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L’escorta de l’Assignia Manresa
Àlex Llorca s’haurà d’estar un mí-
nim de tres setmanes de baixa
després de la recaiguda de la seva
lesió a l’espatlla dreta que es va fer
dissabte en el partit que el seu
equip va perdre contra el Blancos
de Rueda Valladolid.

La ressonància magnètica que
se li va fer ahir demostra que no hi
ha més lesions i que Llorca es va
tornar a fer una luxació a l’espat-
lla que ja havia estat operada fa uns
quants mesos per resoldre els pro-
blemes ocasionats la temporada
passada. El jugador ja va tenir una
recaiguda a la pretemporada i
aquesta ja és la segona.

Així doncs, Llorca s’haurà d’es-
tar quinze dies de repòs absolut i
una setmana més de baixa abans
no torni als entrenaments, motiu
pel qual es perdrà segur els dos
propers partits de l’Assignia, a casa
contra el DKV Joventut, el proper
dia 20, i el cap de setmana següent
a la pista del Lagun Aro de Sant Se-
bastià.

Tot esperant saber si podrà re-
cuperar Sergiy Gladyr per al pro-
per partit, després que s’hagi per-
dut dos partits per lesió, l’Assignia
podria activar el nord-americà Bi-
lly Baptist, que s’entrena amb el
grup des de dilluns de la setmana
passada i que no s’ha estrenat en
cap dels partits oficials disputats.
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Llorca estarà tres setmanes
sense jugar per una altra
luxació a l’espatlla dreta 

Llobet, Baldellou i Redondo, després de la cursa, d’esquerra a dreta

A. R.

El duatleta del CERRR Igualada
Sergi Rodríguez va ser el guanya-
dor del duatló de carretera abso-
lut que va tenir lloc a Calafell, en
una cursa en la qual el seu club va
obtenir la victòria. També va des-
tacar el tercer lloc absolut d’Iñaki
Baldellou en aquesta cursa, la
qual cosa li va significar la victòria
en la prova sub-21.

Entre el grup capdavanter hi
havia Baldellou i el callussenc Jo-
sep Barrufet, seguit d’un altre amb
el manresà Xavier Llobet i Miki
Moreno. Després de diversos atacs,
van arribar 17 corredors, i el millor
va ser Rodríguez, que va superar el
seu company d’equip Jordi Garcia.
Baldellou va ser tercer, Barrufet
setè, Llobet novè i Alfons Esquius
va ser 25è i campió en la categoria
de màster 50. Amand Redondo va

ser 28è i tercer en màster 40.
La cursa també va tenir la par-

ticipació d’altres equips de la co-
marca. Així, l’equip del CA Igua-
lada Triatló Petromiralles, format
per Anna Planas (setena), Elena
Barlabé (onzena) i Eva Folleco
(tretzena) va ser tercer.

Pel que fa al Club Natació Man-
resa, hi va haver un sol competidor.
Va ser Ferran Mahamud, que feia
el seu debut aquesta temporada i
va ser 82è, amb un temps final
d’1.01.05.

En la cursa de Calafell també hi
va haver participació del Club
L’Eix de Navàs. El millor d’aquest
equip va ser Sergi Altarriba, que va
finalitzar en 37a posició; Ismael
Martínez va acabar la cursa en el
lloc número 64; Francisco Javier
Herencia va ser el 84è de la cursa
general i Joan Soler va finalitzar en
el lloc 117è dels 236 que van aca-
bar la cursa.

DUATLÓ
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Sergi Rodríguez, duatleta
del CERRR Igualada, va ser
campió a la cursa de Calafell

Els arquers del Finques Olesa se-
ran aquest cap de setmana a dife-
rents competicions, entre les quals
destacarà el Campionat d’Espanya
Paralímpic que es disputarà a Vi-
tòria. En arc corb hi haurà Sergio
Llamas, Agustín Cubero, Jesús Va-
lladolid i Domènec Paloma, con-
juntament amb els tècnics de l’en-
titat, Manuel Llamas i Belén. Els
olesans intentaran ser entre els mi-
llors i hi tenen possibilitats, ja que
van al campionat amb algunes de
les millors marques. També hi
haurà altres arquers, en aquest
cas del club Cristianenc, com Je-
sús Martínez i Esteve Madrid, i
també Eugeni Fernández en arc
compost.

