
Els organitzadors del quart Tro-
feu Isa Muro, un torneig de dobles
per a tennistes veteranes, van pre-
sentar aquesta nova edició que s’i-
nicia avui a les instal·lacions del CT
Manresa.  Com va explicar l’orga-
nitzadora del torneig, Montse Moll,
al torneig participaran  parelles,
dues més que en l’edició anterior,
i hi haurà Encarnita Gómez, a
d’Espanya de més de  anys, i Ma-
ribel Elías, a estatal de més de .

Abans d’iniciar pròpiament la
presentació del torneig, el presi-
dent de l’entitat, Maurici Algué, va
fer un balanç del mandat. Segons
Algué, la massa social ha crescut el
, i les estades esportives, «quan
a Catalunya han caigut el »,
han crescut el  . 

El torneig recorda cada any la fi-
gura d’Isa Muro, una sòcia del CT
Manresa que havia estat a la jun-
ta directiva. El seu marit, Josep Al-
sina, és el propietari de l’empresa

Firma, que patrocina el torneig,
juntament amb Motor Cadí, entre
altres. Alsina va recordar que el tor-
neig es mou «per la il·lusió» i no per
ser una competició. «Persona-
ment, la Isa sempre volia guanyar.
La seva il·lusió era conèixer gent,
fer amics, jugar a tennis... L’espe-
rit del torneig ha de ser aquest», va
aclarir. L’empresari manresà no
vol que la crisi sigui un obstacle.
«No hem de tenir psicosi, l’amis-
tat i la il·lusió han d’estar per sobre,
m’encarregaré que no falti res», va
finalitzar.

Avui, a les . h, comencen els
partits en ronda prèvia, demà es ju-
garà tot el dia i diumenge al matí
hi haurà les finals. Moll va explicar
que hi haurà parelles de tot l’estat,
de Bilbao, de València, de Ma-
drid... L’organitzadora va recor-
dar que Sandra Fernández, gua-
nyadora l’any passat, prendrà part
al torneig sense Carmen Perea, que
ara és la màxima responsable del
tennis femení estatal i, tot i que as-
sistirà a les finals, no podrà jugar.

TENNIS

REDACCIÓ | MANRESA

El Trofeu Isa Muro s’inicia
avui amb 37 parelles

Joan Prat, Josep Alsina, Montse Moll i Maurici Algué a les instal·lacions del Club Tennis Manresa

JOSEP ROJAS

La santjoanenca Ariadna Pun-
tí i la martorellenca Melodie Pul-
garin formaran part de la selecció
catalana de gimnàstica artística
que s’enfrontarà el  d’octubre vi-
nent a Cuba, una trobada amisto-
sa que se celebrarà a la zona es-
portiva de la Mina de Sant Adrià de
Besòs. Entre aquestes seleccio-
nades s’hi troben Ariadna Puntí,
del gimnàs Egiba, i Melodie Pula-
garin, que hi va com a indepen-
dent. Ambdues gimnastes han
demostrat una progressió espec-
tacular les últimes temporades.

El combinat català femení serà
format per Sara Cusó, Cristiana Mi-
ronescu, Ariadna Puntí, Clàudia
Vila, Melodie Pulgarin i Thais-
Soha Escolar, i del masculí hi par-
ticiparan Adrià Alonso, Eduardo
Bermejo, Javier Gómez, Rubén
López i Enrique Navarro. Aquests
noms són els que han estat desig-
nats per a la trobada, que és prè-
via als Campionats del Món de
Gimnàstica Artística de Londres.

Cuba està recuperant el seu ni-

vell competitiu que tenia als anys
 i la selecció catalana té la ma-
joria de gimnastes de gran nivell i
marxen amb l’estatal. Per tant, la
trobada serà de molta intensitat.

