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ARXIU PARTICULAR

Francesc Sola s’imposa
a la Marató de Barcelona
 El surienc, en handbike, va mantenir un pols molt emocionant amb

l’osonenc Francesc Puigbó, en cadira de rodes, pel primer lloc de la cursa
BERNAT TERESA

HANDBIKE
REDACCIÓ/JUMPER | MANRESA/IGUALADA

L’atleta surienc Francesc Sola
va proclamar-se guanyador de la
Marató de Barcelona en la categoria de handbikes, les bicicletes de
tracció amb les mans. Sola va convertir la cursa en un duel apassionant amb l’atleta osonenc Roger
Puigbó, en la categoria de cadira de
rodes. Al final, el surienc va travessar la línia de meta mil·lèsimes
de segon abans que Puigbó, i tots
dos atletes van aconseguir la medalla d’or de les seves respectives
categories.
Sola, de  anys, debutava en
aquesta distància, i la seva actuació va ser brillant. Sola i Puigbó es
van escapar des dels primers quilòmetres de la prova, i tots dos atletes s’esgarrapaven cada metre i
cada segon amb continus relleus
al capdavant, en un pols aferrissat
durant tot el circuit de la marató,
que transcorre per alguns dels
principals reclams turístics de la
Ciutat Comtal.
Francesc Sola i Roger Puigbó
van presentar-se a la recta final, en
paral·lel, i es van disputar la victòria
a l’esprint. De fet, l’organització de
la Marató de Barcelona va haver de
recórrer a la foto d’arribada per saber qui havia creuat primer la línia
d’arribada. La instantània va adjudicar a tots dos atletes el mateix
temps, h ’ ”, però el surienc,
per fraccions de segon, va ser el
primer que va assolir la meta.

Les infantils del club manresà ara s’enfrontaran al gironí Top 10

L’infantil del CT Manresa,
finalista del campionat
català d’argent femení
 Magda Aubets, Carla

Cerdan, Mireia Polo i Paula
Garriga van tombar el
CT Urgell a la semifinal

Sola (vestit de color negre) i Puigbó es van escapar en el circuit urbà

TENNIS
REDACCIÓ | MANRESA

Amb la victòria de la Marató de
Barcelona en l’edició de la seva primera participació, el surienc s’entrena ara per per debutar en el
triatló.
Riba (CAI), 87è a la general
L’atleta del Club Atlètic Igualada
Carles Riba va aconseguir el è
lloc de la Marató de Barcelona,
amb . classificats i .
inscrits. Riba va completar el recorregut amb un temps de h ’
”, que li va valer la posició entre
els  primers. Del CA Igualada,
també hi van participar Santi Navarro, que va situar-se en el lloc

., amb un temps de h ’”,
i Dani Estalella, en el ., i un registre de h. ’ ”.
La trentena Marató de Barcelona va superar amb escreix el rècord
de participació (en l’edició de
, s’hi van inscriure . participants). A més, l’atleta guanyador, el kenyà Jackson Kotut, de 
anys, va aconseguir, amb un temps
de h ’”, la millor marca de
l’estat espanyol en aquesta distància i el millor temps mundial de
l’any. En categoria femenina, la
vencedora, l'etíop Debele Wudnesh, va obtenir el millor registre
de l’actual circuit (h ’”).
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Les jugadores del CT Manresa
Magda Aubets, Carla Cerdan, Mireia Polo i Paula Garriga van aconseguir la plaça a la final del campionat de Catalunya, de categoria
argent, en superar el CT Urgell.
Magda Aubets va sentenciar
Mila Milanovic, amb un ajustat resultat de -, -, -. Tant Aubets
com Milanovic van demostrar un
nivell excel·lent en un duel molt intens que no es va resoldre fins
després de tres hores de partit. Per
la seva banda, Carla Cerdan va superar Marta Pasto, per -, - i . La infantil del CT Manresa va saber sobreposar-se a un inici fluix i,

amb un joc molt sòlid, va acabar
guanyant el partit.
Mireia Polo i Paula Garriga van
protagonitzar una actuació brillant i incontestable davant Yolanda Pifarré i Ares Llobera, respectivament, amb una victòria
per -, - i -.
Les jugadores infantils del CT
Manresa, que sortien com a caps
de sèrie número  del torneig,
han avançat en el campionat català
amb pas ferm i, en les tres eliminatòries que han disputat, han
aconseguit derrotar el CT Mataró,
el CT Canet i el CT Urgell sense cedir ni un sol punt.
L’equip infantil manresà es veurà les cares amb el cap de sèrie número , el gironí Top , diumenge que ve. Els dos equips es van enfrontar, l’any passat, en el català aleví, on el CT Manresa va guanyar.
Amb la segona trobada consecutiva, tots dos clubs ratifiquen el bon
moment que viu el seu tennis de
base.
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Marc Coma narra a Puig-reig les vivències al Dakar i a d’altres competicions

El Pericu Girat s’acomiada de Sant Salvador

 El pilot avianès Marc Coma va explicar les seves vivències i anècdotes als infants, entrenadors i pares i mares dels

 La Penya El Pericu Girat, de l’Espanyol, que fins ara ha tingut el seu local a
Sant Salvador de Guardiola, es trasllada a Manresa, però va voler agrair al
poble bagenc el bon tracte que ha rebut i, per això, va homenatjar el seu
alcalde, Albert Miralda, al camp de Cornellà El Prat. La penya blanc-i-blava va
destacar la col·laboració del consistori en els darrers tres anys i va lliurar a
Miralda una placa commemorativa. Tot i el canvi d’ubicació, el Pericu Girat vol
mantenir el vincle que ha establert aquests mesos amb Sant Salvador.

jugadors del CE Puig-reig que van omplir la sala d’actes del Dr. Llaverias del municipi berguedà. Coma va narrar com
viu els entrenaments i les competicions, com ara el ral·li Dakar, i va il·lustrar aquestes experiències amb fotografies. Els
nens i les nenes van formular al pilot moltes preguntes que els encuriosien. Coma va voler destacar la importància
dels estudis, dels idiomes i de l’entorn familiar per arribar a l’èxit, i va remarcar també els valors com la companyonia,
la solidaritat, l’esforç, el treball en equip i l’esperit competitiu per aconseguir els reptes. Els assistents a l’acte van
fotografiar-se amb el pilot, que va lluir una samarreta personalitzada del CE Puig-reig.