D’altra banda, el Campionat
d’Espanya cadet es farà a Ciudad
Real els propers dies 12 i 13 amb
Marc Altarriba, en arc corb, i Gui-
llem Figueras, que competirà en
arc compost.

TIR AMB ARC 

J. L. A. | OLESA

El Finques Olesa
serà present al
campionat estatal
paralímpic de Vitòria

Els karateques de la Catalunya central que van pujar de grau

GIMNÀS BOSCH

El gimnàs Bosch de Manresa
va ser l’escenari dels exàmens de
grau que va fer la Federació Cata-
lana de Karate. Hi va haver kara-
teques de diversos gimnasos de la
comarca, com ara el Karate Sant
Vicenç, el Vilatorrada, el Bosch Na-
varcles i el Bosch Manresa, que van
aportar els seus representants a
aquesta prova.

Així, Enric Martínez va aconse-
guir el cinturó groc; Eduard Sán-
chez va ser condecorat amb el ta-
ronja; pel que fa al cinturó verd, va
ser obtingut per Pere Babià, Lu-
ciano Romero, Joel Masana, Fran-
cesc Ferreter i David Zamora; el
cinturó negre, primer dan, va cor-
respondre a Gerard Vilaseca, Aitor
Perales i Toni Gaitán; finalment, el
cinturó negre, segon dan, va anar
a la cintura d’Agustí Flores, Joan Ri-
bera i Daniel Valera.

KARATE
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Tretze nous cinturons per 
a karateques del Bages 

El tennista santfruitosenc David
Biosca ha tancat la seva partici-
pació a diferents tornejos pun-
tuables per a la Copa del Món jú-
nior de tennis que s’han celebrat
a Amèrica del Sud. Ho va fer acon-
seguint arribar a la final de la
Copa Inka Bowl, que es va dispu-
tar a les pistes del Club Interna-
cional de la ciutat peruana d’Are-
quipa, fent parella amb el croat
Franko Miocic. De tota manera,
aquest partit no es va poder jugar
ja que els seus rivals, els locals Pan-
ta i Santos, no van accedir a avan-
çar l’horari del partit i el català i el
balcànic havien de prendre un
vol cap a Europa.

Abans de classificar-se per al
partit decisiu, Biosca i Miocic van
vèncer en els dos primers partits
als peruans Conejero i Mauri per
6-1 i 6-2 i als germans xilens Raz-
zeto per 6-4 i 6-2. En quarts de fi-

nal van derrotar els equatorians
Berrezueta i Trapero per 6-4 i 6-3
i en semifinals, els xilens Bronstein
i Papic per 6-3, 4-6 i 10-3.

Ara, David Biosca participarà en
el Campionat de Catalunya jú-
nior individual i dobles que es
començarà a disputar aquest cap
de setmana a les pistes del Tennis
Cornellà.

TENNIS
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David Biosca va obtenir el
títol de dobles en l’Inka
Bowl disputada al Perú

El santfruitosenc David Biosca

JAUME GRANDIA

ASSIGNIA MANRESA

Els jugadors de l’Assignia Manresa Billy Baptist i Pierre Oriola van ser ahir
a l’escola Joviat de Manresa per participar en una altra jornada del programa
d’apropament del bàsquet als centres educatius. Oriola, precisament, va
estudiar-hi, i el nord-americà va explicar anècdotes com que té una serp i una
iguana a casa, i també que és al·lèrgic al peix.



Baptist i Oriola van ser ahir a l’escola Joviat

Àlex Llorca es va lesionar en el partit de dissabte a Valladolid
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