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MARTA PICH

Biosca, Aubets i Rodríguez
Tennistes del Club Tennis Manresa. El santfruitosenc
David Biosca va repetir triomf al circuit màsters, mentre
que les dues tennistes del club, la solsonina Magda Aubets
i l’artesenca Kàtia Rodríguez, van quedar a les portes del
títol en caure a la final de les categories respectives

CONTRAPUNT

Gaspar Ventura
 Director tècnic del CN Manresa

«La gent es deu pensar
que hem de passar la
pilota i prou, però el
tennis és esforç»
Adrià Torner
MANRESA

El Club Tennis Manresa és en un
bon moment, i així ho demostra el
seu planter. Joves jugadors i jugadores obtenen resultats destacats
en l’àmbit català, una bona mostra
del treball de la junta.
P Com va anar el torneig Kàtia?
R Kàtia Rodríguez: vaig arribar
fins a la final de la meva categoria.
P Et vas trobar bé?
R K.R.: vaig passar les dues primeres rondes i a la final vaig perdre, però vaig jugar bé i em feia una
mica de mal l’esquena. És que a les
semifinals vaig fer una esmaix i
se’m va carregar molt.
P Quan fa que véns a entrenarte al Club Tennis Manresa?
R K.R.: hi vinc des dels  anys, perquè el meu pare hi era monitor.
P El qui es va endur el màsters vas
ser tu, oi David?
R David Biosca: vaig guanyar les
dues primeres rondes en cadet de
primer any i després la final va ser
molt disputada, però em vaig poder endur el partit després de jugar tres sets. Vaig perdre el primer
set - i després vaig remuntar  i -, vaig fer un bon partit, en el
qual vaig estar fort mentalment.
P Des de quan jugues?
R D.B.: jugo des dels  o  anys,
aquí al CT Manresa, compaginava
el tennis amb el futbol, però em
vaig acabar decantant pel tennis.
P Fa uns mesos que sentim tot sovint el teu nom.
R D.B.: estic en bona forma, no tinc
lesions, i això em permet ser en un

bon moment de joc.
P Quina és la base d’aquests bons
resultats?
R D.B.: el dia a dia, entrenar-me
fort, tant el físic com el tennis, i als
partits donar el màxim.
P Com s’estructura una sessió
d’entrenament de tennis?
R D.B.: la gent es deu pensar que
jugar a tennis és passar la pilota i
prou, però el tennis és esforç. Per
entrenar els moviments específics el monitor es col·loca amb un
cub de pilotes i comença a fer-te
treballar les jugades.
P Com de sovint t’entrenes?
R D.B.: m’entreno cada dia tres hores, dues de tennis i una de físic.
P Es deu fer difícil?
R D.B.: sí, també pels estudis, però
sobretot pels amics. Alguna tarda
t’agradaria més quedar amb els
amics que no pas venir aquí. Però
és clar, dóna resultats.
P Kàtia, també t’entrenes cada dia?
R K.R.: dilluns, dimecres i divendres. L’any passat era cada dia menys dijous, perquè feia els deures.
P Tu també vas ser subcampiona,
oi Magda?
R Magda Aubets: sí, en aleví femení. Em vaig trobar molt bé a la
pista, vaig passar dues rondes i arribar a la final. En la final em vaig
desconcentrar i vaig perdre.
P Com vas començar?
R M.A.: vaig començar als set anys
a Solsona, però no hi havia gaire nivell i un entrenador d’allà em va dir
que vingués aquí. Fa tres anys i mig
que m’entreno aquí al club.
P D’on véns?
R M.A.: vinc cada dia de casa
meva, a Sant Augé, prop de Pons.

EL FET
DIFERENCIAL
uan la situació econòmica sembla difícil,
han sorgit, com caigudes del cel, noves
inversions, curiosament del mateix
sector, del món del fitness, que
semblen portar un efecte dinamitzador i il·lusionador a la comarca. Benvinguts siguin.
També han portat una certa preocupació per com es distribuirà el
potencial de clients i, com a gestor
d’una de les instal·lacions d’aquest sector, no puc permetre’m
no fer una anàlisi de la situació.
Abans de res, haig de confirmar
que la competència ens obliga a
tots a no adormir-nos, i això és bo.
En segon lloc, una vegada valorades les noves circumstàncies, em
faig una sèrie de reflexions que em
porten a afirmar que a les piscines
municipals tenim un equipament
de primer ordre: disposem de
prou estacions de musculació,
d’aparells de càrdio, zona de pes
lliure, sales per a activitats dirigides, sppining, zona de wellness
com a mínim, al nivell de les millors, unes piscines que són l’enveja
de tothom. Un personal competent i en formació contínua per estar a l’alçada. Els nostres preus
són competitius i ajustats. Són totes respostes a preguntes que tenia
el deure de fer-me. Tranquils, no,
però sí satisfets, perquè estem
convençuts que les instal·lacions
que gestionem el CN Manresa ens
permetran, fent una feina ben
feta, mantenir-nos en el liderat
del client que quadra en el nostre
perfil, el més ampli del mercat. Per
tant, hem de continuar treballant
amb dos companys de viatge units
a la gestió: el club, amb equips de
natació, waterpolo i triatló, que volem creure que fa present un sentiment de pertinença a un club històric amb orgull, i la simbiosi amb
la ciutat, perquè els nostres abonats, socis, usuaris, cursetistes, sigui de la modalitat que sigui, col·laboren en el projecte de ciutat.
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D’esquerra a dreta: David Biosca, Magda Aubets i Kàtia Rodríguez

Tres tennistes amb aficions diverses


El santfruitosenc David Biosca estudia quart d’ESO (cadet de primer
any). És molt del Barça, fan d’Iniesta, i seguidor del Suzuki Manresa,
un amant dels esports en general. La tennista Magda Aubets (12 anys) és
de Sant Augé i estudia primer d’ESO, si no es pot dedicar al tennis li agradaria ser veterinària. També toca el violí i el piano. L’artesenca Kàtia Rodríguez (10 anys) estudia cinquè de primària i li agrada mirar pel·lícules.

P Teniu algun objectiu a llarg
termini, algun somni?
R D.B.: tant de bo pugui arribar
lluny. És el que vol qualsevol tennista que s’hi vol dedicar. Quan t’hi
has ficat ja hi ets, però el més difícil és aconseguir entrar-hi.
P És difícil viure del tennis?
R D.B.: és molt complicat. Els 
primers tennistes del món és clar
que en viuen perfectament.
P No tens cap somni, Magda?
R M.A.: ser tennista. Tinc un ídol,
que és Roger Federer
P Tu encara més Kàtia, que ets
més petita!
R K.R.: sí, és un somni. A mi m’agrada molt el Rafa Nadal.
P I teniu cap ídol que sigui noia?

K.R.: l’Ana Ivanovic.
Sí, aquesta em sona... David, tu
no tens cap ídol?
R D.B.: ídol, ídol... A mi m’agraden
molt tots i que es barallin ells.
Djokovic i Davydenko m’agraden
bastant. Jo també intento jugar
d’una manera bastant agressiva.
P És el joc que et caracteritza?
R D.B.: sí, un joc agressiu. Si el rival et colla gaire, però, tu has d’adaptar-te i lluitar per aguantar.
P Heu participat en algun torneig
internacional?
R D.B.: jo he estat a Anglaterra, a
França i a Itàlia.
P I vosaltres?
R M.A.: aquesta setmana aniré a
jugar a França.
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