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POLIESPORTIU�ESPORTS

El piragüisme i el ciclisme seran
les dues novetats de l’edició d’en-
guany del ManrEsport, la festa de
l’esport al carrer, que se celebrarà
el cap de setmana. Amb la nova ac-
tivitat, la festa integra com a esce-
nari el parc de l’Agulla, però man-
té els espais de la plaça de Sant Do-
mènec i el Congost. Organitzada
per l’Ajuntament de Manresa, la
mostra d’esports al carrer s’em-
marca en la Festa de l’Esport de la
Diputació de Barcelona. 

Tothom qui ho vulgui podrà
participar, diumenge al matí,  en el
Bicicleta’t, una activitat que «apro-
fita el carril bici de Manresa, que
connecta dos eixos estratègics de
la ciutat, el Congost i el parc de l’A-
gulla», va destacar la regidora
d’Esports, Núria Sensat, ahir en la
presentació del ManrEsport. 

El Bicicleta’t serà de les  del
matí a les  del migdia, amb sorti-
da oberta des de la plaça de Crist
Rei. Els participants enfilaran de
manera lliure el circuit cap al parc
de l’Agulla, on aniran en canoa o
caiac; després podran tornar a
Crist Rei en bicicleta.   

La festa tindrà la primera jor-
nada dissabte, quan les activitats
es repartiran entre el cor de Man-
resa i el Congost. D’una banda, la
plaça de Sant Domènec oferirà
una macrosessió de tai-txi al matí
(de les  h a les  h) i, a la tarda
(. h), diverses entitats de la ciu-
tat hi faran una mostra dels seus
esports perquè el públic «els pugui
conèixer i fer-ne un tast», va ex-
plicar Sensat. D’altra banda, a l’es-
tadi municipal del Congost (a par-

tir de les ) es disputarà un par-
tit de futbol- que durarà  hores
i on participaran  equips. 

Festes a Santpedor i Navàs
En el marc de la novena Festa de
l’Esport, moltes més poblacions  de
la Catalunya central celebraran
la seva mostra aquest cap de set-
mana, com ara Santpedor, amb ac-
tivitats populars, i Navàs, que
obrirà les portes de les seves enti-
tats esportives. 
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El ManrEsport amplia l’oferta amb
una activitat de piragua i bicicleta

Sensat, amb el tècnic Josep Perau, en la presentació al parc de l’Agulla

L.F.

El club de ball esportiu Swing
és l’organitzador de la a Nit de
l’Esportista de Manresa, que s’ha
de celebrar aquest vespre, a les
. hores, al Kursaal.

La gala, presentada pel pe-
riodista de TV Francesc Soria,
proclamarà el millor esportista
absolut manresà. Abans s’hi hau-
rà distingit l’esportista jove, l’en-
trenador, l’entitat, el directiu i
l’espònsor, entre altres guardons.
El Premi Bages serà per al triat-
leta Xavier Llobet. El premi Vila
Valldaura, que es lliurarà a títol
pòstum, el rebrà la família de
Magí Forn. El pregoner de la fes-
ta serà Sebastià Sendrós, presi-
dent de la Federació Catalana de
Ball Esportiu. A partir de les sis de
la tarda encara es poden comprar
tiquets, al Kursaal, per asssistir-
hi (de  euros), amb piscolabis.
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Tot a punt per
a la 40a Nit de
l’Esportista, avui
al teatre Kursaal

Breus

L’Esport Ciclista Manresà orga-
nitza la seva sortida setmanal, que
aquest dissabte arribarà fins al
Solsonès. Amb el punt de trobada
a la plaça de Bonavista de Manre-
sa, a dos quarts de vuit del matí, els
ciclistes es dirigiran cap a Fono-
llosa, Calaf i Vallmanya, on es-
morzaran, i tornaran per Valls de
Torroella i Callús. El circuit tindrà
un total de  quilòmetres. 
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Sortida a Vallmanya de
l’Esport Ciclista Manresà 

CICLISME

Mercè Llordella, Paula Martí-
nez i Montse Auguets, del Solsona
Patí Club, van pujar al podi del di-
novè Trofeu Ciutat de Lleida, or-
ganitzat per la Federació Catalana
de Patinatge (Territorial de Lleida)
i pel CP Bordeta. En categoria ale-
ví, Llordella va obtenir la segona
posició i Paula Martínez va ser
tercera. En júnior, Monste Auguets
va aconseguir la tercera plaça del
trofeu. Totes tres patinadores van
oferir una coreografia excel·lent, en
els programes curt i llarg. 
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PATINATGE ARTÍSTIC

Les dues formacions veteranes
del CA Manresa, actuals campio-
nes catalanes i estatals, disputaran,
diumenge a la tarda, el Campionat
de Catalunya de Clubs, on hauran
de defensar el seu títol. Els dos con-
junts sub- del club manresà
també participaran al català de la
seva categoria i, per la seva banda,
Marc Sánchez i Santi Ramos, del
CA Igualada, seran als estatals ca-
det amb la selecció catalana, a
Lloret de Mar.

