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Més que un club!
S’equivoca molt qui pensi que el Club Tennis Manresa és només un indret reservat per als seus socis,
una instal·lació en la qual un grapat d’aficionats a l’esport de la raqueta practiquen el seu hobby preferit i on, de tant en tant, es competeix, fins i tot al més alt nivell.
El Club Tennis Manresa és molt més que això. I vull destacar, en primer lloc, el seu paper principal
en l’àmbit de la formació de tennistes, d’esportistes en general: l’aprenentatge, el perfeccionament de
la tècnica, etc.
Per aquest Club, el tennis és més que un esport, és una manera de reforçar uns lligams, de formar un
nombrós grup de gent que comparteixen una mateixa manera d’aprofitar el temps lliure i, alhora,
d’enriquir-se com a persones amb els valors que són inherents a la pràctica esportiva. Perquè difícilment es pot aprendre o millorar en el tennis –o en qualsevol altra disciplina–, sense fer propis els beneficis del treball en equip o de l’esperit de superació.
Una altra equivocació seria pensar que el fet que el Club Tennis Manresa no ocupi espais del terme
municipal (ni que sigui per uns pocs metres) l’invalida per fer ciutat. I en aquest cas, el nom fa la cosa.
El Club Tennis Manresa fa ciutat perquè així ho ha fet històricament al llarg dels seus quaranta anys
d’història i perquè és a tocar del parc de l’Agulla, l’espai més emblemàtic de la nostra ciutat, una zona
on, a més a més, els municipis que hi tenim alguna cosa a veure estem superant velles disputes i
col·laborem cada vegada més per millorar-lo i ampliar-lo.
Vull acabar animant-vos a continuar fent tennis i tot el que envolta el tennis. Estic segur que pel Club
Tennis Manresa continuaran passant durant molt temps noves generacions de tennistes i, alhora,
noves fornades de ciutadans i ciutadanes.

Jordi Valls i Riera
Alcalde de Manresa
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N

o passa tots els dies que una entitat arribi a complir quaranta anys ininterromputs de trajectòria
esportiva. Malauradament hi ha bastants exemples d’associacions i entitats que van perdent força amb
el pas del temps a conseqüència del desgast que suposa afrontar el treball diari de qualsevol entitat.
Afortunadament a Sant Fruitós de Bages tenim el goig de comptar amb algunes bones excepcions en
aquest àmbit, i el Club Tennis Manresa és una de les principals sense cap mena de dubte. Una entitat
que arriba al seu quarantè aniversari, i que ho fa amb la vitalitat i energia amb què ho fa el Club
Tennis Manresa, només podem qualificar-la d’entitat modèlica.
De la tasca del Club Tennis Manresa destaquen aspectes tan rellevants com la formació i l’educació
esportiva, la promoció i el llançament de joves tennistes, una tasca social important, i també la celebració de campionats i de competicions.
El tennis és un esport que té molts adeptes al nostre país, comptem amb grans campions en l’àmbit
internacional, i la comarca del Bages no és aliena a aquesta realitat. Això és possible gràcies a la gran
tasca desenvolupada per entitats com el Club Tennis Manresa.
També vull destacar la positiva relació que existeix entre el Club Tennis Manresa i el municipi de Sant
Fruitós de Bages, que acull les seves modèliques instal·lacions. És voluntat de l’Ajuntament que presideixo mantenir i reforçar aquestes relacions en benefici d’ambdues parts, tant del club com de tots els
santfruitosencs.
Finalment vull felicitar de forma especial a totes les persones que en aquests quaranta anys han desenvolupat la seva tasca dins el Club Tennis Manresa, i gràcies a l’esforç de les quals l’entitat ha entrat
de ple en el segle XXI amb gran vitalitat i immillorables expectatives. Igualment vull encoratjar els
actuals responsables a seguir treballant per assolir nous reptes i guanyar el futur.
Per molts anys!

Josep Rafart i Cortés
Alcalde de Sant Fruitós de Bages
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E

n nom de la Federació Catalana de Tennis que tinc l’honor de presidir felicito molt sincerament el Club Tennis
Manresa pel seu quarantè aniversari, una efemèride que és la millor mostra de l’excel·lent estat de salut, social i esportiu, que gaudeix aquest Club. Sens dubte el Club Tennis Manresa és un dels motors del tennis català, no tan sols a la
comarca del Bages sinó arreu del territori, ja que és seu d’un prestigiós torneig internacional que pertany al Circuit
Anella de Catalunya i durant l’any les seves pistes acullen prestigioses competicions del calendari, tant en categoria masculina com femenina, des d’alevins fins a sèniors.
Aquesta intensa activitat esportiva es complementa amb la seva magnífica escola de tennis, bressol de molts jugadors
catalans que van donar les seves primeres passes en aquest prestigiós club català. A més, enguany el Club Tennis
Manresa ha estat escollit un dels centres comarcals de la Federació Catalana de Tennis, i així s’ha convertit en el club
de referència a la comarca del Bages i a tot el territori català. Voldria remarcar que el Club Tennis Manresa és actualment un dels clubs esportius més complets de Catalunya, ja que a les seves magnífiques instal·lacions de tennis ha sumat
noves ofertes lúdiques i esportives, com les pistes de pàdel, el fitness, la piscina, la pista poliesportiva o el frontó, unes
activitats que li permeten, any rere any, anar sumant nous practicants, sobretot entre el jovent de la comarca.
També m’agradaria destacar la gran activitat social que té el Club i que es tradueix en nombrosos actes al llarg de l’any,
com són la ja tradicional Festa Major del juny, el concert de tardor, el sopar social de final d’any, el carnestoltes o les
nombroses sortides a esquiar, a la muntanya, la calçotada o la visita a l’Open SEAT Godó. La suma de totes aquestes
activitats socials i esportives és extraordinària i posa de manifest la gran tasca que estan duent a terme el president i la
Junta Directiva del Club Tennis Manresa, l’equip tècnic i totes les persones que fan possible que enguany el Club celebri aquests quaranta anys d’història plens d’èxits i d’il·lusions.
Per acabar voldria felicitar també a tots els socis del Club Tennis Manresa pel seu entusiasme i la seva participació en
les activitats del Club, ja que sens dubte són ells qui omplen de vida l’entitat. Tan sols em resta desitjar a la gran família del Club Tennis Manresa molts més anys d’història i d’èxits dins i fora de les pistes, així com agrair-los en nom de
tot el tennis català la seva gran tasca a favor del tennis al nostre territori.
Molt cordialment,
Josep Ferrer i Peris
President de la Federeació Catalana de Tennis
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Haver estat el primer president és un gran orgull i tot un honor, només comparables al fet que avui
se’m demani escriure quatre ratlles, per obrir-vos la porta de l'entranyable història del nostre Club.
La primera cosa que em ve a la memòria són aquells inoblidables anys de joventut, jo deuria tenir uns
trenta anys, i la sorpresa que, malgrat estar envoltat de persones més experimentades i capacitades per
al càrrec, se m’escollís a mi per a la presidència. Persones com Jaume Sallés, expresident de la Cambra
de Comerç; Faustino Boqué, director de Pirelli en aquells moments; Eduard Valentí, empresari ramader vinculat a diversos estaments; Pere Echevarria, llavors director de la sucursal Catalana d'Occident
a Manresa, i tants d'altres noms amb ressò dins de la societat manresana de l'època. Però el caprici
de la casualitat em va portar a mi a ser en el lloc adequat en el moment precís. En aquells moments
jo era el president del Club de Tenis Casino, l'únic club federat de Manresa, i ser un club federat era
condició indispensable per optar als préstecs que donava la Dirección General de Deportes, dirigida
aleshores pel Sr. Joan Antoni Samaranch. El termini de presentació de les peticions, plànols i projectes es tancava tres mesos després de posar en marxa el Club. Era necessari, doncs, bolcar-nos a presentar un projecte ferm de futur, i no teníem marge de temps per canviar els estatuts. I és així com el
destí va voler que un servidor esdevingués el primer president del Club Tennis Manresa. Una casualitat a la qual agrairé sempre més haver-me fet membre d'aquell equip, perquè amb molt esforç i amistat, va fer possible el naixement i la consolidació d'aquesta entitat tan nostra.
Després d'aquesta primera etapa fundacional, el Club ha anat creixent, impulsat per aquella il·lusió inicial que el va fer néixer. En el decurs del temps hem tingut diverses juntes i diferents presidents, que han
portat el Club a assolir èxits increïbles tant a nivell esportiu com social. Ningú dels que fa quaranta anys
vàrem engegar aquest projecte, ens imaginàvem veure un club com el que avui tenim. Hem d'estar profundament orgullosos d'haver situat el Club Tennis Manresa a primera línia del tennis català, i d' haver
aconseguit transformar un somni en una realitat social ubicada en un entorn meravellós i únic.
Estic segur que el futur seguirà mostrant-se generós, i ens portarà, si cal, més èxits i reconeixements.
Hi ha, però, un desig molt profund que m'agradaria que us arribés des del cor d'aquestes paraules. El
sentiment que ha fet del tennis part de la meva vida i de la meva memòria.

Joan Manel Augé i Costa
Primer president del Club Tennis Manresa
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Enguany el Club Tennis Manresa celebra el quarantè aniversari. Quaranta anys d’esforç i dedicació
a la promoció i la pràctica de l’esport del tennis.
En el transcurs d’aquesta celebració vam adonar-nos que el Club Tennis Manresa patia un important
dèficit documental de la seva pròpia història, i per aquest motiu vam sentir la necessitat de publicar
un treball que, de forma documentada i sintètica, resumís la memòria històrica de la nostra entitat.
L’objectiu que ens hem proposat editant el llibre que ara teniu a les mans –escrit amb criteris de rigor
i objectivitat–, és aquest: recuperar el passat i els nostres orígens, per fer-ne un llegat i un referent per
a futures generacions. I això no és cosa fàcil, ja que el passat del Club Tennis Manresa ha estat a voltes complicat per raons històriques o econòmiques, tal com s’esmenta en el mateix llibre.
Hem tractat de fer un treball sintètic, rigorós, clar i objectiu, que pogués fer comprendre de forma
ràpida al lector les arrels i el posterior desenvolupament del nostre Club. Aquesta ha estat la feina de
l’historiador Francesc Comas que ha sabut recopilar i ordenar de manera eficaç tots els antecedents
històrics des del 1965 fins avui.
Voldria expressar per mitjà d’aquesta obra un sincer homenatge a tots aquells i aquelles que han treballat, han estimat i han fet progressar la vida esportiva i social del nostre Club al llarg dels seus quaranta anys de vida. El futur és esperançador, tot i així cal estar alerta dels canvis socials que vivim i
cal estar al dia en tot allò que signifiqui avenç en l’esport del tennis, i també en les relacions personals, perquè el nostre Club el formen les persones.
La nostra societat canviant també demana nous serveis i nous reptes i el Club Tennis Manresa no pot
quedar enrere, ha de poder oferir un espai d’oci familiar i d’activitats diverses a l’aire lliure, i s’ha d’avançar a les demandes de la societat com, quan fa quaranta anys, es van avançar els nostres predecessors. I ara, després de saber d’on venim i com vam començar, ens toca mirar endavant.

Carles Planes i Vilaseca
President del Club Tennis Manresa en el 40è aniversari
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l tennis és un esport d’origen anglès que, a
Catalunya, a la darreria del segle XIX, la colònia
anglesa va importar del seu país d’origen i va
començar a practicar-lo juntament amb un grup de
catalans que s’hi relacionaven. Els primers clubs van
sorgir a Barcelona, com el Club de Tennis Barcelona
(1899), el Club de Tennis La Salut (1902) i el Club de
Tennis del Turó (1905), entre altres.

La memòria de 1913 explica la utilitat d’aquesta pista
d’esports, ja que hi diu que “también se ha procedido a la
instalación de una red de riego, partiendo de la doble utilidad de que la misma sirviera para riego del jardín, plaza
de sports (tennis) y al mismo tiempo para poderla utilizar
en caso de un incendio”.
El setembre del mateix any va inaugurar-se, encara que
no de forma oficial, el camp d’esports totalment acabat.
La memòria també esmenta que la construcció del campo
de sports (tennis) va costar una mica més del que s’havia
previst, ja que les obres van pujar un total de 1.795,05
pessetes. Com es pot veure, la paraula tennis apareix escrita sempre en anglès.
En un inventari del Casino de 1921 consta que hi havia
una xarxa i tres armaris de fusta per al tennis. En aquesta
pista jugaven els fills dels hisendats i de l’alta burgesia
manresana.
L’any 1926 es va fundar el Club de Tennis Casino de
Manresa, que el 1941 es va reconvertir en Tenis Club
Casino.
Des dels anys 1926-27 a la pista del Casino van tenir
lloc uns quants campionats socials. Francesc Senyal i
Ferrer, que després va ser diputat a les Corts, era un dels
tennistes més destacats, va guanyar diversos campionats.
La primera campiona social en categoria femenina va ser
Rosa Iglesias.

LA PISTA DEL CASINO
A la nostra ciutat l’aparició i pràctica d’aquest esport va
lligada al Casino. Aquesta construcció modernista, obra
d’Ignasi Oms i Ponsa, va projectar-se l’any 1906 i va inaugurar-se parcialment el 1909 amb l’obertura de la part
central de l’edifici.
L’any 1911 va construir-se la primera pista de tennis de
la ciutat al pati posterior, malgrat que alguns autors i les
memòries de l’entitat diuen que va ser el 1926. En la
memòria del Casino de 1911 consta que “a propuesta de
varios señores socios, se acordó la construcción de un
campo de sports físicos en los jardines del Casino, aceptando, desde luego, el importe de 1.155 pesetas, producto
de una subscripción voluntaria con dicho objeto”.
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Nois i noies de la burgesia manresana a l’escalinata de darrere del Casino.

D’esquerra a dreta, Joan Soler, Joan Puigarnau, Ignasi Bosch i Jaume Moltó
a la pista del Casino, l’any 1948.

En un diari de la ciutat de l’any 1928 trobem a la secció d’esports el titular següent: “Lawn Tennis. Rosa
Iglesias guanya el campionat de senyoretes del Casino de
Manresa”. La crònica deia:
“Ha estat una sorpresa per tothom el triomf assolit per
aquesta simpàtica jugadora en el primer concurs femení organitzat en aquesta important entitat. Vèncer les germanes
Demontrond és per cert una tasca ben difícil i, no obstant, Rosa
Iglesias ha vist coronats els seus entusiasmes i el seu metòdic
entrenament amb dues ressonants victòries que li han valgut
l’honrós títol de campiona.” (Extret de la Memòria 1964-1972
del Club Tennis Manresa)

L’any 1929, els tennistes manresans debutaren als
Campionats de Catalunya de tercera categoria. El 1941 el
Club va restaurar de nou la pista i l’any següent, amb
motiu de la seva obertura, els tennistes del Casino van
organitzar el I Trofeo de la Victoria.

D’esquerra a dreta, Josep M. Mominó, Xavier Francàs, Jaume Furió i Joan Espinalt
del Joesba a la pista del Casino.
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Projecte de les instal·lacions de la zona de la Bonavista.
La pista de tennis havia d’anar al fons a la dreta.

D’esquerra a dreta, Ramon Valentí, Núria Moltó, Ventureta Ribera i Celestino Aguado.

En aquells temps el tennis era un esport molt minoritari, per la qual cosa el Club tenia només una trentena de
socis. Tot just hi havia una pista i uns vestidors a la paret
que tocava a la fàbrica de galetes La Polar.

També van destacar les jugadores Núria Moltó, Nuri
Lluvià i María José Moll, Marisa Francàs i Ventureta
Ribera entre altres.
Els anys seixanta, la pista del Casino es va fer petita per
al nombre de jugadors que tenia i l’entitat va buscar una
solució per superar la manca d’espai.

“Els primers jugadors érem una colla d’amics que vivíem
pels voltants, entre els quals recordo l’Espinalt del Joesba (botiga d’esports del carrer Casanovas), l’Aguado, el Ricard Guitart,
el Prunés, el Manel Blanc, el Jaume Furió, el Malet... Aleshores
vivia al davant de la casa del Padró i amb catorze anys jo anava
a veure com jugaven. Si jugaven algun campionat els ajudava a
recollir pilotes i així va ser com vaig començar.” (AUGÉ i
COSTA, Joan Manuel. Pilota de set, 17, desembre de 2002).

LA PISTA DE LA BONAVISTA
L’any 1930 el Centre Excursionista de la Comarca de
Bages (CECB) va habilitar un espai per a la pràctica d’atletisme a l’últim tram de la dreta del Passeig, tocant a la
Bonavista. En aquest indret també es van fer proves de
bàsquet i algun partit de tennis.
El projecte inicial també preveia la construcció d’una pista
de tennis i una piscina, que no es van arribar a dur a terme.
El 1934 el Club va haver d’abandonar aquests terrenys
perquè el propietari va destinar-los a l’edificació.

Dels anys quaranta als cinquanta van destacar en el joc
Prunés, Malet, Joan Puigarnau, Espinalt, Celestino
Aguado, Ricard Guitart, Ribera i Echevarría i de la dècada dels cinquanta als seixanta els germans Francàs, Manel
Blanch, Mominó, Furió, Joan Manuel Augé, els germans
Valentí, i Bertran, entre molts altres.
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LA PISTA DE LA PISCINA
L’estiu de 1932, i gràcies a la pressió popular, va tenir lloc
la inauguració de la piscina municipal de Manresa, una de
les primeres de Catalunya.
L’octubre de 1936 va inaugurar-se la pista de tennis
dins del parc de la piscina municipal, amb una exhibició
de dobles de dues parelles de tennistes barcelonins. Per a
l’ús d’aquestes instal·lacions l’Ajuntament va establir uns
torns i horaris. Llogar la pista costava una pesseta l’hora i
s’esperava que amb aquests preus “tots els ciutadans
poguessin gaudir per un igual dels saludables beneficis que
reporta la pràctica d’aquell bell esport” (BARÉS, Miquel.
Club Natació Manresa, 1933-1983).
El juliol de 1937, en plena Guerra Civil, va començar a
funcionar de forma oficial l’entitat Tennis Club Manresa
que va organitzar el primer campionat social de tennis
només per als socis d’aquesta entitat. Cal observar que
aquest club, malgrat tenir un nom semblant, no és l’actual
Club Tennis Manresa.
Els anys cinquanta i seixanta del segle XX van tenir lloc
els festivals nocturns del Club Natació Manresa durant
totes les vigílies de festa de cada estiu amb una gran assistència de públic.

Propaganda d’un cartell d’un festival de la piscina,
on també hi havia una pista de tennis. Any 1960.

LA PISTA DEL PUJOLET

“A les deu de la nit començava una audició de sardanes al pati
dels plàtans que fa d’entrada al recinte, juntament amb els partits
de tennis i de bàsquet, la competició d’hoquei, les partides de bitlles
i, al parc natural dels pins de dalt, actuaven putxinel·lis i pallassos.
Després es feia l’actuació bàsica, que era natació, waterpolo, lluita
lliure, gimnàstica o boxa. Acabava el festival amb un ball a la
terrassa.” (BARÉS, Miquel. Club Natació Manresa, 1933-1983)

Després de construir el camp d’esports del Pujolet l’any
1936 va projectar-se ampliar les instal·lacions amb la
incorporació d’una tribuna principal i d’un gimnàs. No es
va fer cap de les dues coses, sinó una pista de tennis al gol
nord del camp de futbol per tal que jugadors, tècnics,
directius i associats del Club poguessin jugar-hi. La secció
de tennis va ser efímera, ja que la creació de la secció de
bàsquet l’any 1940 va comportar la substitució de la pista
de tennis per una pista de bàsquet. Aleshores els tennistes
del Centre d’Esports van passar a pertànyer al Tennis
Club Manresa, que tenia arrendada la pista de la piscina
municipal.

