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Els atletes manresans, satisfets per la seva actuació a la pista barcelonina de Can Dragó

CAM

Les dues formacions veteranes
del Club Atlètic Manresa van tor-
nar a demostrar que són la refe-
rència catalana i estatal en la ca-
tegoria en revalidar un altre cop el
títol català de clubs, tant en la ca-
tegoria d’homes com en la feme-
nina, als campionats de clubs, a
Barcelona. El  de juny seran als
estatals d’Osca.

L’equip femení va aconseguir el
seu quart títol consecutiu mentre
que el combinat masculí assolia el
seu tercer de campió en les quatre
edicions fins ara celebrades. A la
classificació masculina, el CAM es
va situar primer amb  punts, se-
guit del CA Nou Barris (), el Pra-
tenc (), el CA Tarragona (),
el M. Lleida (), el CA Laietana
Mataró (), el Barcelona At. (),
el CN Reus Ploms (), el JAS de
Sabadell (), el CA Canaletes

(), el Girona Costa Brava () i la
Unió Atlètica de Barberà (). En
la classificació de fèmines, el CA
Manresa guanyava amb  punts,
seguit del Sabadell () i el Barce-
lona At. ().

L’equip femení del CAM, que és
tricampió d’Espanya i ha acaparat
tots els títols catalans disputats
fins ara, va dominar el seu com-
promís, amb un total de cinc vic-
tòries a les  proves disputades.
Eulàlia Torrescasana era primera
en els  metres amb ’’. Pel
que fa a Carme Bes, vencia en els
 m amb un crono d’’’’. Ju-
dit Ester ho feia en  m (’’’),
Loles Vives en llargada (, m),
Lourdes Rossinyol en el llança-
ment de pes (, m) i el relleu de
x format per Vives, Ester, Bes
i Torrescasana (amb un temps de
’’). També van ser bons els se-
gons aconseguits per Montserrat
Casòliva en  m (’’) i Manela
Martínez en els . m (’’’).

Pel que fa a al conjunt d’homes,
el CAM va viure un duel renyit, en
el qual se les va veure davant d’uns
rivals molt durs com el Nou Barris
el Pratenc AA, que no va quedar
decidit fins a les últimes proves. Els
manresans, molt regulars en totes
les competicions, van aconseguir
victòries individuals a càrrec del
llançador Àngel Garcia (amb ,
m de pes), que és nou rècord de
Catalunya en M, i de Carles
Peig en el llançament de javelina
amb una tirada de ,.

Cal destacar també les brillants
segones places de Ramon Camps
als  m (’”),  de Raúl Sán-
chez en disc (, m), i del fon-
dista Albert Quirós en els  m
llisos (’”). Molt destacades les
terceres places de Quim Llobet  en
alçada amb , m, de Xavier
Bosch en els  m (”;) i Josep
Comas en els  m amb ’”.
En el cinquè lloc en  km marxa,
Manel Molera (’’, mmp).
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Els veterans del CA Manresa
revaliden els títols catalans

Els anoiencs Elena Barlabé, Jor-
di Fernández i Francisco Ramos
són medallistes dels tercers Jocs
Europeus de Policies i Bombers,
que tenen lloc aquesta setmana a
València. Fins diumenge es dis-
putaran  modalitats esportives
oficials en aquesta competició,
l’Europolyb, amb periodicitat bi-
ennal i que va tenir la seu a Pon-
tevedra el  i el .

Els atletes del CA Igualada i
policies locals Jordi Fernández
Patiño i Francisco Ramos van par-
ticipar en les proves d’atletisme.
Fernández va pujar al podi de ca-
dascuna de les quatre proves que
va disputar; va ser or en alçada
(amb un salt d’, metres),  i en
llargada (,), plata en perxa
(,) i bronze en llançament de
pes (amb un millor llançament de
, metres). 

Fernández havia de disputar
els  lliures, però per unes mo-
lèsties a l’isquiotibial va preferir no
sortir. Per la seva banda, Ramos va
participar en dues proves i va
aconseguir el bronze en els .
obstacles (’”) i va ser cinquè
en els . lliures (’”). 

