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ESPORTS�POLIESPORTIU

AGENDA ESPORTIVA DEL CAP DE SETMANA

ARXIU PARTICULAR

Grup de participants en les estades esportives d’estiu del Club Tennis Manresa, a la porta del club

CONGRÉS DE COACHING

�Avui dissabte es clou el primer Con-

grès de Coaching aplicat al bàsquet

que es celebra a les instal·lacions de

la  Joviat a càrrec Xavier Garcia i en el

que hi participen tècnics d’arreu. 

AMISTOSOS

�19,30 (avui), Castelldefels-Igualada

19 (demà) Igualada-Cornellà

18 (avui), Valls Torroella-CE Manresa

TORNEIG DE LA POBLA DE LILLET

�Avui es disputen les semifinals
del Torneig de la Pobla de Lillet a
partir de les 22 h; demà a la ma-
teixa hora es jugara el partit pel
tercer i quart lloc i la final.

EUROPEUS A BARCELONA

�L’olesà Marc Orozco (FC Barce-
lona) corre avui (11.20 h) les semi-
finals del relleu 4x400 dels
europeus a l’estadi de Montjuïc (la
final es correrrà a les 21.55 h de

demà diumenge); demà (10,05 h)
José Rios (CA Manresa) participarà
a la marató.

CURSA DE BAGÀ

�A les 10 del matí es donarà la
sortida avui de la Cursa Popular de
Bagà, que té un recorregut urbà de
8,5 quilòmetres.

MUNDIAL DE SUPERBIKES

�El circuit de Silverstone (Gran Bre-
tanya) acull aquest cap de setmana
una prova del campionat del món
de superbikes amb Carles Checa

MUNDIAL A ITÀLIA

�Un ampli grup de pilots de casa

nostra participen  en la segona  i

darrera darrera prova del mundial a

Darfo Boario, a Itàlia.

CIRCUIT ANBASO

�Castellfollit del Boix acull aquest

matí (9 h) la quarta prova puntua-

ble pel circuit Anbaso de bicicleta

de muntanya.

SORTIDES DE LA PC BONAVISTA

�La PC Bonavista anirà demà a la
Vista Pirineu amb la sortida curta de
60 km (7,45 h), la mitjana de 85 km
(7.30 h) i la llarga de 95 km (7.45 h).

SORTIDA DE L’EC MANRESÀ

�L’EC Manresà anirà avui a Sant
Sadurní de Noia amb sortida a les
7.30 h (120 km) 

RAL·LI ALEMANYA A MANRESA

�L’Escuderia Llum Llamp de Man-

resa organitza aquests dies el Ral·li
d’Alemanya dins del campionat de
ral·li slot de Manresa 

CHABERTON MARATHON

�Just Sociats particpa demà en la
Chaberton Marathon als Alp, co-
rresponent a la Copa del Món de
cusrses de muntanya. Sociats.

TRAIL ANETO

�Entre avui i demà es disputa a
Benasque el Trail Aneto en tres
modalitats, Volta a l’Aneto (96 km),
Marató Aneto (42 km) i les Dues
cares de l’Aneto (67 km).

RUTA DE LA CERDANYA

�Avui i demà es celebra a Llívia la
segona prova de salts de la Ruta
de la Cerdanya d’Hípica.

CLUB TIR PRECISIÓ MANRESA

�Prova d’aptitud (9.30 h, avui)
�Pistola velocitat (9.30 h, demà)

CLUB TIR BAGES

�Armes d’avantcàrrega (17 h, avui)
�Carrabina matx  (10.30 h, demà)

Curses de muntanya

HípicaCicloturisme

Tir

ESLOT

BTT

Biketrial

MotociclismeAtletisme

Futbol sala

Futbol

Basquetbol

El CT Manresa ha incrementat
els participants a les seves
estades de més del 50%

Les estades esportives d’estiu
del CT Manresa són un èxit. El club
manresà ha tingut un increment en
el nombre d’inscripcions amb re-
lació al  del , ja que s’han
contractat fins a . setmanes (el
que dura cada torn). El total de
nens i nenes participants ha estat
de  (alguns han repetit), xifra
que suposa un increment del .
Entre les activitats que s’han fet en
aquestes estades del CT Manresa
n’hi ha de noves, com ara les acam-

pades nocturnes, les xiringades, la
bicicletada, el lipdub, inflables,
olimpíades esportives, etc., en un
entorn agradable a l’aire lliure uti-
litzant-se les noves instal·lacions
que club, el minifutbol, tennis-vò-
lei platja, espai platja, la pista po-
liesportiva les dues pistes noves de
pàdel.

