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Marcel Granollers
mesura forces
amb el planter
del CT Manresa
 El jugador número 41 del rànquing mundial

s’enfronta a quatre de les joves promeses
del club en les finals del 25è Obert del Bages
LAURA FÍGULS | MANRESA

El tennista Marcel Granollers,
que es troba situat en el número 41
del rànquing mundial, va ser l’estrella convidada ahir en les ﬁnals
de la 25a edició de l’Obert del Bages, al Club Tennis Manresa. Granollers es va enfrontar a quatre jugadors del club bagenc i a més a
més va dirigir una sessió pràctica
a la pista amb els més menuts de
l’escola de tennis.
«El David està al màxim», va xiuxiuejar, entre el públic, un dels
espectadors de la demostració de
Marcel Granollers. Es referien al
campió de Catalunya cadet, David
Biosca, que va sortir molt motivat
per protagonitzar l’últim cara a
cara amb el 41 de l’ATP, que ja s’havia enfrontat abans amb el cadet
Gabriel Polo i els júniors Albert Co-

dina i Marc Vargas, que també té
el títol català de la categoria.
El jugador barceloní va disputar
dos tie-break amb els quatre tennistes mentre els petits de l’escola esperaven a primera ﬁla, amb la
raqueta a la mà, el seu torn. «Estava
una mica nerviós i se m’ha notat en
el primer tie-break. Després m’he
anat tranquil·litzant, ha estat una
gran oportunitat», va dir Gabriel
Polo. «He vist que tenien un il·lusió especial, que jugaven amb
moltes ganes», va destacar el tennista professional. El barceloní,
de 24 anys, va recordar que no li
queda lluny l’etapa de formació i
que per això també estava content
de compartir la matinal amb els jugadors més joves, als quals va acabar ﬁrmant autògrafs a les raquetes i a les gorres.

Marc Vargas, Marcel Granollers, Albert Codina, Gabriel Polo i David Biosca, després dels partits
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Vargas i Polo són els
vencedors del torneig
Els guanyadors de la 25a edició de l’Obert del Bages van
ser Marc Vargas i Mireia Polo, en
imposar-se ahir a les finals. En categoria masculina, Vargas va superar Albert Codina per 4-6, 6-3, 6-3,
i en femenina, Mireia Polo va guanyar Anna Cudós per 7-5, 0-6, 6-4.
En el torneig, patrocinat en aquesta edició per Ibercaja, han participat un centenar de jugadors.
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El tennista professional va firmar autògrafs als jugadors de l’escola

El president del CT Manresa,
Maurici Algué, va aﬁrmar que estava «orgullós» de la participació de
Granollers, ja que des dels anys 70,

amb Manuel Orantes i Andrés Gimeno, cap tennista tan ben posicionat no havia visitat el club.
El CT Manresa també es va

mostrar molt satisfet d’haver reprès
l’Obert del Bages en l’aniversari
d’argent, ja que feia sis anys que no
es disputava.

