant així als dos a una
pròxima participació. Els
primers classificats van ser:

Categoria masculina

• Fins a 7 anys:
1r Sergi Tarruella
2n Armand Ortiz
3r Gerard Tarruella

• De 8 a 14:
1r Eloi Díaz

2n Xavier Verdejo
3r Genís Guixé

• De 15 a 99:
1r Gerard Creus
2n Joan Cuñat
3r Ramon Bovet
4t Francesc Galan

Categoria femenina

• Fins a 7 anys:
1r Iris Marrot
2n Magalí Ortiz
3r Júlia Marrot

• De 8 a 14:
1r Laura Roca
2n Ivette Penella
3r Rocío Ruiz

• De 15 a 99:
1r Maite Ruiz
2n Josefina Rovira
3r Núria Sorribes

ACTIVIGRAN 2004-05

El proper 27 de setembre
s’iniciarà una nova tempora-

da de l’Activigran. Aquesta és
una activitat adreçada a la gent
gran, amb un caràcter social,
lúdic i esportiu.

Es realitza activitat física
de manteniment a través
d’exercicis i jocs. A més a més
s’estableixen tot un conjunt
de relacions socials molt
enriquidores, així com hàbits
esportius molt saludables.

Aquesta activitat es realitza
tots els dilluns i els dijous de
cinc a sis de la tarda. ■
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