El gerent del CT Manresa, Joan
Prat, ha dit que «les estades conti-
nuaran aquesta primera setmana
d’agost i la primera de setembre i
hem afegit, per la demanda, la
darrera d’agost». El  de setembre
es farà la festa de cloenda.
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La selecció catalana de bike-
trial, amb diversos pilots de la Ca-
talunya central, participa aquest
cap de setmana en la segona i
darrera prova puntuable per al
Campionat del Món de l’especia-
litat, que té lloc a Darfo Boario Ter-
me (Itàlia). El combinat català li-
dera la classificació per nacions
després  de la primera competició
d’aquest mundial, a Vilanova de
Prades (Tarragona) entre dissab-
te i diumenge passats.

A títol individual, dos pilots
d’Òdena, Armand Mollà i Bernat
Seuba, defensaran la primera pla-
ça en les seves respectives cate-
gories. Armand Mollà (Bike Trial
Garrotxa) lidera la classificació
júnior i Bernat Seuba (MC Iguala-
da) és el capdavanter mínime. A
Vilanova de Prades, altres bones
classificacions per a pilots de casa
nostra van anar a càrrec de Daniel
Gómez, de Masquefa, que va ser
setè en categoria sènior; el ber-
guedà Josep Vilalta, dissetè en la
mateixa categoria. Gil Rosich, del
MC Igualada, va ocupar la vintena
plaça en mínime. Marc Seuba,

d’Òdena i del MC Igualada, va ser
sisè entre els benjamins, i Jordi
Cano, vintè en el mateix grup. I en-
tre els més joves, els poussin, quart
lloc de Gerard Trueba d’Abrera. 

Cal recordar que és el primer
cop que la selecció catalana par-
ticipa en aquesta competició mun-
dial deslligada del combinat esta-
tal, que també hi participa.

Els anoiencs Bernat Seuba
i Armand Mollà es juguen
el títol mundial a Itàlia
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Armand Mollà i Bernat Seuba, líders en júnior i mínime, respectivament
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Després de la primera setmana
de treball –l’equip va començar les
sessions de pretemporada di-
marts–, l’Igualada, que dirigeix
Josep Lluís Ruiz, ja té aquest cap de
setmana un doble compromís en
forma de partits amistosos. El pri-
mer el jugarà aquesta tarda al
camp del Castelldefels (/ de ),
i el segon, demà a les Comes, con-
tra un altre equip de Tercera Divi-
sió, el Cornellà ( h).

Per la seva part, el CE Manresa,
tot i que no ha començat els en-
trenaments (ho farà el dia  d’a-
gost), jugarà demà ( h) el que en
altres temps havia estat un clàssic,
el partit de Festa Major de Valls de

Torroella. El tècnic Dani Andreu no
podrà disposar d’alguns jugadors,
ja que encara faran vacances, però
sí que es podran veure algunes ca-
res noves.

L’Igualada té dos partits
amistosos i el Manresa
serà a Valls de Torroella

ARXIU/MANEL HIDALGO

Josep Lluís Ruiz, tècnic de l’Igualada

FUTBOL
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La sub-18 de Casas i Oriola
només pot aspirar a l’onzè lloc

En un mal partit, la selecció es-
tatal sub-, que dirigeix el man-
resà Ricard Casas, va perdre ahir
per  a  davant Turquia; amb

aquest resultat, el combinat esta-
tal només podrà lluitar per l’on-
zena plaça d’aquest europeu de Li-
tuània. En aquest enfrontament
davant l’equip turc, Pierre Oriola,
jugador de l’Assignia Manresa, va
sortir a l’onze inicial i va anotar
quatre punts.
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BIKETRIAL
�CAMPIONAT DEL MÓN

BASQUETBOL
�CAMPIONAT D’EUROPA SUB-18


