
Tot esport
COORDINACIÓ Francesc Dalmau ADREÇA ELECTRÒNICA francescdalmau@regio7.cat

Regió7
Suplement d’esport base 

DIJOUS, 25 DE FEBRER DEL 2010

NÚMERO  425

El Club Tennis Manresa, ubicat
en un marc ideal per a la pràctica
de l’esport, just al costat del parc de
l’Agulla, al bell mig del pla de Ba-
ges, ofereix la possibilitat de prac-
ticar tennis, pàdel i de fer classes
de gimnàstica en un excel·lent
ambient social i familiar. Tot i que
el club ofereix un ampli ventall
d’activitats  –properament s’afegi-
rà dues pistes noves de pàdel a les
tres que ja hi havia, una pista de
tennis-vòlei platja al costat de la
piscina i un camp de minifutbol
amb gespa alta artificial–, sens
dubte el tennis destaca com a
modalitat principal per la seva
llarga trajectòria de més de 
anys en el club, i fruit d’això la seva
escola de tennis, que també té
més de  anys de trajectòria. Una
escola oberta a tothom –socis i no

socis– per la qual ja han passat
moltes generacions de tennistes
manresans i bagencs. Cal reco-
nèixer un valor pedagògic en la for-
mació, no tan sols com a espor-
tistes, sinó també en el seu propi
desenvolupament personal. 

L’escola de tennis del CT Man-
resa, dirigida per Pere Muxí des
de fa més de  anys, continua
creixent i actualment ja té més de
 alumnes durant l’any i durant
els mesos d’estiu. L’escola s’ha
convertit en una referència tant
en l’àmbit català com estatal grà-
cies al grup de competició, que al
llarg dels anys s’ha fet un nom 
gràcies a un treball des de la base
que ha fet que sortissin jugadors
de primer nivell català i estatal,
com Marc Vargas (es va procla-
mar el cap de setmana passat
brillant campió de Catalunya jú-
nior i havia estat subcampió en la
categoria sub-) i Helena Mar-
tínez, que va ser subcampiona ca-
talana sub-; David Biosca, ac-
tual número u del rànquing es-
tatal sub-; Magda Aubets, nú-

mero cinc del rànquing sub-;
Sara Pujals, campiona de Cata-
lunya júnior; Laura Simón, Marc
Cordobés, etc. A part dels èxits in-
dividuals, el nom del CT Manre-
sa s’ha convertit en un dels refe-
rents dels campionats per
equips i ha aconseguit nombro-
sos campionats de Catalunya i
d’Espanya. En el darrer any, tant
l’equip absolut femení com el
masculí han estat en una final i
unes semifinals en el campio-
nat d’Espanya, i les alevines es
van proclamar campiones cata-
lanes. Però l’èxit de la competició
passa per un treball previ des de
la base, i per aquest motiu l’ofer-
ta formativa comença amb els
més petits a partir dels  anys, on
s’enfoca la pràctica del tennis
des d’una doble perspectiva: el
joc i una tasca educadora. Es 
tracta que l’esport sigui una for-
ma d’aprenentatge i una activitat
lúdica que ajudi en el desenvo-
lupament dels nens.

L’escola ofereix durant tot
l’any diferents cursos que s’a-

dapten a les necessitats dels nens
i nenes segons l’edat, el nivell
de joc i les inquietuds que tin-
guin cadascun. Des de les classes
de minitennis per als més petits,
passant per les classes d’iniciació
i perfeccionament per a aquells
nens que volen continuar millo-
rant, i fins a la competició per a
aquells nens que volen viure
aquesta experiència.

A banda dels cursos de tot
l’any, l’escola també ofereix clas-
ses i activitats dirigides durant
l’estiu perquè els nens puguin
practicar el tennis i altres activi-
tats envoltats de la natura. Els dar-
rers anys s’ha incrementat nota-
blement l’interès un cop acabat el
curs escolar, i els nens aprofiten
tota la jornada per a la pràctica de
l’esport a l’aire lliure dins les ins-
tal·lacions del CT Manresa.

A més dels nens, l’escola, amb
l’objectiu d’adaptar-se a totes les
necessitats i a totes les demandes,
aquest any ha ampliat el seu por-
tafoli d’activitats per ara donar
servei als adults que tinguin ga-

nes d’aprendre d’una manera
distesa i divertida. La nova esco-
la d’adults del CT Manresa, ober-
ta també a tothom, ha tingut
molt bona acollida en els seus ini-
cis, i gairebé tots els grups i nivells
ja estan coberts. De cara al futur
el club vol que el tennis entri
també als patis de les escoles de
Manresa i comarca. En aquest
sentit està obert a propostes de
col·laboració des dels mateixos
centres escolars fer tal d’apro-
par el tennis al carrer.

Ara, l’escola del CT Manresa té
un equip humà altament quali-
ficat i que treballa cada dia per
formar nens i nenes. La formen:
el responsable, Pere Muxí; el res-
ponsable de competició, Albert
Martínez; el preparador físic: Ma-
riano Velasco; entrenadors, Car-
les Priego, Jordi Vargas, Miquel
Múrcia, Núria Roig, Vanessa Ba-
sora i Rodolfo Cavaglian; i aju-
dants, Anna Cudos, Marina Ollé,
David Quintín, Anna Solernau,
Josep Farrés, Helena Escolà, Marc
Escolà i Gemma Rubiralta.
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ESCOLA DEL CLUB 
TENNIS MANRESA

Escola de referència al CT Manresa
Al club manresà, uns 250 nens i nenes practiquen el tennis en els seus diferents nivells, des d’iniciació fins a competició 
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Minitennis 4  (Grup dimarts i dijous) Minitennis 3  (Grup dimarts i dijous) 

Minitennis 1  (Grup dissabtes) Minitennis 2  (Grup dissabtes) 
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