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El solsoní Ayala venç a la
mitja marató de Mollerussa
ARXIU PARTICULAR

ATLETISME
REDACCIÓ | MANRESA

L’atleta solsoní del Fondistes del
Solsonès Sancho Ayala va aconseguir la victòria en la mitja marató
de Mollerussa, que va tenir la participació rècord de  inscrits.
La prova va ser força exigent, tot
i que el circuit era força pla. La temperatura era fresca, ideal per córrer, però el vent de cara en molts
trams i els ponts elevats hi dificultaven el pas.
Ayala es va imposar amb un
temps d’.., en una llarga esprintada de més d’ún quilòmetre
en la qual va ser millor que el
manresà Joan Piqué, de l’equip
Corredors.cat, que va ser segon,
amb tres segons més, i Eduard
Aixalà, dels Xafatolls, que va finalitzar en tercera posició amb un registre d’...
Un Sancho Ayala molt satisfet va
declarar que va veure una oportunitat per aconseguir la triple corona de mitges maratons a Lleida,
amb els triomfs a Balaguer, Tàrrega i Mollerussa i no podia ni volia
desaprofitar-la.
Els Fondistes del Solsonès hi van
aportar altres participants. Per
exemple, Lluís vilaró va entrar en
la posició número , amb un

Polo, segon per la dreta, amb el trofeu, al costat d’Andreu Gimeno

Gabriel Polo obté la
victòria en el màster
del circuit juvenil d’estiu
TENNIS
REDACCIÓ | MANRESA

Sancho Ayala, amb el pernil del primer premi, al costat de Joan Piqué

temps d’..; Josep Alconchel
va quedar en è lloc, amb
..; Joan Freixa va ser è,
amb ... Pel que fa a la categoria femenina, la guanyadora va
ser Angelina Miró, del Medilast,

que va fer un temps d’... En
segona posició va entrar Marta
Camps, de l’Altafulla, amb ...
La tercera posició va correspondre
a Carme Millan, del Maratonians
del Segre, amb ...
JOSEP BARRUFET

La quarta caminada de
Callús va acollir 350
participants entre
excursionistes i ciclistes

El jugador del CT Manresa Gabriel Polo es va proclamar campió
del màster del circuit juvenil d’estiu organitzat a les instal·lacions de
l’Esportiu Terrassa després de superar el jugador del CT Girona
Joan Marc Fajula en la final.
En el partit decisiu, després
d’un inici sense errors, Polo es va
anotar el primer set per un rotund
- que no deixava cap possibilitat al seu oponent. En la segona
mànega, però, el matx es va equi-

librar. Polo el va poder decidir
quan guanyava -, però va perdre
el servei i es va arribar al desempat, en el qual el gironí va estar més
encertat i va vèncer per -.
En el set decisiu, el principi va
ser igualat, però el jugador esquerrà del CT Manresa va trencar
el set amb solidesa des del fons de
la pista. Va tenir encert en el servei i va guanyar, finalment, per . D’aquesta manera va substituir David Biosca en el palmarès
del prestigiós torneig. Els premis
van ser repartits per l’excampió de
Roland Garros Andreu Gimeno.
CAI

Quatre podis per als
atletes del CAI en el
trofeu promoció que
es va fer a Calella
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Callús va acollir la quarta edició
de la Caminada i Pedalada del
Cardener, organitzada pel Centre
Excursionista de Callús, que va
dissenyar un circuit de  quilòmetres, força espectacular i amb
unes vistes immillorables del Pla
de Bages gràcies al dia assolellat
que feia.
Un total de  caminadors i
una cinquantena de ciclistes van
poder fer el recorregut replè de
corriols, que van agradar moltíssim. Van enllaçar un bon nombre
d’avituallaments amb una botifarrada intercalada, en la qual no

JUMPER | IGUALADA

Un dels avituallaments que hi havia durant el recorregut

va faltar res. La pedalada es va
fer en un circuit fàcil, però amb un
cert desnivell, apte per a tothom,
de  quilòmetres de pistes forestals fins a arribar al punt més alt
del terme municipal de Sant Mateu de Bages, des del qual es va

tornar cap a Callús.
Els participants de la caminada,
més tranquil·la, també van poder
gaudir del bon recorregut preparat per l’organització i van fer comentaris força positius sobre com
havia anat el dia.

Els dos atletes infantils del Club
Atlètic Igualada Adrià Bertran i
Cristina Fernández van aconseguir
fer quatre podis (dos ors, una plata i un bronze) en la quarta i darrera jornada del trofeu promoció
que es va fer a Calella.
Bertran es va imposar en el
llançament de disc, amb un magnífic registre de , metres i
també va ser primer en javelina,
amb ,, una pletòrica actuació
del jove atleta igualadí. La marca
de disc és la millor de la temporada en aquesta prova a tot l’estat.

Adrià Bertran, amb la javelina

Pel que fa a la llançadora Cristina Fernández, va ser segona en
disc, amb , metres, i també va
ser tercera en martell, amb ,.
Per entitats, el CA Igualada va ser
desè i en el total de les quatre jornades ocupa el dissetè lloc.
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Manresa RC-Mataró,
demà a la nit al Congost

Maria Vasco participa
en la Cursa de la Dona

El Manresa Rugbi Club jugarà
demà contra el CR Mataró al Nou
Estadi del Congost en la segona
jornada del campionat català de
Tercera Categoria. En aquest cas,
d’una manera excepcional, el matx
s’iniciarà més tard, a dos quarts de
deu de la nit. Tots dos equips van
perdre els respectius partits de la
setmana passada, però el Mataró
ho va fer d’una manera més clara,
per - a Reus. El Manresa va caure per - a Martorell.

La marxadora resident a Santa
Margarida de Montbui, Maria Vasco, s’ha adherit a la a Cursa de la
Dona, que se celebrarà a la ciutat
de Barcelona, diumenge. La nedadora Erika Villaécija, i les presentadores Anne Igartiburu i Elsa
Anka també prendran part en una
cursa que comença a les deu del
matí a l’Arc de Triomf i que en els
darrers anys és multitudinària. La
prova té un recorregut urbà de cinc
quilòmetres.

