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El Club Tennis Manresa s’ha
modernitzat i presenta una nova
imatge corporativa, com es pot
comprovar a la mateixa entrada de
les instal·lacions. Ahir es va donar
a conèixer el nou logotip de l’enti-
tat i la nova pàgina web.

El president del Club Tennis
Manresa, Maurici Algué, anit va ex-
plicar en la presentació que l’escut
necessitava una renovació «per
concordar amb la imatge que in-
tenta projectar el club». Algué
també va destacar que hi haurà di-
versos productes de marxandatge
a la disposició de tots els socis i sò-
cies. Una de les encarregades d’a-
questa nova cara del club, Vanes-
sa Besora, va revelar els canvis
que havien renovat el logotip.
«Hem fet una reestructuració sen-

se canviar la base. Vam canviar la
tipografia i el color, però vam vo-
ler mantenir la forma de l’escut»,
va dir, ja que en el nou logotip pre-
domina el color verd.

L’altra novetat que presentava
ahir el CT Manresa era la nova web
(www.clubtennismanresa.com),
que feia uns quants mesos que
s’estava construint. Un viatge per
la pàgina va focalitzar la roda de
premsa, una direcció que presen-
ta apartats peculiars com en-
questes o l’agenda social, amb ac-
tivitats que tindran lloc a les ins-
tal·lacions del club.

En aquest aspecte, Anjo Valen-
tí va explicar algunes novetats,
com la galeria d’imatges, que in-
clou un apartat històric, i la inter-
acció dels equips del club amb in-
formació actualitzada. «La idea
és que els capitans facin la web
seva, en el sentit de plasmar com
han anat els partits», va dir Valen-
tí. Maurici Algué va fer un discurs
en la mateixa línia, i va afegir que
«el repte és anar actualitzant la web
amb el que doni de vida el club». 
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El president Maurici Algué

MARTA PICH

Quatre gimnastes del gimnàs
manresà Egiba participen avui en
el Trofeu Tardor de GAF, una com-
petició per aparells que se celebra
a Vilanova i la Geltrú. Les quatre
participen en categoria via olím-
pica: Ariadna Puntí en júnior, Aida
Rodríguez en nivell  i Clara Casals
i Laura Valero en el nivell . Ex-
cepte per a la santjoanenca Pun-
tí, que ja va ser a la trobada Ca-
taunya-Cuba, per a les gimnastes
d’Egiba es tracta de la primera
competició d’aquesta temporada.

D’altra banda, dissabte passat va
tenir lloc el Campionat de Catalu-
nya, en el qual va destacar la pri-
mera posició de la juvenil Núria
Valero i la tercera posició en mi-
nitramp i segona en júnior de Sò-
nia Serra, categoria en la qual
també va ser tercera Sheila Do-
mínguez, en doble minitramp.
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L’Egiba aporta 
4 gimnastes al
Trofeu Tardor
de Vilanova

El CT Manresa presenta una
nova imatge corporativa

L’entitat manresana renova el logotip i estrena la pàgina web�

Els tècnics del Club Patí Manre-
sa Noemí Isla i Xavier Òrrit van par-
ticipar en la prestigiosa Copa
d’Itàlia amb la selecció estatal de
patinatge artístic.

Isla va participar en modalitat
lliure i va assolir un meritori sisè
lloc en un campionat on participen

algunes de les millors patinadores
d’Europa. Anava cinquena, però
una imprecisió en el programa
llarg no li va permetre mantenir
aquesta posició.

Per la seva banda, Xavier Òrrit
va presentar-se a la competició
com a tècnic acompanyant del
combinat estatal de patinatge, en
una competició que tanca la tem-
porada  a Itàlia.

PATINATGE
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Isla i Òrrit participen amb la
selecció en la Copa d’Itàlia

El Consell Esportiu del Bergue-
dà organitza demà el Pedals de
Ferro , una pedalada escolar
amb bicicleta de muntanya. Les di-
verses sortides es donaran al cos-
tat de la piscina de la localitat de Cas-
serres a partir de / d’ del matí
(a les , entrega de dorsals).
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Casserres rep una
pedalada escolar

BICICLETA DE MUNTANYA

El Club Bàsquet Martorell té
programat per a demà (/ de  de
la tarda) l’acte de presentació de
tots els equips que té el club. Pos-
teriorment, a les  de la tarda, ju-
garà el primer equip masculí con-
tra el Collblanc, un partit de lliga
de Copa Catalunya.
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El CB Martorell presenta
els equips base
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