
CADÍ LA SEU/PERFUMERÍAS AVENIDA 
CADÍ LA SEU D’URGELL.
De Ciman 8, Nwagbo 8, Ross
18, Karklina 9 i C.García 13 -

CINC INCIAL-B.García 2, Mendez, Sten 2 i Burgin 5
PERFUMERÍAS AVENIDA.  Fernández 5,
Xargay 7, Bonner 26, De Souza 14 i Vadja 2 -
CINC INCIAL- Feaster 9, Sánchez 10, Freixanet i
Pascua.� ÀRBITRES:Gómez López i Mas Cagi-
da. �PARCIALS:22-16, 36-39; 57-54, 65-73.

Partit complicat del Cadí la Seu 
ahir amb el segon classificat, el Per-
fumerías Avenida, que a l’últim
tram es va imposar, amb una des-
tacable Dewanna Bonner que va
anotar 26 punts, per condemnar el
conjunt local tot i els mèrits re-
alitzats. El Cadí la Seu va realitzar
un bon partit mantenint el ritme,
però finalment es va desinflar en
un mal últim període per acabar
cedint. El matx es va iniciar molt
intens per part d’ambdós equips,

els quals van desplegar un joc vis-
tós i un alt ritme. La cosa comen-
çava bé per a les locals, que gràcies
a un bon equilibri s’adjudicaven el
primer quart (22-16). El segon
temps va seguir en la mateixa línia,
tot i que l’Avenida a poc a poc ana-
va dominant més i a 7 minuts pel
descans signava un parcial de 0-11
que capgirava el marcador. A la re-
presa, es van viure constants in-
tercanvis de cistella i de nou, amb
una reacció local, es va tornar a
una màxima igualada amb un
parcial favorable d’11-0 que tor-
nava a posar les catalanes al davant
abans d’afrontar el tram final de
partit. L’últim i decisiu quart co-
mençava bé, ja que l’Avenida rà-
pidament va entrar en bonus, però
finalment les rivals van tibar d’ex-
periència per aconseguir un par-
cial de 8-19 que ho va sentenciar
tot. Tot i la derrota, el conjunt
d’Andreu Bou continua situat a la
part alta de de la classificació i amb
bones sensacions sobre la pista. 
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Dewanna Bonner destrossa un
bon Cadí la Seu a l’últim quart

Rivas Ecópolis – RC Celta 71 – 49
Ros Casares – Obenasa 98 – 61
Cadí La Seu – Perfumerias Avenida 65 – 73
Sóller Bon Día – Hondarribia 74 – 69
Caja Rural – Gran Canaria 75 – 63
Eivissa – Mann Filter 52 – 67
Girona FC – Jopisa Avui 18h

CLASSIFICACIÓ
J G P PF PC  

Ros Casares 9 9 0 766 525

Perfumerias Avenida 9 8 1 718 572

Rivas Ecópolis 9 8 1 632 514

Sóller Bon Día 9 7 2 681 605

Mann Filter 9 5 4 584 554

Cadí La Seu 9 5 4 622 632

Girona FC 8 5 3 557 532

Gran Canaria 9 4 5 588 612

Caja Rural 9 3 6 593 658

Jopisa 8 3 5 543 596

RC Celta 9 2 7 537 632

Hondarribia 9 2 7 549 673

LLIGA FEMENINA

CATALUNYA/EXTREMADURA
 CATALUNYA. Antonio Texei-
ra, Òscar Sierra, Valentín Mer-
chan, David Cárdenas, Ivan Ál-

varez, Ferran Vila, Javier Heredia, Carlos Ruiz, Ra-
mon Rovira, Daniel Erencia i Carlos -ONZE INICIAL-
Jorge Muñoz, Enric Gallego i Àlex Granell.EX-
TREMADURA. César Carrasco, Richard Carril, Ricar-
do Duran, Manuel Pozo, Alejandro Berjano, David
Mora, Guillermo Larrasa, Juan A. Vélez, Jorge Meli-
tón, Sergio Alonso i Carlos Andújar -ONZE INICIAL-
Manuel Saénz, Joaquín Estirado i David Cendrero.
� ÀRBITRES:Masero, Sánchez, Campo I Álvarez.
�GOLS: 1-0 Carlos Martínez min 24, 1-1 Carlos
Andújar min 33 (p), 2-1 Carlos Ruiz min 72.

La selecció catalana Copa Re-
gions UEFA va iniciar ahir la pri-
mera fase del 8è Campionat d’Es-
panya de futbol, a Vila Joiosa, Ala-
cant, amb bon peu. El combinat ca-
talà, on milita el bagenc Gerard Pui-
goriol de l’AEC Manlleu, que no va
jugar, va guanyar Extremadura per

2-1 en un partit disputat. Catalunya
ha quedat enquadrada en el grup
format per Extremadura, València
i País Basc, amb qui s’enfrontarà
avui a les 10 hores. 

