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L’Assignia Manresa i les penyes
del club han engegat la campanya
Operació Vermell per aconseguir
el màxim de caliu en el partit que
els homes de Ponsarnau disputen
contra l’Unicaja de Màlaga, aquest
proper diumenge a les 19 hores. Els
manresans no han guanyat enca-
ra cap dels cinc primers partits de
la lliga i ocupen la darrera posició
en la lliga ACB. El partit davant dels
malaguenys, malgrat la duresa del
rival, es veu com una ocasió per
encetar la remuntada, tot i les
greus dificultats que ha tingut l’e-
quip en les jornades anteriors per
poder ser competitiu. 

Una de les mesures és que els
abonats que ho desitgin podran
sol·licitar una invitació del mateix
tipus del seu abonament (segons
disponibilitat i limitat a 250 unitats)
perquè puguin convidar aquella
persona que desitgin. La invitació
s’ha d’encarregar, a partir d’avui,
personalment al Nou Congost, o
trucant al telèfon 93 872 15 03 o bé
per email (més dades al web del
club, www.basquetmanresa.com).
D’altra banda, les penyes i el club
demanen a tothom que vagi cap al
pavelló vestit de vermell (o pugui
dur alguna peça d’aquest color) per
tal de dotar el Nou Congost del co-
lor de les grans ocasions. Qui vagi
de vermell rebrà una butlleta per
participar en un sorteig amb un re-
gal especial. No es repartiran ele-
ments sonors, però es demana als
que conservin les trompetes  que

s’han repartit en altres partits   que
en facin ús. Les penyes preparen un
seguit d’accions, i es repartiran glo-
bus i s’estendrà una pancarta de
grans dimensions amb missatge de
suport a l’equip, que intentarà que
l’Unicaja torni a perdre al Congost:
ho ha fet en 17 de les 28 visites.

El Bàsquet Manresa també ha fet
saber que acaben d’arribar a les de-
pendències del club el model de
bufanda per a l’actual temporada i
que ja es podrà adquirir al partit de
diumenge. El preu de la bufanda,
amb el nom d’Assignia Manresa

ben visible i, lògicament, amb el
predomini del color vermell, es
pot adquirir  al preu de 10 euros per
als abonats, 12 per als no abonats.

Dani López, a regio7.cat
El base del Bàsquet Manresa Dani
López participa aquest matí en un
xat amb tots els internautes que ho
desitgin a www.regio7.cat. L’hora
d’inici de la conversa amb López
és 1/4 d’1 del migdia. El de Sala-
manca afronta la seva segona tem-
porada al Nou Congost, on va ar-
ribar procedent del Breogán. 
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Operació Vermell de l’Assignia per
escalfar l’ambient de diumenge

Les penyes demanen que l’afició sigui valenta i animi l’equip

ARXIU/ANDREU OLIVÉ

Les quatre penyes del Bàsquet
Manresa signen conjuntament
un comunicat adreçat a l’afició en
el que demanen el suport per als
jugadors de Ponsarnau al partit
contra l’Unicaja. Ho fan amb un
«Ara més que mai, Manresa!».

Les penyes Sector Nord-Joan
Creus, Fora Dubtes, Diables del
Congost i Diego Sánchez afirmen
que  «després d’un inici de lliga
amb dificultats, creiem que hem
de fer arribar a tot l’equip, tècnics
i club en general, el suport més
incondicional» La nota esmenta
que «hem començat la lliga amb
mal peu però a Manresa ja ens
n’hem sortit de molt pitjors, i no
podem caure de cap manera en
el derrotisme i manca d’autoes-
tima. Entre tots hem d’aixecar el
cap i mirar amunt amb l’orgull de
80 anys d’història, de ser un club
campió i amb més de mil partits
a la màxima competició. Som el
Manresa!». Les penyes dema-
nen unitat i diu que «és l’hora de
ser valents, i quan les coses van
maldades és quan s’hi ha de ser.
Per això fem una crida a tots els
que estimeu el club, i no us ren-
diu abans d’hora. El camí acaba
de començar i si anem units,
segur que arribarem al final».
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Les quatre penyes
del club fan una
crida: «Ara més
que mai, Manresa!»

