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Maurici Algué serà el nou
president del CT Manresa
 Els socis i sòcies del club manresà van escollir una nova junta directiva,

L’equip Tomàs Bellés
fa la presentació amb
tots els seus corredors
JOSEP ROJAS

encapçalada per Maurici Algué, que intentarà potenciar l’esport base
ARXIU PARTICULAR

TENNIS
REDACCIÓ | MANRESA

El Club Tennis Manresa s’introdueix en una nova etapa, un altre camí amb nous horitzons i
reptes per assolir, ja que entra una
nova directiva al club manresà
amb il·lusions i forces renovades,
amb ganes d’aconseguir que el
tennis manresà sigui un element
destacat de l’esport de la comarca
del Bages.
Els socis i sòcies del Club Tennis Manresa van escollir durant
l’assemblea una nova junta directiva, que és encapçalada per Maurici Algué, que agafa el relleu a Toni
Valentí. El president sortint va finalitzar el mandat havent assolit
els objec-tius principals: un increment de la massa social, una
nova direcció en el restaurant de
l’entitat i la inaugurada, fa poc, pista de pàdel.
Ara la nova junta i el president
tenen el propòsit de fixar-se nous
reptes i d’emprendre nous projectes per al club manresà, com
també per als seus socis i sòcies.
Entre aquests, s’intentarà potenciar
aquells elements que defineixen el

Tots els corredors de l’equip manresà en la presentació de l’equip
BICICLETA DE MUNTANYA
REDACCIÓ | MANRESA

El president entrant, Maurici Algué, i el sortint, Toni Valentí

tennis bagenc: la base. El CT Manresa vol formar una bona base i
promoure les estades d’estiu amb
una àmplia oferta d’activitats per
als nens i nenes del Bages.
La resta de socis de la nova junta són Josep Rubiralta, sotspresi-

dent; Sílvia Crespo, secretària; Jordi Ollé, tresorer, i els vocals Manel
Ferrer, Lluís Granero, Estanislau
Nadeu i Anjo Valentí. La candidatura escollida, que va ser l’única
que es va presentar, va assolir un
ampli consens entre socis.

La Molina té un calendari de proves
estatals i internacional el març
ESPORTS D’HIVERN
REDACCIÓ | MANRESA

L’estació ceretana de La Molina
presenta un calendari atapeït per
al mes de març que ve, que inclou
diferents proves de nivell estatal i
internacional. Després de l’èxit
aconseguit en la Copa del Món
d’Esquí Alpí Femení i en la Copa

del Món IPC per a discapacitats, La
Molina ja està a punt per acollir,
una altra vegada, un esdeveniment de caràcter internacional: la
Copa del Món LG Snowboard FIS,
que hi tindrà lloc entre el  i el 
de març.
A més a més, al llarg de tot el
mes de març que ve l’estació cerdana de La Molina també acollirà

els campionats d’Espanya absoluts
de snowboard, que hi tindran lloc
entre el  i el  de març, en les
modalitats Boarder Cross, Half
Pipe, Big Air i Paral·lel Gegant.
Una altra prova de gran nivell estatal que se celebrarà a l’estació ceretana serà el campionat d’Espanya absolut d’esquí alpí, del  al
 de març.

L’equip Tomàs Bellés-Poly-Klyn
es va presentar aquest dissabte
amb tots els seus corredors i
diumenge va participar en la ruta
dels senders de Navarcles. Un dels
equips més competitius bagencs
va presentar una plantilla de 
corredors, amb representants en
totes les categories.
De fet, l’equip de la botiga manresana Tomàs Bellés fa tres o quatre anys que planteja un equip
amb cara i ulls per competir en diferents proves, com són l’Open
de Barcelona, l’Anbaso, la majoria
de campionats catalans i fins i tot
en algun estatal. La últimes dues
temporades el patrocinador principal havia estat Habital i, anteriorment, Duratech. Ara la botiga
ha agafat més protagonisme i amb
altres patrocinadors, com Poly
Klyn, Esport Ciclista Manresa,
Remi-rent, Miriam Ponsa i Motllures i Pedres, donarà suport a l’equip bagenc.
Algun any l’equip ha arribat a tenir prop de  corredors. Enguany,
després que Guillem Muñoz no renovés i de la marxa d’alguns ciARXIU PARTICULAR

clistes a l’Òdena o bé al Bicixtrem, el Tomàs Bellés-Poly-Klyn
disposarà de  corredors a la
plantilla, ben repartits en les diverses categories. De fet, el que
promou l’equip manresà és la
base, per aquest motiu, després de
conèixer les baixes va fitxar dos
corredors júnior: Roger Serrano i
Jordi Massachs. A més, l’altra novetat aquesta temporada és Carles
Valls, segon classificat en l’Anbaso de l’any passat, a darrere del
santfruitosenc Guillem Muñoz.
Així doncs, completen la plantilla
els corredors d’elit David Pons i
Pau Bartoló, els màsters  David
i Marc Cuñat, Jordi Fitó i Toni
Garcia, el sub- Germán Tobías,
el màsters  Marc Flores. La corredora de duatlons i maratons
Neus Parcerisas també formarà
part de l’equip, i també els tres corredors de carretera Marc Caro,
Xevi Garcia i Juan Miguel Guerra.
La intenció de l’equip és participar en les competicions habituals, però també es vol intentar arribar a un mundial, amb el ciclista David Pons. A més, hi haurà un
equip B, amb menys compromís
per tenir més presència al circuit
de la Catalunya central, l’Anbaso.

L’Esport Ciclista
Manresà prepara
la pujada del
Pont a Rocafort
CICLISME
REDACCIÓ | MANRESA

Uns 140 nois i noies del Club Bàsquet Navàs gaudeixen de l’Eurolliga al Palau Blaugrana
 Una expedició de 140 navassencs es va desplaçar al Palau Blaugrana per veure el partit que hi jugava el Regal Barça d’Eurolliga. Els nois i noies de l’escola
de bàsquet Palmell de Navàs van tenir l’oportunitat de veure els seus ídols de ben a prop i fer-se una fotografia històrica, en el marc del 60è aniversari del CB
Navàs. El cadet Marcel Crispi va ser el guanyador del concurs de tirs que es va fer a la mitja part al Palau Blaugrana. En el matx d’Eurolliga el Regal Barça va
vèncer l’Alba de Berlín per 85-69, i els nois del CB Navàs s’ho van passar d’allò més bé amb els Navarro, Basile, Sada, Trias i Vázquez.

L’Esport Ciclista Manresà organitzarà, el  de febrer, dins el
marc de les Festes de la Misteriosa Llum de Manresa , la tradicional cronoescalada individual, Pujada al Pont de VilomaraRocafort. La sortida serà a les .
hores i la inscripció es pot formalitzar a partir de les . La cursa
contrarellotge celebra el è aniversari i serà agrupada per diferents categories, segons l’edat: júnior, ciclo esport, màsters, veterans
, ,  i fèmines.