El partit va començat molt bé per
als catalans, amb un bon domini de
la pilota. A la meitat del primer
temps, Carlos Martínez va obrir el
marcador, i la selecció dirigida per
Almendros va anar agafant supe-
rioritat. Però, deu minuts més tard,
després d’un penal en contra, que
va suposar l’empat, les coses tor-
naven a posar-se difícils. A partir de
llavors es va entrar en una dinàmica
confusa, però Catalunya va re-
prendre el domini del partit i va
crear tres ocasions clares de gol. Al
minut 72, Carlos Ruiz va enviar la
pilota al fons de la xarxa i va donar
els tres merescuts punts a la se-
lecció catalana. A la tanda de pe-
nals, per possible empat final, Ca-
talunya va tornar a guanyar Extre-
madura per 5 gols a 4.
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FUTBOL 
CAMPIONAT D’ESPANYA
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Victòria sobre Extremadura i
bon inici de la selecció catalana
del bagenc Putxi al campionat 
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Els joves jugadors del Club Ten-
nis Manresa van aprendre ahir
amb tres professores de luxe. La
murciana resident a Navarcles
María José Martínez, que actual-
ment és 35a al rànquing mundial
i segona en l’estatal, va impartir un
clínic amb la canària Carla Suárez
i la gallega Leticia Costas, a les ins-
tal·lacions de l’entitat. L’acte for-
mava part de La Marató de TV3,
que enguany es dedica al tras-
plantament d’òrgans i teixits i que
se celebrarà diumenge vinent. 

Les convidades del CT Manre-
sa, que viuen a Catalunya i s’en-
trenen a Cornellà de Llobregat
amb un equip d’alt rendiment,
van saber convertir les indica-
cions per millorar els serveis i els
revessos en un joc que va engres-
car els alumnes. Martínez va diri-
gir la classe magistral amb una
gran amenitat i els més menuts,
que a l’inici s’havien mostrat tímids
davant una de les millors de l’estat
espanyol, van acabar molt diver-
tits. La murciana va proposar al-
guns exercicis que van provocar
aplaudiments i rialles del públic.

Abans del clínic, l’acte havia
començat amb un partit d’exhibi-
ció entre Suárez i Costas, que
substituïa la tennista d’Elx Sílvia
Soler, baixa d’última hora per mo-
tius personals. Les jugadores de
l’escola, d’entre 10 i 14 anys, s’ha-
vien esperat nervioses. Havien de
fer d’aplegapilotes i havien assajat
la posada en escena durant la set-
mana. «Ens fa il·lusió, són molt bo-
nes», exclamava una d’elles, i una
altra afegia: «tenim ganes de co-
nèixer-les, però nosaltres no so-
miem pas a ser professionals. És
massa complicat!».

Les Williams intimiden
Les tres tennistes també van firmar
autògrafs, i a les grades, van com-
partir anècdotes i opinions. La ri-
val més temuda? Sens dubte, les
germanes Williams. «Venus pretén
intimidar i així ja té molt de gua-
nyat», va apuntar Martínez. «Jugant
amb elles, m’ho vaig passar molt
bé i molt malament a la vegada»,
va reconèixer Suárez. 

Respecte al decàleg que l’any
passat van firmar en bloc les ten-
nistes per reclamar a la federació
espanyola més suport al tennis
femení, Martínez va explicar que

«s’està avançant, les coses van bé.
Volíem formar un consell assessor
per ajudar el tennis base femení,
que és, sobretot, el que ens pre-
ocupa». Sobre la Copa Davis que
Espanya va guanyar la setmana
passada i l’excel·lent moment de
l’equip masculí, la canària sospe-

sava que «si bé és veritat que ells
acaparen molt, tot el tennis esta-
tal surt guanyant d’aquests èxits». 

Per a elles, la nova temporada
començarà a Melbourne, amb l’o-
bert d’Austràlia, el gener. Martínez
ja està acabant la recuperació d’u-
na lesió al menisc i el genoll i ha co-

mençat a entrenar-se. «De mo-
ment, estic mesurant les càrre-
gues i em sento bé», va dir. «Estic
molt il·lusionada. Els dos últims
anys he tingut lesions i vull tras-
lladar les bones sensacions de fi-
nal de la temporada passada al
proper curs», va explicar Suárez.  
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TENNIS

Una divertida
classe a les ordres
de les millors
tennistes estatals

María José Martínez, Carla Suárez i Leticia
Costas van impartir un clínic per a La Marató 
de TV3 a les instal·lacions del CT Manresa



Alguns dels nens i nenes del CT Manresa que van participar al clínic amb les tres tennistes 
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La canària Carla Suárez, en una jugada del partit d’exhibició 

(D’esquerra a dreta a la imatge)
Carla Suárez.23 anys
 Lloc de naixement: Las Palmas
 Posició rànquing mundial: 56
 Posició rànquing espanyol: 3
María José Martínez.29 anys
 Lloc de naixement: Iecla
 Posició rànquing mundial: 35
 Posició rànquing espanyol: 2
Leticia Costas-Moreira.21 anys
 Lloc de naixement: Pontevedra
 Posició rànquing mundial: 209
 Posició rànquing espanyol: 11 
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