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La duatl ó marca 
un festi u cap de 
setman a en qué 
l'espor t és el rei 
A Alpicat, Sant Sebastiá és, 
sinónim d'esport a tota máqui-
na. Com a estendard, la quar-
ta duatló, que estrena un cam-
pionat de bombers. Els millors 
atletes i ciclistes es posaran a 
prova en un recorregut mes 
llarg, que obliga a correr 6,5 
quilometres pels camins de 
Phorta, pedalar 19 km i recor-
rer de nou 3,2 km. Altres, 
pero, optaran per la modalitat 
popular, que inclou 3 km de 

cursa atlética i 6,5 de BTT. Els 
organitzadors aspiren a mobi-
litzar uns 500 corredors a la 
prova, a la qual assistirá el pre-
sident de la Federació Catala-
na de Fútbol, Jordi Casáis, i 
Patleta Jackson Quiñónez, tot 
donant el tret de sortída a la 
cursa, apunten fonts de l'ajun-
tament. 

Atletisme i ciclisme conviu-
ran el cap de setmana amb el 
patinatge, básquet, fútbol o 
vólei, tot presentant oficial-
ment el club local. L'agenda re-
serva, a mes, un espai per les 
exhibicions, des de tai-txi i ball 
country fins funky, passant peí 
trial. I una processó i el ball 
aportaran la nota mes tradicio-
nal de les festes. 

Es preveu que Jackso n Quiñóne z don i el tret de sortid a a la prova . 

DISSABTE16 
11.00 Exhibido de patinatge a 
carree de l'APA del CEIP Dr. Seres 
d'Alpicat.AI pavelló d'esports. 
11.30 Inicí de la tradicional pro-
cessó en honor al patró Sant Sebas-
tiá. 
12.00 Partit d'hoquei sobre patíns 
de categoría infantil, entre l'Hoquei 
Club Alpicat i el Cerdanyola B.Al pa-
velló d'esports. 
13.00 Partit d'hoquei sobre patins, 
categoría escola, entre l'Alpicat i el 
Vila-Sana.AI pavelló d'esports. 
16.15 Partit d'hoquei sobre patins, 
categoría prebenjamina, entre l'Al-
picat i el Vilasana. Al pavelló d'es-
ports. 
16.30 Exhibido de trial a carree del 
pilot Adriá Albejano. Al pare muni-
cipal. 
17,30 Partit d'hoquei sobre patins, 
corresponent a la categoría benja-
mina, entre l'Alpicat i el Vila-Sana. Al 
pavelló d'esports. 
18.45 Partit d'hoquei sobre patins, 
corresponent a la categoría alevina, 
entre l'Alpicat i el Juneda. Af pave-
lló d'esports. 
19.00 Sessíó de ball de Sant Sebas-
tiá a carree del grup Café Latino. En-
trada gratuita. 

DIUMENGE17 
De les 09,30 a les 14.00 IV duatló 
a Alpicat, organítzat per la regidoría 
d'Esports i coorganitzat peí Club Ex-
cursionista Alpicat. Modalitat de 
duatló popular i duatló. Al pare del 
Grao. 
10.00 Inici del tercer triangular de 
bitlles entre els equips de l'Alme-

L'hoquei , un deis protagonistes . 

nar CB, Almacelles CB i Alpicat CB, 
organítzat peí Club de Bitlles. Al pa-
ti del casal. 
10.00 Partit de básquet de catego-
ría infantil masculí, entre el CB Al-
picat i el Sícoris. Al pavelló d'es-
ports. 
11.45 Partit de básquet de catego-
ría cadet masculí entre el CB Alpi-
cat i el Cervera. Al pavelló d'es-
ports. 
16.00 Inici del partit de fútbol 
amateur entre el Club Atlétic i l'Al-
menar. 
16.00 Presentació oficial del club 
de vólei Alpicat. 
Disputa de partits de voleibol, de 
totes les categories, entre els 
equips d'Alpicat i els equips convi-
dáis. Al pavelló poliesportiu de la lo-
calitat. 
A continuació, exhibido de tai-txi i 
ball country, a carree de l'associacíó 
cultural de dones. d'Alpicat. Al pa-
velló. 
Tot seguit, exhibido de funky a 
carree de l'APA del CEIP Dr. Seres 
d'Alpicat. 
1930 Partit de básquet de catego-
ría Primera catalana entre el CB Al-
picat i Terrassa. Al pavelló municipal 
d'esports. 
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