Al final dels anys seixanta, i amb motiu de la construcció de la piscina de dimensions olímpiques, que va inaugurar-se l’agost de 1971, van desaparèixer la pista de tennis de la piscina municipal i els altres camps d’esports que
hi havia en aquell recinte.
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LA PISTA DELS DOCS
Els fejocistes, que pertanyien a la Federació de Joves
Cristians de Catalunya, moviment de joventut que va aparèixer els anys trenta, donaven molta importància a l’esport i per aquest motiu van buscar un lloc on poder dur a
terme les seves pràctiques esportives.
L’any 1932 els fejocistes varen rebre un terreny de la
família Gomis que era jardí i pista de tennis alhora, amb
la finalitat de convertir-lo en un camp de futbol i atletisme. Avui hi ha l’escola Pare Algué, però abans s’anomenava els Docs. L’entitat va adquirir els terrenys del costat,
que van aplanar i tancar amb un filat.
El maig de 1932 van inaugurar-se les instal·lacions i s’hi
van fer cursos de gimnàstica, bàsquet, tennis i atletisme.
Més endavant, per poder ampliar el terreny, es van comprar més parcel·les, que van permetre la celebració de
competicions d’esports de moltes menes, com atletisme,
basquetbol, futbol i tennis en pista de ciment.

Segons la memòria dels fejocistes: “El nou terreny de
joc esdevenia complet i amb condicions gairebé excel·lents
per tots els esports: futbol, basquetbol, lloc per salts i pràctiques d’atletisme, pista de tennis, WC, servei de vestidors
i departament de dutxes. A més s’instal·lava en el jardí un
quiosc per la venda de berenars i begudes.”
El camp va inaugurar-se l’octubre de 1933 i després que
l’arxiprest de la Seu fes la benedicció de rigor va fer-se una
exhibició d’atletisme i van disputar-se partits de bàsquet,
tennis i futbol. Però molt aviat el camp va tenir greus desperfectes, van ser destrossades les canonades d’aigua, van
quedar en runes la caseta vestidor i el departament de dutxes, va inundar-se el camp de tennis, van ser destruïdes les
cistelles de bàsquet, etc. La Guerra Civil va acabar amb el
que quedava d’aquelles instal·lacions.
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(1964-1968)

Els assistents van aprovar per unanimitat el canvi del
nom del Club, que des d’aquesta data és Club Tennis
Manresa (CTM).
Per activar la creació del Club es va formar una comissió en què hi havia representants de jugadors, empresaris i
persones vinculades a institucions importants de la ciutat:
la Cambra de Comerç i Indústria, Aigües de Manresa,
Asepeyo, Pirelli, etc. Concretament la comissió la constituïen Jaume Sallés, Faustí Boqué, Eduard Valentí, Josep M.
Vives, Pere Echevarría, Joan Espinalt, Celestino Aguado,
Ramon i Antoni Valentí i Joan M. Augé.
Els terrenys adquirits l’any 1964 eren situats a la partida de l’Agulla, entre els límits dels termes municipals de
Manresa i Sant Fruitós de Bages però a dins d’aquest últim
municipi.
Una acta del 6 de març de 1965 especifica clarament:
“Terrenos sitos en el término de San Fructuoso de Bages,
lindantes por su frente con el término municipal de
Manresa.”
Aquests terrenys tenien una extensió de 16.161 metres
quadrats i eren propietat de la família Cots. Jaume Sallés i
Ramon Valentí Turull els van comprar i van arrendar-los
al Club. El contracte d’arrendament es va fer per dotze mil
pessetes anuals durant vint-i-cinc anys “con reversión de
las instalaciones a favor de los propietarios a la finalización del contrato”.

DEL CASINO A L’AGULLA
El 1963 alguns dels jugadors que jugaven a tennis al
Casino de Manresa van veure la necessitat d’ampliar el
nombre de pistes per practicar aquest esport. Hom va pensar construir una altra pista però com que l’espai que hi
havia al Casino no permetia aquesta ampliació, i l’entitat
tampoc estava en el seu millor moment, es va decidir crear
un nou club i buscar uns terrenys més adients.
Es van considerar diferents terrenys dels voltants de la
ciutat, uns cap a la banda de la Catalana, can Poc Oli i
d’altres punts, però al final es van decantar per quedar-se
els terrenys on es troba actualment l’entitat.
El 30 d’abril de 1964 es va convocar una Junta General
Extraordinària del Tenis Casino de Manresa amb la finalitat de canviar el nom de l’entitat i de modificar i redactar els estatuts socials.
El president, Joan Manuel Augé Costa, va explicar als
assistents que el motiu del canvi de nom “tenia su fundamento en el hecho de que el auge de la práctica del
tenis en nuestra ciudad requería que el club llevase su
nombre y no el de una entidad particular que aunque
debía agradecérsele el apoyo que había prestado no
podía continuar figurando como nombre social” (Acta
del 30 d’abril de 1964).
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Primer fullet de publicitat. Com es pot veure, l’entrada, l’edifici i les pistes són una mica diferents de com es van fer.
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EL CLUB ES DÓNA A CONÈIXER

Aquest tríptic va presentar-se a les autoritats locals, fet
pel qual al diari Manresa del dia 24 de setembre de 1964
trobem la primera nota que fa referència al Club:

Per promocionar el club que es pensava crear, l’entitat va
editar el 1964 un tríptic en color amb un dibuix de Lluís
Comallonga de les futures instal·lacions i un text que recollia els trets dels principals esports que s’hi practicarien, com
tennis, natació o pilota basca, i la vida social que generaria.
El tríptic informatiu destacava els beneficis que comportava fer esport en un moment en què practicar-lo no
era una afecció massa generalitzada, tret del futbol. Així
llegim que el tennis “es parte importantísima de la escuela de virtudes que constituye la educación física de las
personas y sirve también como relajamiento y descanso
de las preocupaciones cotidianas que con carácter obligado forman parte de nuestra vida profesional”. I que la
natació és “deporte completo por excelencia no podía
hallarse ausente de nuestras instalaciones”. Quant a la
pilota basca, es considerava un “deporte completo, bello,
viril y muy nuestro que puede practicarse en diversas
especialidades”.
Per poder practicar tots aquests esports el nou club preveia construir cinc pistes de tennis de mides reglamentàries,
una piscina de 25x12 metres i una d’infantil, un frontó,
una zona de jocs infantils, un xalet amb el serveis necessaris i un bar restaurant amb terrassa per fer-hi festes.
El Club Tennis Manresa es plantejava com una continuació del Club de Tenis Casino i com una necessitat per
als aficionats a aquest esport. Per aquestes raons en el tríptic també es pot llegir:

“El Club Tenis Manresa ha adquirido unos terrenos en la
carretera de Sampedor a tres kilómetros del centro urbano
donde proyecta construir una zona deportiva que abarcará una
extensión de once mil metros cuadrados. Constará de cinco pistas de tenis, frontón, piscina, parque infantil y un chalet que
albergarán las dependencias del club, salas de reunión y bar.
Esta mañana los señores Jaime Sallés, Pedro Echevarría y José
Mª Vives, del Consejo Directivo, han visitado al alcalde accidental, doctor Pastor, y le han ofrecido el primer folleto de la edición
que ha efectuado el Club para dar a conocer sus proyectos.”

PRIMERES OBRES
El projecte el va redactar l’arquitecte Camil Pallàs Arisa i
preveia la construcció de tres pistes de tennis, uns vestidors i un petit xalet. Les obres van començar a l’inici de
l’any 1965.
Inicialment els terrenys va adquirir-los la Inmobiliaria
Deportiva, S. A. (INDESA), però com que la majoria dels
seus directius, com ara Pere Echevarría, Jaume Sallés, Joan
Manuel Augé i Eduard Valentí, n’eren del CTM la cessió
inicial que es va fer del solar, per a vint-i-cinc anys, s’entenia que era a temps indefinit.
L’acta de constitució d’INDESA diu:

“La realidad de nuestra obra, se deberá en gran parte a
todos aquellos que en el curso de muchos años han mantenido
vivo en nuestra ciudad, superando toda clase de dificultades,
uno de los más bellos deportes. Es obligado, por tanto, albergar
y canalizar esta afición por medio de una buena escuela de futuros jugadores, para que nuestra juventud, femenina y masculina, pueda utilizar a partir de ahora, unas instalaciones necesarias, suficientes y modélicas.”

“En la ciudad de Manresa a catorce de octubre de mil novecientos sesenta y cinco. Se reúnen (...) bajo la presidencia de D.
Eduardo Valentí Goicolea con asistencia de la totalidad de los
accionistas de la sociedad señores D. Jaime Sallés Vilanova, D.
Pedro Echevarría Cornet, D. Álvaro Álvarez Lipkau, D. Juan
Manuel Augé Costa, D. Faustino Boqué Liarte, D. Pedro
Domenech Bartra, D. Luis Jorba Gomis, D. Ramón Puigarau
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Construcció de les tres primeres pistes, l’any 1964. A la part dreta de la fotografia es pot veure la sèquia de Manresa.

Vila, D. Celestino Aguado Romero, D. Antonio Valenti Turull y
del secretario Don José Mª Vives Llambí […].
El Sr. Presidente informa a los reunidos de que las gestiones
llevadas a efecto para la adquisición de los terrenos necesarios
destinados a los fines de la Sociedad, sitos en término municipal
de San Fructuoso de Bages, parque de l’Agulla, han llegado a
buen término con los propietarios de los mismos y los reunidos
por unanimidad acuerdan:
Que Inmobiliaria Deportiva, S. A. adquiera la propiedad de
las fincas que se describirán, otorgando al efecto el oportuno contrato de compra-venta con los actuales propietarios por los precios que se especificaran.”

Els membres de la societat van aportar en total un capital de 2.500.000 pessetes, més de quinze mil euros. Per
aconseguir aquesta quantitat cada una de les dotze persones
fundadores es van comprometre a aportar deu socis, que

Construcció de la graderia de la pista número u. En primer terme, el camí que anava cap
a la casa del siquier i altres cases de pagès. Al rètol hi diu “Terrenos adquiridos para las
instalaciones deportivas del Club de Tenis Manresa”.
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van comprar accions per un valor de 25.000 pessetes cadascuna. Al final de 1964, el club tenia quaranta-quatre socis.
Hom va pensar constituir una immobiliària, ja que
molta gent es feia sòcia per pressions, compromisos i
coneixences i no per practicar el tennis. D’aquesta
manera se’ls donava accions. Així, en la llista dels primers socis del club i accionistes d’INDESA trobem la
majoria dels cognoms que integraven les forces vives de
la ciutat d’aquella època, les grans famílies manresanes,
els principals empresaris, professionals liberals, com
metges i advocats; banquers o comerciants, entre altres.
“De seguida es va arribar als 400 socis però el 50% no
practicava el tennis” (AUGÉ COSTA, Joan M. Pilota de
set, 17).
El 1965 va fer-se la primera emissió d’accions. D’entrada,
aquestes accions les van comprar els dotze primers accionistes, que van aportar dos milions i mig de pessetes, però després se les van vendre a altres persones, que van aportar dos
milions i mig més. El grup inicial de socis va aportar doncs,
en conjunt, uns cinc milions de pessetes.
A partir d’aquest moment es va projectar una ampliació de les instal·lacions i es van comprar uns terrenys annexos. Es va construir la piscina de 25x12 metres, el frontó
de 36,50x11 metres i dues pistes més, i a la darrera fase el
xalet social, la pista poliesportiva, l’enllumenat, el jardí, el
parc infantil i el gimnàs. Les obres les va realitzar l’empresa Constructora Grau Sala, amb un cost de disset
milions de pessetes, sis dels quals van aportar-los la
Delegación Nacional de Educación Física y Deportes i la
Diputació Provincial.
Es va fixar com a quota d’entrada obligatòria al Club
el preu de deu mil pessetes per als nous socis. Les despeses de les obres desequilibraven el pressupost i per
això la Junta Directiva es va veure obligada, a la reunió
de la Junta General Extraordinària del mes de març de
1966, a augmentar les quotes i fixar-les en cent cinquanta pessetes mensuals amb efectes retroactius des del
gener d’aquell any.

Una acció d’INDESA.

Construcció de la tanca i entrada a les instal·lacions. Any 1964.
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La precària situació econòmica d’aquests primers anys
a causa del cost de les obres, va provocar que la Junta
hagués de fer mans i mànigues per equilibrar el pressupost.
Per aquest motiu, la Junta General Extraordinària del mes
de març de 1967 es va veure obligada a modificar les quotes dels nous associats.
Després d’un intens debat, la Junta va prendre l’acord
de renovar el conveni amb Immobiliaria Deportiva, S. A.
en el sentit que els drets dels socis atorgats als accionistes
d’aquesta societat requeririen que, a més d’acreditar el
títol d’accionista, haurien d’abonar una quota de cinc mil
pessetes per al Club Tennis Manresa. És a dir, que la
quota d’entrada quedava fixada en quinze mil pessetes,
deu mil com a accionista d’INDESA i cinc mil per al club.
En aquesta reunió de la Junta també es van renovar diferents càrrecs directius per primera vegada en la història de
l’entitat.

PRIMERES
COMPETICIONS
En el primer any ja es van programar tres competicions
oficials. A l’agost va disputar-se el I Torneig Ciutat de
Manresa, obert a tots els jugadors de segona i tercera categoria de Catalunya, entre el 19 i 31 d’aquest mes. Al
setembre, els campionats de Manresa oberts a tots els
jugadors de la ciutat. Els partits van sortejar-se el dia 20
d’agost al Casino. Els tennistes federats van competir de
l’1 d’octubre al 9 de novembre, i els no federats i les dones
van fer-ho del 10 d’octubre al 24 de novembre.
Els dos tornejos van continuar durant els anys següents
i moltes vegades els van guanyar els jugadors del Club,
especialment Xavier Francàs i María José Moll.
El 1965 la Caixa d’Estalvis de Manresa va celebrar el
seu centenari i va patrocinar nombrosos actes esportius i
culturals de les diferents entitats manresanes.

Portada Trofeo Caja de Ahorros de Manresa, 1965.
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En els actes de commemoració del centenari de la Caixa d’Estalvis de Manresa no hi va
faltar un partit d’exhibició entre els principals tennistes de l’època.

Full d’inscripció pel trofeu Caja de Ahorros de Manresa
per a tennistes amateurs.
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El Club Tennis va organitzar dos actes, aprofitant el
moment de popularitat de què gaudia aquest esport per
la participació de l’equip espanyol, amb Santana,
Gisbert, Arilla i Couder, a la Copa Davis, competició que
tenia un gran ressò mediàtic.
Del 29 d’agost al 5 de setembre va tenir lloc el Trofeo
Caja de Ahorros de Manresa. La quota d’inscripció al
torneig costava setanta-cinc pessetes, i vint-i-cinc pessetes més si el jugador s’apuntava a una segona prova.
El diari local Manresa de l’1 de setembre de 1965
recollia aquesta competició amb la informació següent:

“Los manresanos que, ávidos de presenciar un espectáculo
deportivo de primera magnitud abarrotaron el graderío de la
pista de concursos de las nuevas instalaciones del Club Tenis
Manresa en la carretera de Sampedor, no salieron defraudados.
Prueba de ello es que dicho público, sin poseer la experiencia
como tal, que se adquiere al presenciar a menudo lances tenísticos de similar categoría de los que hasta ahora por desgracia
habíamos estado faltos en nuestra ciudad, siguió las incidencias
de los encuentros con una “madurez” tenística que ya querían
para sí públicos más avezados, rubricando repetidamente con
aplausos las buenas jugadas de los ases y silenciando como es
ley las menos afortunadas.” (8 de setembre de 1965)

“Coincidiendo con el centenario de la Caja de Ahorros de
Manresa el Club Tenis Manresa ha organizado un torneo abierto para jugadores federados que se disputa desde el día 29 en las
nuevas pistas de l’Agulla. Dicho torneo consta de una prueba
individual masculina y otra de dobles masculinos con torneo de
consolación para los eliminados en la primera ronda.”

L’agost de 1968 es va fer el sorteig del II Torneo Ciudad
de Manresa i el setembre els campionats de Manresa. En
aquest mateix any el club va organitzar el torneig quadrangular Cuatro Ciudades, com a complement dels campionats de Catalunya i amb l’objectiu de crear una competició per als esportistes durant els mesos de tardor. En
els primers anys hi van participar les ciutats de Sabadell,
Terrassa, Vic i Manresa amb els equips A i B del CT
Sabadell, CT Terrassa, Club Egara, CT Vic i CT Manresa.
Van ser exclosos els equips dels clubs de Barcelona per tal
d’equiparar el nivell competitiu dels equips participants.
L’any 1970 s’hi va afegir el CT Mataró, i el 1972 el CT
Girona. Malgrat la inclusió d’aquestes dues ciutats, el torneig va mantenir el nom original.

Hi van participar jugadors del Club Tennis Manresa,
del Club Tennis Vic i del Club Egara. La victòria va ser
per al tennista del club Xavier Francàs, que va guanyar
Manuel Blanch i es va adjudicar el trofeu.
El setembre de 1965 els tennistes Pancho Segura,
Andrés Gimeno, Mick Davies i Robert Haillet van fer
unes exhibicions a les pistes del CTM amb motiu de la
commemoració del centenari de la Caixa d’Estalvis de
Manresa. A la ciutat va establir-se un servei d’autobusos
gratuït que sortia del carrer Guimerà cantonada Calvo
Sotelo (actual carrer Circumval·lació) per assistir als
partits.
El contracte amb els jugadors especificava que cobrarien cinquanta mil pessetes per jornada i que el club les
pagaria al capità de l’equip, Andrés Gimeno, com a
màxim una hora després d’haver-se jugat els partits.
La crònica que en va fer el diari Manresa, amb un llenguatge molt típic de l’època, deia:

EL CLUB CREIX
El 1967 les obres del local social estan bastant avançades,
segons queda recollit a les actes de la Junta:
“El Sr. Presidente, a propuesta de varios asociados informa
amplia y extensamente de los proyectos de la entidad y manifiesta la esperanza de que podrá ser inaugurado el chalet a fina-
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El 1967 es va fer una segona ampliació de capital i es
van posar a la venda cent accions més (de la 101 a la
200) per valor de vint-i-cinc mil pessetes cada una. El
capital social d’INDESA ascendia ja a set milions i mig de
pessetes.
La Junta General Ordinària –que es va reunir el febrer
de 1968– ja es va fer per primera vegada al nou local
social. Fins llavors les quatre juntes generals anteriors, tal
com queda recollit a les actes del Club, s’havien fet en una
sala del Casino de Manresa.
Aquesta Junta, a causa de la difícil situació econòmica
de l’entitat, que arrossegava un dèficit proper als cinc
milions de pessetes, va prendre per unanimitat diferents
acords: com que la societat INDESA va fer una ampliació de capital de tres-centes noves accions per valor de
25.000 pessetes cada acció, per a la compra d’accions la
Junta va donar preferència als accionistes i als seus familiars fins als parents de tercer grau; va decidir incrementar els drets d’entrada per als nous socis a 5.000 pessetes
més a partir del juny d’aquell any. Per tant, el preu d’ingrés era de vint mil pessetes. Finalment va acordar incrementar les quotes mensuals dels socis, que van fixar-se en
250 pessetes cada mes.
Al llibre d’actes d’aquell any trobem que entre els principals objectius de l’entitat destaca la inauguració oficial
de les instal·lacions, l’ampliació de les zones de jardineria
de la piscina, l’aparcament de cotxes i la posada en funcionament del gimnàs.

les del próximo mes de Junio, debiendo hacer constar asimismo
que continuarán las obras de ampliación y mejoramiento de las
instalaciones deportivas para conseguir que las mismas sean
modélicas de su género.” (Acta del 31 de març de 1967)

El juliol del mateix any un grup de periodistes de la
premsa i ràdio locals visiten les instal·lacions, i el diari
Manresa del 13 de juliol recull la notícia sobre la visita, de
la qual destaquem els fragments següents:
“Sobre el terreno que forma un amplio complejo deportivo,
los directivos señores Sallés, Augé, Echevarría, Ramiro,
Calmet, Puigbó y Vives, fueron detallando el crecimiento de la
entidad que comenzó con el aliento de unos centenares de
socios que aportaron en conjunto cinco millones de pesetas
[...].
La actividad desplegada por los miembros del Club Tenis
Manresa ha transformado los terrenos de “L’Agulla” en una
gran zona deportiva en la que figuran cinco pistas de tenis,
una piscina de 25 metros, otra pileta infantil y una superinfantil y frontón. Elegante chalet de dos plantas que alberga en
los bajos el vestíbulo, vestuarios, gimnasio y aparatos depuradores del agua de las piscinas. En el primer piso se halla instalado un acogedor salón de fiestas, con restaurante y una amplia
terraza que circunda el edificio.
Queda espacio suficiente para una sexta pista de tenis y
zonas verdes que van siendo urbanizadas e iluminadas convenientemente, trabajándose actualmente en el parque infantil y
pista polideportiva.
En el aspecto deportivo, se ha contratado los servicios de un
entrenador de tenis, el cual se halla a la disposición de todos los
que deseen practicar tan bello deporte de la raqueta.”
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Vista de la piscina a primer terme, de l’edifici social i del frontó. Any 1967.
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LA INAUGURACIÓ
ACTES SOCIALS
L’acte inaugural va tenir lloc el dijous 13 de juliol de 1968. Era
un dia festiu, ja que va coincidir amb la diada de Corpus.
L’acte el va presidir Juan Antonio Samaranch, delegat
nacional d’Educación Física y Deportes, i van assistir-hi:
Francisco Platón, delegat regional d’Educación Física y
Deportes.
Joan Mir, president de la Federació Catalana de Tennis.
José Rojas, tresorer de la Federació Catalana de Tennis.
Ramon Soldevila Tomasa, alcalde de Manresa.
Manuel Sanfeliu Vila, tinent d’alcalde de Sant Fruitós de
Bages, en nom de l’alcalde.
Climent Roca, regidor d’Esports de l’Ajuntament de
Manresa.
Jaume Massana, regidor de l’Ajuntament de Manresa.
Jaume Puigbó Vilarasau, regidor de l’Ajuntament de
Manresa.
Santiago Vidal Batalla, regidor de l’Ajuntament de
Manresa.
Pedro Simarro, tinent coronel de la comandància de la
Guàrdia Civil de Manresa.
Pedro Mieza, comissari de policia de Manresa.
Joan Palat, encarregat de la censura i delegat comarcal
del Ministerio de Información y Turismo.

