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POLIESPORTIU ESPORTS

El Trofeu Arreaza de Sallent
celebra el trentè aniversari

Breus
TENNIS

Les infantils i els cadets
del CT Manresa, finalistes
El proper cap de setmana, dos
dels conjunts de la base del Club
Tennis Manresa faran les finals
del campionat de Catalunya en la
modalitat de comarques. Tots dos
equips van aconseguir superar el
CN Sant Cugat a les semifinals i
s’enfrontaran a les lleidatanes del
CT Urgell i els nois al Sant Celoni.
David Biosca, Pol Vaquero, Gabi
Polo i Maiol Valentí són l’equip de
nois. L’equip femení tindrà Magda
Aubets, Laia Prat i Berta Riera.
ENDURET

Josep Garcia suma la seva
tercera victòria seguida
El surienc Josep Garcia va assolir
la tercera victòria consecutiva a la
Copa Catalana d’Enduret dins la
categoria dels  cc. I ja són tres de
tres. El pilot de Kawasaki ara és encara més líder del campionat després d’imposar-se a la prova que es
va disputar a Llagostera. La propera cursa de la temporada tindrà
lloc a Bassella el dia  de juny,
però abans Garcia afrontarà la segona prova del campionat d’Espanya de motocròs que es farà a
Ponts aquest cap de setmana.

La Pujada de
Bagà a Coll de
Pal disputa la
seva 27a edició
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Diumenge que ve, a partir de les
nou del matí i a les pistes del CP Sallent, al costat del camp de futbol,
se celebrarà el è aniversari del
Trofeu Arreaza de petanca. Es farà
amb tres clubs pioners dins la comarca del Bages i la Catalunya
central: el Recreatiu Santpedor de
la Primera Divisió, el Navàs de la a
Divisió, el Sallent de a i el Sallent
B que milita a a Divisió.
Cada jugador participant tindrà
un record i també quatre copes per
als respectius equips que van ser
els que van participar també en la
primera edició d’aquest estimat i
popular trofeu. A les deu del matí
hi haurà un esmorzar gratuït per
als participants, la majoria experts
i de categoria, per la qual cosa hi
ha prevista una competició d’alt nivell i una festa magnífica de petanca. Entre les empreses que
col·laboren en la celebració del
Trofeu Arreaza s’han d’esmentar
els patrocinadors i les persones
que el fan possible enguany: David Deseuras, Seguros Mapfre, Almirall, Auto Escuela Sallentina,
Tèxtil Moisa, Bar La Vila, Òptica
Ferrer, Restaurant Lilla, Fotografia
Leal, Bar Granja l’Embús, M. Pilar

A les nou del matí de diumenge
hi haurà la sortida de la a edició
de la Pujada de Bagà a Coll de Pal,
prova organitzada pels Amics de
l’Atletisme de Bagà. La cursa té un
recorregut de  km, i els atletes
han de salvar un desnivell que va
dels  als . metres, alçada en
la qual es troba l’arribada.
El preu de la inscripció és de 
euros fins avui, i és gratuït per als
socis. Si es fa la inscripció demà, el
preu és de  euros ( per als socis dels Amics de l’Atletisme de
Bagà). Hi haurà un descompte
d’un euro per als subscriptors de
Marathon i acreditin la seva vinculació amb la revista. Per apuntar-s’hi, es pot fer al club organitzador, attletismebaga@terra.es, i
també al www.atletisme.net.
El rècord de la prova el té Rafael
Garcia des del  amb el temps
d’ hora ’’’. En dones, Quima
Casas és qui té el millor registre, i
el va assolir el  amb la marca
d’ hora ’’’. Pel que fa a l’any
passat, el guanyador absolut va ser
el manresà Jordi Calduch, amb 
hora ’ ’’. En dones, el triomf va
ser de la berguedana Alba Xandri,
amb  hora ’’’.