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
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Puntí i Pulgarin seran 
a la trobada entre la
selecció catalana i Cuba

Breus

Diumenge se celebra la setena
edició de la caminada de la Fira de
Sant Miquel, a Santpedor. És una
caminada gratuïta de  quilò-
metres amb sortida a les . ho-
res de la plaça del Sindicat.
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La caminada de la Fira de
Sant Miquel, diumenge

EXCURSIONISME
El manresà Ignasi Pubill, de l’e-

quip Cjam, demostra en les dar-
reres curses que és un dels ciclis-
tes júniors catalans amb més pro-
jecció. En el memorial Gabriel
Bosch, en un circuit urbà per Sant
Joan Despí, va ser sisè, mentre
que en el Trofeu Mossèn Borràs,
sobre uns  quilòmetres per Vi-
lanova del Camí, va ser quart, just
darrere tres ciclistes de l’equip rus
anomenat Lokomotiv.
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Ignasi Pubill confirma 
la seva gran projecció

CICLISME

La santjoanenca Ariadna Puntí

ARXIU/EGIBA

L’atleta manresana Mònica Cle-
mente va obtenir dues victòries,
l’una en javelina i l’altra en perxa,
a la segona jornada del Trofeu
Promoció de Catalunya. En aques-
ta ronda, el CA Manresa i el CA
Igualada van fer un bon paper a
l’estadi Moisès Llopart del Prat de
Llobregat i van obtenir un bon
grapat de punts i intentaran man-
tenir la seva projecció.

El CA Manresa va obtenir la
tercera posició general després
de la segona jornada, tot i no tenir
els benjamins i els alevins. El club
manresà va obtenir , punts,
que afegits a la primera jornada fan
,. Demà es disputa la tercera
jornada a les pistes de Mataró.

Dels resultats dels atletes del
CAM van destacar les victòries de
l’atleta manresana Mònica Cle-
mente en javelina (, metres) i
salt en perxa (, metres) en in-
fantil. Pel que fa el triple salt cadet,
les manresanes van assolir un tri-
plet amb Jennifer Lasierra al pri-
mer lloc, Laura Clemente en segon
i Anna Valdeolivas a la tercera po-
sició. Les germanes Aina i Queralt
Ibáñez van pujar al podi en pri-
mera i tercera posició, respectiva-
ment, als . metres marxa en
categoria infantil femení. Altres
posicions de podi van ser les in-
fantils Paula Raul i Laura Manu-
bens, segona i tercera als  metres
llisos; Gerard Laymon, segon en
perxa infantil; Lluc Rosell, segon en
javelina infantil; Núria Tió, terce-
ra als  metres llisos cadet, i

Guillem Ibáñez, segon als  me-
tres tanques i tercer als  metres
llisos infantil.

El CA Igualada va obtenir un
bon nombre de punts, que el si-
tuen, ara per ara, vuitè a la gene-
ral per equips amb un total de 
punts, després d’haver-se disputat
aquesta segona jornada al Prat.

De l’entitat igualadina, en la se-
gona jornada van destacar els se-
gons llocs d’Ariadna Ramos en
pes cadet, Cristina Fernández en
javelina infantil i Elisabet Calleja en
perxa infantil. L’infantil Albert Ro-
vira va ser quart a la quarta sèrie
dels  metres llisos i Jordi Yoshi-
nori va ser segon de la cinquena
sèrie. Rafael Hompanera va ser
quart als . metres obstacles in-
fantil i Marc Sánchez va ser vuitè
al salt de llargada cadet.

ATLETISME
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L’atleta del CAM Mònica Clemente en el seu salt de perxa

CAM

La presentació del torneig
també va servir perquè Mau-

rici Algué presentés el nou gerent
del Club Tennis Manresa, Joan Prat,
de 46 anys, que sempre ha estat
lligat a l’esport i fa 15 anys que és
soci del club manresà. Per a Algué,
«Joan Prat té el perfil que buscà-
vem, és programador informàtic i
s’adapta totalment al que volíem.
És el candidat que vam preferir i ja
forma part del nostre equip». Per
la seva banda, el nou gerent va ex-
plicar que era un «orgull com a
soci» i que tenia una «immensa
il·lusió en aquest projecte, una il·lu-
sió que s’ha de veure en qualsevol
racó del club perquè som en una
etapa de creixement». Prat va con-
vidar tothom a visitar les instal·la-
cions d’un club «obert, viu, actiu i
participatiu».

�

Joan Prat, nou gerent
del CT Manresa

Clemente obté dues victòries a 
la segona jornada de Promoció


