
Catorze atletes de les categories
inferiors del Club Atlètic Manresa
es desplacen aquest cap de set-
mana a Cambrils per prendre part
en el campionat de Catalunya de
proves combinades en categories
inferiors aleví, infantil i cadet.

La representació del CAM és
molt alta, ja que són  atletes dels

 que hi ha en total, és a dir, gai-
rebé el   dels participants.

Algunes de les opcions més im-
portants per a l’entitat manresana
en aquest campionat català de
Cambrils són Ricard Clemente en
categoria cadet masculí, Laura
Clemente en cadet femení, Víctor
Sabariego en infantil masculí, Mò-
nica Clemente i Paula Raul en in-
fantil femení i Pol Vila en aleví
masculí.
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ATLETISME

Catorze atletes del CAM
al català de combinades
en aleví, infantil i cadet

La a edició de l’Obert Juvenil
Tous arriba a la fase decisiva del
campionat, ja que aquest cap de
setmana es disputen els vuitens i
els quarts de final de la competi-
ció a les instal·lacions del Club
Tennis Manresa. De totes maneres,
demà, abans d’iniciar aquesta fase
final del torneig manresà de cate-
gories inferiors, s’haurà de com-
pletar l’últim torn de partits de la
setmana passada, tots suspesos a
causa de la pluja.

Diversos tennistes representa-
ran el CT Manresa en aquesta
fase decisiva. D’una banda, en
categoria benjamí hi haurà Katia
Rodríguez; en aleví, Magda Aubets
i Mireia Polo; en cadet, David Bio-
sca, Dani Ollé i Gabriel Polo, i en
la prova reina del campionat, ca-
tegoria júnior, Albert Codina, Da-
vid Biosca i Isel Martínez. 

Una de les principals novetats
d’enguany és que es fan dos qua-
dres per igualar el nivell, per tant,
el cap de setmana vinent es dis-
putaran unes finals dissabte i les de
l’altra banda diumenge.
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L’Obert Juvenil Tous arriba
a la fase decisiva amb
tennistes del CT Manresa

Breus

En la gran cita esportiva per a ar-
quers de categories inferiors, el
tercer Gran Premi d’Espanya cadet
disputat a Toledo, per a menors de
 anys, l’olesà Marc Altarriba va
aconseguir classificar-se en la vui-
tena posició. En la competició hi ha-
via uns  arquers entre totes les
comunitats. Mitjançant elimina-
tòries l’olesà va arribar al vuitè lloc.
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L’olesà Marc Altarriba,
vuitè de l’estatal cadet

TIR AMB ARC
Demà s’inicia la festa de l’esport

a Castellnou de Bages. A les ins-
tal·lacions de la piscina municipal
es jugaran partidets de tennis tau-
la per a totes les edats (- ho-
res), també es disputarà el pri-
mer torneig de vòlei platja de Cas-
tellnou de Bages (- h), hi hau-
rà un partit de futbol escolar al patí
de l’Olivar ( h), on també es
podrà jugar a bàdminton. La ses-
sió de gimnàstica aquàtica co-
mençarà a les  h. A la pista Joan
Vendrell es farà un torneig de bàs-
quet x a les  h, i el duatló co-
mençarà a la mateixa hora.

Castellnou celebra la
seva festa de l’esport
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El tennista del CT Manresa Albert Codina jugarà demà els vuitens de final

El corredor de categoria Jaume
Morales va imposar-se en la cur-
sa ciclista de la seva localitat, la se-
gona edició del Gran Premi Vila de
Moià, on va arribar amb un cò-
mode marge de més de dos minuts
respecte al segon i tercer classifi-
cats, David Alcaraz i Félix Luengo,
respectivament. El moianès va
completar el recorregut de  qui-
lòmetres amb un temps d’::.

La cursa de carretera es dispu-
tava en dues categories, sènior i
màsters , organitzada per la Pe-
nya Ciclista Centelles. La sortida va
ser de Moià a primera hora de la
tarda i des de l’inici el màsters 
Jaume Morales va mostrar que
volia anar a davant. Tot i això, no
es va escapar fins al quilòmetre ,
però a partir d’aquí va ser un au-
tèntic monòleg, una exhibició en
solitari. Mentre rodava per les se-
ves terres anava sumant segons
d’avantatge respecte al segon i
tercer classificats, en aquest cas
David Alcaraz, que va completar el
recorregut en ::, i Félix Lu-
engo, que va veure com Alcaraz el

va derrotar en l’esprint final i va
acabar tercer dos segons més tard
que el segon (::).

La majoria de ciclistes van
coincidir que la cursa va ser ex-
tremadament dura. En l’scratch i

en màsters  va vèncer Jaume
Morales, en sènior el millor va ser
Raúl Cruz (::) i a la classifi-
cació de muntanya el primer va ser
el ciclista Miguel Juan Androver,
que va acumular tres punts.
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Jaume Morales aconsegueix
un clar triomf en el segon
Gran Premi Vila de Moià

Jaume Morales (al mig) va avantatjar de dos minuts el segon

ARXIU PARTICULAR

Quatre triomfs
del Club Swing
Manresa en el
trofeu d’Andorra

David i Sigrid Merenguer, amb
dos triomfs, Antonio Castillo i
Noelia Navarro, i Roger Romero i
Tamara Sommer, amb un, van en-
capçalar el bon paper de les pare-
lles del Swing Manresa al Trofeu
d’Escaldes-Engordany, a Andorra.

David i Sigrid Merenguer van
guanyar en júnior IIA estàndard i
en júnior IIA llatí, Castillo i Navarro
en adult II llatí, i Romero i Sommer
en adult IA llatí.

També van prendre part en la
competició Christian Caracuel i
Astrid Moreno, que van ser quarts
en estàndards i segons en llatí (jú-
nior IIA); Eric Casas i Berta Calmet,
segons en youth E estàndard; Jau-
me Asens i Maite Capmany, sisens
en sènior IIA estàndard; Josué Ca-
brera i Nuri Cunill, cinquens en
adult IIC llatí; Miquel Heredia i Lei-
la Fontanet, segons en estàndard
i tercers en llatí (sènior ID); Jan Boi-
xader i Rosanna Camprubí, quarts
en adult IIC llatí; Ramon Fornós i
Elisabeth Garcia, tercers en adult
IA llatí; Santiago Granizal i Sigrid
López, segons en adult IIB llatí;
Jose Luis Pomarol i Anna Dachs, si-
sens en sènior IIIA llatí, i Jordi
Pujals i Laia Cortés, cinquens en
youth D llatí.
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