
Cent vint patinadors, deu clubs
participants i sis exhibicions d’un
alt nivell individual formen part del
programa del primer Festival de
Patinatge Artístic que es farà a la
ciutat de Manresa. L’escenari, ben
adient tant per espai com per la
qualitat de la pista, serà el del Nou
Congost. Serà a partir de / de 
de la tarda i amb entrada de franc
per a tothom.

El Club Patí Manresa és l’artífex
del festival amb la col·laboració del
consistori. La regidora Núria Sen-
sat i Carles Compte, president del
CPM, van presentar el festival tot
fent esment que el club va iniciar
les activitats a la pista poliesporti-
va de la Font dels Capellans, on
continua, primer amb l’hoquei
patins i més tard amb el patinatge.
Xavier Órrit, cardoní i sis vegades
campió d’Espanya, és director tèc-
nic dins d’aquesta modalitat al
CPM, i un dels patinadors que fa-
ran exhibició individual. També ho
faran Pere Marsinyach (cardoní i
campió estatal en categoria in-
fantil), Ariadna Pascual (campio-
na d’Europa i segona del món el
), Jordà Portero (è d’Espa-
nya sènior l’any ), Ashley Isla
(la a d’Europa el ) i Noemí
Isla, a en categoria júnior en l’eu-
ropeu del  i que va assistir ahir
a l’acte de presentació. Xavier Ór-
rit és l’actual entrenador de Noe-

mí Isla. Quant als clubs partici-
pants, hi haurà el Foment Cardo-
ní, el Sant Andreu, el PA d’Andorra,
el CP de Prats de Lluçanès, el Sol-
sona Patí Club, el Cerdanyola CPA,
el PA de Tordera, el Santa Coloma
de Gramenet i el Santa Perpètua.

Xavier Órrit va manifestar ahir
que «calen tres elements per fer
possible que el patinatge vagi cap
amunt a Manresa. Un és el de la
matèria primera, i sí que hi ha nens
i nenes amb possibilitats. L’altre és
l’aspecte tècnic, que recau tot en la
meva responsabilitat. Pel que fa a
la instal·lació, és millorable».

La regidora Núria Sensat, tot i
acceptar que es continuiï amb la
pràctica a la pista poliesportiva de
la Font, va afirmar que s’estudien
un parell de possibilitats de cara al
futur: «una seria canviar el terra del
pavelló del Pujolet i una altra que
al nou poliesportiu cobert que
s’ha de construir a les Bases hi hagi
una superfície apta».
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El patinatge s’estrena amb
un festival al Nou Congost

El Club Patí Manresa organitza, diumenge a la tarda amb entrada
gratuïta, la seva primera gran gala amb deu clubs i 120 participants
�

Noemí Isla, Xavier Órrit, Núria Sensat i Carles Compte, ahir al Congost

MIREIA ARSO
En pocs mesos es podria obrir a

Manresa un centre de fitness de
grans dimensions, segons dades
recollides per aquest diari. Jaume
Arnau, que seria el gerent d’una
empresa promotora amb capital
manresà, confirmava ahir que «en
aquests moments tenim converses
amb l’Ajuntament, amb el que és
la seva àrea de promoció econò-
mica, per estudiar-ne els detalls.
No està encara definida al cent per
cent la ubicació». Sobre això, una
possible situació seria al sector
dels Trullols (al costat de l’espai
que hi obrirà Aki Bricolatge), però
no es descarta alguna alternativa
a la mateixa ciutat, com la zona
dels Dolors.

El nou centre ja té el seu nom
definit, Cube Sports. El projecte és
el d’un espai previst de . me-
tres quadrats entre la zona que es-
taria coberta i l’exterior, amb una
gran sala de fitness de  metres
quadrats i quatre sales per a altres
activitats, a més d’unes zones amb
làmina d’aigua. Una prioritat és la
de disposar d’una àmplia zona
de pàrguing pròpia.

Jaume Arnau és un dels socis del
centre Altius, dedicat a l’entrena-
ment personal, i ha estat també el
president executiu en el Terrassa
FC. La identitat del grup promotor
no serà desvelada fins d’aquí a
uns dies, quan el projecte tingui
més detalls aclarits.