Una imatge de l’edició de l’any passat del popular torneig sallentí

Sáez, Carnisseria Fina, La Manduca i Bar Florida.
En l’edició de l’any passat es va
imposar el Club Petanca de Moià,
que va confirmar la seva condició
de favorit amb la qual acudia a la
prova sallentina, que va ser molt
concorreguda i que es va fer amb
un temps esplèndid el  de juny
de l’any passat. El CP Moià es va
imposar en aquella ocasió al CP El
Cortès, de Callús, que hi va acudir
com a vigent vencedor de la Copa
President, i que es va situar en la
segona posició després d’una bona
competició. El tercer lloc va ser per
EGIBA

La trobada escolar
de Sant Salvador de
Guardiola aplega
cent gimnastes

als amfitrions del CP Sallent. En el
quart lloc es va situar l’equip del CP
Súria. Les autoritats municipals de
Sallent van presidir el lliurament de
guardons de la festa.
El torneig de Sallent sol ser un
dels colofons tradicionals de la
temporada de petanca i des del
club local es vetllen els detalls per
fer un torneig ben organitzat i es
manté el prestigi des de fa unes
quantes dècades sota el nom d’un
dels impulsors de l’entitat. Com en
cada temporada, el reglament serà
el que estableix la Federació Catalana de Petanca.

L’equip cadet de l’Albert
Disseny CBiUM, sisè al
Torneig Ciutat de Terrassa

GIMNÀSTICA
BASQUETBOL BASE
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L’Egiba i el Consell Esportiu del
Bages van organitzar, al pavelló de
Sant Salvador de Guardiola, una
trobada de gimnàstica escolar. La
participació va ser de tres clubs,
l’Associació Guardiolenca, l’Egiba
i el Tossalet de Berga. Els grups de
tecnificació d’Egiba van tancar la
jornada amb una exhibició.
Pel que fa a les classificacions,
en el nivell A (nenes de  a  anys),
la primera va ser Marina Bravo, de
la Guardiolenca, que va avançar
Anna Caballero i Aida Alsina. En el
nivell B (de  a  anys), va ser pri-
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La trobada va ser un èxit de participants i de públic a Sant Salvador

mera classificada Andrea Cuenca,
de l’Egiba, que va quedar davant
de les companyes de club Cristina
Traid i Adina Harnage. En el grup
C, per a  i més anys, victòria per
a Elena Orgaz (Egiba), amb Irina

Ramali (Egiba) i Celeste Vergas, de
la Guardiolenca, al podi. Dins el
grup de nois es va imposar Daniel
Pérez (Guardiolenca), segon era
Sergi Soler i tercer, Cristian Chacón, tots dos de l’Egiba.

La formació cadet A del CBiUM
Albert Disseny es va classificar en
la sisena posició del è Torneig
Ciutat de Terrassa amb pesència
de vuit equips d’alt nivell. Els nois
del CBiUM es trobaven al grup B
al costat de l’Unelco de Tenerife, el
DKV Joventut i el Reial Madrid. Al
grup A van competir l’equip local
Sfèric, el FC Barcelona, l’Unicaja de
Màlaga i l’Asefa Estudiantes.
En la primera jornada, l’equip
manresà va perdre per un sol punt
de diferència (-) davant de la

Penya, que va disposar en aquest
torneig del congolès Bienvenu Letuni, que amida ,. Durant la segona jornada, els manresans es
van imposar per - i perdien
enfront del Reial Madrid, que més
endavant va ser el campió (-).
En la lluita pel cinquè lloc, els del
Congost van cedir amb l’Unicaja
per un resultat de -.
En la classificació final, primer
lloc per al Madrid, davant del Barça, el Joventut, l’Estudiantes, l’Unicaja, l’Albert Disseny CBiUM,
l’Unelco Tenerife i l’Sfèric, que es
va apuntar un bon èxit amb aquest
prestigiós torneig.

CONTRACTI LA SEVA ASSEGURANÇA DE
PRODUCTE
· Quadre mèdic d’absoluta solvència
· Servei d’urgències domiciliàries
les 24 hores
· Anàlisis, proves i intervencions sense
llistes d’espera
· Inexistència de copagaments
· Cobertura d’accidents laborals
i de trànsit
· Hospitalització il·limitada
· Tarja personal
· Telèfon d’atenció personal

SALUT
A partir de

39 €

GARANTIES
· Urgències a centres sanitaris
· Urgències a domicili
· Visites mèdiques
· Proves complementàries
(radiografies, ecografies...)
· Intervencions, tractaments i pròtesis
· Hospitalització
· Rehabilitació, ambulància, assistència en viatge
· Neteja dental
· Embaràs i part
· Reproducció assistida
· Despeses tràmits d’adopció
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