
El golfista de Moià Adrià Ar-
naus ha estat escollit millor juga-
dor català de golf del 2017. Un pre-
mi que atorga l'Associació Catala-
na de Periodistes Jugadors de Golf
(ACPJG) des del 2015.

L'acte d'entrega del trofeu va te-
nir lloc al Club de Golf Terramar
de Sitges, on es va disputar el tra-
dicional Torneig de Nadal de
l'ACPJG, el qual va aplegar més de
80 jugadors, entre periodistes, es-
pònsors i convidats que van gau-
dir del camp de Terramar. El pre-
mi va ser entregat per Ramon No-
gué, president de la Federació Ca-
talana de Golf, i pel president i vi-
cepresident de l'Associació Cata-
lana de Periodistes Jugadors de
Golf, Jordi Casoliva i Jordi Ríos. 

Arnaus va ser guardonat com a
reconeixement de la seva fita de
guanyar, com a amateur, un cam-
pionat professional de tant nivell
com és l'Alps Tour. D'aquesta ma-
nera, el golfista moianès va acon-
seguir, ja com a professional, el
bitllet per competir al Challenge
Tour que s'iniciarà el 2018.

Agraït i emocionat
L'alegria d'Arnaus va quedar pa-
lesa en l'entrega del guardó per un
jugador que ha demostrat millo-
rar a passos gegants en molt poc
temps. Així, el de Moià es va mos-

trar agraït i emocionat per rebre
un premi que, en edicions ante-
riors, va ser atorgat a grans noms
del golf català, com Pablo Larra-
zábal i Carlos Pigem. Arnaus va
manifestar que, aquest premi «és
una motivació més al seu salt al
golf professional».

El gran 2017 del golf estatal va
fer que passés desapercebuda la

irrupció d'aquest esportista for-
mat entre Can Cuyàs, d'on el seu
pare n'era el gerent, i Moià, per
acabar curtint-se a la Texas A&M
University, en la qual es va llicen-
ciar en finances fa tot just un any.

Arnaus té clar els aspectes a mi-
llorar de cara al 2018. «Em falten
coses, sobretot de 130 metres cap
avall». Tot i això, el moianès té

moltes expectatives posades en el
2018. No donaria res per signat,
però té clar que a la gala de l'any
següent arribarà com a jugador de
l'European Tour. «Sé que estaré
allà, no sé si l'any vinent o abans».
Per això, hauria de guanyar un
dels torneigs que disputi com a
convidat. Una fita la qual se sent
capaç d'assolir.
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El moianès Adrià Arnaus és reconegut
com a millor golfista català de l’any
El reconeixement l’atorga l'Associació Catalana de Periodistes Jugadors de Golf des del 2015

ARXIU PARTICULAR

D’esquerra a dreta, Ramon Nogué, Adrià Arnaus, Jordi Ríos i Jordi Casoliva

 La nedadora manresana Queralt Velasco, del CN Terrassa, va finalitzar en
segona posició infantil, per darrere de la seva companya de club Aida López,
a la 108a edició de la Copa Nadal de Barcelona, organitzada pel CN Barcelona
a les aigües del Port de Barcelona. En aquesta edició es va recuperar el re-
cor-regut habitual, que consisteix en llençar-se des de dalt d'una embarcació
que es troba a uns 200 m de distància del Port de Barcelona, a peus del mo-
nument de Colom de la ciutat comtal. Més de 200 nedadors van participar en
aquesta tradicional travessa.

Queralt Velasco obté el segon lloc a la Copa Nadal
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CN MINORISA/CN L’HOSPITALET
CN L’HOSPITALET. L Puig-
gròs, R Solernou, A Casasayas 1,
A Toribio, C Puerta 1, E Noguera

1, L Muns 3, J César, A Bisbal 2, I Peirón i M Sala.
L’HOSPITALET. L Contreras, M Pérez 1. L Pizarro,
I Garcia, A Sánchez, N Aparicio 2, I Guix 2, E Bernar-
do. AÀRBITRES. J. Timblau i J. Lloret 
PPARCIALS:3-2, 2-1, 2-1, 1-1.

El CN Hospitalet va oposar una
forta resistència a un CN Minorisa
femení que ja era primer de grup
matemàticament abans del partit,
però que referma el seu liderat a
la Lliga Catalana absoluta. 

El primer quart va estar dispu-
tat, amb un parcial de 3-2 per a les
locals. Només començar el segon
període, les hospitalenques feien
l'empat a tres en aprofitar una ju-
gada en superioritat numèrica.
De la mateixa manera, Puerta tor-
nava l'avantatge a les de Peirón,
que de la mà de Muns aconse-
guien arribar al descans amb dos
gols d'avantatge (5-3).

A la represa i després del canvi de
camp, les del CN l'Hospitalet es
van tornar a apropar (5-4). Tot i
això, en aquest punt del partit, les
manresanes van posar una marxa
més i van trencar el resultat a favor
seu. Bisbal i Noguera feien que
s'arribés als darrers vuit minuts

amb tres gols d'avantatge per a les
locals (7-4).

Un avantatge que es va ampliar
gràcies a la diana de Bisbal. Les vi-
sitants només van poder reduir el
resultat en un gol i van assolir un
gran resultat davant el líder del
grup.

8 5

WATERPOLO/PRIMERA CATALANA

GASPAR VENTURA MANRESA

El CN Minorisa femení manté 
el domini a la Primera Catalana

SIMÓN NOGUERA

Les manresanes no ho van tenir fàcil però van dominar el marcador

Entre avui i demà, l’estació ce-
retana de la Molina acollirà la vui-
tena edició del Memorial Albert
Pardo, organitzat per la Federació
Catalana d'Esports d'Hivern
(FCEH) i La Molina Club d'Es-
ports (LMCE). L'esdeveniment
rendirà homenatge al periodista
especialitzat en esports d'hivern,
mort el 2010.

En global, es realitzaran FIS (in-
ternacionals) d'eslàlom masculi-
nes i femenines, en les quals par-
ticiparan les categories sènior, ju-
venil i juvenil II. Els deu esportis-
tes d'esquí alpí de la Reial Federa-
ció Espanyola d'Esports d'Hivern
també participaran. 

El Memorial Albert Pardo serà
l'última prova que els esportistes
d'esquí alpí de la federació espan-
yola disputaran a la Molina, la dar-
rera prova abans d'anar als Jocs
Olímpics de Pyeongchang 2018.
Ambdós equips, tant el masculí
com el femení, tornen a una pista
estatal després d'una llarga gira de
competicions entre Escandinàvia
i els Alps.

De la mateixa manera que en
l'edició anterior, el Memorial
constarà de dos dies de competi-
ció, en els quals es realitzarà,
aquest cop, les proves d'eslàlom.
L'any passat la ubicació escollida
va ser l'estació d'Espot, en la qual
es van realitzar proves de gegant.

ESQUÍ ALPÍ
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El Memorial Albert
Pardo reuneix els
millors esquiadors
estatals a la Molina
abans dels Jocs
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