El regidor d’Esports, Marc Trulls, donant un dels guardons

REGIÓ7

Sant Vicenç de Castellet lliura
premis de la Festa de l’Esport

Yaiza Jiménez (del Taekwondo
Castellet) i Eduard Farnós (Club
Esquaix Castellet) van ser els dos
principals guardonats en la Festa
de l’Esport de Sant Vicenç que es
va celebrar al saló de plens.

En la categoria d’entrenadors es
va distingir Francesc Felipe (Club

Futbal Vicentí), Josep Jiménez (del
Taekwondo Castellet) i JM Bueno
(Ampa Mare de Déu del Roser). En
clubs, l’Esquaix Atlètic, l’Hoquei
Castellet i l’Ampa del Roser van ser
els premiats. Es van fer també les
mencions especials per a Amaia
Valentín, Marcel Serrano, Julián
López i Fernando Peñarrubia. Va
assistir a l’acte Jaume Ponsarnau,
entrenador de l’Assignia Manresa.
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OLYMPIACOS/UNICAJA
OLYMPIACOS. Teodosic
11, Spanoulis 16, Papaniko-
laou 17, Matt Nielsen 4, Nes-

terovic 11 -cinc inicial- Bouroussis 17, Jamon
Lucas 4, Mavrokefalides 9, Glyniadakis 2 i Pa-
paloukas 2. UNICAJA. Terrell McIntyre 14,
Berni Rodríguez, Carlos Jiménez 9, Printezis 13,
Freeland 14   -cinc inicial- Rafa Freire 6, Guille
Rubio 2, Tripkovic 7, Archibald 1 i  Barrera. 
ÀRBITRES. Jungerbrand, Sahin i Javor.
PARCIALS. 27-11, 47-25; 68-45, 93-66.

En la seva visita a l’Olympiacos
del Pireu, l’Unicaja d’Aíto va rebre
un sever correctiu, la derrota de 27
punts que es va fonamentar en un
primer quart en el qual l’equip de
Màlaga només va anotar 11 punts.
Malgrat una reacció que va arribar
al tercer quart (52-43), un parcial
de 16-0 va acabar amb l’esperan-
ça dels andalusos.  

Es la tercera derrota, totes fora
de casa, de l’Unicaja, vençut pel
Madrid en Eurolliga i pel Bilbao el
passat diumenge (89-71) en l’ACB.
La fascitis plantar que arrossega al
peu el base McIntyre està afectant
massa el joc de l’equip malagueny
que es voldrà treure l’espina en un
Nou Congost on ha perdut en les
seves quatre últimes visites, no hi
venç des del 2005.

Pel que fa al Caja Laboral, es va
veure superat (64-60) pel Khimki
de Sergio Scariolo, seleccionador
espanyol. Els 18 punts anotats per
San Emeterio no van donar ahir la
victòria. En canvi, Rafa Martínez (9
punts) va celebrar el triomf (82-57)
davant el CSKA de Moscou.
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L’Unicaja cau de
27 punts, quatre
dies abans de
jugar al Congost

El Club Tennis Manresa ha fet les
7 hores de pàdel femení i les 12 ho-
res en la categoria masculina, amb
140 participants (30 parelles en la
categoria femenina i 40 d’homes),
i en un ambient festiu entre tots els
socis i sòcies del club. Pel que fa a
les fèmines, després de jugar-se les
fases classificatòries, van accedir a
la final Mònica Blasi i Núria Roig
que van eliminar Marta Navarro i
Laia Puig per 6-0. L’altre equip de
la final va ser Vane Basora-Maria
Lao que van vèncer Marta Tous i
Cristina Claret per 6-3, En la final,
molt igualada, triomf per a Lao i
Basora sobre Blasi-Roig (6-4).

En una semifinal d’homes, Joan
Prat i Xavi Noguera van vèncer per
7-6  Mane i Natxo Cots. En l’altra,
Toni Cirujeda i Edu Nadeu es van
desfer de Vicens Navarro i Carles
Riba per 6-3. En la final Prat i No-
guera van superar amb certa faci-
litat Cirujeda i Nadeu per 6-1.

PÀDEL
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Basora-Lao en dones
i Prat-Noguera en
homes guanyen
els tornejos del CTM