Fullet sobre els diferents actes esportius que es van fer
el dia 13 de juny de 1968 amb motiu de la inauguració.
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Joan Antoni Samaranch, delegat nacional d’Educación Física y Deportes, fa un discurs
amb motiu de la inauguració en presència de Ramon Soldevila, alcalde de Manresa,
Joan Manuel Augé, president del Club i altres autoritats. Any 1968.

Joan Antoni Samaranch signa el llibre d’honor en presència de Joan Manuel Augé.

A més, van assistir-hi nombrosos representats de les
entitats esportives manresanes, de la Creu Roja, de la
Cambra de Comerç i Indústria i molts socis del Club.
Tots els assistents van ser atesos per Joan Manuel Augé,
president del Club Tennis Manresa, i per la resta de la
Junta Directiva.
Els actes oficials previstos es van haver de fer a sota
dels porxos de l’edifici social, ja que plovia. En primer
lloc, a les dotze del migdia Jaume Franquesa, arxiprest de
la Seu i vicari episcopal, va beneir totes les instal·lacions.
Després, el president Augé va agrair la presència del delegat nacional d’Esports i l’ajuda econòmica d’aquest organisme, que va subvencionar una part de les obres. Per aquest
fet, en nom de la Junta Directiva, va anunciar que nomenava Juan Antonio Samaranch soci d’honor de l’entitat i que el
club li atorgava una insígnia amb aquesta distinció.
Seguidament, el delegat nacional va pronunciar unes
paraules agraint la condecoració, va desitjar molts èxits al
Club Tennis Manresa i va inaugurar les noves instal·lacions.

En acabar els parlaments l’alcalde de la ciutat, Ramon
Soldevila, va manifestar que l’Ajuntament faria tot el possible per fer renéixer aquest esport.
Després es va servir un vino español al saló restaurant.

ACTES ESPORTIUS
Per a la festa d’inauguració s’havien previst diferents actes
esportius:
A les 10 del matí, partit de voleibol entre equips representatius del Club Natació Manresa i del Club Tennis
Manresa. Va guanyar el Club Natació Manresa per tres
sets a un.
A dos quarts d’onze del matí, exhibició de natació a
càrrec de nedadors i nedadores de deu a dotze anys amb el
control i assessorament del Club Natació Manresa.
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Article del diari Manresa amb l’anunci de la inauguració del CTM.

A les onze del matí, partit de pilota basca en
parelles, amb José Pérez (CN Barcelona) i Juan
Teruel (CD Layetano) contra Julio Carrera i José
Cozar del CT Manresa. Van guanyar els barcelonins
per trenta-cinc a vint-i-dos.
A un quart d’una del migdia, partit de tennis
entre els components de l’equip espanyol en la Copa
Galea, José Guerrero i Antonio Muñoz. Com que es
va suspendre per culpa de la pluja, aquest partit es
va fer per la Festa Major durant el II Torneig Ciutat
de Manresa.

A les cinc de la tarda, hoquei sobre patins. Partits
entre les seleccions juvenils del Club Hoquei
Manresa i el Club Hoquei Santa Coloma. Van guanyar els manresans per cinc gols a quatre.
A les sis de la tarda, partit de tennis de taula entre
els equips del Club de Tennis de Taula de Sallent i el
CT Manresa. Van guanyar els sallentins, amb el
resultat de cinc a zero.
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ELS ANYS DIFÍCILS

(1969-1978)

EL CLUB AVANÇA
L’acabament de les obres i el prestigi que va anar prenent
el Club, tant en l’esport manresà com en l’àmbit esportiu
català, van comportar l’augment considerable d’activitats
esportives i la millora dels resultats dels nostres tennistes.
També l’any 1969 el Club volia perfeccionar les instal·lacions amb la il·luminació d’algunes pistes de tennis,
l’ampliació dels actes socials als àmbits infantil i juvenil
amb activitats els diumenges a la tarda i la posada en funcionament d’una sala de bridge.
L’execució d’altres propostes dels socis, com la construcció d’un minigolf, van ajornar-se fins que la situació
econòmica fos més pròspera. I és que, durant els primers
anys, el Club va passar per algunes dificultats econòmiques
a causa de la construcció de les diferents instal·lacions.
L’any 1969 va ser un any difícil. Els deutes amb l’empresa constructora eren molt elevats i la societat INDESA
va provar de demanar un crèdit hipotecari per assumir el
deute, però una de les condicions del préstec que va atorgar la Delegación Nacional de Educación Física y
Deportes impedia aquesta mesura.
La Junta General Extraordinària del dia 18 de desembre de 1969 va acordar repartir el dèficit entre tots els
associats, a 9.000 pessetes per soci. Cada un pagaria

Imatge de les tres primeres pistes. A la dreta es pot observar
que encara no hi havia el llac de l’Agulla.

aquesta quantitat segons com cregués més convenient,
amb una quota mínima de 125 pessetes.
L’any 1970 la Junta va il·luminar tres pistes de tennis
per poder jugar sense llum natural i també va canviar els
filtres de la piscina.
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En l’acta de la Junta General Ordinària de 1971 consta el projecte d’instal·lar un aparcament cobert a l’exterior
i també el de construir una pista de tennis d’asfalt.
En aquest any la societat fa la tercera ampliació de capital i emet cent accions per valor de 25.000 pessetes cadascuna, numerades de la 201 a la 300.

Un altre jugador destacat va ser Julio Constantino
Carrera. Hom diu que va ser qui va ensenyar als manresans el frontennis que ell ja practicava als frontons de
Barcelona, per això se’l coneixia amb el nom de El
Maestro.
Durant la primavera, aquest grup va celebrar diferents
edicions de les Sis Hores de Frontennis, que consistien en
un enfrontament entre dos equips, agrupats per parelles.
Dues parelles de cada equip disputaven dos partits.
Però les activitats més destacades del grup van ser els
actes socials, el dinar de la Magarrufa i l’ostrada.
El dinar de la Magarrufa es feia un cop a l’any. Els
assistents a l’àpat votaven el Magarrufo d’Or, que es comprometia a defensar els interessos dels frontennistes. La
paraula magarrufa la va inventar el doctor Gras i servia
per designar la jugada de doble paret.
També una vegada a l’any es feia l’ostrada, on els assistents consumien una gran quantitat d’ostres.

L’ESPORT DEL FRONTENNIS
En aquells anys una de les activitats esportives que tenia més
seguidors era el frontennis. Alguns jugadors ja havien practicat aquest esport durant molt temps al frontó del Casino, al
costat del Kursaal, la paret del qual donava al carrer Carrió.
Les primeres raquetes eren especials, de fusta gruixuda,
molt pesades i amb un cordatge que semblava més aviat
un cordill. Més endavant van ser més lleugeres.
Les pilotes que utilitzaven eren les mateixes que havien
servit per jugar a tennis. Les subministraven els tennistes,
que refusaven les pilotes gastades per l’ús, gairebé sense
pèl, perquè prenien més velocitat.
En canvi, pels jugadors de frontennis el fet que la pilota anés a més velocitat era un avantatge, ja que permetia
fer un joc més àgil.
Els jugadors de frontennis d’aquella època van crear un
ambient de grup a les instal·lacions del Club. Entre els
principals jugadors hi havia Ramon Cornet, que també va
ser dels pioners. En un article a la revista Pilota de set de
1999, ell parla de diverses persones que van practicar
aquest esport. Cita Isidre Morros, el primer Magarrufo
d’Or; i Josep Alter, del qual comenta que no sabia perdre.
També explica que per aquest jugador totes les pilotes
seves eren bones i que li acceptaven perquè a canvi obsequiava els acòlits amb un tast de Fino Pedrín que duia en
una bóta: els doctors Gras i Planell i Jacint Rosal, professor de filosofia de l’Institut Lluís de Peguera, conegut pels
seus peculiars bigotis, entre molts altres.

ACTIVITATS ESPORTIVES
Durant els primers anys hi va haver uns quants jugadors i
jugadores del club que van assolir grans èxits esportius.
En la competició masculina van destacar Xavier Francàs,
que va guanyar el Torneig de Vic, la copa Galenos, el campionat per a metges i alguns títols de dobles formant parella amb el seu germà Jordi o amb Joan Manuel Augé. Altres
tennistes destacats van ser Josep M. Augé, Antoni Valentí,
Pere Muixí, Antoni Malet, Ramon Ribera, Vicenç Furió,
Pere Antoni Gener, Josep M. Malet, Antoni Clotet, Lluis
Xavier Augé, Joan Lluís Aymerich, Lluís Clotet i els germans Jaume i Lluís Guitart, entre molts altres.
En la competició femenina, anomenada “damas”, cal
destacar María José Moll, que va portar molts èxits al club
en guanyar diferents campionats a Vic, Terrassa,
Barcelona (Real Club Polo, Laietana, etc.). També cal ano-
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Àngel Sixto, Jordi Francàs, Joan Manuel Augé, Xavier Francàs,
Fèlix Serra, María José Moll i Montserrat Moll.

A la dreta de la xarxa l’equip femení del CTM format per Pilar Herms,
Montserrat Moll i M. José Moll. Les acompanyen els delegats Joan Bertran
i Antoni Valentí i el president Esteve Puig, al principi dels anys setanta.

menar la seva germana Montserrat i altres jugadores, com
Pilar Herms, Marta Camprubí, Geneviève Puossinez,
Marisa Francàs i Núria Lluvià, entre moltes altres.
La categoria d’alguns jugadors va comportar que altres
clubs els volguessin. Els germans Francàs van anar al
Laietà (Barcelona), però no la María José Moll que, tot i
rebre també una oferta, va preferir quedar-se al CTM.
Els anys 1970 i 1971 els nostres tennistes van guanyar
el torneig Cuatro Ciudades, en derrotar el CT Vic. També
es va començar a disputar en aquesta mateixa data l’Open
del Bages.
Tots els jugadors i jugadores del Club participaven en
els diversos campionats i proves que s’anaven celebrant
per diferents ciutats de Catalunya i Espanya. Cal destacar
la presència de l’equip femení al campionat d’Espanya, la
dels tennistes manresans al torneig Cuatro Ciudades de
Girona, el Ciudad de Vic i els campionats de Manresa, o
en altres de caire més social com els campionats de La
Llum, Sant Jordi, Tardor i Nadal, entre altres.

CANVIS DE JUNTES DIRECTIVES
L’any 1972 deixa la presidència Joan Manuel Augé Costa,
que havia estat president de l’entitat des de la seva creació.
En lloc seu és nomenat president Josep M. Domingo
Calafell, però en una junta general extraordinària es veu
obligat a deixar la presidència del Club per diferents
motius. Alguns socis van presentar la candidatura d’Esteve
Puig Vilamassana, que va ser president el 1973, i entra una
nova junta amb aires de renovació que “es presenta
davant els socis amb un fervor interès de trobar bones
solucions a la marxa del club, que està passant una crisi
econòmica molt accentuada” (Acta del 14 de febrer de
1974). Per primera vegada en la història del Club les actes
d’aquesta Junta, que escrivia Josep M. Sitjes, apareixen
redactades en català, tot i que les properes tornaran a ser
en castellà.
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L’any 1974 la situació econòmica era molt greu, ja que
encara es devia una part dels diners que havia deixat feia
deu anys la Delegación Nacional de Educación Física y
Deportes i tampoc s’havia pagat el cost de totes les obres
a l’empresa Grau Sala. En una sessió informativa del 31 de
gener, la Comissió Econòmica va mostrar els comptes i va
admetre suggeriments de tots els socis per tal d’eixugar el
dèficit tan elevat.
Després de recollir les opinions de molts socis i de fer
un estudi sobre l’ocupació de les pistes de tennis i la utilització del frontó i la piscina, l’Assemblea de febrer va aprovar fer pagar unes quotes no gaire elevades en relació amb
les vigents, i un tipus únic de pagament per utilització que
podia exigir-se als socis.
Des dels seus orígens el Club ha fomentat les relacions socials dels seus socis
amb diferents activitats. Fotografia d’un sopar del club de l’any 1968.

VIDA SOCIAL

El febrer de 1974 vuit socis de l’entitat van presentar la
proposta de crear un club de bridge. L’Assemblea va
acceptar aquesta proposta i va denominar la secció Club
de Bridge Tennis Manresa.
Més endavant l’aparició de les segones residències, el
desplaçament d’alguns del socis cap a la ciutat comtal i els
canvis de mentalitat van disminuir la vida social.
Amb l’objectiu de fomentar l’esport del tennis entre els
fills dels socis i d’apropar cada vegada més aquest esport
a tots els nois i noies de Manresa, l’any 1974 es va crear
l’escola de tennis. El club va fer classes gratuïtes de tres
hores diàries, compatibles amb l’horari escolar, i amb la
direcció d’un monitor.
També en aquell any van començar les classes de gimnàstica per a dones, els dilluns i els dijous al matí i més
endavant, ioga.
Un cop a l’any el sopar del Club, celebrat a les
instal·lacions, permetia compartir al voltant de la taula
amb coneguts i amics les diferents vivències viscudes
durant l’any, i retre un homenatge a tots els jugadors i

En aquells primers anys la vida social del Club Tennis
Manresa va ser molt intensa.
L’entitat duia a terme molts actes socials, com la revetlla de Sant Joan, amb un sopar al restaurant del Club i ball
d’orquestra, que aglutinava molts socis i les seves famílies.
Als primers anys aquesta festa se celebrava per Sant Pere.
Com a curiositat, cal esmentar que el primer àpat de festa
del Club el va servir el restaurant Guilà de Súria.
Els socis també celebraven el Cap d’Any –una festa que
va durar molt temps– i altres festes socials.
Durant els mesos d’estiu la piscina era un dels centres
de relació social més important i presentava un bon aspecte, amb la gespa plena de gent prenent el sol o banyant-se
a la piscina.
Les famílies, amb els seus fills, hi passaven els diumenges mentre alguns jugaven al tennis, al dòmino o a cartes.
La vida social era tan gran que molts diumenges el restaurant del Club feia dos torns per dinar.
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La formació de futures generacions de tennistes ha estat
un dels objectius del club des dels seus orígens.
Escola de tennis del curs 1973-74.

jugadores de totes les categories que havien destacat en
diferents tornejos en els quals havien participat i defensat
el Club Tennis Manresa.
També en aquests anys el Club comença a cedir les
seves instal·lacions a altres entitats esportives de la ciutat
“bajo el signo de buenas relaciones interclubs” (Actes de
Junta del CTM de 1974), per exemple, a un nombre
reduït de socis del Centre Excursionista de la Comarca
de Bages per un període limitat de temps per preparar-se
físicament.

Diari Manresa del 12 de desembre de 1974.
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En aquest mateix any la societat va fer la quarta
ampliació de capital mitjançant l’emissió de cent accions,
numerades de la 301 a la 400, i per valor de 25.000 pessetes cada acció.

NOVES JUNTES DIRECTIVES
L’any 1975 es va editar un fullet per captar nous socis i es
va mantenir l’abonament per a l’ús de les instal·lacions. En
aquest mateix any es va instal·lar una tanca protectora a
la zona de la sèquia com a mesura de seguretat.
L’any 1976 es van fer diferents inversions per millorar
les instal·lacions. Per exemple, es van posar arquetes per
fregar-se les mans a les cadires de cada pista, es va instal·lar un altaveu exterior per avisar la gent de les pistes,
es van col·locar lones per protegir les pistes de tennis quick
(pistes dures) de les gelades i es va replantar gespa a la part
nord de la pista u, dos i tres.
La Junta d’aquells anys va engegar una nova campanya de promoció de socis a la premsa i ràdio locals.
Malgrat els anys que havien passat des de la seva fundació, el Club continuava tenint una imatge elitista per a
una bona part de la població manresana. Una mostra
d’aquest fet és l’acta de la Junta Directiva del 4 de febrer
de 1976, on llegim: “A consecuencia se propone que se
concierte por Radio Manresa para los próximos días una
entrevista con el Presidente para que exponga una visión
nueva del Club, donde se notifique que no es un Club
cerrado ni de élite, sino abierto a todas las clases y condiciones sociales.”
La Junta es planteja publicar una revista per informar
als socis de totes les activitats.
En aquell temps, el restaurant també va ser un problema per al Club. Canvis d’arrendataris, dèficit del
negoci, problemes d’ocupació van fer que el restaurant
tanqués temporalment, excepte el bar, fins a l’estiu. Fins

Alumnes de les primeres promocions de l’Escola de Tennis del club. Octavi Garriga, Sergi
Àlvarez, Anjo Valentí, David Augé, X. Pere Cots, Valentí Cots i Mauri Rius.

i tot hom va plantejar tancar-lo definitivament i destinar
una bona part del seu espai a usos socials per als membres de l’entitat.
L’any 1976 INDESA va fer una nova ampliació de capital per valor de 15.000 pessetes cada acció, amb la finalitat de cobrir el deute d’aquell moment. Com sempre, els
socis tenien prioritat per comprar-les. La venda d’accions
no va tenir gaire acceptació, ja que a principis de l’any
següent, és a dir, el 1977, només s’havien venut 158
accions de les 400 que s’havien posat a la venda.
Els problemes econòmics que s’anaven arrossegant des
de feia molts anys i la poca participació i implicació dels
socis en la vida diària del Club van fer que el president,
Joan Martínez Salud, i la resta de la Junta constituïda a
finals de novembre de 1977 proposessin una convocatòria
de tots els socis per tractar aquests problemes.
El mes d’abril de 1978 es va fer l’Assemblea General
Ordinària, on només hi van anar set socis dels tres-cents
setanta titulars que hi havia en aquells moments. Per
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aquest motiu, el president va enviar una carta a la resta de
socis de l’entitat amb la qual presentava, de manera irrevocable, la dimissió.
Entre altres qüestions assenyalava que:

En una de les últimes reunions dels directius que havien
presentat la renúncia consta que:
“Aquello más que una asamblea parecía una reunión de
amigos. Es por ello que después de meditarlo profundamente,
me veo obligado a presentar mi dimisión, a la cual se agregan
los restantes miembros de la Junta Directiva, dimisión basada
totalmente en la falta de colaboración por parte de ustedes.”
(Acta de la Junta Directiva del 3 de maig de 1978)

“Cuando en la pasada asamblea un socio propuso que la
vacante presidencial fuera cubierta por mí, a lo que el resto de
las personas presentes en dicha Asamblea asintieron rápidamente, mi postura en aquellos momentos fue negativa y ante la
insistencia de los concurrentes aclaré tal negativa.
En primer lugar dije: que la posición fácil de los señores
socios allí presentes, era la de elegir a una persona fuera quien
fuese, pues ya tendrían presidente y así se solucionaba un problema.
En segundo lugar que yo no podía aceptar este cargo tras la
experiencia adquirida durante los dos años que ocupé el puesto de
vicepresidente, tiempo durante el cual había comprobado que
salvo pocas excepciones, los socios se mantenían en una posición
pasiva respecto al Club, y, que adoptando esta actitud no se puede
pretender que un club funcione como tal.”