El català de clubs de veterans
tindrà lloc al complex esportiu de
Can Dragó de Barcelona . Tot i les
baixes per lesió d’alguns dels cor-
redors —Joan Busquets, Amadeu
Pintó, Mireia Vila, Ester Ma-
runy—, ambdós equips es presen-
ten a la cita decidits a revalidar els
títols. A la formació femenina, tri-
campiona estatal i catalana, hi
haurà Ester Busquets (prova dels
 metres); Eulàlia Torrescasana
(); Carme Bes (); Judit Ester
(); Manela Martínez (.);
Loles Vives (llargada), Lourdes
Rossinyol (pes); Bes, Torrescasana,
Ester, Vives (x).

Formaran l’equip masculí del
CA Manresa Xavi Bosch (); Jo-
sep Sans ( metres); Josep Per-

ramon (); Ramon Camps ();
Josep Comas (.); Albert Qui-
ros (); Jordi Pierola ( tan-
ques); Joaquim Llobet (salt d’al-
çada); Jordi Aguilaniedo (llargada),
Àngel Garcia (pes); Raül Sánchez
(disc); Carles Peig (javelina); Ma-
nel Molera (marxa); Bosch, Sans,
Pierola i Francesc Ferrer (x);
Camps, Quirós, Mique Pérez i Co-
mas (x). 

D’altra banda, el català de clubs
sub-, que reunirà els vuit millors
clubs catalans de la categoria, es
disputarà a Castellar del Vallès,
amb la participació de les dues for-
macions manresanes. A l’estatal de
seleccions autonòmiques a l’aire
lliure, Marc Sánchez participarà en
el salt d'alçada, mentre que Santi
Ramos, en el que serà el debut en
competicions estatals, ho farà en
els  tanques. 

Milla urbana a Igualada
La setzena cursa popular del bar-
ri del Sant Crist d’Igualada tindrà
lloc aquest diumenge, sobre la
distància de la milla urbana  (.
metres). La sortida serà des del car-
rer de Josep Galtés ( h) i la meta
serà situada al carrer del Bisbe
Robuster. Les inscripcions són
gratuïtes i es podran fer el mateix
dia de la prova, amb un límit pre-
vist de  atletes.  

ATLETISME
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Els veterans i els sub-20
del CAM, al català de clubs 
i el CAI, a l’estatal cadet 

El Club de Tennis Manresa va co-
ronar-se amb dos títols en el cam-
pionat de Catalunya per comar-
ques, en les categories infantil fe-
mení i cadet masculí. El campio-
nat va disputar les finals a la seu de
la Federació Catalana de Tennis
(FCT) de Cornellà.

L’equip cadet masculí del club
manresà, format per David Biosca,
Gabriel Polo, Maillol Valentí i Pol
Vaquero, va derrotar el CT Sant Ce-
loni per -. Biosca va superar
Aleix Casadevall amb un triomf per
- i -; Polo es va imposar a Víc-
tor Casadevall (- i -), Pol Va-
quero va superar Eduard Casade-
vall (- i -)  i Maillol Valentí va
acabar perdent després d’un duel
que va ser molt igualat i intens ( -
, - i -). 

L’equip infantil femení, format
per Magda Aubets, Berta Riera i
Laia  Prat, va superar el  CT Urgell
amb una victòria per -. Aubets
es va imposar a Mila Milanovic  (-
  i -); Laia Prat va vèncer Mar-
ta Pastó (- i -) i Berta Riera va
caure  davant Thais Gabriel (- i
-). Per accedir a la final, les
manresanes havien superat el CN
Sant Cugat en una eliminatòria
molt igualada en què es va decidir
el finalista als dobles. 
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TENNIS

El CT Manresa aconsegueix dos
títols al campionat per comarques

El cadet masculí del club manresà va derrotar el Sant Celoni a la final

CT MANRESA 

L’equip infantil femení va guanyar el CT Urgell

CT MANRESA 

La festa tindrà lloc el cap de setmana, al parc de l’Agulla, a la plaça de Sant Domènec i al Congost �
Tres podis del Solsona PC
al Trofeu Ciutat de Lleida


