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ESPORTS�POLIESPORTIU

«És una situació reversible si es
donen els condicionants». Així es
va expressar el president del Gim-
nàstic de Manresa, Francesc
Bosch,  el setembre del  quan
en la presentació dels equips de
l’entitat per a la campanya -
 s’anunciava que el club no
tindria en competició un primer
equip i que la formació estrella se-
ria el juvenil A. Doncs ara sembla
que els condicionants que recla-
mava Francesc Bosch es donen de
cara a la temporada que ve, en  què
el Gimnàstic tornarà a tenir un pri-
mer equip, que haurà de comen-
çar a Tercera Territorial (els partits
serien els diumenges a la tarda,
concretament a les . h).

Miquel Sebastià, vicepresident
esportiu del Gimnàstic de Manre-
sa, ha explicat a Regió que «van
venir a veure’ns un grup de per-
sones interessades a formar un
equip sènior que portés el nostre
nom. En el grup hi ha exjugadors
nostres, però altres que no ho són.
El Gimnàstic de Manresa estava in-
teressat en la proposta, sempre que

no fos una despesa més per al
club. Aquesta gent va dir que es fa-
ria càrrec de les despeses i nosal-
tres vam accedir a cedir el nom i les
instal·lacions, és clar». De cara al
futur, «recuperar el primer equip
és clar que pot ser una sortida
per als nostres juvenils. Pel que

sembla, es vol formar un equip po-
tent amb l’objectiu de pujar de ca-
tegoria, i això també és molt inte-
ressant per a nosaltres».

La darrera temporada que va
competir el primer equip del Gim-
nàstic de Manresa va ser la -
, a Segona Territorial.
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FUTBOL

El Gimnàstic de Manresa
tornarà a tenir un primer
equip la temporada que ve Magda Aubets, del CT Manresa,

va proclamar-se subcampiona de
Catalunya de a categoria, a Sant
Cugat, acompanyada per Albert
Martínez, entrenador del tennis
base. Aubets, de  anys, era la ju-
gadora més jove i va derrotar amb
solvència les rivals. En el partit de
semifinals, però, la jugadora del CT
Manresa va patir per superar la tar-
ragonina Mariona del Peral, però
al final va aconseguir una victòria
molt treballada (-, -, -). A la
final, Aubets es va enfrontar a Ma-
ribel Rosse (CT Barcino), que va
imposar la seva condició de favo-
rita per sentenciar (-, -, -). 
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TENNIS

Aubets, del CT Manresa,
subcampiona catalana

La temporada 2005-2006 va ser la darrera que va competir el primer equip

ARXIU/MIREIA ARSO

Magda Aubets i l’entrenador

ARXIU PARTICULAR

En el darrer partit de la tempo-
rada, el CH Castellet va desplaçar-
se a la pista del CPH Olot, el cuer
de la Primera Catalana i equip
que ja havia baixat matemàtica-
ment. Els santvicentins, amb pocs
al·licients i moltes baixes de juga-
dors titulars, van caure derrotats
per un mínim  a  ( a  a la pri-
mera part). El CH Castellet ha
acabat en un meritori sisè lloc en
una classificació de divuit equips. 

Pel que fa a la formació júnior
del CH Castellet, s’ha classificat un
any més per a la fase final de la
Copa Federació, que tindrà lloc a
la Seu d’Urgell aquest cap de set-
mana. El conjunt santvicentí s’en-
frontava en la segona eliminatòria
al CH Caldes i va fer valer els dos
gols d’avantatge que tenia del par-
tit d’anada i l’empat a quatre gols
va ser suficient. Els visitants es
van avançar  a . El CH Castellet
no trobava la seva millor versió fins
que va entrar Bernat Tobias (jugava
el seu darrer partit a Sant Vicenç
abans de fitxar pel Barça) i va do-
nar més alegria al joc, tot i que a la
mitja part el resultat era de  a . A
la represa, els santvicentins van
igualar un  a  en contra fent va-
ler la seva superioritat.
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HOQUEI PATINS