Va tenir lloc una nova Assemblea a l’inici de juny del
1978 i com que no va sortir cap president, els assemblearis van nomenar una junta gestora d’entre tots els membres de la Junta fins al 22 de setembre del mateix any. A
partir d’aquesta data va constituir-se una comissió formada per antics presidents o vicepresidents, com Josep M.
Augé, Josep M. Calmet, Esteve Puig, Antoni Valentí i
Ildefons Morales, que van fer funcionar el Club i van preparar una Assemblea General Extraordinària el mes de
setembre de 1978.
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se calculan, ascenderán a 1.000.000 de pesetas quedando
de todas formas la situación del club en inmejorables condiciones.” (Acta de l’11 de febrer de 1980).
Els socis van agrair l’esforç i la dedicació que havia tingut la Comissió Gestora envers el club, que va permetre no
solament eixugar el dèficit que feia anys que s’arrossegava, sinó també una gestió eficaç, tant en l’aspecte esportiu
com en l’aspecte social.

DIFICULTATS SUPERADES
La Junta Gestora va preparar una Assemblea General
Extraordinària per al 29 de setembre de 1978. En aquesta
reunió, a la qual van assistir els membres de la Gestora i uns
setanta socis, es va informar del deute que tenia el Club.
En aquells moments, ja fos a causa del dèficit acumulat
dels anys anteriors, ja fos per l’autofinançament, el deute
pujava a 3.300.000 pessetes. Per eixugar-lo, la Comissió
Gestora va presentar diferents propostes.
Finalment, i després de buscar la millor solució,
l’Assemblea va acordar que una part dels socis farien un
préstec de 100.000 pessetes al club, mentre que uns altres
es comprometien a comprar noves accions fins arribar a la
xifra total per eixugar el dèficit.
Malgrat els intents de la Junta Gestora per constituir
una nova junta directiva, no va sorgir ningú i la Gestora
va prorrogar els seus càrrecs fins a l’Assemblea General
Extraordinària que es va fer a la primeria de febrer de
1979.
En aquesta assemblea, a més d’altres punts, es va informar que finalment, i gràcies a la col·laboració dels socis,
s’havia aconseguit l’estabilitat i sanejament del Club. “Se
ha conseguido un superávit de 2.500.000 pesetas viéndose mermada esta cifra por las últimas obras realizadas que

NOVES JUNTES
El club no trobava ningú amb ganes de formar part de la
Junta Directiva. Per aquest motiu, es va adoptar una solució salomònica, com ara un sorteig entre una colla de persones que s’oferissin a participar-hi. La persona que sortís
començaria la seva gestió a l’inici de 1980, ja que la
Comissió Gestora s’oferia a continuar la seva gestió
durant tot l’any 1979.
Un total de tretze socis del club van acceptar formar
part d’aquest sorteig, del qual en va sortir elegit el soci
Ramon Cornet i Arboix, que va acceptar el càrrec amb la
condició de ser president només durant un any.
Durant el mandat de Ramon Cornet i Arboix es va pintar tot l’edifici per dins i per fora i es va netejar la part
exterior del frontó.
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També es va decidir de demanar un pressupost per instal·lar una pista de esquaix al gimnàs del Club, esport que
en aquells moments començava a prendre certa fama i
embranzida com una alternativa al tennis.
Però la Junta va convocar una nova assemblea general
extraordinària amb la finalitat d’elegir un nou president,
ja que, com s’havia acordat anteriorment, la presidència
de Ramon Cornet i la seva Junta només era per un any.
En aquesta Assemblea de febrer de 1981 no va sortir
ningú voluntari per assumir la presidència del club:

“procedir a la seva inscripció en els registres d’Associacions
Esportives, així com sol·licitar els beneficis i exempcions
fiscals que es reconeixien per les mateixes.” (Acta del 8 de
juny de 1982).

MILLORES EN
LES INSTAL·LACIONS
La Junta Directiva, amb l’objectiu de millorar les
instal·lacions, va arranjar-ne el camí d’accés que és al costat del parc de l’Agulla, va canviar el sistema d’il·luminació de les pistes, va reparar-ne alguna que presentava desperfectes, va millorar la terrassa del bar restaurant i va fer
les reparacions i el manteniment dels diferents aparells.
L’any 1983 el CTM va plantejar-se adquirir nous
terrenys per ampliar el club. La Junta Directiva d’aquell
temps reconeix que va aprofitar el bon moment econòmic
i polític per comprar els terrenys a bon preu, que es van
pagar en efectiu, i que, per convèncer els associats, van fer
veure la necessitat de construir noves pistes en el fet que
l’escola de tennis, que era el futur del club, n’ocupava moltes durant el dia i calia tenir pistes suficients per als alumnes i per als socis.
En una assemblea extraordinària reunida el 17 de
juny d’aquell any la Junta va presentar als socis tres propostes d’adquisició de nous terrenys. El primer era darrere la piscina, el segon era després de la pista tres, passat
el canal de la Sèquia i fins arribar a la via dels Catalans,
i en la tercera proposta els terrenys eren entre la carretera de Santpedor i el Club, al costat del camí d’accés.
Després de diferents explicacions a les preguntes dels
assistents, l’Assemblea va considerar que els terrenys més
idonis eren els de la tercera proposta i per això va delegar la compra de 12.823,86 metres quadrats a la Junta
per un preu de gairebé quatre milions i mig de pessetes.
Llavors l’economia del club estava molt sanejada, com que

“Consultados los presentes, por si hay uno que voluntariamente quiera hacerse cargo de la dirección del club, éste no aparece. Después de largas deliberaciones se llega al acuerdo de
nombrar una comisión que se encargará de ponerse en contacto
con distintos socios que reúnan las condiciones para llevar a
cabo durante los próximos años, la misión de presidente.
Confiando en el buen resultado de estas cuestiones, se toma
la decisión de convocar una nueva Asamblea Extraordinaria
para el día 10 de abril del año en curso, cuyo único punto a tratar sea la de presentar la persona que haya aceptado el cargo y
computado el 10% de los votos favorables, que los vigentes
estatutos exigen por tal nombramiento.” (Acta del 13 de febrer
de 1981)

Finalment, en l’Assemblea Extraordinària de l’abril es
presenta un únic candidat, Antoni Gilibets i Dalmau, que
és acceptat per unanimitat com a nou president del Club,
com també tota la junta directiva que presenta.
Aquesta nova Junta va fer una revisió i modificació
dels estatuts socials del Club, que no s’havien reformat
des de la fundació de l’entitat, el 1964. La Ley general de
la educación física y el deporte, de 1980, i el Reial decret
de 1981 sobre les Normes reguladores de clubs i federacions van fer necessàries aquestes reformes i modificacions. Els nous estatuts, després de comentaris i aclariments, es van aprovar per unanimitat i més endavant es
van formalitzar en escriptura pública amb la finalitat de
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Vista panoràmica de les instal·lacions del club els anys vuitanta, amb onze pistes, frontó, piscina i edifici social.
A primer terme es pot veure la Sèquia i a l’esquerra un incipient parc de l’Agulla.
La construcció de l’eix Transversal ha modificat profundament els voltants de les instal·lacions del CTM.
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els dos últims exercicis s’havien tancat amb superàvit, la
Junta considerava que es podrien comprar els nous
terrenys sense necessitat de demanar cap aportació econòmica extraordinària.
Com en altres moments de la història del Club, va ser
la massa social que amb les seves quotes va augmentar el
patrimoni de l’entitat.
L’any 1984 es va presentar en una assemblea general
extraordinària, a la qual va assistir-hi un bon nombre de
socis, el projecte de construcció de noves instal·lacions esportives del CTM, obra de l’arquitecte i soci Josep M. Sarrate.
El projecte preveia la construcció de set pistes més i d’altres instal·lacions complementàries en espais residuals, i es
desenvolupava en dues fases.
La primera fase preveia construir quatre pistes i millorar el frontó, i convertir el gimnàs en una pista d’esquaix.
A la segona fase s’acabarien d’edificar les noves
instal·lacions i es construiria un nou frontó per donar resposta a la demanda d’un bon nombre de socis.
El pressupost de construcció de quatre pistes –que en el
projecte es recomanava que fossin de terra perquè eren més
econòmiques i tenien més acceptació entre els socis que les
de quick– pujava a quasi divuit milions de pessetes.
En aquest any INDESA va fer l’ampliació de capital
més gran per un valor de més de setze milions de pessetes,
amb la venda de 664 accions, numerades de la 401 a la
1064 pel mateix valor de sempre, 25.000 pessetes.
L’any 1985 Antoni Gilibets es va presentar de nou per
ser president de l’entitat. Ell considerava que “no era
positiu per al Club que s’anés repetint la mateixa Junta i
càrrecs, si bé es creia amb l’obligació de finalitzar i consolidar la tasca realitzada en els darrers quatre anys, per
això demana el suport incondicional per part de tots els
socis” (Acta del 8 de març de 1985). També va manifestar que “caldria incidir preferentment en la convivència
social i en la projecció del club de cara enfora tant a
nivell ciutadà com de federació”. El varen reelegir per
unanimitat.

Sala social i sala de jocs del Club.
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Amb l’objectiu de millorar les instal·lacions es van
comprar vint xiprers i pins pinyoners, que es van posar en
diferents indrets del club, i deu papereres. Més endavant es
van comprar molts més xiprers.
Al marge de les diferents activitats esportives que es
feien al club, continuaven des de feia anys una colla d’actes per fomentar la relació entre els socis. En aquells anys
ja estaven plenament consolidats els actes de la Festa
Major del Club, el sopar de Màsters i el dinar dels
Campionats Socials, amb el corresponent lliurament de
trofeus, i la revetlla de Sant Joan.
El dia 6 d’octubre, aprofitant la final del IV Open
Ciutat de Manresa, es van inaugurar les noves
instal·lacions. Hi van assistir l’alcalde Joan Cornet, el president de la Federació Catalana, Josep Ferrer, el sotspresident de la Diputació, Josep M. Calmet, i el cap de coordinació de la Generalitat, Sr. Rosell.
També en aquest any INDESA va fer una nova ampliació de capital amb la venda de 430 accions, de la 1084 a
la 1494. En aquest moment el capital de la societat ascendia a més de trenta-set milions de pessetes.
En aquest any, i a causa de l’entrada d’Espanya a la
Comunitat Europea, s’havia d’aplicar l’IVA a les quotes
del Club. El CTM, però, no complia els requisits que
establia la llei de Pressupostos, tot i que aquesta llei
declarava exemptes les associacions esportives d’utilitat
pública.
També l’any 1986 la Junta planteja l’ampliació de l’edifici i de les instal·lacions socials. Després de moltes deliberacions l’Assemblea General Extraordinària del 20 de
juny de 1986 va aprovar ampliar i reformar la planta
baixa de l’edifici social, construir dues pistes de tennis
quick amb il·luminació i tancar tot el recinte.
I és que la Junta Directiva, en l’Assemblea
Extraordinària del setembre del mateix any, manifesta que:

la massa social, i que si bé feia tres anys s’havia fet un pas
important amb la construcció de quatre pistes, havia arribat el
moment de fer un pas endavant i endegar una nova fase que permetés resoldre els problemes pendents.”

El cost de les millores va anar a càrrec dels socis de l’entitat, amb la condició que pagarien el valor de les obres en
vint-i-quatre terminis mensuals, i que aquesta aportació
els donaria el dret a la propietat d’una acció d’INDESA en
la propera ampliació de capital.
Del mateix any és la renovació del contracte d’arrendament entre INDESA i el Club Tennis Manresa “que destinará las instalaciones al fomento y práctica de la actividad
física y deportiva, explotándolas a su conveniencia, con la
única limitación de ajustarse a su caracter de entidad sin
ánimo de lucro, establecido en el artículo 1 de sus estatutos sociales”.
Aquest arrendament tenia una durada de deu anys i es
feia per 1.020.000 pessetes, distribuït en dotze mensualitats que es regularitzaven en funció de l’increment dels
preus. Aquest nou contracte derogava l’anterior del 30
d’abril de 1976.

REVISTA PILOTA DE SET
L’any 1985 es va decidir fer una revista, a la qual se li va
posar el nom de Pilota de Set, la primera edició de la qual
té el número zero.
Antoni Gilibets, president del Club, escrivia en l’editorial: “Estic convençut que la informació i comunicació al
soci no tan sols és quelcom al qual hi té dret, sinó un instrument eficaç per a la millora i dinamització de les nostres activitats (...) i malgrat pugui semblar contradictori a
la mentalitat tennística, que aquesta Pilota de Set no s’acabi mai.” (Pilota de Set, núm. 0)

“Havia proposat un projecte d’ampliació i reforma de les
instal·lacions del club que ja s’havien fet velles i insuficients per
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La revista informava dels principals actes esportius i
socials del CTM i servia perquè tots els associats coneguessin millor les diferents activitats. Malgrat l’interès del
CTM i de la Junta per editar una publicació informativa
per a tots els socis, la revista encara trigaria bastant temps
a fer-se realitat d’una manera periòdica.
Per això, les diferents actes de la Junta Directiva recollien l’interès i les gestions que s’havien dut a terme per
publicar la revista del Club. A les actes de les reunions del
mes de maig de 1987 consta que el número u es publicarà
a la segona quinzena de setembre d’aquell any i el número
dos per Nadal.
Finalment, i després de dos anys, el primer número de la
revista Pilota de Set, butlletí del CTM, es va publicar el mes
d’octubre de 1987 i el segon número al final d’any. Les dues
edicions van tenir una gran acceptació, tant per part de la
Junta Directiva com de tots els associats de l’entitat.
I des d’aquell temps fins avui, amb una periodicitat bianual, la revista ha arribat a tots els membres del club i s’ha
convertit en la principal font d’informació per conèixer les
diverses activitats de les seccions que té el Club Tennis
Manresa.

ACTIVITATS ESPORTIVES
Les activitats esportives i socials continuaven registrant,
com en els anys anteriors, un elevat nivell de competicions
i de participació dels associats i els seus familiars.
L’any 1980 l’equip femení de veteranes júnior va participar per primera vegada en el torneig Dames Interclubs
del CT Egara. Aquesta participació s’ha mantingut ininterrompudament fins enguany, en què es compleixen els
vint-i-cinc anys d’aquest torneig.
Al cap de dos anys es va celebrar per primera vegada el
I Open Ciutat de Manresa.

Portada de la revista del Club.
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Cal destacar també el bon funcionament de l’escola de
tennis (curs 1982-83), que ja comptava amb més de cent
quaranta inscrits, alguns dels quals els seguia la Federació
Catalana. És el cas de Pere Cots, que va aconseguir superar les proves per entrenar-se a la Federació.
L’any 1988 l’escola tenia uns cent seixanta alumnes
aproximadament, una xifra que es creia ideal per dur a
terme un bon curs i un bon seguiment de l’evolució dels
futurs tennistes.
A vegades hi havia alguna manca de pistes, sobretot els
dissabtes al matí, quan els alumnes de l’escola havien de
fer els campionats corresponents i els socis demanaven
més pistes. Però des de sempre les diferents juntes van
potenciar al màxim l’escola, ja que sempre s’ha considerat
que és el planter i el futur del Club i que amb la bona
voluntat i la col·laboració de tothom es podia solucionar
el problema.
L’escola va acabar cap a finals de juny amb una festa de
final de curs, en què després d’una xocolatada es van lliurar obsequis, material esportiu, trofeus, entre altres, als
nois i noies que havien destacat més durant el curs.
Aquell any es va donar una placa a Valentí Cots i a
Xavier Flotats perquè per edat van deixar de ser alumnes
de l’escola de tennis, també es va fer una menció especial
al jugador Pere Cots Baylina, que durant anys havia representat el CT Manresa en els equips d’alevins, infantils,
cadets, júniors i l’equip A i que, a partir de l’any 1989, va
incorporar-se als equips del CT Sabadell per motius d’estudis i d’entrenaments.
La piscina i les sales socials continuaven sent dels llocs
més importants de relació entre les persones que formaven
la família del Club Tennis Manresa. Així, per exemple, el
calendari esportiu de l’any 1987 presentava les activitats
següents:
• Màsters. Abril i maig
• Torneig Quatre Ciutats. Març i abril
• Campionats socials de tennis. Juny i juliol
• Campionats socials de frontennis. Juny i juliol

• Festa Major del club. Juny
• I Open de Frontennis. Maig
• Sis Hores de Frontennis. Abril
• Vint-i-quatre Hores de Frontennis. Setembre
• Curset d’estiu. Juliol i agost
• VI Open Ciutat de Manresa. Octubre
També a finals d’aquell any la Junta va decidir confeccionar un rànquing per a l’any 1988 i va formar una
comissió perquè establís la normativa.
Un dels principals actes esportius i socials eren les Sis
Hores de Frontennis, la participació en les quals va augmentar el 1988 fins a trenta jugadors, distribuïts en dos
equips.
Aquest any es van celebrar, per primera i única vegada,
les Vint-i-quatre Hores de Frontennis els dies 1 i 2 d’octubre, a les quals hi van participar els clubs següents: Club
Esportiu Caldes, Club Frontó-Tennis Berga, Esport Lupas,
Club Tennis Manresa, Can Amat, Club Natació Sabadell,
Sant Fost de Capcentelles i el Club Frontennis Barberà.
La classificació la va encapçalar el Club Frontó-Tennis
de Berga amb 91 punts, seguit de Sant Fost de
Capcentelles i Can Amat. El nostre club va quedar en cinquena posició.
El Club anava millorant les seves instal·lacions. A part
de l’ampliació de l’edifici social, es van reparar les rajoles
de la piscina, el terra i paravent del frontó i la il·luminació
d’algunes pistes. Es van fer obres en els vestidors femenins
i es va millorar el parc infantil amb la instal·lació de diversos bancs.
En les actes del mes d’octubre de 1987 trobem que en
un punt de l’ordre del dia s’informa que properament se
celebrarà una reunió de cara a l’organització del circuit de
l’Associació de Tennistes Profesionals (ATP) per a l’any
1988, en el qual s’integrarà el Club. Són les primeres referències al Circuit Bitter Cinzano que es transformarà, més
endavant, en el prestigiós Circuit Anella.
Aquesta marca comercial va esdevenir el patrocinador
oficial del torneig a canvi de l’exclusiva publicitària de les
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Sis Hores de Frontennis de 1988.

