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POLIESPORTIU�ESPORTS

XAMBA/SA SÚRIA
�SOCIETAT ATLÈTICA SÚ-
RIA. Núria 3, Sandra 16, Tru-
llàs 1, Gemma 10 i Busom 4 -

CINC INCIAL- Alex 7, Cubo 6, Alba 4, Lídia 2, Vero i
Gei. � PARCIALS � 12/14 � 14/26 DESCANS

� 25/40 � 38/54 FINAL

El SA Súria va obtenir una victòria im-
portant a la pista del Xamba gràcies a
un treballat segon període. En el primer
quart els dos equips van estar igualats,
però va ser en el segon quan les su-
rienques van escapar-se al marcador
gràcies a un parcial de 2-12, amb una
defensa superior que tan sols va per-
metre fer dos punts al Xamba. El tercer
i el quart període van continuar igua-
lats i les visitants van saber gestionar
el seu avantatge per acabar enduent-
se un triomf còmode a domicili. | LLUÍS

VILATORRADA/MARTORELL B
�VILATORRADA. Judit 2,
Daisy, Rocio 2, Carla 18 i Alba
5 -CINC INCIAL- Saoia, Ester 18,

Gemma 3 i Patri 2. � ÀRBITRES: Reguant. �
PARCIALS � 9/5 � 26/17 DESCANS � 39/30
� 50/44 FINAL

El Vilatorrada va imposar-se en un
partit que es va mantenir molt dispu-
tat davant el Martorell B. Les santjoa-
nenques van agafar una mica de renda
al segon període, quan van marxar de
9 punts (26-17 al descans). A partir d’a-

quí, les locals van mantenir les diferèn-
cies a còpia de triples fins a la recta fi-
nal. Les del Baix Nord van escurçar les
diferències, però el triomf bagenc no va
trontollar en aquests instants decisius.
| REDACCIÓ

CERBERUS ARTÉS/CUBELLES
� CERBERUS ARTÉS. Puig-
mal 4, Soldevila, Sandra 11,
Laura 2 i Julia -CINC INCIAL- Es-

ter 3, Anna 4, Meritxell 10, Nyta 6, Soler 3, Pla-
devall 2 i Mas 19 . � ÀRBITRES: Galobart. 
� PARCIALS � 12/8 � 35/18 DESCANS �

48/20 � 66/27 FINAL

El Cerberus Artés va dominar d’inici
a fi el partit davant el Cubelles, que va
deixar pràcticament sentenciat en el
segon quart. Les bagenques van des-
plegar una defensa molt forta que no
va permetre anotar a les rivals i, amb
contracops letals, anaven eixamplant
l’avantatge. Un parcial de 17-0 en el se-
gon període i altres diferències con-
tundents a la represa van fer inapel·la-
ble la victòria de l’Artés. | MAMALIGA

CB NAVÀS/HIMESA SALLENT
� CB NAVÀS. León, Puzzles,
González, Oviedo Pérez 4, N.
Pons 2, J. Pons 6, Carrasco 2,

Soler 3, Costa, Trias 2. �HIMESA SALLENT.
Sorribas 3, Fernández 10, Sanfeliu 9, Pujalt 4,
Junyent 18, Planas 13, Badia 4, Estany 20. 
ÀRBITRE: Fernández. � PARCIALS � 6/24 �
7/50 DESCANS � 10/60 � 19/80 FINAL

L’Himesa Sallent va aconseguir una
victòria rotunda a la pista del  CB Navàs.
Les sallentines van desplegar un joc
molt sòlid i decidit, tant en defensa com
en atac, que va desarticular el sistema
de les locals, que no van saber com
reaccionar. El Sallent va sentenciar el
partit abans del descans. | CARLES
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CATALANA OCCIDENT/CB SOLSONA
� CATALANA OCCIDENT. G.
arris-Esparbé 14, L. Ruiz 13, G.
Corrons, A. Alcañiz 5, C. Marbà

2, M. Fontanet 10, S. Benavent 2, C. Valentín 6,
M. Torras i L. Clua 5. � CB SOLSONA. C. Coromi-
nas, E. Sierra 20, P. Vilaginés 4, A. Llorens, J. Cai-
ta, A. Estany 4, S. Sala, C. Tordesillas 9, D. Codi-
na, C. Estany 7 i Q. Ribera 9. �ÀRBITRE. Ribes.
�PARCIALS. 16-21, 19-30; 31-40, 57-53. 

