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El Pintures Planell femení va
aconseguir l’ascens directe a Ter-
cera després d’aconseguir la vic-
tòria davant el Vilafranca (-), un
rival difícil que, tot i trobar-se al mig
de la taula, havia enfilat una se-
gona volta excel·lent. Les del Pe-
nedès van arribar a les Comes
amb vuit victòries consecutives i
havent tombat tots els equips que
estan per sobre seu a la taula. L’ú-
nic que li faltava per sorprendre era
el líder, però l’Igualada li va tren-
car la ratxa, en un partit llarg i di-

fícil en què  va haver de remuntar
un  a  per forçar el tie-break per
primer cop a la temporada. 

El Pintures Planell masculí va
imposar-se al cuer de la categoria,
el CV Barberà (-), en el penúltim
partit de la lliga i ja sense possibi-
litats d’assolir la segona plaça per
disputar la fase d’ascens a Prime-
ra estatal. Tot i que la situació a la
taula del rival feia preveure un
partit plàcid, els anoiencs van aca-
bar patint per sentenciar un Bar-
berà que s’hi jugava la categoria. El
segon equip masculí de l’Igualada
va perdre amb l’Olot B (-), en un
partit molt emocionant 
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VOLEIBOL

L’Igualada femení trenca
la ratxa del Vilafranca 
i obté l’ascens directe

El Suzuki Manresa tanca avui, a
les  del vespre, el període per re-
servar la mona de la mascota del
club, el Llumet, per a Pasqua.
Com ja va fer l’any passat, el Bàs-
quet Manresa ha posat a la venda
aquesta mona, que té un preu de
 euros i es pot reservar telefonant
a les oficines del club, al número
   , o amb un missatge a
l’adreça basquet@manresa.com. 
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Últim dia per reservar 
la mona del Llumet

BASQUETBOL

La segona edició del Duatló Po-
pular Vila de Masquefa es dispu-
tarà el diumenge,  de març. Or-
ganitzada pel Club Excursionista
Anoia, la prova es divideix en tres
segments: , quilòmetres de cur-
sa urbana a peu,  en BTT per ca-
mins de terra i   a peu per pista. La
prova sortirà des del CEIP Font del
Roure de Masquefa, a / d’
del matí. 

REDACCIÓ | MANRESA

La cursa de Masquefa es
disputa aquest diumenge

DUATLÓ

La jugadora del Club Tennis
Manresa Magda Aubets va pro-
clamar-se subcampiona del tor-
neig absolut Mercat del Ram de
Vic. Gabriel Polo també va arribar
a la final cadet del RCT Polo de
Barcelona.

Aubets va demostrar el seu bon
moment de forma i va aconse-
guir victòries còmodes en el seu
camí cap a la final, en imposar-
se, a les rondes prèvies, a Clàudia
Sañé en dos sets (- i -) i Clara
Berenguer (- i -). A la final, Au-
bets va perdre amb la jugadora lo-
cal Ariadna Rovira per - i -. Per
la seva banda, Laia Riu, també
jugadora del CT Manresa, va arri-
bar a les semifinals el torneig.

Polo va sortir com a cap de sè-
rie número  i va superar Marc Ca-
sals (- i -), Álvaro Prida (-, -
 i -) i Raúl Quevedo (-, - i
-). A la final, Polo no va poder su-
perar el cap de sèrie número ,
Carlos González Tarrió, del CN
Sant Cugat (- i -). 
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TENNIS

Els jugadors del Club
Tennis Manresa van ser
derrotats després de tenir
unes actuacions excel·lents

�

Magda Aubets i Gabriel Polo juguen
finals de tornejos a Vic i Barcelona

Magda Aubets, a l’esquerra, amb la vencedora a Vic, Ariadna Rovira

CT MANRESA

Gabriel Polo (esquerra), amb el seu rival a la final barcelonina

CT MANRESA

Joan Martínez (CN Manresa)
va superar els rècords estatals dels
 i  metres braça en la cate-
goria de més de  anys, en la
quinzena Trobada de Màsters Me-
morial Pedro Montoya, que es va
celebrar al CN Sallent. Martínez, en
els  metres, va superar de  cen-
tèsimes la plusmarca anterior en
marcar un registre d’’” i, en
l’hectòmetre, Martínez va superar
la marca mínima de la federació
estatal amb un temps de ’”.
També del CN Manresa, Santi Ma-
nubens, en la categoria de +, va
obtenir el primer lloc en els  me-

tres papallona i el segon en els 
lliures. Daniel Guiscafre va guanyar
la prova dels  lliures amb
’”. Rosa Maria Ortin, en +,
va es va imposar en els  i  lliu-
res. Pep Perramon, en +, i Fran-
cesc Martínez, en +, es van im-
posar en els  metres braça.

Sellarés i Codina, premiats
La Diada de la Natació Catalana re-
trà homenatge, el  d’abril vinent,
als bagencs Rosa Sellarés, per la
seva gesta de continuar competint
als  anys, i a l’expresident del
CN Manresa Jordi Codina per la
seva direcció del club en una eta-
pa que va ser clau, amb la cons-
trucció de les noves piscines. 
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NATACIÓ

El veterà Joan Martínez 
bat dos rècords estatals 
en els màsters de Sallent 

Joan Martínez amb el president del CN Manresa, Francesc Barés 

CN MANRESA

La Volta a Catalunya per etapes
en BTT, la VolCAT, es disputarà els
propers dies ,  i  d’abril en tres
etapes consecutives, la primera
de les quals començarà a Solsona
i transcorrerà pels boscos de la
zona oest i sud del Solsonès fins a
acabar a Guissona. La segona eta-
pa, que serà la més dura, anirà des
d’aquesta població segarrenca fins
a Àger, on començarà la tercera i
última etapa de la competició,
que finalitzarà a Balaguer, la capi-
tal de la Noguera. Després de dos
anys sense aquesta competició,
Ocisport ha pogut recuperar en-
guany l’emblemàtica prova gràcies
al suport d’Ara Lleida. 

La competició es presenta com
una prova d’alt nivell, però també
com una trobada per als aficionats
a la BTT. Així, ofereix l’opció de par-
ticipar en aquest esdeveniment es-
portiu en tres nivells: competició,
destinat a bikers d’elit; open, per a
aquells que disposin de llicència
federativa, i, finalment, el nivell po-
pular, pensat per als aficionats
que vulguin f er alguna de les eta-

pes. Solsona serà el punt de sorti-
da de la competició. L’organització
d’aquesta prova ha tingut la col·la-
boració del Club BTT del Solsonès,
que ha dissenyat el recorregut de

la primera etapa i l’ha habilitat,
amb la doble feina que ha suposat
haver de tornar a netejar el circu-
ït després dels milers d’arbres cai-
guts a conseqüència del temporal
de neu. El regidor d’Esports de Sol-
sona, Salvi Nofrarias, ha volgut
felicitar el club «perquè han fet una
gan feina». La primera etapa tindrà
un tram urbà d’uns , quilòme-
tres que transcorreran pels carrers
de Solsona. 
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BICICLETA DE MUNTANYA

La volta a Catalunya en
BTT començarà a Solsona

La VolCAT Ara Lleida 2010 constarà de tres etapes consecutives i la
disputaran 400 participants en tres nivells: competició, open i popular
�

La Volcat torna enguany després de dos anys sense disputar-se

ARXIU/JOSEP ROJAS 

La competició es presenta
com una prova d’alt nivell,
però també com una trobada
per als aficionats a la BTT


