
Amb una més que reeixida par-
ticipació –uns  pilots–, l’Escu-
deria Llum Llamp va organitzar
durant tres dies la desena edició de
l’Open Catalunya Gran Premi Ciu-
tat de Manresa de ral·lieslot al
Museu de la Tècnica de Manresa. 

Entre els participants, pilots
vinguts d’arreu de l’estat espanyol,
Astúries, Madrid, País Basc i, és
clar, de Catalunya; entre els quals
el campió d’Espanya d’/, el
canari Jorge Trujillo, i un altre
campió estatal,  al grup N /, el
català Macià Coll. El triomf en el
Gran Premi Ciutat de Manresa, ce-
dit per l’Ajuntament, va ser per a
Pol Garcia (MSC Cric Crac) en
/ i per al berguedà Eloi Rotllant
(Tot Límit) en /; ambdós van
ser els respectius vencedors en
WRC. Per escuderies, primera pla-
ça del Llum Llamp en /, se-
guit de l’MSC Cric Crac d’Iguala-
da; en / la victòria va corres-
pondre al Dream Slot.

Pel que fa als pilots de Llum
Llamp, l’entitat organitzadora, en
/, primera plaça de l’infantil
David Benito, i el segon i tercer
llocs, de Xènia Valverde i Montse
Egea; en NGT, Maurici Canongia
va ocupar el segon lloc. En /, el
gironellenc Guillem Romero (Ro-

damon Súria) va ser segon al grup
N, seguit d’Oriol Ribó de Llum
Llamp; en veterans (grup N), segon
classificat el calafí Marcel·lí Prat; i
en WRC, a més a més del primer
lloc d’Eloi Rotllant, tercer va ser el
seu pare Josep M. Rotllant, igual-
ment del Tot Límit de Berga.

ESLOT
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Garcia i Rotllant, els més
ràpids a l’Open Catalunya

Uns 290 pilots van desfilar en tres dies pel Museu de la Tècnica

MIREIA ARSO

Un CH Castellet molt motivat i
amb el suport de la seva afició no
va decebre en el seu primer partit
com a local, vencent en un partit
espectacular al CE Cornellà per 
a . Els primers dotze minuts dels
santvicentins van ser elèctrics,

plens de jugades que feien vibrar
les grades repletes de gent. Al pri-
mer minut de joc, Marçal anotava
el primer gols cinc minuts després
era Ferran Tobias qui feia el segon.
Al minut , el marcador ja asse-
nyalava un clar  a . El CE Cor-
nellà, davant l’allau de joc del CH
Castellet va situar els seus homes
en un quadre defensiu, aconse-
guint aturar l’empenta local i mar-

cant el  a  pocs segons abans del
final del primer temps. 

El CH Castellet va sortir a la se-
gona part amb novetats i això va
desconcertar els visitants (-).
L’entrenador Fiti va donar des-
cans als seus jugadors claus i el CE
Cornellà es va situar en un perillós
 a . Ferran Tobias en un contra-
cops va marcar el gol de la tran-
quil·litat i definitiu  a .
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La retransmissió en directe per
Teledeporte del primer partit de  la
lliga ACB de l’Assignia Manresa,
diumenge que ve, farà avançar la
seva hora d’inici. El matx davant
del Bizkaia Bilbao començarà a les
 hores i no a les , l’horari del
Manresa a casa. D’altra banda, els
de Ponsarnau fan demà un partit
amistós contra el Barça, a Tortosa,
que començarà a les . hores. 

L’Assignia-Bilbao de
diumenge vinent es
jugarà a les 18 hores 

BASQUETBOL/LLIGA ACB
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El CH Castellet té un bon debut davant
la seva afició vencent el Cornellà (6-4)

HOQUEI PATINS
�PRIMERA CATALANA

�Categoria 1/24
WRC infantils: 1. David Benito (Llum Llamp),
2. Gerard Corral, 3. Aleix Rovira. WRC dames:
1. Marta Codina, 2. Xènia Valverde (Llum
Llamp), 3. Montse Egea (Llum Llamp). 4. Jessy
Nadal, 5. Gemma Espin. WRC: 1. Pol Garcia
(MSC Cric Crac), 2. Jorge Trujillo, 3. Ánder
Plano, 4. Sergi Saludas (Llum Llamp), 5. Jaime
Borràs. Scal: 1. Jordi Garcia, 2. Jaume Montse-
rrat,3. José Marcos, 4. Carles Amat, 5. David
Moreno. NGT: 1. Marc Torres, 2. Maurici Ca-
nongia (Llum Llamp), 3. Jordi Rovira, 4. Bernat
Colom, 5. Enrique Morón. C2: 1. Norbert Puig,
2. Jordi Martínez, 3. David Rocasalvas, 4. An-
dreu Serrat, 5. Marc Cuartero. C1: 1. Alonso

