MÉS ESPORT · 27

L’ESPORTIU. DIVENDRES, 14 DE NOVEMBRE DEL 2014

BREUS

Natació. La prova, corresponent al circuit
Girosona, es va fer a la piscina de Sant Ponç

Un debut immillorable
del Mifas. El Válida Sin

El Trofeu Sant Narcís,
amb 500 nedadors
L’Esportiu
GIRONA

La piscina de Sant Ponç,
del GEiEG, va acollir el trofeu Sant Narcís de natació, corresponent al circuit Girosona de natació i
disputat en dues sessions,
en les quals van participar
500 nedadors de quinze
clubs. A més del gironins,
van disputar el trofeu el
Terrassa, el Cervera, el
Vic, el Torelló, el Centelles
i el Martorell.
Un total de 326 nedadors de les categories infantil, júnior i absoluta

van competir en la sessió
matinal, amb victòries de
Gerard Martí Òscar Saura
i Laia Coma (CN Olot) en
100 m esquena, 200 m estils i 100 m lliures; Meritxell Font (GEiEG) en 100
m esquena i Clàudia Torrent i David Salvadó (CN
Banyoles) en els 100 m
braça. Surribes (Castellfollit) i Huete (Olot) van ser
segons en les seves proves.
En la sessió de tarda per
a les categories més joves
van prendre-hi part 212
nedadors que, en l’entrega
de premis, van provocar
una gran afluència de pú-

Barreras va estrenar-se
amb victòria el cap de
setmana en la lliga estatal de bàsquet en cadira
de rodes contra el CEM
L’Hospitalet (52-37) en
un partit disputat a Fontajau. En la segona jornada, visitarà la pista del
CAI Promesas, a Saragossa. ■

La Volcanolimits Bike,
diumenge a Olot. La se-

Una de les sortides de la sessió de tarda ■ L’ESPORTIU

blic amb familiars i acompanyants a la piscina. Els
millors dels clubs gironins
van ser del Castellfollit,

amb tres victòries, seguits
del Figueres i el GEiEG,
amb dues i del Platja
d’Aro, amb una. ■

Alpinisme. L’escalador rebrà un homenatge en la 32a
edició, amb una secció competitiva amb 36 pel·lícules

Bridwell, a Torelló
Marc Salgas

Taula rodona

TORELLÓ

—————————————————————————————————

Jim Bridwell, l’escalador de
70 anys ■ FESTIVAL TORELLÓ

look hippie i la seva actitud despreocupada van
trencar amb tots els estereotips del gremi– rebrà
un homenatge el dijous 20
(21h) i participarà en un
col·loqui el dissabte 22 (16
h). Serà la seva segona visita a Torelló, després de la
que va fer el 2002, amb
motiu del vintè aniversari
del festival, que aquell any
també va reunir, entre
d’altres, Kurt Diemberger,
Tomaz Humar i Cesare
Maestri.
36 pel·lícules a concurs
L’organització de Torelló
ha fet una tria de 36 pel·lícules entre les 104 que

Entre les activitats del
festival destaca la taula
rodona Dones: competir
a muntanya, que reunirà
Núria Picas, Mireia Miró i
Emma Roca. El debat
tindrà lloc demà al cine
El Casal (18.30 h) i girarà
al voltant de les motivacions i de les dificultats
de conciliar la vida familiar amb les curses. També tindrà lloc la conferència Emili Juncadella.
Grimpades i ascensions
(1908-1927), amb projecció en 3D de les seves
fotografies.

s’han presentat a la secció
competitiva, eix vertebrador del que és considerat
un dels festivals de cinema
més importants del món
en el seu gènere. Dues de
les pel·lícules seleccionades són catalanes: Joana.
Pels camins dels matxos,
d’Isaac Moreno (divendres 14, 21.30 h), i Pioners, de Miquel Pérez i Miquel Vilaplana (divendres
21, 21 h). Les projeccions
es faran al llarg de tot el
festival al teatre Cirvianum. La jornada de clausura, el 23, es tornaran a
projectar les pel·lícules
guanyadores en tres sessions (11.30, 16 i 19 h). ■
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Jim Bridwell va revolucionar l’escalada moderna el
1975 amb la primera ascensió en menys de 24 hores a la via The Nose, que
va fer juntament amb Billy
Westbay i John Long. L’escalada a la via més famosa
de l’imponent The Capitan (880 metres verticals
de granit) el va convertir
en tot un mite del Parc Nacional de Yosemite, on va
arribar a obrir un centenar d’itineraris d’una dificultat mai vista fins aleshores. L’escalador nordamericà es va convertir en
l’ànima de Yosemite i va
fer del Camp 4, la zona
d’acampada d’aquest parc
nacional californià, un lloc
de pelegrinatge per als escaladors de tot el món. Les
seves incursions a la Patagònia, l’Himàlaia i els Alps
–sempre amb l’objectiu de
realitzar activitats d’alt nivell– van contribuir a convertir-lo en un dels grans
noms de la història de l’escalada.
Bridwell, que ara té 70
anys, serà el principal protagonista de la 32a edició
del Festival de Cinema de
Muntanya i d’Aventura de
Torelló, que s’inaugura demà i dura fins al diumenge
23. L’iconoclasta escalador nord-americà –el seu

gona edició de la cursa,
que l’any passat va aplegar 500 participants –el
triomf va ser per a Oriol
Colomé (Bicis Esteve) en
la volta llarga–, es disputarà aquest diumenge a
la Vall d’en Bas en els
seus formats Race i Challenge i amb un nou cir-

cuit, des del qual es podran veure els deu cràters del Parc Natural de
la Zona Volcànica de la
Garrotxa i l’entorn de la
Fageda d’en Jordà. És de
50 quilòmetres i té un
desnivell acumulat superior als 3.000 metres. ■

36è campionat internacional d’atletisme de
fons del Ripollès. La
tradicional mitja marató
que cobreix el recorregut
circular entre Ripoll i
Sant Joan de les Abadesses es disputarà diumenge, amb sortida a
les 10 del matí de la carretera de Barcelona. Minuts més tard, es donarà
la sortida a la tercera
cursa Ripoll Bressol de
Catalunya, de sis quilòmetres. ■

