
Nacho Armillas obté el 
premi a l’esportista més 
destacat de Roses del 2013

POLIESPORTIU. LA SEGONA NIT DE L’ESPORT VA OMPLIR DISSABTE EL TEATRE MUNICIPALY

ropa i d’Espanya de motonàutica i 
que no ha pogut lluitar pel mundial 
per una lesió, va rebre dissabte el 
premi d’Esportista més destacat 
de l’any de Roses, en el transcurs 
de la segona Nit de l’Esport. Ar-
millas, nascut a Besalú però que 
fa molts anys que competeix per 
al GEN de Roses, va superar a la 
votació final l’atleta Xavi Llamas 
i el taekwondista Joan Jorquera. 

PREMIATS. A la imatge els guardonats a les diferents categories de la segona Nit de l’Esport de Roses ÀNGEL REYNAL
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Joel González rep 
el Premi Nacional 
de l’Esport
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El figuerenc Joel González, en 
categoria masculina, i Marina 
Alabau, en la femenina, van rebre 
ahir el Premi Nacional de l’Esport 
2013. L’altempordanès, Premi 
Don Felip de Borbó, va confir-
mar dilluns que passarà per la 
sala d’operacions el proper 10 de 
desembre. 

Alfred Herrero i Geluk, 

sisens a la Roca del Vallès

AGILITY. PUNTUABLE PER AL CAMPIONAT DE CATALUNYAY

INICIACIÓ ESTÀNDARD. A la imatge, Alfred Herrero amb Geluk
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Alfred Herrero amb Geluk (Club 
d’Agility Els Dimonis de Bàscara) 
es van classificar en sisena posició 
en la categoria Iniciació, modali-
tat estàndard, a la vuitena prova 
puntuable per al Campionat de Ca-
talunya de la FCAG, que va tenir 

lloc a la Roca del Vallès. A la Divi-
sió d’Honor, Jordi Cros amb Suen 
Delfluvia no van poder repetir an-
teriors actuacions i es van haver de 
conformar amb la 25a posició. La 
propera cita per als representants 
del CA Els Dimonis de Bàscara tin-
drà lloc a Vilanova del Vallès el 14 
i 15 de desembre. 
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El Bàscara supera amb 
autoritat el Torrelavega (5-1)

TENNIS TAULA. DIVISIÓ D’HONOR FEMENINAY

Victòria balsàmica del CTT Bàs-
cara femení sobre un fluix Torre-
lavega, que és cuer de la Divisió 
d’Honor (5-1). Les altempordane-
ses van obtenir la tercera victòria 
de la temporada i se situen en cin-
quena posició de la classificació 
amb un balanç equilibrat, i amb 
opcions de lluitar per les posici-
ons capdavanteres.

Mariona Sáenz, Mireia Badosa i 
Marta Alech van guanyar els seus 
primers individuals i van situar 
un 3-0 impossible de remuntar 

per al rival. Nídia Pérez va sor-
prendre Badosa i va sumar l’únic 
punt visitant, abans que Sáenz i 
Alech dictessin sentència.

A Tercera Estatal masculina, 
derrota a casa contra el Vilablareix 
(3-4). Hurtós va cedir davant Ivan 
Martínez (0-3), Alech es va desfer 
de Pèlachs (3-0), Prat va caure amb 
Quesada (2-3) i Alech no va poder 
superar Martínez (0-3). Els basca-
rencs es van refer de l’1-3 advers i 
van forçar el desempat gràcies als 
triomfs d’Hurtós sobre Quesada 
i de Prat davant de Pèlachs, però 
el doble va ser visitant. 
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“Moltes gràcies a Roses i al GEN, 
gràcies de tot cor”, va dir Armillas 
instants després de rebre el guar-
dó com a esportista més destacat 
del 2013 a Roses.

L’acte, que es va celebrar dissabte, 
va omplir les prop de 400 localitats 
del Teatre Municipal de Roses. A 
banda d’Armillas, els altres pre-
miats de la Nit de l’Esport van ser 
l’Associació Escolar Illa de Rodes 
(promoció de l’esport), Dolors Pujol 
(trajectòria esportiva), el sènior fe-
mení del CB Roses (equip més des-

tacat de l’any) i Joan Jorquera (pro-
jecció esportiva). La menció espe-
cial va ser per al periodista Arturo 
López, responsable de la pàgina 
web viladeroses.cat.

L’alcaldessa de Roses, Montse 
Mindan, també va destacar en el 
seu parlament final el rosinc Ma-
verick Viñales, campió del món 
de Moto3, que no va poder ser a 
la festa, ja que havia de participar 
a la gala de la FIM a Mònaco. “No 
podem obligar un gran esportista 
i millor persona”, va dir. 

El TT Tramuntana derrota 

l’Esparreguera a domicili

TENNIS TAULA. SEGONA DIVISIÓ ESTATALY

L’equip de Segona Estatal mas-
culina del TT Tramuntana va 
aconseguir una important vic-
tòria a la pista del CETT Espar-
reguera (3-4). El triomf manté els 
figuerencs a les posicions capda-
vanteres del seu grup.

Jordi Saguer va liderar de nou 
l’equip altempordanès amb dos 
punts, i Joni Díaz va forçar el partit 
de desempat quan el Tramuntana 
perdia per 3-2. En el doble, Saguer 
va demostrar de nou la seva supe-
rioritat i, ben secundat per Díaz, va 

donar el triomf a l’equip de Figue-
res. Va completar l’equip Gerard 
Pujadas, que no va puntuar.

A Tercera Estatal, nova derrota 
després d’un enfrontament molt 
igualat. Els altempordanesos van 
caure contra el CTT la Bisbal per 
2-4. Jaume Muntada i Antonio Oña 
van sumar un punt cadascú, però 
no va ser suficient per puntuar, ja 
que es van veure sorpresos pel joc 
defensiu de Pibernat, que els va 
superar a tots dos. Amb 2-2, Sergi 
Grau va tenir opcions davant S. 
Artacho, però el triomf va caure 
del costat visitant. 
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