Alumnes de l’escola de tennis durant el curs 1987-1988.

pistes. La Junta també va veure “la necessitat de fer una
revista monogràfica de l’ATP per aconseguir més espònsors i col·laboracions publicitàries” (Acta de l’11 de febrer
de 1988).
De seguida consta que Josep Pallàs –que serà director
durant molts anys del torneig– és el membre de la Junta
responsable d’assistir a les reunions preparatòries d’aquesta competició. Així, trobem que “a proposta del president
es designa per unanimitat el Sr. Josep Pallàs com a
President responsable del comitè organitzador” (Acta del
17 de novembre de 1988).
El 26 de març del mateix any s’organitza el primer
Torneig Mediterrani Femení de Frontennis entre les federacions valenciana i catalana.
La competició que va organitzar la Federació Catalana
de Frontennis, amb la col·laboració de la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Manresa, va durar dos dies i
la va guanyar la federació valenciana.

De les activitats de tennis del Club cal destacar els
resultats de l’any 1988 següents:
En el 29è Campionat de Catalunya júnior masculí el
Club va ser sotscampió en la categoria d’argent i va pujar
a la categoria d’or. L’equip el constituien Pere Cots, Valentí
Cots, Xavier Flotats, Anjo Valentí i Jordi Matamala.
En el 58è Campionat de Catalunya tercera categoria
l’equip masculí va ser sotscampió i el Club va pujar a la
categoria d’argent amb un equip que el formaven Pere A.
Gener, Pere Cots, Valentí Cots, Antoni Valentí, Manuel
Aniento, Xavier Flotats i Joan Cornet.
En el 5è Campionat de Catalunya d’equips femenins en
la categoria de bronze el CTM va ser campió i va pujar a la
categoria d’argent amb les jugadores Anna Flotats, Núria
Salvans, Anna Miró, Montse Cots i Geni Carrascosa.
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A la fi dels anys vuitanta, dels principals jugadors del
Club destacaven Pere A. Gener, Pere Cots, Valentí Cots,
Antoni Valentí, Eveli Aguado, Jordi Matamala, Xavier
Flotats, Anjo Valentí, Manuel Aniento, Joan Cornet i
Manuel Cots, entre altres, en categoria masculina, i Anna
Flotats, Núria Salvans, Anna Miró, Ester Barranco, Carla
Valentí, Anna Trullàs, Montserrat Cots i Geni Carrascosa,
entre altres, en categoria femenina.

VIDA SOCIAL
En aquest any la Junta Directiva, seguint les directrius
d’alguns socis, va intentar unificar les quotes socials de
tots els majors d’edat. L’Assemblea, després d’un intens
debat, va aprovar mantenir el sistema vigent de preus, que
diferenciava els socis dels seus cònjuges i fills majors i
menors de divuit anys.
INDESA va fer el 1987 la setena ampliació de capital
amb la venda de 392 accions, de la 1495 a la 1886. El
capital de la societat es va ampliar fins a més de quarantaset milions de pessetes.
L’any 1988 es van acabar les obres d’ampliació de l’edifici social cap a la façana est, amb la construcció de nous
espais per a sala social, vestidors femenins i terrassa superior.
També es van fer armaris al vestidor masculí i es va
habilitar l’entrada a la secretaria directament pel vestíbul,
amb un taulell de recepció.
La sala social tenia quatre àrees diferenciades:
• Sala juvenil: per jugar a jocs de taula o fer els deures de
l’escola. També s’hi fan les classes teòriques de tennis.
• Sala social: butaques per fer la tertúlia amb els amics o
llegir el diari.
• Sala de jocs de taula.
• Sala de juntes i de reunions.

D’esquerra a dreta i de dalt a baix Toni Valentí,
Eveli Aguado, Pere A. Gener i Lluís X. Augé.
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Dels diferents actes socials cal destacar les revetlles que s’han fet des del començament al costat de la piscina o a la terrassa de l’edifici social.
Revetlla de Sant Joan de l’any 1987.

L’Assemblea del 24 de febrer de 1989 va renovar la Junta
Directiva del CTM i va imposar la Insígnia d’Or de l’entitat –per acord unànime de tots els assistents– al president

sortint, Sr. Gilibets. El nou president va ser el Sr. Pere
Massegú i Bruguera. En aquesta data també es va inaugurar la nova sala social.
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5
TERCER SET

CAP A LA CONSOLIDACIÓ!
EL CLUB CREIX
(1989-1995)
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ACTUACIONS ESPORTIVES

puntuació consistia a donar tres punts als guanyadors, i a
cadascun dels jugadors un punt per cada dos jocs guanyats
o fracció d’un.
La competició seguia el sistema de lligueta, tots contra
tots, encara que en cadascuna de les lliguetes no hi havia
més de deu jugadors i es feien tantes lliguetes com eren
necessàries, en funció de la inscripció.
No s’establia ordre de joc i eren els jugadors els que es
posaven d’acord per fer els partits dins del temps fixat.
Des d’aquest any aquest campionat ha tingut una nombrosa participació dels socis.
També es debatia en aquells anys fer una campanya
del Club per donar-lo a conèixer a la ciutat de Manresa
i mirar de captar nous socis. La campanya tenia relació
amb un projecte d’ampliació de les instal·lacions per fer
un poliesportiu, dues pistes de quick i “altres detalls,
que vindrien a ser els que falten i hi caben, per donar el
club per acabat quant a ampliació i cabuda amb l’esquema que tenim actualment” (Acta del 14 de setembre
de 1989).
L’escola de tennis d’aquells anys continuava tenint
molta acceptació tant dels fills dels associats com d’altres
nois i noies de Manresa i comarca. L’any 1989 el nombre
d’inscrits ja arribava als cent noranta i calia obrir una llista d’espera.

L’any 1989 el CTM va cedir les seves instal·lacions a
l’Ajuntament de Manresa per fer-hi les estades esportives municipals per als infants de la ciutat el mes de
juliol. La Junta va acordar que només es deixarien les
pistes i cap altra instal·lació, a les hores més convenients
per al club.
En aquells anys la Junta tenia interès a potenciar el
calendari de competicions, per la qual cosa pensava muntar alguns campionats d’Espanya de cadets i infantils.
Decideix fer una nova edició del rànquing i proposa el torneig 15=3x5=8+7.
El torneig es va presentar amb l’eslògan “Un campionat a la mida de cadascú” i seguia tres objectius:
• Adaptar el campionat a l’horari de cadascú.
• Que els partits tinguessin una durada normal.
• Que fos obert a qualsevol nivell.
El campionat prenia el nom de l’hora de joc, 3x5 eren
els equips que jugarien de tres a cinc de la tarda i 8+7 era
el nom dels equips que jugarien a partir de les set de la
tarda.
El reglament era diferent de la resta de competicions, ja
que els partits s’establien en un total de quinze jocs i guanyava el partit el jugador que en feia més. El sistema de
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Open Juvenil Tous de 1990.

Festa de fi de curs de l’escola de tennis de l’any 1991.
Per aquesta escola hi ha passat una gran quantitat de nens i nenes de Manresa
i de la comarca que són la llavor del club.

Va guanyar el campionat el Real Club de Polo, que es
va imposar a la final al CT Barcino. El CT Manresa va
quedar semifinalista.
Encara avui dia l’equip de veteranes femenines continuen participant en diferents campionats i entrenant-se un
cop a la setmana.
També es va celebrar aquest any la primera edició de
l’Open Juvenil Tous.
Els resultats més importants que van aconseguir els
equips del Club durant l’any 1990 van ser els següents:
En el trofeu Egara 89-90 de dames interclubs el CTM
es va proclamar campió del tercer grup i va pujar de categoria. També les jugadores del club van quedar campiones
en un màster que es va fer en aquest torneig. Les jugadores que formaven part d’aquest equip eren Dolors Gómez,
Karen Euler, Maria Carme Iglesias, Maria Àngels
Bastardas, Anna Maria Rius, Càndida Setvalls, Flora
Buxó, Pilar Pierola, Dolors Aranda, Carme Romeu,
Montserrat Franquesa i Montserrat Moll.

També es va decidir canviar el nom del campionat
comarcal, que va passar a anomenar-se Campionat
Comarcal del Bages, seguit de la numeració que toqués en
la categoria masculina i femenina, la primera per a federats i la segona oberta. Hom va acordar que aquest campionat se celebraria la primera quinzena d’octubre.
El 1990 té lloc, per primera vegada, i a proposta de la
Federació Catalana, el primer Campionat d’Espanya de
veteranes sèniors femenines durant el mes d’octubre, amb
la participació de deu equips. Els equips participants van
ser el Club Tennis Barcino, el Club Esportiu Laietà, el
Club Tennis Tarragona, l’Atlètic Terrassa Hoquei Club, el
Real Club de Polo, el Club Tennis Cerdanyola, el Club
Tennis València, el Real Club Tennis Barcelona 1899, el
Club Natació Sant Cugat i el Club Tennis Manresa.
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nat, l’Open de Tennis Juvenil Skis Rossignol, que va tenir
la participació de més de quatre-cents cinquanta esportistes en els diferents grups, i també un campionat social de
pares i fills.
Durant aquest curs l’Escola de Tennis tenia quasi doscents alumnes, distribuïts en quatre grups: iniciació, normal, superior i competició.
Els principals èxits esportius de l’any 1991 van ser de
l’equip aleví femení, que va guanyar el Campionat de
Catalunya i que va ascendir a la categoria de plata, amb
Meritxell Marcos, Mariona Puigdellívol, Alícia Massey,
Paola Martínez, Montserrat Flotats, Laura Lobato i Núria
Puigdellívol; del cadet femení, que va quedar campió del
grup al Campionat de Catalunya amb Geni Carrascosa,
Núria Martínez, Vanessa Basora, Vanessa Quintín i
Meritxell Marcos, i de l’equip infantil femení, format per
algunes de les jugadores anteriors, que va arribar a quarts
de final de la categoria d’or del trofeu Generalitat.
Segons els resultats registrats durant l’any 1991, destacaven com a jugadors Pere Cots, que en aquell moment
pertanyia al CT Sabadell; Gerard Morales, que va anar a
la Federació; Jordi Matamala, Xavier Sanchís, Jordi
Marcos, Carles Riba, Josep Cots i Jaume Morales, en diferents categories masculines, i Eugènia Carrascosa, Núria
Martínez, Vanessa Basora, Anna Maria Flotats, Vanessa
Quintín, Meritxell Marcos, Marta Pijuan, Cristina
Morales i Núria Salvans en categoria femenina.
Els jugadors del Club Albert Pijuan, Bernat Fernández,
Marc Villegas, Núria Martínez i Meritxell Marcos van ser
seleccionats per la Federació per entrenar-se al Centre de
Tecnificació del Vallès Occidental.
El 1992 el CTM va aconseguir un gran nombre d’èxits
esportius, entre els quals cal destacar els de la categoria
femenina, l’equip infantil de la qual va obtenir la categoria d’or, i l’equip absolut femení va aconseguir el segon
lloc en el Campionat d’Espanya.
Dins l’anuari esportiu d’aquell any destaca el
Subcampionat de Catalunya júnior femení aconseguit en

Vista de la pista número dos amb motiu de la final
del 17è Open del Bages de l’any 1994.

En el torneig Quatre Ciutats (Vic, Sabadell, Terrassa i
Manresa) l’equip absolut del Club va quedar segon amb
un equip format per Valentí Cots, Xavier Flotats, Jordi
Matamala, Manuel Cots, Christian Quintín, Anjo Valentí,
Manuel Aniento, Eugènia Carrascosa i Anna Flotats.
En el Campionat de Catalunya d’alevins masculins l’equip format per Albert Pijuan, Jaume Morales, Sergi Bo,
Bernat Fernández, Llorenç Domingo i Aleix Carrascosa va
quedar campió del grup A.
L’any 1991 va destinar-se la pista número set a la pràctica del futbol sala, a petició dels socis i durant unes hores
al dia.
En el marc de les activitats esportives del club, es van
continuar celebrant els campionats ja consolidats, com els
màster, els socials, l’Intercomarcal i el Circuit Anella.
Aquest any es va posar en funcionament un nou campio-
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la categoria d’argent, i la participació, per primera vegada,
en un campionat d’Espanya femení de l’equip format per
les jugadores Eugènia Carrascosa, Núria Martínez,
Vanessa Basora, Vanessa Quintín, Marta Pijoan i
Meritxell Marcos, i el capità Pere Muxí.
El principal objectiu de l’equip era jugar el màxim de partits, però sense pensar gaire en els resultats ja que les nostres
jugadores eren molt joves. La realitat, però, va ser ben diferent perquè van guanyar tots els partits fins arribar a la
darrera eliminatòria. El guanyador tenia la possibilitat de
jugar la promoció d’ascens a la categoria d’argent d’aquest
torneig, però l’equip va perdre davant del CT Pamplona.
Una mostra de la dinàmica esportiva del Club és analitzar que en les diferents competicions que es duien a
terme participava un gran nombre de jugadors i jugadores.
Així, la participació de jugadors en alguns dels campionats
de l’any 1992 donava aquestes xifres. A l’Open Rossignol
hi van participar 350 nois i noies; al Circuit Juvenil Star
un total de 150 nois i noies i al 12è Campionat Comarcal
del Bages hi van prendre part 122 nois i 36 noies.
Al llarg de l’any el calendari de competicions del Club
en presentava sempre una gran quantitat, tal com consta
en una acta que diu que l’any 1993 es faran les activitats
esportives següents:
• VI Circuit ATP/Anella de Catalunya, el març
• Màsters 1993, els mesos de març i abril
• Sis Hores de Frontennis, l’abril
• XXV Campionat Social de Tennis i Frontennis,
(d’alevins a veterans), els mesos de maig i juny
• Open Rossignol (d’aleví a júnior), els mesos de maig i juny
• II Campionat Social Pares i Fills, el juny
• Campionat de Dobles (modalitats masculina,
femenina i mixtes), el juny
• XIII Campionat Comarcal del Bages, a l’octubre
• Sis Hores de Frontennis Tardor, a l’octubre
• Campionat del 15=3x5= 8+7, d’octubre a desembre
• Campionat del Rànquing Social.

Els jugadors de frontennis han estat un grup important des dels orígens del club.
Imatge dels jugadors que van participar a les Sis Hores de Frontennis de l’any 1991.

VIDA SOCIAL
El manteniment de les instal·lacions continuava donant
maldecaps i feina a les diferents juntes. Així, l’any 1989
calia reparar la canalització d’aigua potable, ampliar el sòl
del frontó, reparar la piscina petita i els filtres, i el vestidor
del personal.
L’any 1989 l’Assemblea va aprovar un augment de les
quotes, i que la quota d’entrada fos de 125.000 pessetes,
100.000 com a dret d’entrada i 25.000 per una acció
d’INDESA.
L’any 1991, l’Assemblea General Extraordinària va
aprovar una segona modificació dels estatuts del CTM. Es
va canviar dels articles 4, 6 i 7 dels estatuts socials l’apartat que feia referència a la modalitat de soci familiar, ja
que es va eliminar aquest concepte.
En conseqüència, el Club distingia les categories de
socis següents: socis de mèrit, socis protectors, socis numeraris, socis aspirants i socis jugadors.
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era d’uns nou-cents cinquanta. Per això la Junta va decidir
“buscar una fórmula que facilités l’entrada al club mitjançant una reducció o llarg finançament de la quota d’entrada” (Acta del 4 de juny de 1992) i “contractar un periodista per editar els temes relacionats amb la captació de
nous socis.”
A més, es va decidir fer fullets informatius, enviar cartes adreçades a empreses i professionals de Manresa i
rodalies susceptibles de convertir-se en socis, fer anuncis a
diaris i diferents mitjans de comunicació i gratificar els
socis que n’aportin de nous, per exemple amb un xandall
del Club o amb material esportiu.
També es va fer una reducció del 50% del cost dels drets
d’entrada com a soci, que van quedar en 75.000 pessetes
(50.000 en concepte de drets d’entrada i 25.000 en concepte d’adquisició d’una acció immobiliària d’INDESA). Es
va acordar que el pagament d’aquesta quota es fes en dos
anys, tant la quota d’entrada com la compra de l’acció.
També es va acordar la possibilitat del soci de vendre’s
l’acció, en cas que es donés de baixa.
Un altre acord de la Junta de llavors va ser intentar
recuperar aquells socis que per alguna circumstància s’havien donat de baixa. En aquest cas es podien donar d’alta
sense haver de pagar la quota d’entrada.
També aquest any s’estableix un contracte de direcció
tècnica amb l’empresa Fit-Sport, que s’encarregaria a partir d’aquell moment de l’escola de tennis. En el mateix
període aquesta empresa va iniciar una escola per a adults
que ha tingut continuïtat. L’empresa va presentar una proposta de cursos i activitats esportives durant els mesos de
juliol i agost, com estades esportives diàries, estades de
tennis en un lloc concret, cursos de tennis per a adults i
cursos de manteniment i aeròbic, entre altres.
La construcció de l’eix Transversal durant l’any 1992,
que passa per la zona nord del club, semblava que podia
afectar tres pistes, concretament l’onze, la dotze i la tretze.
Es van presentar al·legacions a aquest traçat a la Direcció
General de Carreteres.

Un dels actes socials que ha tingut més participació ha estat la Festa Major.
A banda d’altres activitats lúdiques i esportives, es cuinava una paella.
Imatge de la Festa Major del Club l’any 1989.

L’Assemblea també va aprovar una modificació de les
quotes i va establir tres categories de socis infantils –de cinc a
dotze anys; juvenils –de tretze a disset anys– i júniors de divuit
a vint-i-tres anys, i va unificar les quotes de soci titular i cònjuge amb reducció respecte de la quota de soci individual.
També va aprovar fer obres de manteniment i reparacions extraordinàries per tal de fer una reposició parcial
del tancament de les pistes u a la set, substituir la tanca
exterior del costat de la sèquia, reparar la marquesina de
la terrassa del restaurant i la façana posterior de l’edifici
social i d’instal·lacions sanitàries, a càrrec d’una aportació
extraordinària dels socis.
L’any 1992 es va iniciar una campanya per arribar als
mil dos-cents socis, el nombre dels quals en aquells anys
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condicionament i aplanament del terreny de darrere del
frontó fins a la carretera i la millora de les instal·lacions
elèctriques del club.
El Club i Fit-Sport Consulting van participar per primera vegada en l’ExpoBages 93 que es va fer al Palau Firal
de Manresa. La participació del CTM a aquesta fira multisectorial va permetre donar a conèixer a tots els visitants
les diferents activitats del club, la campanya esportiva
d’estiu i fer una promoció de l’entitat amb l’objectiu d’aconseguir nous socis.

NOVA JUNTA
L’Assemblea Extraordinària de l’inici de 1993 aprova la
modificació d’alguns articles dels estatuts seguint les directrius de la Secretaria General de l’Esport. També en aquesta assemblea el president Massegú va exposar la decisió de
no presentar-se. Davant la manca de candidatures per a
president, i seguint els estatuts del Club, la Comissió
Gestora va haver d’assumir durant un període de tres
mesos les funcions directives fins a la nova convocatòria
d’eleccions.
Els comicis van tenir lloc el mes de maig, per les quals
Josep M. Marcos va ser nou president de l’entitat.
La nova Junta va decidir potenciar els actes socials, com
la revetlla de Sant Joan i el sopar del Club a finals d’octubre, en el transcurs del qual es van lliurar els trofeus de tots
els campionats socials de l’any 1993 i la Insígnia d’Or de
l’entitat al president sortint, Pere Massegú; també va tenir
lloc una torronada per Nadal, principalment per als més
joves. A més, la Junta va creure necessari impulsar l’aprofitament de la sala social amb la compra de taules de billar, la
instal·lació d’una antena parabòlica per a connectar-se a
canals de televisió de pagament i l’adquisició d’un televisor
amb pantalla panoràmica. Al novembre es va instal·lar una
taula de billar americà a la sala social juvenil.

