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ESPORTS
JOCS MUNDIALS DE POLICIES I BOMBERS

Els policies i bombers de la comarca de
l’Anoia, a punt per prendre part als jocs

Maquinària Hostaleria
i Alimentació, S.L.

MANUEL HIDALGO

REDACCIÓ/Igualada

Demà començarà a Barcelona
la desena edició dels Jos Mundials de Policies i Bombers que tindrà representació anoienca. D’aquesta manera, de Piera hi prendran part tres policies mentre
que Igualada estarà representada per nou efectius del parc de
bombers així com diferents policies d’Igualada, Montbui i Vilanova.
Els bombers igualadins que seran presents en aquests jocs seran els següents: Andreu Rivera
prendrà part en la prova de pujada d’escales, que es durà a terme
a la Torre Mapfre, així com també les curses d’orientació; Josep
Hernández, que competirà en la
modalitat de motocròs; Xavier
Jovani ho farà en BTT i futbol,
Vicenç Giralt i Lluís Vilagines
competiran en la prova de triatló
individual, mentre que per
equips ho faran Antoni Méndez
(atletisme), Oscar Labraña (ciclisme) i Marc Tolosa (natació).
Antoni Jiménez, per la seva part,
competirà en esquaix, Alfred
Bou participarà en la modalitat
de tir, mentre que Josep Maria
Gual serà present a la disciplina

Els bombers d’Igualada. Estan a punt per participar en aquests jocs mundials

de ciclisme en carretera i escalada. Pel que fa als policies igualadins, cal destacar la presència de
Jordi Fernández Patiño que
prendrà part per quarta vegada
com a participant dels jocs.
D’altra banda, cal destacar l’equip que prendrà part en futbol,

format pels igualadins Jordi Toribio (mosso d’esquadra) i els policies locals Juanjo Gracia, Àlex
Kiesel i Paco Pacheco, de Montbui. L’entrenador és Joan Palomeque, ajudat per Candido Garrancho. Per la seva part, el policia
de Montbui Jordi Agut prendrà

part en la competició de futbol
sala. També cal destacar els policies de Piera Ricardo López Hernández (motociclisme), José Antonio Navarro Navarro (tir) i Basilio Getafe Ramírez (BTT), així
com Alejandro de Vilanova del
Camí .

AUTOCRÒS

El CE Gas a Fons organitza demà la segona edició
de l’Autocròs de Masquefa al circuit de la Pedrosa
ARXIU/CE G. A F.

REDACCIÓ
Masquefa

L’entitat Gas a Fons de Masquefa organitzarà demà,diumenge, la segona edició de l’Autocròs
que es disputarà a l’antic circuit
de la Pedrosa i on ja s’hi han inscrit trenta-tres pilots.
La jornada començarà a les vuit
del matí, on fins a les nou es durà
a terme la verificació dels cotxes.
Posteriorment,des de les nou fins
a dos quarts de deu del matí es farà el Brtiefing. La primera mànega començarà a tres quarts de
deu del matí, mentre que des de
les onze a les dues es durà a terme la segona. Finalment, la final
s’ha previst que es dugui a terme
des d’un quart d’una del migdia
fins a un quart de dues.
Un cop s’acabi la cursa es durà
a terme el lliurament de trofeus
per als tres primers classificats,així com també petits obsequis per
a tots els participants.
Cal apuntar que hi haurà un
servei de bar on es vendran begudes fresques i entrepans.
El VE Gas a Fons és una entitat
formada per un colla d’amics,
molt afeccionats a l’autocròs,que
pretenen aconseguir que la gent
s’afeccioni per aquesta modalitat
automobilística. D’aquesta manera esperen poder dur a terme
més edicions a Masquefa.

Instal·lació completa
de Bars, Cafeteries,
Restaurants, cuines
industrials,
alimentació…
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Autocròs de Masquefa. Enguany es disputa la segona edició de l’activitat