El Catalana Occident va impo-
sar-se davant el CB Solsona en
un derbi intercomarcal marcat
per un ritme molt ràpid de joc. Les
solsonines van anar davant fins al
darrer quart, quan l’equip manre-
sà va capgirar el marcador i va
aconseguir la victòria. 

Tant locals com visitants van
desplegar un joc agressiu i van en-
taular un pols intens i aferrissat en
molts minuts, per confirmar un
bon inici de temporada. El Solso-
na va prendre la iniciativa en el pri-
mer quart  (-) i va esqueixar les
distàncies en un segon període
condicionat per les defenses (-
o al descans). 

En el tercer quart, ambdós
equips van mantenir la igualtat fins
que, a l’últim quart, les locals van
trencar la tendència que havia pres
el partit, quan van aconseguir cla-
var un parcial de -. El Solsona
va buscar la reacció, però no va te-
nir temps per retrobar el domini. 

MONTSE | MANRESA
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El Catalana Occident surt
victoriós d’un aferrissat
pols amb el CB Solsona

CB Navàs – Himesa Sallent 19 – 80
SMP Xamba C – SA Súria 38 – 54
CB Vilatorrada – CB Martorell B 50 – 44
Catalana Occident Manresa – CB Solsona 57 – 53
UE Capellades – Escola Pia Igualada 40 – 32
Cerberus Artés – CB Cubelles 66 – 27
CB La Mercè – Bàsquet Sitges 69-53

CLASSIFICACIÓ
J G P PF PC  

Himesa Sallent 2 2 0 127 58
Cerberus Artés 2 2 0 106 59
Catalana Occident M. 2 2 0 110 95
UE Capellades 2 2 0 84 71
Cb Solsona 2 1 1 134 74
SMP Xamba C 2 1 1 94 77
CB Vilatorrada 2 1 1 89 91
CB La Mercè 1 1 0 69 53
SA Súria 1 1 0 53 38
CB Martorell B 2 0 2 83 94
Escola Pia Igualada 2 0 2 64 80
Bàsquet Sitges 2 0 2 95 122
CB Cubelles 2 0 2 51 122
CB Navàs 2 0 2 36 181

PROPERA JORNADA
CB Navàs – Catalana Occident Manresa; Bàsquet
Sitges – SMP Xamba C; CB Solsona – CB La Mercè;
Himesa Sallent – CB Martorell B; Escola Pia Igualada –
CB Vilatorrada; CB Cubelles – UE Capellades; SA Súria
– Cerberus Artés
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El trofeu de dobles de veteranes
Isa Muro va celebrar una cinque-
na edició rodona, en què va con-
firmar el seu creixement en supe-
rar el centenar de participants i va
demostrar el seu prestigi, després
que les pistes del CT Manresa es
convertissin en un espai de pro-
moció de l’esport femení i veterà
aquest cap de setmana. 

El trofeu és en memòria d’Isa
Muro, que va ser jugadora, sòcia i
membre de la junta directiva del
CT Manresa. El seu vidu, Josep Al-
sina, propietari de l’empresa Firma,
que patrocina el trofeu, va desta-
car en la clausura la implicació fa-
miliar en el torneig i va expressar
la satisfacció davant el creixement
de la cita. «Estic molt content, ja
que cada any som més i amb mol-
tes ganes de passar-ho bé», va va-
lorar. Per la seva banda, el presi-
dent del CT Manresa, Maurici Al-
gué, va subratllar que el trofeu
volia ser el contrapès de tres «dè-
ficits actuals; el de la promoció de

l’esport femení, el de la compa-
nyonia i el de la il·lusió». 

