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Mercè Magem
és quinzena
a l’estatal de
llarga distància

L’Egiba assoleix quatre
podis a l’estatal femení
ARXIU PARTICULAR

TRIATLÓ

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
CAMPIONAT D’ESPANYA INDIVIDUAL

ARXIU/MARTA PICH

Clara Casals, Laia Obradors, Aida Rodríguez, Ariadna Puntí i Laura Valero

va acostar molt al podi de l’aparell
de salt, va ser quarta amb una
puntuació molt alta, de ,.
La posició de Valero és autènticament bona, ja que és tres anys
menor que la majoria de les seves
contrincants, per tant, és una de les
gimnastes amb més potencial i futur de les nostres comarques.

Ariadna Puntí va competir en el
nivell , que equival a la categoria júnior. Tot i tenir una ruptura fibril·lar, va competir en tots els
aparells. Puntí va destacar en terra, on va ser cinquena (,), i en
l’aparell de salt (,). Bona actuació, ja que competia contra
gimnastes de l’equip nacional.

El CH Sant Esteve Sesrovires Solsona celebra la seva 26a
ja coneix tots els seus rivals Hora de Resistència amb la
per a la temporada que ve
idea de fer rècord d’equips
HANDBOL
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El CH Sant Esteve Sesrovires
afronta la seva dissetena temporada consecutiva en la categoria
estatal i ja coneix els rivals als
quals s’haurà d’enfrontar i en quin
ordre durant tota la lliga regular.
El conjunt sesrovirenc jugarà en
una lliga on hi ha equips potents
amb filials d’equips Asobal, com
ara el FC Barcelona B i el KH BM
Granollers B. Els nous equips de la
categoria, recentment ascendits,

són el CH Palautordera-Salcriu, el
Joventut H. Mataró i el CH Bordils.
Aquest últim va adquirir la plaça
del BM Alcobendas de Madrid.
En el grup continuen vells coneguts, com l’UE Sarrià, l’OAR
Gràcia Sabadell, el BM la Roca, el
Sant Martí Adrianenc i el CH Esplugues, i hi ha equips nous: el Cajacanarias, l’Avebal (Palma de Mallorca) i el BM Saragossa.
Els del Baix Nord començaran
la pretemporada el  d’agost i la
lliga, contra el BM la Roca com a
locals, el  de setembre.
ARXIU PARTICULAR

La junta del Manresa FS
es reuneix amb l’alcalde
L’alcalde de Manresa, Josep
Camprubí, rep avui al consistori
manresà la junta directiva del
Manresa Futbol Sala. El motiu
principal: la celebració del è
aniversari de l’entitat manresana.
De moment, ja se n’han celebrat
dues activitats i és previst que se’n
facin més a partir del setembre. En
la reunió es presentarà el llibre del
è aniversari a l’alcalde.
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El gimnàs manresà Egiba va
aconseguir quatre podis al Campionat d’Espanya de Gimnàstica
Artística Femenina. Així va demostrar el seu gran nivell de formació amb les més petites. Aida
Rodríguez, Clara Casals, Laura
Valero i Ariadna Puntí van aconseguir uns resultats magnífics.
Aina Rodríguez, en el nivell , va
ser subcampiona d’Espanya en
sumar a la classificació general
en total , punts. Per les diferents modalitats, Rodríguez va ser
la campiona estatal en l’aparell
de barra (,) i subcampiona
en terra (,).
Per la seva banda, però, en la
mateixa categoria, Clara Casals
va assolir el cinquè lloc de la general amb , punts. Casals
va poder ser subcampiona en l’aparell de salt (,).
Laura Valero va classificar-se
en la a posició de la general i es

FUTBOL SALA
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La santvicentina del CN Manresa
Mercè Magem va completar una
gran actuació en el Campionat
d’Espanya de Triatló de Llarga
Distància celebrat a la ciutat de Vitòria en aconseguir el è lloc a la
general i ser la vencedora de la categoria de  a  anys.
El campionat de triatló consistia en . metres de natació,
per després passar a  quilòmetres en bicicleta i acabar la prova amb una cursa a peu de  quilòmetres. La triatleta Mercè Magem, dues setmanes després de
córrer l’Ironman de Niça, va poder
ser la primera del seu grup d’edat
(- anys) i va classificar-se en la
quinzena posició de la general femenina. La victòria absoluta va ser
per a Virginia Berasategui, més de
 minuts abans que la segona.
En l’apartat masculí, Mikel Elgezabal fou el vencedor, i l’extriatleta del CN Manresa Daniel Fernández va obtenir la a posició.