Els jugadors de frontennis celebren cada any un dinar de germanor anomenat dinar
de la Magarrufa on escullen el magarrufo que defensarà els interessos dels frontennistes
en el club. Dinar de la Magarrufa de 1991.

També es va renovar el quadre de calderes, es va fer la
instal·lació de gas natural i es va canviar el gres de la
terrassa del bar restaurant. A banda de diferents obres de
manteniment, es va acabar la instal·lació d’aigua directa
des de Manresa.
Els actes socials també eren nombrosos, i si bé se n’havien perdut alguns, com el sopar de Cap d’Any, continuaven la revetlla de Sant Joan, la Festa Major del Club, que
es tornava a celebrar el mes de juny, algun dinar col·lectiu
i el sopar social a l’octubre. El grup de frontennis continuava amb la magarrufa i el nomenament del Magarrufo
d’Or i l’ostrada. També el saló social reunia molts socis
per parlar de diferents temes o per jugar a cartes o a altres
jocs de taula.
També es va fer la renovació dels tancaments metàl·lics
de diverses pistes de tennis, la renovació de vàlvules de la
piscina, la millora de la instal·lació de l’aigua de reg, el
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També es van col·locar vint bancs de plàstic en diferents
punts de les instal·lacions, com les pistes de tennis, el frontó i la piscina. Es va sanejar el terreny del darrere del frontó i es va fer una esplanada per habilitar-hi un camp de futbol. També en aquest any es van renovar les instal·lacions
d’aigua per al reg de les pistes u, dos, tres i sis.
La pista de frontó es va delimitar amb una tanca i s’hi
va instal·lar una dutxa.

“Es comenta que existeix actualment una davallada de socis a
nivell de tots els clubs així com dels alumnes a les escoles de tennis. Seria convenient plantejar-se serveis complementaris que
possibilitessin la diversificació de l’activitat esportiva social.
Així, per exemple, semblaria interessant la creació d’equips de
futbol sala, la formació de grups per realitzar sortides en bicicleta, construcció d’una pista poliesportiva, una sala de gimnàs,
serveis de sauna, banyeres de massatge, raigs UVA, etc.” (Acta del
18 d’octubre de 1994)

No hem d’oblidar que en aquests anys a la ciutat de
Manresa i als pobles de la rodalia va augmentar el nombre
d’espais destinats a les activitats esportives i que l’oferta es
va diversificar molt amb l’aparició de noves modalitats. El
CTM no volia quedar al marge dels canvis que s’estaven
produint i per aquest motiu es va plantejar diversificar i
millorar l’oferta per als seus socis.
L’octubre de 1994, i a proposta d’un grup de socis, la
Junta Directiva del CTM va aprovar crear un equip de futbol sala. També l’Assemblea va aprovar la possibilitat de
ser soci temporal, pensada per als tres mesos d’estiu.
El mes de gener de 1995 la Junta va fer un projecte de
futur que l’Assemblea Extraordinària del club va aprovar
el mes de març del mateix any.
Amb la finalitat de mantenir i ampliar els actes socials,
que han estat i són un dels elements importants de la filosofia del CTM, el 18 de març es va fer la primera calçotada, que va tenir continuïtat els anys següents.

NOUS TERRENYS I INVERSIONS
A la fi de l’any 1993 INDESA va comprar uns terrenys del
costat del recinte d’uns 2.000 m2, 1.400 dels quals eren
útils per fer una ampliació, que va quedar pendent, en funció del traçat definitiu de l’eix Transversal.
A principis de 1994 la Junta estudia:
“Comprar aparells de gimnàs que podrien ésser col·locats a
la sala d’esquaix. Aquest servei complementari oferiria un nou
al·licient als socis, i a més repercutiria sens dubte en una millor
rendibilització d’aquesta part de les instal·lacions. Queda doncs
pendent d’estudiar si seria convenient o no, l’adquisició i conversió de la sala d’esquaix en sala de gimnàs.” (Acta del 20 de
gener de 1994)

A mig any la Junta també va plantejar-se “diferents
projectes que s’han d’elaborar per dur a terme la construcció d’una pista poliesportiva”. D’aquesta pista ja feia
temps que se’n parlava però és en aquestes dates en què la
seva construcció va començar a tenir importància dins dels
projectes de millora del club.
També es van posar dues taules de billar (americà caramboles o gran matx i mig matx) a la sala social dels adults.
La Junta de llavors recollia en les seves reunions la preocupació per la disminució lenta del nombre de socis que
es produïa any rere any:

A l’Assemblea General Extraordinària de 1995 es va
presentar als socis un Pla d’inversions agrupat en tres
aspectes fonamentals referents a:
1r Normalització de les instal·lacions. Sobretot les
aigües residuals, les piscines i la instal·lació elèctrica, que
no complien la normativa vigent que s’havia aprovat en
aquells últims anys.
2n Necessitat d’oferir nous serveis. El president Marcos
va fer una exposició de la limitada oferta de serveis que
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oferia el club i va destacar la necessitat d’ampliar i oferir
més serveis complementaris al tennis per tal de tenir més
socis i d’ampliar-ne les edats ja que “existeix un buit
important de socis d’edats entre els quinze i els vint-i-dos
anys i per això és de vital importància per al futur del club
oferir serveis complementaris que satisfacin les necessitats
dels més joves i facilitar el seu accés i participació en el
club” (Acta del 24 de març de 1995).
Per això el Pla de nous serveis preveia una pista poliesportiva apta per a diferents activitats, com futbol sala,
bàsquet, voleibol, patinatge i altres; dues saunes, la reconversió de la sala d’esquaix en un gimnàs, amb una sala d’aparells de musculació i fitness a la planta baixa i una sala
d’aeròbic a la planta superior.
La pista poliesportiva quedava al costat del frontó, on
abans hi havia les porteries de futbol.
3r. Necessitat d’adequació general de les instal·lacions.
Entre altres modificacions el Pla proposava convertir el
despatx de l’escola de tennis en sales de sauna i UVA;
també preveia una sala social única per a adults, una sala
de billars, convertir la sala social infantil en dues zones
diferenciades i adequar i recobrir el porxo de la sala
infantil.
El Pla el van aprovar per unanimitat tots els assistents
a l’Assemblea, i després d’un intens debat també es va
aprovar el Pla econòmic per tirar endavant aquest projecte d’inversions.
També va acordar-se que el CTM demanaria un préstec
hipotecari a cinc anys i que s’aplicaria una quota a la unitat familiar de 1.600 pessetes al mes.
Com a curiositat cal esmentar que aquest any l’entitat
va rebre un requeriment del Consejo Superior de Deportes
per tornar el crèdit que la Delegación Nacional de
Deportes havia concedit els primers anys del club per fer
les instal·lacions. El deute pujava a 4.100.000 pessetes i els
interessos de demora a 7.200.000 pessetes.
Al llarg d’aquest any les diferents obres que s’havien
planificat es van executar. Així, al juny ja s’havia pintat tot

l’edifici social, s’havia instal·lat l’aire condicionat, s’havia
tancat la sala infantil i posat els filtres i tubs a la piscina.
També s’havien connectat les aigües residuals a la xarxa
de clavegueram, s’havien fet la pista i les saunes, entre
altres, i al setembre es van establir les normes d’ús dels
nous serveis del Club, com la sauna, la sala social, el gimnàs i la pista poliesportiva.
També es va confeccionar roba esportiva que es va
posar a la venda, com polos, faldilles, pantalons, xandalls
i armilles amb el logotip del Club.
Totes aquestes actuacions tenien com a objectiu augmentar el col·lectiu de socis fins arribar al miler. Per aconseguir
aquest objectiu es va fer un pla de màrqueting, que concretava uns plantejaments que sintetitzen la filosofia del CTM
d’aquests anys. Aquests plantejaments eren:
1r Donar a conèixer a la ciutat i a la comarca la nova
dimensió que adopta el Club (diversificació de serveis
i activitats esportives).
2n Superar la idea d’entitat destinada únicament i exclusiva a l’esport i ensenyament del tennis.
3r Donar a conèixer a la ciutat i a la comarca l’accessibilitat del club.
4t Superar la idea de club elitista i passar a ser un club
més obert.
5è Donar a conèixer a la ciutat i a la comarca la immillorable situació del Club i el bon servei que dóna.
Per això es va confeccionar un tríptic fonamentalment
visual en què destacaven: el vessant social familiar, l’accessibilitat econòmica, l’accés obert, la diversitat esportiva
i la variada activitat social.
Les noves instal·lacions van ser inaugurades el dia 25
de novembre amb un programa de diferents activitats
esportives –futbol sala, bàsquet i tennis– que van dur a
terme els socis del club i d’altres clubs convidats, com el
Club Bàsquet Manresa o el gimnàs Gimbe, que va fer una
demostració d’aeròbic.
A l’acte hi va assistir l’alcalde de Manresa, Jordi Valls;
l’alcalde de Sant Fruitós, Ignasi Sala; el president del
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El president del Club, Sr. Josep M. Marcos, amb l’alcalde de Manresa,
Sr. Jordi Valls, i l’alcalde de Sant Fruitós de Bages, Sr. Ignasi Sala,
van inaugurar la pista poliesportiva, el 25 de novembre de 1995.

Consell Comarcal, Jaume Rabeya i representants de diferents entitats financeres i comercials de la ciutat.
Les noves instal·lacions:
“Han aportat un nou al·licient al Club, han representat en
definitiva una major cobertura de serveis i una millor qualitat i
condicionament de les instal·lacions. Aquesta alternativa ha fet
possible obrir el Club a tothom i convertir-nos en una entitat
polivalent, moderna i actualitzada”. (CASADO, J. Pilota de set,
novembre de 1996)

Anunci de propaganda del CTM, el 1995.
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MÉS ESPORT
A l’anuari esportiu de 1993 destaca el Subcampionat de
Catalunya en categoria d’argent que van aconseguir les
júniors femenines i el Campionat de Catalunya per equips
en categoria d’argent, que van assolir les cadets femenines.
En ambdós casos els equips van aconseguir l’ascens a la
màxima categoria. A més van arribar a les semifinals del
Campionat d’Espanya.
L’equip de jugadores júniors estava format per Geni
Carrascosa, Núria Martínez, Meritxell Marcos, Alícia
Massey i Vanessa Basora, i l’equip cadet femení el formaven les jugadores Núria Martínez, Meritxell Marcos,
Vanessa Quintín i Vanessa Basora.
Dels diferents campionats oberts del club un dels que despertava més interès era l’Open Juvenil de Tennis Rossignol
que tenia lloc el mes de juny i que l’any 1993 va arribar a la
seva tercera edició. El fet que aquest torneig tingués la capacitat de concentrar en un únic campionat les cinc categories
existents entre els vuit i setze anys comportava un índex de
participació molt elevat. Aquell any es va arribar a una participació de 760 joves dels dos sexes repartits en cinc categories: benjamí, aleví, infantil, cadet i júnior. El nostre club hi va
participar amb un total de cinquanta joves tennistes, alguns
dels quals van arribar a les finals i semifinals.
En aquest any la tercera edició de l’Open Juvenil de
Tennis Rossignol va arribar a la xifra de 750 participants
d’ambdós sexes entre els vuit i els divuit anys, i classificats
en cinc categories: benjamí, aleví, infantil, cadet i júnior.
El CT Manresa va organitzar, el 1994, un campionat
d’Espanya de tennis en la categoria cadet femenina durant
el mes d’agost. Amb motiu d’aquest fet va redactar un dossier informatiu, que va trametre a uns tres-cents clubs de
tot el territori nacional, i que tenia els apartats següents:
1. Presentació del campionat
2. Informació general del torneig
3. Informació dels responsables

Cartell del Campionat d’Espanya de Tennis, categoria cadets femenines, de 1994.

4. Informació detallada d’inscripció, signatura, sorteig
i hotel assignat durant el campionat
5. Bases del campionat
6. Guia de serveis
7. Full d’inscripció
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Per equips, l’equip júnior masculí format per Jordi
Marcos, Josep Saló, Ignasi Cots, Josep Cots, Albert Pijuan i
Miquel Sanchís va mantenir la categoria d’argent del
Campionat de Catalunya, així com l’equip infantil, que
també va mantenir la categoria d’argent dels mateixos campionats amb Miquel Sanchís, Salvador Haro, Josep Badal,
Eduard Bonet, Francesc Xavier Pi i Valentí Reguant.
L’equip femení infantil també va mantenir la categoria,
però en or, amb Núria Puigdellívol, Anna Hernández, Alba
Gamell, Anna Angla, Ariadna Junyent i Estefania Ramos.
Les veteranes júniors majors de 35 anys van aconseguir
l’ascens directe a la màxima categoria d’or en el
Campionat de Catalunya. L’equip el formaven Pilar
Herms, Maria Carme Iglesias, Flora Buxó, Dolors Gómez,
Montserrat Moll, Karen Euler, María José Morales, Anna
Maria Rius, Maria Àngels Bastardes i Dolors Aranda.
En el rànquing del Club destacaven tennistes com Jordi
Matamala, Eveli Aguado, Jordi Marcos i Josep Saló.
També cal destacar Marc Villegas i Daniel Quintana, entre
altres, en la categoria masculina, i Núria Martínez,
Vanessa Basora, Vanessa Quintín, Meritxell Marcos i
Alícia Massey, entre altres, en la categoria femenina.
El CTM va ser la millor entitat esportiva manresana de
l’any 1994 en el marc del vint-i-cinquè aniversari de la Nit
de l’Esportista de Manresa, que va organitzar l’Associació
La Salle.
A banda de les tradicionals activitats esportives que el
Club feia al llarg de l’any, hi va haver una col·laboració
amb el gimnàs Gimbe per fer-hi estades esportives, de
finals de juny a la primeria de setembre.
També, i per setena vegada consecutiva, van tenir lloc a
les nostres pistes les estades esportives municipals, amb
més de quatre-cents participants.
Dels actes esportius més destacats de l’any 1996 cal ressaltar la participació dels equips masculí i femení del Club
als campionats d’Espanya en la categoria C i la participació en els campionats de Catalunya per equips de les diferents categories, des d’alevins fins a veterans sèniors de

El billar ha estat una activitat social que ha fomentat les relacions personals entre socis.
Demostració del mestre Parés.

Del 7 al 14 d’agost es va poder gaudir a les nostres pistes del millor tennis femení nacional d’aquesta categoria
en el qual també hi van participar jugadores del Club.
Un quadre individual de 128, amb la participació de 92
jugadores, i un quadre de dobles, amb 22 parelles, varen
reunir les millors figures de les diferents federacions nacionals, que varen oferir un alt nivell tennístic. Hi van participar en representació del club les jugadores Núria Martínez
(que va arribar a la final de dobles), Vanessa Basora, Txell
Marcos, Ariadna Junyent, Mariona Puigdellívol, Vanessa
Quintín, Núria Puigdellívol i Alicia Massey.
També es van fer al llarg de l’any les activitats esportives tradicionals, com els campionats socials de tennis i de
frontennis, el Màster 94, el Circuit Anella, l’Open
Juvenil (antic Rossignol), el campionat Pares i Fills, el
Comarcal del Bages, les Sis Hores de Frontennis Tardor, el
campionat del “15” i, per primera vegada, el trofeu Billar
Tardor 1994.
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més de cinquanta anys, que inclouen infantils, cadets,
júniors, absoluts, veterans més grans de trenta-cinc anys i
veterans més grans de quaranta-cinc anys.
D’entre les principals fites esportives de l’any 1995 cal
destacar l’ascens a la màxima categoria d’or en el
Campionat de Catalunya júnior masculí per equips veterans majors de 35 anys amb l’equip format per Joan
Cornet, Vicenç Sanchís, Enric Rubio, Llorenç Domingo,
Roc Casas, Vicente Hernández, Amadeu Pijuan, Josep
Mesalles, Pere Muxí, Josep A. Sánchez, Pere Massegú,
Josep M. Marcos, Josep M. Saló i Gerard Pérez.
També l’equip absolut del Club va quedar campió de
Catalunya en la categoria de bronze, amb Albert Pijuan,
Jordi Marcos, Albert Martínez, Valentí Cots, Pere Cots,
Eveli Aguado i Pere Anton Gener.
Els diferents esdeveniments esportius que es feien a les
pistes de l’entitat continuaven gaudint de molta participació. Així, en aquest any 1995 el V Open Juvenil Tous va
acollir la participació de 534 tennistes; al quinzè Obert del
Bages 1995 hi van participar 128 jugadors en la fase prèvia i 64 jugadors a la fase final en les dues categories,
femenina i masculina.
En el rànquing destacaven en aquest any Pere Antoni
Gener, Eveli Aguado, Valentí Cots, Josep Antoni Sánchez,
Albert Martínez, Albert Pijuan, Vicenç Sanchís, Francesc
Xavier Case, Pere Cots, Jordi Marcos en homes, entre
altres, i Núria Martínez, Vanessa Basora, Meritxell
Marcos, Ariadna Junyent, Estefania Ramos, Anna Angla,
Judith Saus, Mariona Puigdellívol i Núria Puigdellívol en
dones, entre altres.
La secció de futbol sala va acabar la seva primera temporada participant en tres campionats; dos a Sant Joan de
Vilatorrada (Torneig de Primavera i d’Hivern) i un al pavelló del Pujolet. Els components de l’equip de futbol sala del
club en aquesta primera temporada van ser David Augé,
Valentí Cots, Toni Valentí, Anjo Valentí, Miquel Villegas,
Antoni Trench, Albert Martínez, Pep Saló, Ignasi Ribera,
Àlex Pintado, Dani Quintana, Jordi Mominó i Carles Riba.

EL CIRCUIT ANELLA
Els orígens
La popularització del tennis, a partir dels anys setanta, va
fer-lo més important. Es van construir moltes pistes a diferents indrets del país i va augmentar el nombre de jugadors. A més dels que ho feien de forma amateur hi havia
molts altres que el practicaven en l’àmbit de la competició.
Calia crear alguns tornejos que permetessin competir l’elevat nombre de jugadors que anaven apareixent als diferents clubs i també la competició entre ells i amb altres
jugadors internacionals, ja que només podien arribar als
tornejos oficials aquells jugadors que tenien punts suficients per figurar al rànquing de l’ATP.
Per això, imitant altres campionats que havien aparegut a diferents indrets de l’Estat, a primers dels anys vuitanta van sorgir a Catalunya els circuits Anella de
Catalunya, a mig camí de l’esport de la màxima elit i l’esport amateur. Aquests campionats es van convertir l’any
1986 en el circuit Barcelona 92 i el 1988 van recuperar la
denominació original de Circuit Anella de Catalunya, que
es va disputar en quatre ciutats diferents. La competició
era un circuit satèl·lit de l’ATP.
L’any 1988 el Club va organitzar per primera vegada
aquest campionat de tennis internacional, del 21 al 27 de
març, amb el nom de Primer Circuit Bitter Cinzano 88. La
competició també es va dur a terme al Tennis Club
Badalona, al Club Tenis Mollet i al Cercle Sabadellenc
1856, els mesos de març i abril.
El president de la Real Federación Española de Tenis,
Sr. Agustí Pujol, escrivia: “La celebració d’aquest torneig
suposarà per la ciutat de Manresa la possibilitat de viure en
el seu propi ambient i en les seves magnífiques instal·lacions
una competició internacional d’aquest calibre, amb la presència de destacats jugadors nacionals i estrangers que lluitaran per l’adquisició d’uns punts que els suposi pujar nous
escons al ranking mundial.” (Pilota de Set, any 1988)
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Imatge del primer campionat del Circuit Anella de l’any 1988.