El CH Castellet tanca
la lliga de Primera
Catalana en sisè lloc
a la classificació

Hermida obté el setè lloc a la
prova de la República Txeca

El ceretà Josep Antoni Hermida
va aconseguir la setena posició
de la Merida Bike Vysocina, prova
celebrada a la República Txeca i
puntuable per a la copa d’aquest
país. Després dels tres dies de
competició, el ceretà va valorar que
li havia faltat una mica de nervi en

una cursa en què defensava el tí-
tol. «L’any passat vaig guanyar
aquí, però la competició s’havia
disputat un mes més tard i ja estava
molt més rodat», va explicar el
ciclista de Multivan-Mérida. L’ob-
jectiu, ara com ara, és augmentar
el nivell de cara a la segona part de
la temporada, quan Hermida com-
petirà en els europeus i les prope-
res proves de la Copa del Món. 
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BICICLETA DE MUNTANYA

Els components de l’equip sallentí que competeix a Primera estatal

ARXIU PARTICULAR

L’equip del CTT Sallent va aca-
riciar la possibilitat de classificar-
se per a les fases d’ascens a Divisió
d’Honor masculina, la segona mà-
xima estatal. Tot i que al final no va
poder aconseguir la plaça per dis-
putar les fases i es va haver de con-
formar amb la quarta plaça del
grup, l’equip bagenc va segellar
una temporada excel·lent. 

El conjunt del CTT Sallent és for-
mat pels jugadors Ramon Sala,
Adrià Montaña i Valentín Barlam,

amb la direcció d’Àngel Soto. Els
sallentins estaven enquadrats en el
grup  de primera estatal, on hi ha-
via els bascos Krafft-Atlètic, For-
tuna Etxadi i Lankide Gasteiz, els
mallorquins Club Sa Pobla TT i
Club Palma TT i el Vic, el Calella i
l’Olesa B. Els conjunts d’aquest
grup han demostrat un nivell ex-
cel·lent, amb jugadors de molta
qualitat. El secret del CTT Sallent,
però, ha estat el bloc que han for-
mat els jugadors, amb una com-
penetració molt bona que els ha
permès tirar endavant les partides
fins a quedar a les portes de les fa-
ses d’ascens. 

TENNIS TAULA
�PRIMERA ESTATAL
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El CTT Sallent queda a les
portes de disputar la fase
d’ascens a Divisió d’Honor

ARXIU PARTICULAR

Castellnou de Bages va omplir-se d’iniciatives esportives i populars en una
jornada lúdica que es va emmarcar en la Festa de l’Esport de la Diputació de
Barcelona. Les activitats van ser nombroses i atractives: partits de futbol
escolar i infantil, de futbol sala sènior, i jocs aquàtics a la piscina municipal, el
vòlei platja, el tennis taula, el 3x3 de bàsquet, la petancada i una pedalada i
caminada, que va reunir uns 130 participants de diferents edats. El berenar
a la piscina municipal va arrodonir una festa reeixida a Castellnou. 

�

Castellnou de Bages celebra el seu dia de l’esport

El CB Vilatorrada B es va classi-
ficar per a la final a quatre del cam-
pionat  de Catalunya territorial i sè-
nior B, que es farà diumenge. La
victòria davant el B Cabrera B a la
pròrroga (-) va valer al Vila-
torrada la plaça a la final. Per a  l’e-
quip bagenc van jugar Guitar (
punts), C. Reche (), Culebras
(), Ureña (), Solernou (),
León (), M. Reche () i Singla. 
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El Vilatorrada B lluitarà
pel títol català territorial

BASQUETBOL

Viladomiu Nou, a Gironella, or-
ganitza, per a aquest divendres 
de maig, el seu torneig street ball,
una competició en format de x
a la pista poliesportiva que co-
mençarà a les  del vespre. Demà
és l’últim dia per inscriure-s’hi.
Amb un preu de  euros, que in-
clou entrepà i refresc, les inscrip-
cions es poden fer trucant al  
  i   .
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Viladomiu Nou prepara
el torneig ‘street ball’

BASQUETBOL


