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El Club Tennis Manresa va tan-
car ahir la dinovena edició del
prestigiós Obert Juvenil Tous. Du-
rant tot el cap de setmana es van
disputar les finals que van deter-
minar els campions masculins i
femenins de les diferents catego-
ries del torneig (júnior, cadet, in-
fantil, aleví i benjamí). 

Tot i això, encara queden pen-
dents algunes finals que han es-
tat ajornades i es jugaran entre di-
mecres i dijous (com la aleví fe-
menina, que disputarà la manre-
sana Magda Aubets). Entre els
campions va destacar David Bio-
sca, jugador del CT Manresa, que
va aconseguir un doblet en im-
posar-se en categoria cadet i en
júnior. En ambdues finals es va
enfrontar a companys del club: es
va imposar a Gabriel Polo en ca-
dets (- i -) i a Albert Codina
en júniors (-, - i -).

En l’edició d’enguany, prop de
 tennistes d’arreu de Catalunya
s’han desplaçat fins a les ins-
tal·lacions manresanes durant
els cinc setmanes que ha durat la
competició (des del  de maig).
I com a novetat, i per tal d’afavo-
rir la competitivitat i la igualtat, en
aquesta edició s’han dividit en dos
quadres cadascuna de les cate-
gories (segons el rànquing de la
Federació Catalana), la qual cosa
ha permès veure partits equili-
brats que, en alguns casos, s’han
allargat fins a les tres hores de joc.

«Per a nosaltres és una gran sa-
tisfacció veure com els jugadors
de casa arriben a les finals. Això
ens dóna prestigi, ja que en la
competició hi ha alguns dels mi-
llors jugadors de Catalunya», ex-
plicava Maurici Algué, president
del CT Manresa, que afirmava
no tenir encara res pensat de
cara al vintè aniversari del torneig.

Observant alguna de les finals
hi havia també Andrés Gimeno,
ambaixador de la federació cata-
lana i extennista professional
(campió del Roland Garros ).
Gimeno destacava de l’Obert
Tous que «és una gran iniciativa
i que en aquests tornejos és on es
poden veure els possibles futurs
Nadals del tennis».

A l’entrega de trofeus, que es va
celebrar a dos quarts de tres, hi
van assistir, entre d’altres, el pre-
sident del club, Maurici Algué, i el
vicepresident, Josep Rubiralta; el
mateix Andrés Gimeno i Carles
Planes, en representació de la
federació; el regidor d’Esports de
Sant Fruitós, Ramon Cirera; i re-
presentants de Tous.
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David Biosca, vencedor cadet 
i júnior en el 19è Obert Tous

Marc Homs es va proclamar campió del quadre 2 infantil masculí
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Anna Abadies va caure contra Helena Bel (7-6 i 6-1) en la final cadet
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David Biosca té  anys i és una
de les promeses del CT
Manresa; des de ben petit juga
a tennis i enguany s’ha
proclamat campió de l’Obert
Juvenil Tous per doble partida:
en categoria cadet i en júnior. 

És la primera vegada que gua-
nyes aquest torneig, o ja ho havies
fet abans?

No, ja l’havia guanyat tres cops.
En categoria benjamí ja vaig acon-

seguir ser campió, i també ho vaig
ser dues vegades com a aleví. 

En el torneig júnior has jugat
contra tennistes força més grans
que tu. No és difícil això?

Hi ha jugadors que tenen dos o
tres anys més i això es nota molt,
sobretot en l’alçada i la força. Però
he pogut jugar bé i he aconseguit
la victòria final.

Quins creus que són els teus
punts forts?

M’agrada passar-m’ho bé quan
jugo a tennis. Això és clau perquè
així surt sempre tot millor.

T’esperaves guanyar, i a més a
més per doble partida?

Vèncer en júnior ha estat tota
una sorpresa. Era el cap de sèrie
número  i en teoria no tenia gai-
res possibilitats. En cadet sí que
sortia com a favorit i sabia que si
jugava bé tindria possibilitats.

Les finals les has disputades
contra companys del club. Té al-
gun avantatge això?

Té avantatges i inconvenients,
perquè a l’hora de jugar entre
nosaltres sabem quins són els
punts forts i febles del rival.
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«No esperava vèncer 
en el torneig júnior»

S.T.

Entrevista David Biosca
CAMPIÓ EN CATEGORIA JÚNIOR I CADET

L’equip femení de Joviat La Sa-
lle es va proclamar brillant cam-
pió de Catalunya en categoria
preinfantil en la final a vuit que
s’ha disputat aquest cap de set-
mana a Artés, després de superar
per un clar  a  la UE Mataró
en la gran final.

El bloc que ha fet possible
aquest èxit ha estat dirigit per
Jordi Teixidó, amb l’ajuda d’Albert
Rodríguez, Lorena Muñoz i Mireia
Campa, amb Manel Martínez
com a preparador físic. Les juga-
dores campiones són Laura San-
tamaria, Laura Puell, Marta Viñas,
Laura Martínez, Carla Romeu,
Laura Viñas, Mònica Sensat i Car-
la Puigarnau. En determinats par-
tits també han participat jugado-
res del preinfantil B com Mònica
Clemente, Laura Pujol, Clàudia
Solvas, Anna Esquius, Núria Gál-
vez, Mireia Abadal, Clàudia Boj i
Mariona Andreu.

Tant la setmana passada, en el
Campionat Provincial, com en
el primer partit de la final a vuit
davant l’AB Salle de Tarragona, els
nervis i l’excés de responsabilitat
de les jugadores van fer que gua-

nyessin els respectius partits però
amb un joc una mica irregular. En
canvi, en les semifinals contra
l’UNI Girona i en la final contra la
UE Mataró, el nivell de joc va ser
excel·lent, el millor de la tempo-
rada en el moment precís.

En el primer partit de la final a
vuit, les noies de Teixidó van su-
perar per un còmode  a  La
Salle Tarragona. Al principi la
igualtat va marcar el ritme, però
a partir del tercer període la su-
perioritat tècnica de les manre-
sanes va decidir. En les semifinals,
el Joviat La Salle va mostrar les se-
ves intencions amb un gran joc i
va superar per  a  l’UNI Gi-
rona, equip que en teoria era el fa-
vorit per guanyar el campionat.
Les jugadores del Joviat La Salle-
van fer el millor partit de la tem-
porada, amb una gran intensitat
en el joc i molt ritme en atac, i van
guanyar els sis períodes del matx.
Ja a la gran final, un inici fulmi-
nant va decantar el campionat
cap a les manresanes, que es van
imposar per  a  al Mataró.

Així, el Joviat La Salle culmina
una fantàstica primera tempo-
rada des de la fusió dels equips fe-
menins, i ha situat l’infantil A
entre els  millors de Catalunya i
el preinfantil campió.

BASQUETBOL FEMENÍ
�CAMPIONAT DE CATALUNYA PREINFANTIL
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El preinfantil femení del
Joviat La Salle es proclama
campió català a Artés

El preinfantil del Joviat La Salle s’ha proclamat campió en la final a vuit
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MANUEL HIDALGO

Dissabte la plaça Cal Font d’Igualada va acollir el torneig de 3x3 amb 122
equips i més de cinc-cents participants. En categoria sènior masculina, els
campions van ser El bo d’en Isi, equip format per Roger Vilanova, Josemi
Huertas, Fèlix Muñoz i Joan Isart. En fèmines, el Cosint Cremalleres va vèncer
amb un conjunt format per Nuri Minguet, Vero Julbe i Laura Icart.
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Èxit de participació al torneig 3x3 d’Igualada 