Imatge del segon campionat del Circuit Anella, any 1989.

Aquest circuit va substituir l’Open Ciutat de Manresa,
que aleshores era l’esdeveniment esportiu més important
que organitzava el CTM.
Segons consta a la revista del Club, “la celebració d’aquest torneig ha suposat al nostre club i a la ciutat de
Manresa, la possibilitat de viure uns dies d’intens ambient
de competició internacional de tennis, d’un ressò de primera categoria”.
Entre els principals caps de sèrie van destacar els números 84 i 121 del rànquing d’aquell any, Paul Vojtisek i
Eduardo Masso.
Van prendre-hi part 215 jugadors de vint països diferents, i després de la celebració de diverses fases prèvies
la final la van disputar Peter Pfannkoch, alemany, i
David Engel, suec, i la va guanyar el primer. La final de
dobles va ser per a la parella formada per Mark
Koevermans i Ralph Kok.
L’any següent, 1989, es va celebrar el II Circuit Bitter
Cinzano que va tenir lloc els mesos de març i abril a les

quatre ciutats que ja havien participat l’any anterior, és a
dir, Manresa, Sabadell, Badalona i Mollet. Hi van concórrer 235 tennistes de 26 països diferents.
Les primeres competicions del Circuit
A partir del tercer any, i per criteris comercials, la marca
de begudes que donava suport al Circuit abandona el
patrocini, per la qual cosa el nom del campionat esdevé
Circuit Anella de Catalunya, seguit de l’any de celebració.
Aquell va ser un any una mica difícil perquè semblava que
el circuit es refredava, ja que els clubs que s’hi van comprometre no van presentar els dossiers que havien de facilitar per potenciar el torneig.
En el quart Circuit Anella, el Club Tennis Mollet, que
havia participat en l’organització dels tres primers tornejos, va deixar el seu lloc a l’Atlètic Terrassa Hoquei Club.
El nombre d’inscrits d’aquell any va superar els tres-cents
jugadors de 27 països diferents.
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En el cinquè Circuit Anella, de l’any 1992, el CT
Manresa va acollir, per primera vegada, l’última fase del
Circuit o Màsters, a la qual només tenen accés els jugadors
que han assolit els millors resultats en els tres tornejos previs
que s’han fet a les altres ciutats del circuit, concretament els
vint-i-quatre jugadors que més punts acumulen durant les
tres setmanes anteriors en l’apartat d’individuals i entre les
vuit millors parelles de dobles. El campió va ser Germán
Puentes i el finalista, David de Miguel. Els campions de
dobles van ser la parella formada per Andrea Gaudenz i
Federico Mordegan, que van enfrontar-se a Eddy Bank i Tim
Blondeel.
Al llarg dels cinc anys del torneig van passar-hi jugadors de la categoria de Pato Clavet, Marc Rosset, Carles
Costa, Frederic Fontag, Germán López, Cristiano Carati o
Marc Kovermans, entre altres.
L’edició del setè Circuit Anella de Catalunya 94 del
Circuit ATP va comportar de nou que el Club fos la seu de
la fase final del torneig o Màsters, en què Àlex López
Morón va guanyar Mikael Tillstrom, que va ser campió de
dobles amb Martin Renstrom; ambdós van derrotar David
Salvador i Àlex López Morón. L‘any següent les nostres
instal·lacions van acollir el Circuit, amb un gran nombre de
participants. En aquests anys el pressupost de la competició era aproximadament de dos milions de pessetes, un
40% dels quals anava destinat a premis en metàl·lic.
En cada una de les edicions també hi participaven jugadors del Club Tennis Manresa, inscrits en la fase prèvia.

Final del 15è Circuit Anella a les pistes del club, entre Richard Gasquet i Marc Marco.

L’edició del Regió7 del 5 de març de 1997 destacava
aquesta commemoració:
“Un any més, i ja en són deu, el CT Manresa tornarà a acollir un dels tornejos del Circuit Anella de Catalunya, concurs
internacional de tennis puntuable per a l’ATP [...]. El present
Circuit Anella forma part del calendari de circuits satèl·lit, que
són la base de futurs grans tennistes d’arreu, els quals els aprofiten per sumar punts ATP abans de possibles participacions en
el Gran Prix.”

Del desè al divuitè
L’any 1997 tingué lloc la desena edició del Circuit Anella
de Catalunya, torneig internacional de tennis ATP. Com
deia l’editorial de la revista Pilota de set:

En aquell moment a Espanya se’n disputaven nou: a
Mallorca, Múrcia, Madrid, Cantàbria, el Circuit Orysol al
País Valencià, el Circuit del Nord a Galícia, el Circuit
Catalunya (a Barcelona, Terrassa, Castelldefels i
Vilafranca), el Circuit Artiac (a Vic, Balaguer, Lleida i Reus)
i el Circuit Anella de Catalunya (a Sabadell, Badalona,
Manresa i Terrassa).

“Deu anys d’història i experiència consolidada en l’organització
d’un torneig a nivell internacional no és un simple tràmit, ni tan sols
una activitat important. És sens dubte un repte i una fita aconseguida que mereix el més ampli reconeixement.”
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Durant aquest segon quinquenni del torneig hi van passar jugadors de la categoria d’Alberto Berasategui, Àlex
Corretja, Carles Moyà, Tomàs Carbonell, Joan Gisbert,
Andrea Gaudenzi i Magnus Gustafsson, entre altres.
A l’onzè Circuit el Club va acollir de nou la prova final
o Màsters. En va resultar guanyador Òscar Serrano, que
va derrotar Jordi Mas. Els campions de dobles varen ser la
parella David Salvador i Jairo Velasco, que van vèncer
Jordi i Marcos Roy.
El dotzè Circuit representà l’acomiadament de Josep
Pallàs Sala que, des del primer torneig, n’havia estat el
director. A la tretzena edició el va substituir Montserrat
Moll Carpinell.
El quinzè Circuit va portar de nou al CTM la competició dels Màsters. Richard Gasquet va guanyar Marc
Marco, i en dobles Carles Rexach i Gabriel Trujillo van
guanyar la parella Ferran Ventura i Marc Fornell.
En el tercer quinquenni han participat al circuit jugadors de la categoria de Marat Safin, Juan Carlos Ferrero,
Jordi Burillo i Marc Fornell, entre altres.
El 2004 es va fer per primera vegada una avantfase a
les instal·lacions de la Federació Catalana de Tennis (FCT)
a Cornellà, que donava la possibilitat de jugar a tots els
jugadors que ho volguessin, als qui oferia aconseguir el
Wild Card (la invitació) per entrar directament al circuit.
Com a curiositat cal destacar que aquest any, i per primera vegada en disset edicions, per culpa del mal temps i
les glaçades durant els tres dies de la fase prèvia, es va
haver de jugar a les pistes de terra sintètic.
L’any 2005 el Club ha cedit de nou les seves
instal·lacions per fer-hi el divuitè Circuit Anella de
Catalunya, la fase prèvia del qual s’ha disputat dels dies 11
al 13 de març i des del 14 al 20 del mateix mes ha transcorregut la fase final, que acabà amb la victòria de
Mariano Albert sobre Alejandro Vargas.

Quadre estadístic. Resum de les eliminatòries per clubs
del Circuit Anella, 1988-2005.
1a

2a

3a

4a

5
4
5
4
0

4
4
5
5
0

5
3
4
5
1

4
4
4
4
2

Màsters
Tennis Club Badalona
Atlètic Terrassa HC
Cercle Sabadellès
Club Tennis Manresa
Club Tennis Mollet

Com queda recollit en la revista Pilota de Set, número 16:
“Cal ressaltar dos aspectes importants referents als circuits
Satèl·lit. El primer és que Espanya s’ha convertit en el decurs
d’aquests últims anys en el principal país del món, com a organitzador d’aquests tornejos, amb l’organització a més de tres
tornejos de Gran Prix, Godó Barcelona, Marbella i València, i
amb un Challenger Sèrie a Segòvia. El segon, és que hi han participat jugadors que en aquell moment no eren coneguts pels
seus noms dins del món del tennis, però que van ascendir amb
els seus primers punts de l’ATP, en algun d’aquests circuits, i
avui són aquí, entre els millors, i alguns d’ells entre els de l’elit
mundial.”
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ACTES ESPORTIUS
A principis de l’any 1996 el CTM va rescindir el contracte que tenia amb Fit-Sport Consulting que gestionava l’escola de tennis des de feia quatre anys. La marxa d’algunes
jugadores cap a altres clubs de Barcelona i Sabadell,
alguns desacords sobre el funcionament general i l’estancament dels nois i noies van comportar que la Junta decidís acabar la relació que tenia amb aquesta empresa.
Per fer funcionar l’escola, durant el curs 1996-97, la
junta va responsabilitzar els monitors del club, amb la
direcció de Pere Muixí.
L’escola de tennis va establir contactes amb l’escola
internacional de tennis Top Team (Escola Bruguera), que
dirigia Lluís Bruguera, amb l’objectiu de rebre’n l’assessorament. Es preveia que la nova orientació faria augmentar
la tècnica dels monitors i que seria també, un estímul per
als alumnes de l’escola del Club, sobretot per als de competició.
El CT Manresa va participar en nombroses activitats
esportives al llarg del bienni 1996-97 i va obtenir uns
quants resultats. Cal destacar-ne com a principals el manteniment de la categoria de l’equip cadet femení A, format
per Núria Puigdellívol, Estefania Ramos, Alba Gamell,
Meritxell Saus, Eva Junyent, Meritxell Pujol i Núria

Organigrama de l’Escola de Tennis
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Escola de tennis del curs 1997-98.

Gómez. També destaca el resultat de l’equip masculí A júnior
que va mantenir la categoria d’argent contra el Sícoris Club
de Lleida, al qual va guanyar l’equip format per Albert
Pijuan, Valentí Reguant, Marc Villegas, Miquel Sanchís, Sergi
Bo, Salvador Haro, Marc Torras i Eduard Ballús.
Amb l’objectiu de donar a conèixer el Club a la ciutat
durant la fira de Sant Andreu, el novembre de 1997, es
van instal·lar quatre pistes de minitennis a quatre places de
la ciutat (Sant Domènec, Om, Europa i Major). També es
va participar en el Campi qui Jugui d’aquell any amb la
instal·lació d’una pista de minitennis.

La memòria de les activitats esportives d’aquell any ressaltava el gran èxit del X Circuit Anella, el VII Open Juvenil
Tous, amb la participació de 427 jugadors; el XXVII Open
del Bages, amb la participació de 64 jugadors a la fase
final masculina i 32 a la fase final femenina, el II Torneig
de futbol sala i el I Torneig Universitari, amb la participació de 42 jugadors.
Quant a les activitats socials destaquen la creació d’activitats de jocs de taula i els campionats de canastra, parxís i escacs.
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El Club ha volgut donar a conèixer el tennis a la ciutat per mitjà de molts actes.
Vista de pistes de minitennis a la plaça de Sant Domènec durant l’any 1997.

El CT Manresa va ser, el 1997, campió intercomarcal
absolut de tennis 7a Regió amb un equip format per
Albert Martínez, Vicenç Sanchís, Daniel Quintana, Pere
Massegú, J. A. Sánchez, Enric Rubio, Toni González,
Gerard Pérez, Joan Cornet i Josep Mesalles. També va
participar en els campionats de Catalunya per equips en
les diferents categories i en altres trofeus, com el Luís
Arilla (júnior), J. M. Bofill (absoluts), Joan Antoni
Samaranch (infantil), Joan Ventura (cadet), Carme Perera
(veteranes majors de 35 anys), Pilar Barril (femenines
majors de 40 anys), M. Josep de Riba (femenines majors
de 50 anys) i Emili Martínez (veterans majors de 45 anys)
on el CTM va obtenir el títol de campió de Catalunya en
la categoria de bronze.
L’equip que va aconseguir pujar de categoria estava format per Pere Massegú, Gerard Pérez, Llorenç Domingo,
Josep Saló, Vicenç Sanchís, Vicenç Hernández i Pere
Muxí.

Cartell del setè Open Juvenil Tous de 1997.

Cal destacar també l’equip infantil, que aquest any va
ser campió intercomarcal infantil contra el Berga Tennis
Club, l’Associació Tennística de Balsareny i el CT Navàs.
L’equip el formaven Óscar Ramos, David Pi, Oriol Majós,
Ferran Mayordomo, Xavier Soler, Estanis Nadeu, Jordi
Viladrich, Ramon Prunés, David Martínez, Josep Guitart,
Miquel Carmona i Moisès Obiols.
Altres activitats esportives també tenien un bon nombre de socis que les practicaven.
El gimnàs que s’havia inaugurat el 1995 oferia diferents
aparells de musculació, bicicletes estàtiques, sala d’aeròbic

76

LA PLENITUD (1996-2005)

i altres aparells per posar-se en forma. Al llarg de la setmana es feien diferents activitats que gaudien d’una gran
acceptació, com programes de peses, classes de manteniment i classes d’aeròbic, entre altres.
El billar va crear una comissió que es cuidava dels diferents aspectes d’aquest esport i organitzava diferents tornejos per als seus jugadors, amb altres equips de la ciutat
i entre els associats.
També es van fer diferents cursets de natació, aprofitant les millores que s’havien fet a les instal·lacions aquàtiques del club.
L’equip de futbol sala va participar al Torneig d’Hivern
de Sant Joan, en què va ser eliminat en els quarts de final,
i en el II Torneig de Futbol Sala Estiu 97, fet a Manresa.
Hi van participar vuit equips manresans i el nostre Club
va quedar en segona posició.
A més dels tradicionals campionats, com el Circuit
Anella, l’Open Tous, l’Obert del Bages i el segon Torneig
Universitari, l’any 1998 es va disputar el XV Circuit
Juvenil d’Estiu, amb vuitanta participants.
Pel que fa als resultats de l’any, cal destacar que el
CTM va ser campió infantil en l’Interclubs Egara i campió
en la categoria sènior de majors de 40 anys de les comarques d’Osona, Berguedà i Bages.
L’equip infantil va estar format per David Pi, Oriol
Majós, David Quintín, Lluís Soler, Xavier Soler, Eduard
Nadeu, David Martínez i Damià Purtí mentre que l’equip
senior el formaven Josep A. Sánchez, Manel Torrades,
Joan Cornet, Enric Rubio, Roc Casas, Josep Mesalles i
Vicenç Sanchís.
En el rànquing de l’any van destacar Toni González,
Albert Martínez, Roc Casas, Josep A. Sánchez, Albert
Pijuan, Ivan Serrano, Oriol Majós, Lluís Sepúlveda, Pere
Cots, Pere A. Gener, Eveli Aguado i Dani Quintana en
homes, i Anna M. Piña, Pepita Sivila, Loli Gómez, Vanessa
Basora, Núria Martínez, Alba Gamell, Eva Junyent,
Meritxell Saus, Núria Salvans, Rosa Espinalt, Carme
Espinalt i Ester Barranco en dones.

Entrenadors i monitors: Albert Martínez, Miquel Villegas,
Daniel Quintana, Pere Muixí, (x).

Dels resultats esportius de l’any 1999 cal subratllar el
campionat de Catalunya que van aconseguir els veterans
majors de 45 anys, les sortides internacionals de jugadors
i jugadores a França i Anglaterra, la participació de més
de cinc-cents jugadors en l’Open Juvenil Tous i el dotzè
Circuit Juvenil d’Estiu 99.
L’equip de veterans que va pujar a la categoria d’or
estava format per Enric Rubio, Pere Massegú, Josep A.
Sánchez, Vicenç Sanchís, Gerard Pérez, Josep M. Saló.
Vicenç Hernández, Josep M. Marcos, Llorenç Domingo,
Miquel Villegas i Pere Muxí.
En aquells anys van destacar com a jugadors Ivan
Serrano, Albert Martínez, Pere A. Gener, Albert Pijuan,
Daniel Quintana i Eveli Aguado, entre altres, en l’equip
absolut masculí, i Núria Martínez i Vanessa Basora, en
l’absolut femení. Ester Barranco i Montserrat Moll van
destacar en sènior de majors de 35 anys i Carme
Espinalt, Flora Buxó, Lluïsa Sarrate i M. José Moll en
veteranes.
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Jugadors i jugadores de diferents categories que participen
en les nombroses competicions en què el club participa cada any.
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El grup de frontennis continuava amb les seves partides
diàries i els seus campionats socials, com l’absolut, que ja
passava per la trenta-dosena edició. Ramon Cornet, un
dels jugadors, recollia en la revista Pilota de Set la particularitat d’aquest esport i del seus practicants en l’article
“El frontó és més que un club”:

ASPECTES SOCIALS
El 1996 continuava un problema amb el nom del Club,
que ja s’havia donat temps enrere. La denominació Club
Tennis Manresa no es podia utilitzar perquè amb anterioritat “Pistas y deportes” (CT Manresa-Tres Sets) havia
sol·licitat ja aquest nom i, per això, va caldre presentar
una demanda judicial per esbrinar si hi havia alguna solució. El problema va ocórrer perquè el CTM no va registrar
el nom quan es va constituir, l’any 1964.
A finals de 1996 l’estadística d’altes de socis presentava un equilibri amb la de les baixes. Però cal destacar que
en els últims cinc anys s’havien produït 321 altes de nous
socis, “això sens dubte provoca una renovació general de
la massa social del Club. Actualment existeix una major
activitat de socis, provocada per les noves incorporacions
dels últims anys, que per norma general fan ús continuat
de les instal·lacions” (Acta del 7 de gener de 1997).
Al llarg de l’any 1997 el litigi pel nom va continuar i va
esdevenir un tema recurrent en moltes reunions de la Junta
i de l’Assemblea.
La Junta acabava el seu mandat i calia fer eleccions.
Com que no es van presentar candidatures, el president
Josep M. Marcos i part de la seva junta van decidir continuar, però van considerar convenient per a la dinàmica de
l’entitat crear comissions complementàries a la Junta per
als diferents serveis i seccions. Analitzant les comissions
que va crear l’Assemblea del 8 d’abril de 1997 es veu com
el club ha anat transformant i ampliant els seus objectius
esportius i socials.
Les comissions van ser les següents: frontennis, matrimonis, billar, veterans, socis femenins, futbet, maratonians, social (festes), escola de tennis, defensor del soci,
gimnàs, jovent, jubilats i comissió consultiva.
La Junta es va organitzar en tres àrees diferents: la
comissió social, l’econòmica i l’esportiva. Cada una d’aquestes àrees es podia desglossar en diferents comissions.

“Es tracta de gent molt gran, de socis molt antics, quasi fundadors del Club que es consideren una mena de confraria laica,
amb un lligam que uneix tots els seus membres. Quin és aquest
lligam? Evidentment, una bona part el constitueix la pràctica de
l’esport, però un altre de molt important és la convivència obligada durant l’estona que s’ha d’esperar mentre quatre dels seus
companys fan la partida, limitada a onze punts. Mentre dura
aquesta espera es parla de tot, es discuteix, es critica, i de tant
en tant s’esbronca els jugadors quan erren una pilota.
És una autèntica tertúlia que s’interromp en el moment d’entrar en joc, però que reprenen els que els toca descansar.
Aquesta convivència al llarg del temps crea una amistat que
troba la seva continuïtat fora de la pista del frontó. D’aquí va
néixer el cèlebre dinar de la Magarrufa, on es nomena un magarrufo d’or, per votació de tots els presents, que teòricament ha
de representar durant tot l’any els interessos dels frontennistes.”

