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El Torneig Obert Tous continua
creixent i en la seva vintena edició,
que comença avui, hi participaran
 tennistes,  més que la pas-
sada edició. Durant cinc caps de
setmana, les pistes del CT Manre-
sa, organitzador del torneig, seran
durant tot el dia l’escenari dels
duels entre els joves tennistes. El
gerent del club, Joan Prat, va insistir
ahir, en la presentació del torneig,
que una de les voluntats de la
competició és obrir les portes a la
ciutat i a totes les persones que en
vulguin gaudir. 

Les categories de l’obert són la
júnior, cadet, infantil, aleví i ben-
jamí, tant masculines com feme-
nines. En total,  partits distri-
buïts en els tres primers caps de
setmana; en el quart, el  i el  de
juny, se celebraran les semifinals,
i en el darrer ( i  de juny), les
finals. Els horaris de competició se-
ran de les  del matí a les  del
vespre i el jutge àrbitre de l’obert
serà, un any més, Miquel Villegas. 

Alguns dels clars candidats al
triomf són quatre tennistes formats
al club manresà que estan assolint
posicions enfilades en els circuits:
David Biosca, è en el rànquing

estatal absolut; Albert Codina, en
el lloc ; Helena Martínez, en la
a posició del rànquing femení;
i Isel Martínez, a. 

Nous espais al CT Manresa
El president del CT Manresa, Mau-
rici Algué, va afirmar que l’entitat,
que es troba en una fase de crei-
xement i que s’apropa als  so-
cis,  ha apostat per «diversificar l’o-
ferta esportiva». Els  responsables
de l’entitat van mostrar la zona po-
liesportiva, que es va estrenar fa
poc més d’un mes, amb pistes de

pàdel, de vòlei platja, de petanca
i un camp de futbol de gespa arti-
ficial. «Fer un salt cap endavant en
la promoció de l’esport» és l’ob-
jectiu que persegueix el club amb
l’obertura dels espais. 

El CT Manresa també va pre-
sentar les estades esportives per a
l’estiu, que enguany seran en set
setmanes (del  de juliol al  d’a-
gost i del  d’agost al  de setem-
bre), coordinades per Josue Her-
nández,esportista professional,
número set de pàdel de Catalunya
i entrenador al club manresà. 
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L’Obert Tous arranca avui
amb mig miler d’inscrits 

Joan Prat, Maurici Algué i Anjo Valentí, ahir al CT Manresa

MIREIA ARSO

El Construccions Queralt Giro-
nella té una bona oportunitat avui,
a partir de les cinc de la tarda, de
consolidar la novena posició i
mantenir les possibilitats d’obtenir
la vuitena, amb una visita a la pis-
ta del CD Campillos. El rival del
partit d’avui s’hi juga molt més, ja
que es troba només un punt per
damunt de la zona de descens.

El triomf de l’equip gironellenc
faria que pogués obtenir tres punts
de diferència respecte de l’actual

desè, el Natudelia Saragossa, que
avui té jornada de descans. No
sembla probable, però, poder-se
acostar al vuitè lloc, ja que el Bu-
rela, que es troba cinc punts per
damunt, té un matx fàcil a casa
contra el Castelldefels.

A Primera Nacional A, els tres
equips de casa nostra hi disputen
la darrera jornada. El FS Martorell
juga a les cinc de la tarda a la pis-
ta del tercer, del Sícoris. El Petro-
miralles Manresa rep a les sis el Fa-
bara, ja descendit, i demà a les 
la PB Monistrol visita el també
sentenciat Palau-solità.
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El Queralt Gironella vol
consolidar el novè lloc
a la pista del Campillos

El pavelló del Nou Congost serà
demà l’escenari de la novena edi-
ció del torneig Ciutat de Manresa
de judo, que torna al calendari des-
prés de la interrupció de l’any pas-
sat. Hi destacarà la presència dels
esportistes del Centre de Tecnifi-
cació del Bages, de clubs com
l’Esport-. el Judo Moià i el Judo
Santpedor, a més d’altres de la
resta de l’estat.
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El Nou Congost rep demà
el Ciutat de Manresa

JUDO

Les noies del Club Atlètic Man-
resa seran demà al matí a Alco-
bendas per participar en la sego-
na jornada de Primera Divisió es-
tatal. Les bagenques ja tenen la
permanència assegurada i ara
s’enfrontaran al Mapoma de Ma-
drid, a l’Atletismo Silla d’Alacant i
al Bidasoa basc. L’accés a la final
serà complicat i es buscarà acon-
seguir-hi bons resultats.
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L’equip femení del CAM
actua a Alcobendas
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