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ARXIU PARTICULAR

El Paidos va homenatjar els
expresidents Camí i Piquet
ARXIU PARTICULAR

BASQUETBOL
REDACCIÓ | MANRESA

L’AEE Paidos va organitzar, en el
poble bagenc de Talamanca, l’àpat
homenatge als qui ﬁns fa pocs
dies han estat el president de l’entitat i de la Federació Catalana. En
el cas de l’equip fruitosenc, Joan
Camí i Baylinia ha deixat el càrrec
aquest 2010 després d’haver-lo
assumit el 1997 i després d’una tasca que ha estat molt positiva. Més
dilatada encara ha estat la presidència d’Enric Piquet i Miquel al
capdavant de la catalana de bàsquet, i que s’ha perllongat del
1984 al 2010, i ara ha estat substituït per Joan Fa. L’acte en el qual el
Paidos va honorar Piquet i Camí va
ser entranyable, ja que, a banda de
la vinculació esportiva, el traumatòleg Camí és el metge de Piquet.
L’alcalde de Talamanca, Josep
Tarín, va ser el perfecte amﬁtrió de
la festa, que va incloure una visita guiada molt interessant a través
del castell i nucli antic de la població, amb un entorn natural
d’una gran bellesa paisatgística. El
dinar es va celebrar a la Fonda Cal
Ros, i va tenir una vuitantena de
comensals, entre entrenadors, monitors, amics i companys de l’AEE

Pol Bosch (esquerre) va ser subcampió benjamí i Polo, campió cadet

Gabriel Polo és campió
al Circuit Català Juvenil
d’Hivern, al CE Laietà
Joan Camí i Enric Piquet, expresidents del Paidos i de la Catalana

Paidos. També hi van ser l’alcalde
de Sant Fruitós, Josep Rafart, amb
el regidor d’Esports, Ramon Cirera. I també hi havia Francesc de
Puig, director del CAR de Sant
Cugat, que va fer de representant
de la Federació Catalana de Bàsquet, i el delegat de la Generalitat
com a representant territorial en
l’esport, Toti Mumbrú. La directora de l’escola Paidos, Carme Planas, no hi va faltar. Per part de l’alcalde de Talamanca es va convidar
també Valentí Junyent, ﬁns fa poc
director d’arbitratge de l’ACB i

amb molts anys de contacte amb
Piquet en diferents funcions dins
el bàsquet català. Junyent és l’alcaldable de CiU a les eleccions municipals de Manresa del maig.
Durant el dinar es van lliurar als
homenatjats samarretes del Paidos
i l’ensenya d’or als expresidents; en
el cas de Camí, li va lliurar l’actual vicepresident de l’AEE Paidos,
Josep Orive. Camí va rebre com a
obsequi un llibre-recull dels 13
anys en la presidència, així com la
litograﬁa del primer partit de bàsquet jugat a Catalunya.
ARXIU PARTICULAR

El Finques Olesa i l’Arc
Set competeixen al
catatà de sala a Sant
Celoni i Cambrils

TENNIS
REDACCIÓ | MANRESA

Aquest cap de setmana es van fer
ﬁnals del Circuit Juvenil d'Hivern
a les instal·lacions del CE Laietà, on
van destacar els jugadors del CT
Manresa Gabriel Polo i Pol Bosch.
Gabriel Polo va completar un gran
torneig i es va proclamar campió
cadet fent bons els pronòstics de
màxim favorit.
Polo, que sortia de primer cap
de sèrie, va superar Albert Creixell,
Òscar Carrascosa i Jordi Mas. A la
ﬁnal, va superar Robert Herrera,
del CT Barcino, per 7-6, 1-6 i 6-3.

Mor el navarclí Domènec
Cura, gran col·laborador de
la Volta i la Setmana Catalana

TIR AMB ARC
CICLISME
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El campionat de Catalunya en
sala va tenir una doble cita. En la
de Sant Celoni hi va haver arquers
de l’Arc Set Santpedor i Carmelo
García va ser el segon a l’arc recte
sènior i li va valer el títol català al
costat dels seus companys Guillem
Valls (1r amb arc nu aleví) i Núria
Segura, segona en arc nu femení.
Pel que fa al Finques Olesa, les
millors classiﬁcacions van ser per
a Carlos Rey i Agustí Cubero, que
se situen en tercer i cinquè llocs de
la lliga. El paralímpic Cubero va
davant de la classiﬁcació de Jesús
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Els arquers de l’Arc Set de Santpedor que van anar a Sant Celoni

Valladolid, també discapacitat.
Joan Alcoverro va ser novè. Pel que
fa a l’arc compost, Manel Souto es
troba en el cinquè lloc gràceis a les
seves dues sèries molt regulars, i en
la categoria infantil el jove Guillem

Figueras va sumar 526 punts. En el
proper cap de setmana, el Tir Arc
Encamp organitzarà a Andorra el
44è Campionat de Catalunya (en
categories absoluta i júnior) i el 4t
Campionat Paralímpics.

Pol Bosch, de 8 anys, va jugar la ﬁnal en categoria benjamí després
d’un magíﬁc torneig. Va superar
Eduard Rodríguez, Joan Llatse,
Alejandro Macchi i Marcel Nieves.
A la ﬁnal, Pol Bosch era derrotat
per Joel Fuentes (6-3, 6-2). Artur
Vargas va arribar a quarts de ﬁnal,
on va perdre davant Fuentes (6-2,
4-6 i 7-6). Carla Cerdan va arribar
a la semiﬁnal infantil, on va perdre
amb Maria Miras, que la va vèncer
amb un doble 7-5. D’altra banda,
Paula Garriga, també jugadora del
Club Tennis Manresa, va arribar
ﬁns a la ronda dels quarts de ﬁnal
i va ser eliminada.

Als 78 anys d’edat va morir ahir
Domènec Cura i Garcia, que va ser
un molt actiu col·laborador de les
curses ciclistes de primer nivell al
nostre país, com la Setmana Catalana i la Volta a Catalunya. Avui
es farà l’oﬁci funeral en el seu record, a la parròquia de Navarcles,
a les dotze del migdia.
Cura, que va morir ahir a causa
d’una llarga malaltia, va ser un dels
membres de la junta directiva de
la Secció Ciclista de la UE de Sants
i també del Comitè Organitzador

de la Volta a Catalunya, prova en
la qual va col·laborar durant molts
anys i amb entusiasme lloat pels
seus companys de junta.
També va formar part durant la
seva trajectòria de l’altra entitat que
organitzava proves internacionals
de prestigi al territori català, com
era l’Esport Ciclista Barcelona. Va
formar part de l’organització de la
Setmana Catalana que es feia a la
primavera i de l’Escalada Ciclista
a Montjuïc, la prova que tanca la
temporada, el mes d’octubre. I la
seva tasca també es va notar en el
comitè organitzador de la Ruta
del Sol-Vuelta a Andalucía.
ESQUÍ

El MAN fa cursets d’esquí
alpí i snowboard a Arinsal
El Manresa Esquí Club (MAN)
enceta la seva temporada amb els
cursets que es posen en marxa el
proper 16 de gener i que inclouen
sis diumenges d’hivern. El preu de
l’autocar més les classes és de 280
euros. Les places són limitades i és
obligatori dur el DNI o passaport
per als menors de 18 anys. Tots els
cursets tindran lloc a l’estació de
Vallnord, a Arinsal. Per tenir més
informació, truqueu al 93/8723919
o entreu a manresaesquiclub.com.

