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L’equip masculí de l’Escola Joviat disputa la fase de la Conferència Nord-est, a Badalona

ARXIU/JOSEP GONZÀLEZ

L’Escola Joviat és un dels equips
que aquesta tarda pugnen per ser a
la fase final espanyola de les Sèries
Col·legials ACB. Ho aconseguirà si
surt vencedor del triangular que es
farà avui a l’Olímpic de Badalona,
d’on sortirà el conjunt campió de la
Conferència Nord-est entre els
que van guanyar les divisions dels
equips catalans de l’ACB: l’Ipsi de
Barcelona (Regal Barça), Col·legi
Badalonès (DKV Joventut) i l’equip
de la Joviat que es va imposar en la
que correspon al Suzuki Manresa.

Un autocar ple amb alumnes de
la Joviat es desplaça aquesta tarda
cap a Badalona, on els joves faran
costat als seus companys. L’equip
masculí vol repetir el gran èxit de

les noies que fa una setmana, en el
seu cas al pavelló del Pujolet, ja es
van classificar per a la fase final de
les Sèries Col·legials. En aquesta
temporada s’ha suprimit una de les
fases intermèdies, i els campions
de les sis conferències passen a la
fase final on hi haurà dos triangu-
lars i els primers de cadascun se-
ran els que es disputaran el títol.

Xavier Garcia és l’entrenador a
l’equip masculí de la Joviat. Els seus
dos ajudants són Josep Serentill i
Xavier Pujol, amb David Garriga de
delegat. La plantilla de la qual avui
disposarà té onze jugadors, dels

quals tres són del CBiUM Albert
Disseny, Pierre Oriola, Igor Ibaka i
David Vallverdú. Tres alumnes més
de la Joviat juguen de federats al
Santpedor: Oriol Sensat, Jaume
Salinas i Eduard Sardans. Rubén
Aragón ho fa al Martorell, i pel que
fa al Joviat-La Salle, Marc López, Al-
bert Aguilera i David Vallverdú.
Completa la formació manresana
Francesc Escolà. Segons el tècnic
Xavier Garcia, «és difícil poder fer
un pronòstic, els tres equips que
hem de competir tenim jugadors de
qualitat, alguns en la màxima ca-
tegoria de Preferent, i hi ha un gran
desgast físic». L’edat màxima per-
mesa és de  anys.

El primer partit del triangular
enfronta el Badalonès i l’Ipsi a les
.. A les . serà el torn de la
Joviat davant l’Ipsi, i els manresans
tanquen amb el Badalonès (.). 

BASQUETBOL BASE
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La Joviat es juga ser a la fase
final de les Sèries Col·legials

L’equip masculí de l’escola
vol repetir, avui a l’Olímpic
de Badalona, l’èxit assolit
per noies fa una setmana

L’equip B del Pintures Planell IVC
va refer-se de la mala ratxa de re-
sultats, que durava des de l’inici de
la segona fase, amb una victòria
per - davant el CV Avap de Gi-
rona. Els igualadins, que havien
millorat el seu joc en els darrers
partits, van endur-se un igualat pri-
mer set, on van saber mantenir la
sang freda per imposar-se -.

El segon set va ser més intens,
amb més confiança en l’atac per
part d’ambdós equips. El marcador
va ser equilibrat fins al final, quan
l’equip de casa va complicar-se i es
va veure contra les cordes (-
), però va remuntar per gua-
nyar - i posar el - en el
marcador. El tercer set va seguir la
mateixa tendència, però la poca
fiabilitat del servei igualadí a la part
final va permetre als gironins ajus-
tar l’electrònic (-). Semblava
que el partit es complicaria enca-
ra més per al Pintures Planell, que
no va començar gaire bé el quart set,
però va saber reaccionar a temps per
imposar-se còmodament (-) i
endur-se la victòria. Aquesta set-
mana, l’Igualada tindrà un com-
promís important a casa: el derbi
territorial contra el Sant Esteve.

No va ser una jornada gaire
bona per als equips del Vòlei 
Manresa, que van disputar els
seus partits al Pujolet. El sènior A
masculí, de Primera Divisió, va
caure - contra el CVM Vòlei Ca-
lella (-, -, -). Les no-
ies del sènior A femení, de Segona

Divisió,  tampoc no van tenir gaire
sort contra el CH Valldoreix.