Rodríguez, 2. José Luis Roig, 3. Tito Garcia, 4.
Xavi Margarit, 5. Enrci Doliu. Grup A: 1. Jordi
Zurita, 2. Ivan Margarit, 3. Lluís Ricart, 4. Joan
Claret (Rodamon Súria), 5. Antoni Riera.
�Categoria 1/28
Xlot: 1. Jordi Garcia; 2. Jordi Naharro; 3. José
Luís Roig; 4. Sergi Saludas (Llum Llamp); 5.
Josep Nuño (Llum Llamp).
�Categoria 1/32
Grup A: 1. Ricardo Alen, 2. Ruben Biarnés, 3.
Aitor Torres, 4. Toni Mulet, 5. Llorenç Martín
(Llum Llamp). Grup N: 1. Macià Coll; 2.Guillem
Romero (Rodamon Súria); 3. Oriol Ribó (Llum
Llamp), 4. Esteve Sanjurjo, 5. Pablo Fernán-
dez; N dames: 1. Vanessa Puigcarbó, 2n.

Jessy Nadal, 3. Mabel Garcia, 4. Montse Díaz,
5. Sonia Taberner. Desafio Llum Llamp: 1.
Lluís Sánchez, 2. Jaume Nadal, 3. Sergi Rigui-
llo, 4. Eduard Benito (Artés Slot). N infantils:
1. Carles Puig, 2. Pol Mestre, 3. Borja Ponce, 4.
Sergi Iglesias, 5. Eduardo Cartañà. N vete-
rans: 1. 1. Lluís Feliu, 2. Marcelí Prat (Calaf), 3.
Jordi Figueras, 4. Tonid Vidal, 5. Norbert Puig.
SN: 1. Josep Cano, 2. David Cenalmor, 3. Fran-
cesc Bolumar, 4. Jaume Martínez (Llum
Llamp), 5. José Antonio Rosado. SNR: 1. Al-
bert Monterrubio, 2. Tito Garcia, 3. Israel Mo-
reno, 4. Josep Bernández, 5. Enric Doliu. WRC:
1. Eloi Rotllant (Tot Límit), 2. Pol Garcia, 3.
Josep M. Rotllant (Tot Limit), 4. Jorge Trujillo, 5.
Alonso Rodríguez.

� RESULTATS DE L’OPEN CATALUNYA 
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El Consell Esportiu del Bages ha
donat a conèixer el calendari de la
fase comarcal de cros escolar
/. Aquest curs constarà
d’onze proves, la primera de les
quals es celebrarà el dia  d’oc-
tubre a Sant Vicenç de Castellet.
També tindran prova, Moià (
d’octubre), Súria ( de novem-

bre), Manresa ( de novembre),
Sallent ( de novembre), Monis-
trol de Montserrat ( de novem-
bre), Sant Joan de Vilatorrada (
de desembre), Navarcles ( de de-
sembre), Sant Fruitós ( de ge-
ner), Calders ( de gener) i Sant-
pedor ( de gener). Les categories
seran les de prebenjamí ( i
), benjamí ( i ) i ale-
ví ( i ), infantil ( i
) i cadet ( i ).  

El circuit de cros escolar del
Bages tindrà onze proves

ATLETISME
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El cinquè Trofeu de dobles Isa
Muro, que se celebrarà a partir d’a-
quest divendres al CT Manresa,  ha
reunit  jugadores, un rècord de
participació que demostra que el
memorial s’ha convertit en una re-
ferència a Catalunya i a l’estat es-
panyol per a les tennistes vetera-
nes. A més, la cita incorpora en-
guany un clínic dirigit per l’ex-
campiona estatal Carmen Perea.   

El torneig recorda Isa Muro, ju-
gadora i sòcia del CT Manresa. El
president de l’entitat, Maurici Al-
gué, va destacar que era un «gran
honor» celebrar aquest «home-
natge a una gran esportista de
casa nostra». El vidu d’Isa Muro, Jo-
sep Alsina, propietari de l’empre-
sa Firma –que patrocina el torneig–
va explicar que per sobre de tot el
trofeu transmet un «missatge de
companyonia». 

Amb disset parelles més que
l’any passat, la cita també ha atret
jugadores de Madrid, Bilbao i Sa-
ragossa, tal com va destacar l’or-
ganitzadora tècnica, Montse Moll.
El torneig tindrà tres categories
(+, +, +) i començarà a les
 de la tarda de divendres; viurà
una jornada intensa dissabte, i el
diumenge al matí, a partir de les ,
es jugaran les sis semifinals, les tres
finals de consolació i, pels volts de
les  del migdia, engegaran les
tres grans finals, segons va detallar
el gerent del club, Joan Prat. 

Carmen Perea, una de les mi-
llors tennistes estatals a la dècada
dels  i , és una fidel participant
de l’Isa Muro i ahir no va voler per-
dre’s la presentació.  Presidenta
de l’Associació de Tennistes Sènior
Espanyoles (ATSE), Perea va avan-
çar que el clínic serà teòric i pràc-
tic i que és obert tant a les juga-
dores del torneig com a les sòcies
del club. 

TENNIS
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Més d’un centenar de
veteranes participaran 
al cinquè Trofeu Isa Muro

Joan Prat, Montse Moll, Josep Alsina, Maurici Algué i Carmen Perea 

L.F.