Elena Barlabé va ser subcam-
piona en la prova de duatló, que es
va disputar a Canet d’en Berenguer,
al Camp de Morvedre. El guanya-
dor absolut va ser el gallec Carlos
Muñoz, amb un temps de  mi-
nuts i  segons. En la classificació
femenina, es va imposar Sara Bo-
nilla, amb  hora i  minuts, i dar-
rere seu va arribar la igualadina. La
segona cita de Barlabé a l’Euro-
polyb serà demà en el triatló, tam-
bé a Canet d’en Berenguer, sobre
distàncies olímpiques.  
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Podis de Barlabé, Ramos
i Fernández a l’europeu
de policies i bombers 

L’equip de sincronitzada del CN Manresa mostrarà les coreografies

ARXIU PARTICULAR

Els joves equips de natació sin-
cronitzada enfilen la seva recta
final de temporada i, aquest cap de
setmana, les pisicines barcelonines
Bernat Picornell acolliran el cam-
pionat català d’escoles en què par-
ticiparà el conjunt del CN Berga.
Per la seva banda, l’equip del CN
Manresa farà una exhibició per
cloure el curs, dissabte. 

El CN Berga participarà al català
d’escoles de natació sincronitzada,
a les instal·lacions de Montjuïc,
diumenge a la tarda. Les bergue-
danes hi  competiran en la moda-

litat de rutina combinada, en la
que serà la seva segona participa-
ció en competició oficial i, també,
el debut de les nedadores més jo-
ves de l’equip. Per això, és una cita
especial per a l’equip que s’entre-
na a El Tossalet Centre d’Esports
Municipal. 

El primer festival
Les piscines del CN Manresa seran
l’escenari, dissabte al migdia (a
partir de les  h), de l’exhibició
que faran les nedadores de l’equip
de sincronitzada. Amb l’entrena-
dora Anna Fernández, el conjunt
podrà mostrar els fruits del treball
i de l’esforç del seu primer any. 
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NATACIÓ SINCRONITZADA

El CN Berga participa al català
d’escoles i el CN Manresa fa la
demostració de final de curs

Els atletes Otman Ben Amar i
Marta Busquets van ser els primers
guanyadors de la cursa del Mos-
quit, que es va celebrar amb un re-
corregut de  quilòmetres per la
Sèquia. La cursa volia tenir un ca-
ràcter popular i, en la seva prime-
ra edició, va complir les expecta-
tives que s’havia fixat l’entitat or-
ganitzadora, el Club Tennis Man-
resa, amb  participants i  at-
letes classificats. Una cursa infan-
til, amb participants d’entre  i 
anys, va completar la proposta. 
Ben Amar va completar el recor-
regut amb un temps de  minuts
i  segons. Sergi Rodríguez, amb
un registre de  minuts i  se-
gons, i Joan Capdevila, amb  mi-

nuts i  segons, van ser el segon
i el tercer classificats. En el podi fe-
mení, van acompanyar Marta Bus-
quets, amb un temps de ’”,
Núria Puig, amb ’”, i Encarna
Garcia, amb ’”. 

La cursa va tenir una sortida
neutralitzada al club manresà, a les
 de la tarda, i els participants van

començar la prova al parc de l’A-
gulla. Després de donar-hi una
volta, l’itinerari es va enfilar pels
corriols de la Sèquia, en direcció al
Mas de Sant Iscle i Santpedor, i va
tornar al club manresà. La cursa
dels més menuts havia començat
mitja hora abans amb un recorre-
gut de prop d’un quilòmetre. 
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Ben Amar i Busquets guanyen la Cursa
del Mosquit, amb 200 participants

Capdevila, Ben Amar i Rodríguez (d’esquerra a dreta), podi masculí

IMMA SOTO

Jordi Fernández i Francisco Ramos 

ARXIU PARTICULAR

La primera edició de la
proposta, també amb una
prova infantil, va tenir 
una molt bona acollida
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