Breus

NATACIÓ
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Dissabte les piscines municipals de Solsona acolliran la a
edició de l’Hora de Resistència
de Natació, una competició ja tradicional a la ciutat lleidatana que
espera batre de nou el rècord d’equips. L’hora de resistència és
oberta a tothom i es divideix en 
categories diferents: infantils, menors de  anys, grans, entre  i 
anys, i sènior, per a majors d’edat.
La regidoria d’Esports organit-

za aquesta hora de resistència, en
què es desafia els banyistes a nedar en una hora la màxima distància possible per relleus de 
metres. Els equips amb més bons
resultats per categoria seran premiats, el quals en cada edició solen fer entre . i . metres.
Per pendre part en aquesta festa de la natació només cal inscriure-s’hi a les piscines el mateix
dia de la competició per equips
mixtos de quatre persones. En
l’última edició es va batre el rècord,
amb una desena d’equips.
ARXIU PARTICULAR

ESCACS

Monistrol afronta un
torneig de ràpides
REDACCIÓ | MANRESA

Diumenge tindrà lloc el torneig
de partides ràpides d’escacs de
Monistrol de Montserrat, una prova de l’onzè circuit d’escacs de la
Catalunya central. El torneig es disputarà en  rondes amb partides
de cinc minuts per banda. L’hora
d’inici serà les . hores a la plaça del Bo-Bo. La inscripció és
oberta a tothom, costa  euros i es
pot fer el mateix dia,  minuts
abans de l’inici.
FUTBOL

Dissabte es juguen les
12 hores d’Igualada
REDACCIÓ | MANRESA

Dissabte tindrà lloc el torneig de
les  hores de futbol  d’Igualada,
que es disputarà als camps de
gespa que hi ha a les Comes. El torneig es juga en dues categories,
masculina i femenina, i s’iniciarà
dissabte del matí per jugar la final
al vespre. Les entitats organitzadores són el Patronat Municipal
d’Esports d’Igualada i la Societat
Esportiva Ateneu Igualadí.
FUTBOL

Sant Fruitós prepara les
12 hores de futbol-7
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Callús celebra un torneig de vòlei platja reeixit

El CT Manresa destaca al circuit juvenil d’estiu

 Callús va celebrar el novè torneig de vòlei platja 4x4 mixt, una edició per
recordar, ja que ha estat la que ha rebut més nombre d’equips. En total hi van
participar 31 equips i 150 jugadors des de dissabte al matí fins diumenge al
vespre. L’equip Elpasseigdecallus es va adjudicar el torneig en guanyar a la
final el Con Due Mani. El tercer lloc va ser per al Yes We Can.

 Els jugadors del Club Tennis Manresa que van participar al circuit juvenil
d’estiu disputat a les instal·lacions del CT Torelló van protagonitzar un bon
paper. Pol Botifoll i Katia Rodríguez van vèncer en benjamins, Magda Aubets
va guanyar en aleví i infantil, Dani Ollé va ser campió en cadets i Laia Riu va
ser subcampiona cadet. Berta Riera i Maol Valentí van caure a les semifinals.

Les instal·lacions del camp de
futbol de gespa artificial de Sant
Fruitós de Bages acolliran el cap de
setmana del  i  de juliol el torneig de futbol ,  hores del Fruitosenc. La competició és oberta a
tots els equips sènior amb tres
pistes de futbol- i quatre partits
mínims assegurats. El preu per
equip és de  euros. El campió
guanyarà  euros. Per a més informació:    (Jordi).

