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Les instal·lacions del Club Ten-
nis Manresa acolliran, a partir de
demà, el torneig Open del Bages,
que no s’organitzava des del 2004
i que torna enguany amb més for-
ça que mai, en el 25è aniversari. La
presentació del torneig es va fer
ahir a les instal·lacions del CT
Manresa, on van assistir el presi-
dent Maurici Algué, el gerent Joan
Prat, i Agustí Garriga, director de
l’oficina a Manresa d’Ibercaja, en-
titat patrocinadora de l’obert.

«Estem molt il·lusionats de re-
prendre el torneig, i volem donar
les gràcies a Ibercaja per apostar

pel tennis a la comarca», va expli-
car el president del CT Manresa.

Més de 100 tennistes d’arreu
de la comarca i Catalunya (88 de
masculins i 16 de femenins) es re-
uniran per participar en un torneig
que s’iniciarà aquest cap de set-
mana i que s’allargarà fins al 28 de
novembre, quan es faran les finals.
Precisament, també per a aquell
dia hi ha reservat un dels plats forts
de l’obert, amb la visita a les ins-
tal·lacions manresanes de Marcel
Granollers, número 41 del món al
rànquing ATP i finalista fa una
setmana a l’ATP 500 de València.
Contra ell jugaran algunes pro-
meses del club, com Marc Bargas,
David Biosca i Albert Codina.
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El CT Manresa presenta
el 25è Open del Bages

Agustí Garriga, Maurici Algué i Joan Prat, amb el pòster del torneig

S.T.

El pilot de Monlau Competició,
Sergi Pañella, va vèncer en la 31a
Pujada Gironella-Casserres. Amb
el Silver Car S2 va fer un registre de
2’33”070 amb una mitjana de ve-
locitat de 112,41 km/h. També es
va emportar el campionat català de
muntanya, a davant de Ramon
Plaus (Speed Car GT1000) i Josep
A. Molina (Speed Car GTR).

Pel que fa a turismes, el triomf
va ser per a Oriol Boluda (Citroën
AX) amb un temps de 2’46’’910. El
títol se’l va endur Josep Sola, amb
un Renault Clio, seguit pel mateix
Boluda i per Jordi Vilardeb (Peu-
geot 106 Kit Car), que va acabar ter-
cer. Quant als pilots locals, el mi-
llor classificat de tots va ser el
d’Auto-Rentat Pedret, Eduard
Camps, que amb el seu Fórmula
Renault va aturar el cronòmetre als
2’37”683 i va assolir la quarta po-
sició dins la classificació general.

Darrere seu es va situar Josep
Maria Costa Fumanyès amb el seu
Silver Car i un temps de 2’42”015.
En novena posició en va classificar
el pilot de Gironella Sergi Franch,
amb el seu Renault Clio, a només

6 dècimes de segon de Josep Sola.
Jesús Borrellas es va classificar en
onzena posició i Lluís Mas va ser
setzè, tots dos guanyant les seves
categories respectives. Mas, pilot

d’Avià, va fer un temps de 3'06’’ en
la primera pujada i de 3'05’’ pel que
fa a  la segona, que li van valer per
guanyar el grup XA-classe 8, ser el
16è a la general absoluta i tancar
una bona temporada.

La cursa es va dur a terme en un
ambient assolellat que va propiciar
la presència de molts aficionats. El
club que organitza la pujada en
costa, l’Escuderia Gironella, en va
fer una valoració molt positiva. 

AUTOMOBILISME
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Sergi Pañella, guanyador
de la Gironella-Casserres

La mitjana de velocitat en la pujada del vencedor va ser de 112 km/h

Mas-Fernández, equip d’Avià, va guanyar en el grup XA-classe 8

ARXIU PARTICULAR

La que serà vintena edició de la
Marxa BTT d’Artés es farà amb dos
recorreguts a escollir, el curt de
20 km i un de més llarg de 40 km.

Pel que fa al primer, a més de la
distància, hi haurà també l’afegitó
d’una dificultat tècnica més alta,
apta per als més experimentats. En

el segon traçat, el nivell resulta més
assequible, tot i que els Amics de
la Cursa avisen que hi cal partici-
par amb un mínim de condi-
cions. La sortida serà a les 9 del
matí des del carrer de Montserrat,
al costat de les pistes de tennis i del
pavelló. Els participants tindran un
esmorzar i un record per haver fet
la pedalada. Els qui ho desitgin, es
podran dutxar al pavelló després

de la prova i es disposaran de mà-
negues per rentar les bicis al pati
exterior. Les inscripcions, que són
anticipades, es tanquen avui a un
preu de 12 euros per als federats i
de 20 per als qui no ho siguin. Pel
que fa al mateix dia de la prova,
hom s’hi podrà apuntar als preus
de 15 i 23 euros, respectivament.
Se’n pot tenir més informació en-
trant a www.amicsdelacursa.org.
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BICICLETA DE MUNTANYA

La Marxa BTT d’Artés celebrarà
diumenge el seu vintè aniversari

Gemma Puigbó i Pol Vaquero
fan bons resultats a Sabadell

Els joves del CT Manresa van fer
uns grans resultats en el CT Saba-
dell. Gemma Puigbó va ser finalista
en benjamí (menys de 10 anys) i
Pol Vaquero va repetir l’èxit de
dies enrere a Manresa i es va pro-
clamar campió infantil al 8è open
del CT Sabadell. Els benjamins
Gemma Ferrer i Marc Monclús

van caure als quarts de final. Puig-
bó cedí per 6-2 i 6-4 contra Anna
Garcia. Vaquero va batre David
Subirà (Barcino) per 6-3 i 7-5.

Pel que fa als resultats d’equips,
el sènior masculí va vèncer per 1-
4 a Sant Cugat, els infantils mixtos
el CT Lleida (3-2), l’infantil feme-
ní el Cardedeu (4-0), els alevins el
CT Víctor Troses de Ripollet (4-0)
i les alevins van quedar 2-2 amb el
Badalona.
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Després de la Cursa del Castell de Burriac, organitzada pel Grup de Muntanya d’Argentona, l’UEC Anoia ha guanyat
el títol del Circuit Català de Curses de Muntanya 2010 davant l’AE Alcanar i el Borges Trail de Valls. En l’última de les
proves, el millor resultat anoienc va ser el quart lloc de Lola Brusau en fèmines i el quinzè de Xavier Sánchez en la
categoria masculina. En la general, Lucía Caballero ha estat campiona femenina i Pilar Rodríguez ha estat primera. 



La UEC Anoia, campió del Circuit Català de Curses de Muntanya

ARXIU PARTICULAR

El Swing va lluir al Trofeu Wapacha. Marc Jiménez-Valeryia Urymahava van
fer doblet en youth AN  (estàndard i llatí). Ramon Fornós-Elisabet García van
vèncer en adult Al llatí. Pablo Otero-Irina Pérez, 2ns en youth AN llatí, i David-
Sigrid Merenguer, 2ns en estàndard youth i 3rs en llatí. Aleix Madrid-Marta
Puente, 4rs adult AI estàndard, i Marc Márquez-Irina Pérez, 6ns en youth llatí
i 7ns en estàndard. Miquel Heredia-Leila Fontanet, 6ns en sènior 1C
estàndard. Manel Vicente-Fina Guardia, 2ns en estàndard i llatí sènior 2-A.



Doble victòria de Jiménez i Urymahava a Riudoms

Oriol Boluda es va imposar en
la categoria de turismes i
Eduard Camps, amb un quart
lloc, va ser el millor pilot local


