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El CT Manresa, a punt per a
l’estatal absolut de pàdel
CT MANRESA
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Cristina Masfret, Roser Tachó, l’entrenadora Clara Bozzo i Marc Torras

Tachó, Masfret i Torras
mostren el seu progrés
al campionat d’Albacete
GIMNÀSTICA
REDACCIÓ | MANRESA

Marc Torras, Roser Tachó i Cristina Masfret, del Gimbe, van oferir un bon paper al Torneig Internacional Ciutat d’Albacete, on van
demostrar la seva excel·lent progressió, només un any després
d’haver debutat en l’estatal.
Roser Tachó, que competia en
l’aparell de trampolí en el grup de
 a  anys, va quedar a una sola
posició de classificar-se per a la final en obtenir el novè lloc. Marc
Torras, que participava en les proves de doble minitramp i trampolí de  a  anys, va aconseguir

uns resultats meritoris en la seva
primera competició internacional. Torras va accedir amb el tercer lloc a la final de doble minitramp, on va situar-se cinquè, i en
trampolí va obtenir la vuitena plaça en la fase prèvia, i a la final va
pujar al sisè lloc. Cristina Masfret,
en trampolí, es va classificar per a
la final amb la segona millor nota
i, en el tram decisiu, va adjudicarse la cinquena posició.
A més, Torras, Tachó i Masfret,
juntament amb Sara Villarta i les
practicants de trumbling Yasmina
Vergé, Xènia Perarnau i Mireia
Galí, han estat convocats amb la
selecció catalana.

L’equip absolut femení de pàdel
del CT Manresa, que juga a la categoria de plata, viatjarà demà a
Santa Cruz de Tenerife per disputar la fase de grups del campionat
estatal absolut. Laura Simón, Helena Escolà, Anna Cudos, Mireia
Polo i Vanessa Basora són les integrants de l’equip, que s’enfrontarà al CT Granada, el CT Tarifa i el
local del CD Tenerife per intentar
passar a les semifinals. Per la seva
banda, l’equip masculí, en bronze,
juga aquesta setmana a Manresa
davant l’Atlètic Terrassa, i després
es desplaçarà a casa del Reus
Monterols. L’equip és format per
David Biosca, Marc Vargas, Albert
Codina, Gabriel Polo, Lluís Soler,
Albert Martinez i Jorge Vargas.
D’altra banda, els representants
del CT Manresa van protagonitzar
un paper destacat a l’obert de pàdel amateur del CD Egara. Laura
Simon i Vanessa Basora van guanyar el torneig en imposar-se a la
final a la parella Condal i Giralt (, -, -). Maria Lao i Helena
Martínez van arribar fins a semifinals, com Jordi Matemala i Manel Cots i, també, Eduard Nadeu i
Toni Cirujeda.

El CT Manresa masculí comença el campionat davant l’Atlètic Terrassa
CT MANRESA

Les jugadores de l’entitat manresana a l’obert del CD Egara

CT SALLENT

Neix el Premi Catalunya de l'Esport per distingir
el millor equip o esportista català de l'any

Gonzalo Miranda, Ricard Roca, Joan Barlam i Ángel López

La parella Miranda i Roca
s’adjudica el torneig de
la Festa Major de Sallent
PÀDEL
REDACCIÓ | MANRESA

Gonzalo Miranda i Ricard Roca
van guanyar el torneig de pàdel
que es va celebrar en el marc de la
Festa Major de Sallent, després
d’imposar-se a Ángel López i Joan
Barlam a la final, que es va disputar a un sol set (-). Una de les singularitats d’aquest torneig organitzat pel CT Sallent és que les parelles es van fer per sorteig. Per primera vegada van participar a la cita
jugadors de diferents municipis del
Bages.
La competició va arrencar amb
una primera fase en què les parti-

des es van jugar a  punts, en format de tie-break. Els dos primers
classificats de cada grup van obtenir el bitllet per a les semifinals,
que també es van disputar a un set.
En aquest tram decisiu del torneig,
Miranda i Roca van vèncer Pedro
Martínez i Sergi Romacho (-)
d’una banda i, de l’altra, la parella
formada per López i Barlam va
derrotar Jesús Ansedes i Rafa Gordillo (-).
D’altra banda, el CT Sallent informa que obrirà les inscripcions
per al torneig regular de pàdel
d’hivern. Les parelles, en aquesta
ocasió, estaran formades abans
de la competició.

La Secretaria General de l'Esport, amb el suport de TV3 i Catalunya Ràdio, ha creat el Premi Catalunya de
l’Esport 2010 amb l’objectiu de reconèixer la tasca desenvolupada per l’esportista (masculí o femení) o l’entitat
esportiva que hagi contribuït de manera més significativa a l’impuls de l’esport català durant l’última temporada
esportiva, en qualsevol àmbit d’actuació.
Aquesta iniciativa respon a la voluntat del Govern de fer un just reconeixement a aquells o aquelles esportistes
o entitats esportives que projecten l’esport català a nivell estatal i/o internacional. Des del Govern, l’esport es
considera una activitat generadora de canvi de la nostra societat d’indubtable repercussió en la vida social, cultural
i econòmica del país, que mereix rebre un reconeixement públic a través de qui promou la identitat col·lectiva
catalana i el prestigi del país.
A través del portal www.elsesports.cat de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, les persones interessades poden proposar els seus candidats fins al dia 3 d’octubre, i els o les deu esportistes, clubs o equips més votats
formaran part de la llista de finalistes de la primera edició del premi.
Un jurat especialitzat, format per representants dels mitjans de comunicació, de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, exesportistes i empreses del sector esportiu català, triarà posteriorment el guanyador, que
recollirà el guardó durant una emissió especial del programa «Esport Club» de TV3.