El panorama poliesportiu del
lleure a la ciutat de Manresa i la

seva rodalia ha augmentat de for-
ma considerable als darrers anys.
La inauguració de les remodelades
piscines municipals el  va ser
una important incorporació al
que és el ventall d’aquest sector. En
els darrers mesos també s’ha fet
públic l’interès de l’ACB per tirar
endavant una ciutat esportiva a la
zona del Congost, una possibilitat
que també s’està valorant des de
l’Ajuntament de Manresa i que
cal veure en els propers mesos si
tira endavant o no. En tot cas, hi ha
molt moviment en aquest sector
del lleure esportiu.
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Cube Sports, un nou gran
centre de fitness, està
en projecte a Manresa

Jaume Arnau
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Hi haurà sis exhibicions
individuals amb patinadors
de gran prestigi, campions
d’Espanya i d’Europa

El cardoní Xavier Órrit és el
director tècnic de patinatge
artístic d’un CP Manresa amb
voluntat de creixement
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Una millora i una ampliació del
seu espai esportiu és una fita que
es proposa la nova junta directiva
del Club Tennis Manresa, que es va
presentar dimarts a la nit als mit-
jans informatius en encetar el seu
mandat de sis anys. El president és
Maurici Algué, que és el relleu de
Toni Valentí, president del  al
.

La resta de components de la
junta són: Josep Rubiralta, com a
vicepresident i el responsable de
personal i inversions; Sílvia Cres-
po, secretària i responsable de les
activitats socials; Jordi Ollé, com a
tresorer i responsable de l’escola de
tennis i d’equips; Lluís Granero, el
responsable d’innovacions i de la
supervisió del manteniment; Anjo
Valentí, el responsable de comu-
nicació i promoció; Estanis Nadeu,
el responsable del pàdel; i Manel
Ferrer, responsable de supervisió

tècnica i d’inversions a un curt i
mitjà termini que es facin en el
club. Cal afegir que s’està en estu-
di de poder contractar un gerent
professional, però aquesta qüestió
queda pendent a un debat intern
per tal de definir-ne el perfil.

Maurici Algué afirma que «hi ha
implicació per part de molts dels
socis i es va veure en l’assemblea,
amb una gran participació. Hem
mirat de tenir una junta directiva
molt compensada. El que volem
dir a tothom és que el nostre és un
club obert a tothom, i que té uns
preus molt competitius, d’uns 
euros per parella«. El CT Manresa
té en l’actualitat  socis.

Davant de la nova etapa, Algué
fa esment a la importància de la
bona situació del club: «estem en
una zona privilegiada, que farà
una transformació en els propers
anys amb el Parc Tecnològic i
també pel que fa al Consorci del
Parc de l’Agulla, on hi ha immer-
sos els ajuntaments de Sant Frui-

tós de Bages i Manresa. Crec que
es pot treballar en conjunt».

Pel que fa als projectes, està a
punt d’inaugurar-se una tercera
pista de pàdel  i al costat hi quedarà
encara un espai disponible «que
caldrà veure com s’aprofita». Una
de les previsions és cobrir l’actual

piscina descoberta per tal que pu-
gui ser útil més mesos a banda dels
de la temporada d’estiu. Un pro-
jecte a més llarg termini és acon-
seguir que «els . metres qua-
drats que hi ha entre l’actual pis-
cina i l’eix transversal, que a hores
d’ara són sòl no urbanitzable, es

puguin reconvertir per a equipa-
ments esportius. Això ens pot per-
metre créixer». Quant a organit-
zacions de tornejos, es mantindran
el Torneig Tous Juvenil i l’Isa Muro
femení; s’està a l’aguait per obtenir-
ne un de sub- femení de la
WTA.  
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TENNIS

La nova junta directiva del
Club Tennis Manresa vol
ampliar les instal·lacions

Sílvia Crespo, Josep Rubiralta, Jordi Ollé, Maurici Algué, Anjo Valentí i Estanis Nadeu, dimarts al vespre 
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