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David Biosca es proclama
campió de Catalunya cadet
TENNIS
REDACCIÓ | MANRESA

El santfruitosenc David Biosca,
del Club Tennis Manresa, va adjudicar-se el campionat de Catalunya cadet, que es va disputar a les
pistes del CT Badalona. Amb
aquesta victòria, Biosca va demostrar la seva excel·lent progressió i va reblar els èxits que ja ha
sumat aquesta temporada.
En categoria femenina, la torellonenca Míriam Rosell (del RCT
Barcelona- i que s’entrena a
les instal·lacions del CT Manresa
al matí, amb Adam Falgueras) va

El CAM espera
més de 300
atletes al català
universitari
 Manresa acull per segona

vegada aquesta competició,
on els participants busquen
la mínima per als estatals
ATLETISME
REDACCIÓ | MANRESA

El Club Atlètic Manresa organitza per a aquest dissabte,  d’abril, el Campionat de Catalunya
Universitari, que reunirà més de
 atletes de les diferents universitats de Catalunya. El campionat tindrà lloc de les  del
matí a les  de la tarda a l’estadi
municipal d’atletisme del Congost.
És el segon any consecutiu que,
en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya, el
CA Manresa es converteix en la seu
del campionat, una competició
on els atletes participants intentaran aconseguir la marca mínima
per classificar-se per al campionat
estatal universitari, que se celebrarà el  i  de maig a Cadis.
Sis grans cites en un any
En menys d’un mes, l’entitat manresana haurà afrontat tres organitzacions esportives d’alt nivell. El
campionat de Catalunya de .
metres en pista va tenir lloc el 
de març i la tercera edició de la
Cursa de Muntanya de Manresa va
celebrar-s’hi el  també de març.
Les cites del CA Manresa no s’acaben, però, amb el català universitari, sinó que continuaran,
el  d’abril, amb la competició de
Primera Divisió femenina, en què
les amfitriones s’enfrontaran al
Tenerife i al Medilast-Lleida i, el juliol, amb el Memorial Julio Álvarez
de llançaments. A la tardor, els 
km urbans de Manresa, que en
aquesta setena edició seran campionat de Catalunya de .
ruta, completaran un calendari
amb sis compromisos destacats.

ser la vencedora del campionat català.
David Biosca, primer favorit,
va derrotar a la final Pol Toledo, del
RCT Barcelona-, en tres sets
(-, - i -). Abans d’accedir al
duel decisiu pel títol, Biosca s’havia imposat al tercer favorit Eduard
Esteve (CT Barcino) per -, - i
-, i Toledo havia superat a la penúltima ronda el quart cap de sèrie, el tennista del CT d’Aro Jordi
Masallé.
L’altre jugador del CT Manresa
al campionat, Gabriel Polo, va haver d’abandonar la competició.
En la prova dels dobles, David

Biosca, que formava parella amb
Eduard Esteve, va arribar fins a la
semifinal.
En categoria femenina, Rosell,
que partia com a sisena cap de sèrie, va imposar-se a la final a la seva
companya de club, Laia Hernández, per - i -. En semifinals,
Rosell havia sentenciat una altra jugadora del club barceloní, Georgina Segarra, per - i -, mentre
que Laia Hernández havia superat
la seva germana, Aina, tercera favorita, per - i -.
El CT Manresa ha vist aquesta
temporada com dos dels seus jugadors es penjaven la medalla
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Biosca, a la dreta, amb el subcampió de Catalunya, Pol Toledo

d’or de Catalunya. Abans que David Biosca aconseguís el títol cadet,
Marc Vargas s’havia proclamat
campió júnior. D’altra banda, el
jove jugador fruitosenc apunta

una temporada excel·lent; a final
de març Biosca ja va aconseguir el
Trofeu Egara, que representava el
seu primer títol en un circuit obert
absolut.