Amb la nombrosa participació,
l’edició d’enguany es va presentar,

a més, amb una nova proposta que
va acabar sent un èxit; el clínic di-
rigit per l’excampiona estatal Car-
men Perea, presidenta de l’Asso-
ciació de Tennistes Sènior Espa-
nyoles (ATSE), que és una fidel
participant a l’Isa Muro. 

En la competició, que va tenir la
supervisió del jutge àrbitre Mi-
quel Villegas, Perea va complir
les expectatives i va ser la gua-
nyadora, amb Sandra Fernández,
de la la categoria +; Bea Escri-
bano i Carme Estrada van impo-
sar-se en +, i María Carmen
Fuentes i Júlia Corral, en +.  

La directora del trofeu, Mont-
serrat Moll, explicava que, quan es
va celebrar aquest estiu el torneig
de l’ATSE a Sant Sebastià −que se
celebra en paral·lel al del CT Man-
resa−, la majoria de participants es
van acomiadar amb l’exclamació
«fins a l’Isa Muro». Un gest que, per
a Moll, va anticipar la consolida-
ció del trofeu com a cita de refe-
rència. Aquest cap de setmana,
amb  parelles d’arreu de Cata-
lunya i, també, Bilbao, Saragossa
i Madrid, ho va confirmar. 

LAURA FÍGULS | MANRESA

TENNIS

El cinquè trofeu Isa Muro
creix i guanya prestigi 

La cita de dobles de jugadores veteranes a les pistes del CT Manresa
va celebrar una edició reeixida, amb més d’un centenar de participants
�

Les campiones i finalistes del torneig que es va celebrar aquest cap de setmana a les pistes del CT Manresa

L.F.

El fruitosenc David Biosca, del
CT Manresa, va guanyar en dobles
el Torneig Guillermo Vilas Tennis
Academy, una competició que té
lloc a les pistes de club mallorquí
de Palmanova i és puntuable per
al tour júnior europeu. Biosca for-
mava parella amb Eduard Esteve,
que va ser, precisament, qui el va
derrotar a la final individual des-
prés d’oferir ambdós tennistes
una actuació brillant. 

Biosca i Esteve van imposar-
se a la final als austríacs Lucas
Miedler i Jason Peter Platzer, per
- i -. Abans  havien superat, en

primera ronda, l’italià Filippo
Svander i l’espanyol Carlos Tajes
(- i -); als quarts de final, l’u-
craïnès Oleksandr Gulyevskyy i
l’espanyol Ruben Rubio (- i -);
i a la semifinal, els austríacs Philipp
Moritz i Jonas Trinker (- i -).

En la competició individual, David
Biosca va tombar a la semifinal l’es-
lovac Samuel Hodor, cap de sèrie
número , per - i -, però no va
poder superar en la final Esteve,
primer cap de sèrie, que el va der-
rotar - i -.

JAUME GRANDIA | SANT FRUITÓS DE BAGES

TENNIS

David Biosca, campió
de dobles i finalista
individual al Torneig
Guillermo Vilas 

David Biosca (esquerre) i el seu company de dobles, Eduard Esteve 

ACADEMY GUILLERMO VILAS

En la visita al torneig, el pre-
sident de la Federació Catala-

na de Tennis i vicepresident de
l’estatal, Francesc Orriols, va la-
mentar el conflicte entre la federa-
ció espanyola i les jugadores que
demanen més suport pel tennis
femení. Orriols va reconèixer que
hi havia un problema de fons, però
va destacar que s’havien «barrejat
conceptes en les reivindicacions».
«Cal que es reuneixin les dues
parts per tancar diferències», va
dir. En canvi, Carmen Perea es va
mostrar amb fermesa a favor de
les queixes: «la federació no ha
complert promeses i ha mostrat
molt poca sensibilitat pel tennis
femení des de fa molt de temps». 

�

El malestar entre
jugadores i federació