Les de Sant Cugat van comen-
çar guanyant els dos primers sets
(-, -), però les manresa-
nes van reaccionar en els següents
parcials (-, -). En el cin-
què i definitiu set, les visitants
van mostrar-se més sòlides i van
imposar-se -. Amb aquesta
derrota, les manresanes veuen
més lluny les possibilitats de ser a
les fases d’ascens, ja que són cin-
quenes i tenen un calendari difí-
cil. El sènior B femení va fer els
deures i va superar - el CV Gavà
(-, -, -, -).
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El Pintures Planell B
tomba l’Avap de Girona
i trenca la mala ratxa

Els igualadins van agafar moral

ARXIU PARTICULAR

L’equip infantil femení del Club
Tennis Manresa va segellar el seu
pas a les semifinals del Campionat
de Catalunya (argent), en el qual
parteix com a cap de sèrie núme-
ro , en superar el CT Canet en se-
gona ronda per -.

Si ja en primera ronda el conjunt
format per Magda Aubets, Carla
Cerdan, Mireia Polo i Paula Garriga
va eliminar amb claredat el CT Ma-
taró per -, en segona ronda les
infantils del Manresa van repetir
resultat i van aconseguir una bri-
llant classificació per a les semifi-
nals, que disputaran aquest cap de
setmana a casa, contra el CT Urgell.
L’equip masculí, format per Pol Va-
quero, Roger Martínez, Ramon
Menac, Pol Botifoll i Alex Coll, va
tenir menys sort i va sumar la se-
gona derrota consecutiva, davant
l’Athlètic de Terrassa, que es va im-
posar per un contundent -.

Al marge d’aquestes activitats,
diversos jugadors del CT Manresa

es van desplaçar a Terrassa per dis-
putar el primer torneig interna-
cional de la temporada a Catalu-
nya, en una prova que va servir per
veure l’evolució dels manresans.

En primera ronda només va
caure Gabriel Polo, que es va en-
frontar a un dels favorits. En segona
van cedir Albert Codina i Roger Or-
deig. David Biosca va arribar a

tercera ronda, on va caure contra
l’anglès Carpenter, per - i -. 

Marc Vargas, recent campió de
Catalunya Júnior, va ser l’única
representació bagenca en el qua-
dre final. La sort no li va somriure
en el sorteig i es va enfrontar amb
el cap de sèrie número  del tor-
neig, Albert Ramos, que es va im-
posar per un doble -.
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Les infantils del CT Manresa ja són
a semifinals del campionat català

Les infantils del CT Manresa es jugaran amb l’Urgell un lloc a la final

ARXIU PARTICULAR

El Monteseros Berguedà 
farà un curset de bicitrial

L’associació motociclista i cul-
tural Monteseros del Berguedà
organitzarà el proper  de març,
a partir de les  del matí, un nou
curset de Bicitrial (Trialsin) al Cir-
cuit d’Olvan, per a participants
d’iniciació, perfeccionament i màs-
ter. El preu de les inscripcions,

amb esmorzar inclòs, és de  eu-
ros per participant i de  per als
socis del Monteseros Berguedà o
del Moto Club Baix Berguedà.

El curset tindrà com a monitors
Pepe Ribera, Pep Vilalta, Fran-
cesc Oste, Raul Solana i Marc Gir-
bau. L’activitat començarà amb
una xerrada tècnica-teòrica per
passar després a les pràctiques
sobre la bicicleta, a partir de les .
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La Molina acull els campionats
de Catalunya de surf de neu

L’estació de La Molina acollirà
aquest cap de setmana, a les ins-
tal·lacions de l’Snowpark Alabaus,
els Campionats de Catalunya de
Surf de Neu Absoluts i Juvenils, que
tindran la participació dels millors
riders catalans en les modalitats
de Half Pipe i Big Air. L’escenari es-
collit disposa d’un Superpipe de

 metres i  metres de longitud
i ja ha acollit les proves de la Copa
del Món.

La competició, que organitza la
Federació Catalana d’Esports d’Hi-
vern juntament amb l’estació d’es-
quí i surf de neu de La Molina, serà
una prova immillorable per als
participants, que podran preparar-
se per a la Copa del Món de Surf de
Neu FIS, que es disputarà els pro-
pers  i  de març. 
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