També el CTM es va fer càrrec de l’escola de tennis del
Club Tennis Navarcles.
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Totes aquestes obres les van finançar INDESA per mitjà
dels diners obtinguts dels terrenys al costat de l’Eix, expropiats.
També es va signar un conveni de col·laboració amb el
Centre de Normalització Lingüística de Manresa amb
l’objectiu de catalanitzar el funcionament del Club.
A l’Assemblea de 1998 es va fer una anàlisi detallada
de l’evolució i les característiques del col·lectiu social.
D’aquesta anàlisi cal destacar que el nombre de socis en
aquell any era de 622 i que malgrat haver-se produït el
considerable nombre de 115 altes, respecte dels anys anteriors també s’havia produït un augment molt significatiu
de les baixes, en concret 199, la qual cosa representava
una pèrdua de 84 socis.
Del total de socis 426 eren homes i 196 eren dones. Pel
que fa a les edats la majoria de socis es concentrava en la
franja de quaranta a cinquanta anys, mentre que les edats
més joves eren les més minoritàries. També es detectava un
increment progressiu de les persones que entren a formar
part del col·lectiu de jubilats. Quant a professions, es
detectava un bon nombre d’estudiants i comerciants.
Respecte a les causes de les baixes, una bona part eren
per motius d’estudis, mèdics o de salut i, sobretot, per la
no utilització de les instal·lacions.
Es van buscar diferents propostes i alternatives per fer
augmentar el nombre de socis però l’Assemblea va aprovar no establir quotes temporals a l’estiu, com s’havia fet
els anys anteriors.
L’Assemblea també va aprovar aplicar una “quota de
fidelització” a aquells socis majors de vuitanta anys i que
portessin més de vint-i-cinc anys en el club. Van complir
aquesta condició els associats següents: Rossend Boix
Güell, Beatriu Cortés Tomàs, Ramon Llatjós Planas,
Esteve Marsal Novoa i Jesús Morta Montanyà.
L’Assemblea també va aprovar la proposta d’obres que
va presentar la Junta i que feia referència a la reparació del
terra i la il·luminació del frontó, la xarxa elèctrica de terres
i el condicionament de les dutxes dels vestidors. Totes

La piscina i els cursets de natació han estat una de les activitats
que han atret més infants a les instal·lacions del club.

Quant a la millora de les instal·lacions aquest any es
van col·locar para-sols i cadires al recinte de la piscina, es
van fer obres de manteniment general a les pistes, es va
renovar i adequar la instal·lació elèctrica i es van fer millores informàtiques.
Amb l’objectiu d’ampliar el nombre de socis es continuaven oferint quotes temporals per als mesos d’estiu,
també es van oferir quotes als universitaris i una proposta
de col·laboració amb la Universitat Politècnica de
Catalunya.
Aquest any es van cobrar les indemnitzacions per l’expropiació d’una part dels terrenys del Club a causa de la
construcció de l’eix Transversal. L’entitat va rebre més de
cinc milions de pessetes, que es van destinar a la renovació
del sostre de l’edifici social, que presentava degoters, i a la
reparació de la pista central de tennis, “que es troba impracticable després que hagin afectat les arrels de pins que es troben prop del fons de la pista i han aixecat el paviment de
superfície de la pista.” (Acta del 7 d’octubre de 1997).
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representant cap sacrifici econòmic, i el club podria beneficiar-se d’aquest previsible marge de tresoreria que serviria
per poder mantenir un equilibri econòmic i per poder efectuar algunes inversions.” (Acta del 19 de març de 1999).
L’Assemblea també va aprovar aplicar unes quotes
específiques i millorades per a totes les persones de vint-itres a vint-i-cinc anys, ja que eren les edats de les quals hi
havia menys socis. Els socis que tinguessin aquestes edats
i que acreditessin la condició d’estudiant, aturat o una
altra condició especial pagarien la quota de sènior reduïda, que valia 4.261 pessetes.
El grup de socis del Tennis Manresa que des de feia
anys jugaven partits mixtos entre matrimonis va realitzar
una sortida cultural i gastronòmica a Barcelona i a
Salomó. A la primera ciutat es va aprofitar per visitar el
Palau de la Generalitat, el Saló del Tinell, la ciutat romana del Museu d’Història de la Ciutat i una exposició
sobre els Àustries. La segona part va ser una calçotada a
Salomó.
El grup des d’aquell moment ha fet diferents sortides
culturals a molts indrets del país com Tarragona, Vallbona
de les Monges o Vic, entre altres. Cada sortida ha acabat
amb una calçotada.
El club feia estades esportives durant l’estiu alhora que
continuava cedint les instal·lacions a altres entitats, com el
Gimbe o l’Ajuntament de Manresa.
Aquesta relació del CTM amb les institucions i entitats
esportives de la ciutat es va manifestar una vegada més
aquest any. Al nostre Club li va tocar organitzar la Nit de
l’Esportista de l’any 2000, que és un acte destinat a premiar els millors esportistes, entitats, entrenadors, directius, etc. de la nostra ciutat. El club va cedir aquest honor
a l’entitat Bàsquet Manresa, que ho va demanar perquè
celebrava el seu cinquantè aniversari.
Finalment, en 1999 es va condonar el préstec pendent
del Consejo Superior de Deportes, de data 13 de juliol de
1965, amb un import principal de 2.693.832 pessetes, més
els interessos que pujaven a més de set milions.

Durant els mesos d’estiu el club ofereix als seus associats la possibilitat
que els fills hi facin estades esportives on, a més de la pràctica del tennis
i altres esports, fan tallers i altres activitats.

aquestes millores s’anirien fent progressivament i en funció
de les possibilitats econòmiques del Club. A principis de
novembre van començar les obres de renovació del frontó.
Durant aquest any el Club va sol·licitar la declaració
d’entitat de caràcter social, fet que li permetia quedar
exempt de l’IVA. Finalment l’entitat va obtenir aquesta
exempció fiscal al quart trimestre del 1998.
El nom del Club continuava portant cua, i, malgrat que
la sentència va ser en part favorable, encara hi va haver un
recurs dels dos clubs en litigi, la qual cosa va allargar el
procés un any més.
L’Assemblea de 1999 va aprovar, seguint els acords que
havien adoptat tots els clubs inscrits en la Federació
Catalana de Tennis, incloure l’IVA a la quota anual:
“D’aquesta forma el soci seguiria pagant el mateix, no
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NOUS ESPORTS
Aquest any es decideix construir dues pistes de pàdel. La
proposta de construcció les ubicava a la zona adjunta a la
pista número tretze:
“La proposta d’aquesta nova activitat podria suposar un
nou al·licient i nova entrada de socis al Club. A més, pot ser una
activitat complementària per a socis que actualment juguen a
tennis, pot ser una activitat vàlida per a descongestionar la utilització de pistes de terra batuda en hores de màxima utilització.” (Acta del 27 de juliol de 1999)

Aquestes noves instal·lacions es van inaugurar el 8
d’octubre del 2000 amb diferents partits de pàdel entre
jugadors del club i un partit d’exhibició, amb la presència
d’Emilio Sánchez Vicario (campió de tennis), Roby
Gatiker (campió del món de pàdel els anys 1992, 1994,
1996 i 1998), Cristian Gutiérrez (campió de pàdel 1998) i
Rafael Lozano (campió de Catalunya 2000).
Dins dels actes d’inauguració d’aquest nou equipament, el 6 d’octubre va haver-hi un concert de música de
cambra a càrrec del Quintet Bacus.
Per promocionar el nou esport entre els socis de l’entitat es van fer ofertes i un primer torneig adreçat als socis.
Per a la Junta “la demanda de tennis s’ha estancat o ha
baixat. Arreu s’ofereix una oferta esportiva polivalent i
complementària. En la majoria dels casos el pàdel ha tingut èxit i va augmentant l’interès per practicar-lo. Des de
l’agost el tenim a Manresa i no crec pas que sigui un foc
d’encenalls com al seu dia va ser l’esquaix” (entrevista a
Josep M. Marcos, Pilota de set, novembre 2000).
Aquest any va tenir lloc el vintè Open del Bages. Aquest
torneig s’havia creat l’any 1970 amb la finalitat d’incentivar els jugadors locals i de donar sortida als interessos dels
tennistes de la nostra comarca. A partir de 1974 ja hi van

Inauguració de les pistes de pàdel, l'any 2000, amb la presència dels representants del
CTM, Josep M. Marcos, Carles Planes i Joan Noguera; el regidor d'Esports Josep Empez
i els jugadors Cristian Gutiérrez, Roby Gatiker, Rafael Lozano i Emilio Sánchez Vicario.

començar a prendre part
jugadors de tot l’Estat i
això va fer que a partir
de 1987 es convertís en
un torneig de l’ATP Tour.
Aquesta competició sempre ha tingut el suport i
la
col·laboració
de
l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages i de diferents cases comercials.
Entre les nombroses
activitats esportives, a les
Cartell del 20è Open del Bages de 2000
quals van participar els
diferents equips del Club durant l’any 2000, cal destacar
l’assistència al Campionat d’Espanya d’equips femenins
majors de 40 anys a Llafranc, els diferents campionats de
Catalunya en les categories establertes (els alevins van
conquerir el títol), el Campionat de Catalunya per comar-
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Equip sènior masculí. D’esquerra a dreta: (a dalt) Josep Solé, Enric Rubio,
Llorenç Domingo, Josep M. Marcos, Enric López, Gerard Pérez; (a baix) Vicenç
Sanchís, Josep A. Sánchez, Roc Casas i Vicenç Hernández.

El club ha diversificat al llarg dels anys l’oferta d’esports que s’hi poden practicar.
Imatge de l’equip de futbol sala del curs 2000-2001.

ques, el torneig Interclubs Dames Egara, el Torneig
Internacional infantil de Vercelli (Itàlia) i la participació al
Torneig Internacional de Passy (França).
L’any 2000 el Club va destacar en diferents proves. Cal
esmentar el Subcampionat de Catalunya per equips en la
categoria infantil femenina, amb un equip format per
Rosa Aligué, Gemma Ferrer, Sara Pujals, Berta Vila, Laura
Simón i Núria Morales. Aquestes quatre últimes jugadores
varen guanyar també el campionat de Catalunya per
equips alevins (trofeu Manel Orantes categoria d’or).
El CT Manresa es va adjudicar el Torneig Internacional
per equips a Vencellis (Itàlia), amb un equip format per
David Quintín, Lluís Soler (infantils) i Marc Cordobés i
Maurici Parés (alevins).
Aquest any l’escola de tennis continuava formant els
joves tennistes, tant tennísticament com personalment.
Aquell any hi va haver un total de 165 inscrits, que es distribuïen en cinc grups: grup de pretennis, 25 alumnes;

grup de minitennis, 35 alumnes; grup d’iniciació, 65 alumnes; grup de perfeccionament, 10 alumnes i grup de competició, 30 alumnes.
La majoria d’aquests alumnes participaven també en
els cursets d’estiu que organitzava el Club, ja fos a l’estada de tennis (per a alumnes de competició i perfeccionament), en els cursos intensius de tennis (per als que formen
part dels altres grups) o per mitjà de les estades esportives
(per a tots els nois i noies de 5 a 15 anys), en què se’ls
introdueix en esports com el tennis, el bàsquet, el futbol,
el beisbol, l’hoquei i la natació, entre altres.
La secció de muntanya va fer dues ascensions als
Pirineus, Posets i Taillon, la secció de frontennis, el seu
campionat social i el dinar de la Magarrufa i la del futbol
sala va participar en un torneig obert d’equips de
Manresa. A més, van dur-se a terme campionats socials de
natació i de tennis taula i alguns esportistes van participar
en diferents maratons de Catalunya.

83

DEL CLUB
TENNIS MANRESA
40 ANYS

L’equip de bàsquet del club participant al Memorial Pujolras.

La Junta Directiva del CTM que va organitzar
la Nit de l’Esportista de 2001, amb Manel Estiarte.

L’any 1995 l’equip de bàsquet del CTM va participar
per segona vegada en el IV Memorial Pep Pujolràs de bàsquet. En aquest torneig d’homenatge hi van prendre part
150 equips de cinc a set jugadors, els quals s’enfrontaven
durant 24 hores. El nostre equip va jugar contra l’equip
Joves Tirallongues, amb un resultat favorable de 22 a 12.
L’equip estava format per Pere Cano, Pere González,
Miquel Villegas, Ramon Gómez, Francesc Xavier Pi,
Jaume Ricart i Gabriel Rius.
La nova secció, el pàdel, va començar amb força i l’any
2001 ja va participar en el campionat de pàdel interclubs
Vallès 2001, a la vegada que va organitzar les segones Cinc
Hores de Pàdel, en les quals hi van participar dotze parelles,
amb la victòria final de l’equip d’Amanci Cordero i Mauri
Rius i els finalistes Pere A. Gener i Eveli Aguado.
A banda de les diferents activitats, com el billar, el parxís o la canastra, continuaven els campionats socials.
També es continuaven fent activitats festives, com la calçotada, les sortides turístiques, la revetlla de Sant Joan, la
festa de Cap d’Any i el sopar social, que servien per lliurar
premis als guanyadors del Club destacats en les diferents
competicions en què van participar.

LA NIT DE L’ESPORTISTA
També en aquest any la Junta va començar a preparar propostes d’organització de la XXXI Nit de l’Esportista 2001,
que pertocava al CTM.
Aquest acte es va dur a terme als Dipòsits Vells. Entre
altres novetats, va haver-hi un concurs de pintura esportiva, el primer i segon premi del qual van guanyar Antoni
Sala i Manel Soteras, respectivament. Manel Estiarte, que
va fer el pregó de la Nit, va rebre el premi Gegants de la
Ciutat en reconeixement a la seva trajectòria esportiva;
també es van lliurar els premis en les diferents categories.
L’acte va acabar amb un sopar i l’actuació del grup musical Gospel.
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NOVA JUNTA
El 2001 es va dur a terme el segon concert de tardor, en
els transcurs del qual es va retre homenatge al president
sortint, Josep M. Marcos, i als membres de la junta sortint. Carles Planes, el nou president del Club, va lliurar la
Insígnia d’Or del Club a l’expresident Josep M. Marcos, i
la d’Argent a Carles Soler-Casagemas, Joan Noguera i
Amadeu Pijuan. El concert va anar a càrrec de la Big Band
del Bages i Anna Mateo, que van oferir una selecció de
peces de jazz.
Dels diferents objectius de la nova Junta cal destacar:
• Finalitzar el Pla d’inversions en les instal·lacions.
• Millorar el manteniment dels edificis i dels terrenys.
• Mantenir les organitzacions dels tornejos tradicionals:
Anella, Open Bages, Open Juvenil Tous.
• Millorar i potenciar l’Escola de Tennis.
• Organitzar competicions per als altres esports del club.
• Obrir el club a la comarca.
• Redactar, amb l’Ajuntament de Sant Fruitós, un pla
parcial dels voltants de les instal·lacions del club i els
terrenys que arriben a l’eix Transversal.
• Fomentar activitats socials i culturals per als socis,
paral·lelament a les esportives.
La nova Junta va presentar les noves taules de quotes
de socis de l’any 2001, expressades ja en euros, i va proposar a l’Assemblea aplicar un increment del 3%.
El 2001 es va resoldre definitivament el conflicte amb
el nom social. L’Audiència de Barcelona va determinar que
la denominació del Club Tennis Manresa corresponia a
l’entitat i no al Club Tennis Tres Sets.

Fullet sobre la Nit de l’Esportista
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MÉS ESPORT
Durant el 2002 el CTM va guanyar el campionat intercomarcal 7a Regió, que va tenir la participació de set clubs.
L’equip estava format per Josep A. Sánchez, Toni González,
Dani Quintana i Xavier Noguera.
L’equip cadet femení va quedar campió de Catalunya per
equips en la categoria d’argent amb les jugadores Sara Pujals,
Laura Simon, Alexandra Montané, Rosa Aligué, Berta Vila,
Gemma Ferrer, Georgina Heredia i Mònica Belza. També va
ser finalista del Campionat de Catalunya cadet femení per
comarques i va participar en els diferents campionats de
Catalunya i en el Campionat d’Espanya femení de majors
de 40 anys per equips, entre moltes altres competicions.
En els campionats socials, van destacar David Pi, Jordi
Matamala, Eveli Aguado, Lluís Augé, Antoni Trench,
Cristian Gallardo, Josep A. Sánchez i Enric Rubio en competicions masculines, i Vanessa Basora, Sara Pujals, Emma
Soler, Nina Larsen, Flora Buxó, Dolors Aranda, Montse
Moll i Toni Núñez en competicions femenines.
L’any 2002 el club oferia una gran varietat d’activitats
esportives per als seus associats.
A més de les activitats establertes de tennis, com el
Circuit Anella de Catalunya, l’Obert Juvenil Tous, el
Circuit Juvenil i l’Obert del Bages, cal destacar els nombrosos campionats socials de tennis, frontennis, pàdel,
billar, parxís i canastra. També cal ressaltar les sortides del
grup de muntanya, que van pujar al pic de la Múnia i al
Bachimala; les activitats de gimnàstica, aeròbic i natació.
L’escola de tennis continuava oferint un gran nombre
d’activitats, no només per als associats (campionats
socials, estades esportives, estades de competició, entre
altres) sinó també per a Manresa (pràctica esportiva de
minitennis a la quinzena edició del Campi qui Jugui i a les
Festes de la Llum) i Sant Fruitós (diades esportives i sessions tècniques a l’institut de Secundària del poble).

L’equip de veteranes. D’esquerra a dreta: (a dalt) M. José Moll, Toni Nuñez,
Àngel Bastardes i Lluïsa Sarrate; (al mig) Montse Moll, Carme Espinalt, Anna M. Pinya,
Paquita Duque; (a baix) Anna Grané, Pepita Tugues, Flora Buxó i Loli Gómez.

Equip A de veteranes júnior. Any 2001. (A dalt) Ester Barranco,
Anna M. Pinya i Glòria Roqueta; (a baix) Rosa Espinalt, Dolors Aranda,
Loli Gòmez, Imma Augé, Carme Iglesias i Núria Salvans.
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Aquell any hi van assistir un total de 180 alumnes, d’edats entre 4 i 18 anys, agrupats en cinc grans grups: el
grup de pretennis estava format per trenta alumnes, el de
minitennis per vint-i-set alumnes, al grup d’iniciació hi
havia setanta alumnes, set al de perfeccionament i quaranta-cinc al de competició. El personal tècnic el formaven
sis monitors, un instructor i tres ajudants.
El mes de juny el CTM va signar un conveni de
col·laboració amb la Federació Catalana de Tennis.
Aquest conveni representa la consideració del Club com a
centre de referència per a la federació, per la qual haurà de
fer una tasca tècnica i formativa i a canvi rebrà ajudes en
concepte de material i d’assessorament tècnic.
L’any 2003, i amb l’objectiu d’anar millorant el serveis
que s’ofereixen als socis, s’obre el servei de fisioteràpia.
El CTM continuava organitzant els diferents tornejos
que li han donat prestigi entre els clubs de tennis de
Catalunya, alhora que els seus socis van participar en les
diferents competicions esportives de l’any 2003. Cal destacar el Sotscampionat de Catalunya de l’equip femení; el
Campionat de Catalunya per comarques, absolut femení;
el Campionat de la Lliga Terrassa Hoquei aleví femení i els
diferents campionats socials.
L’equip femení que va obtenir el subcampionat estava
format per Helena Escolà, Laura Simón, Georgina
Heredia, Anna Cudos, Gemma Ferrer, Mónica Belza i
Vanessa Basora. Aquest mateix equip femení, amb l’ajuda
de Sara Pujals, va obtenir el Campionat de Catalunya per
comarques, absolut femení.
L’equip aleví femení va quedar campió de la XI Lliga
Terrassa Hoquei, amb Estefania Lorente, Mònica Saña,
Marta Soler, Helena Martínez, Carla Tardà, Marina Ollé,
Ariadna Augé, Claudia Melcior, Ivet Parareda i Carla
Rotllan.
També les diverses seccions del Club van continuar amb
les seves activitats, com el grup de muntanya, que va ascendir la Pica d’Estats; el grup de frontennis que va continuar
amb el seu campionat social; el grup de bàsquet, que va par-

Equip B de veteranes júnior. Dretes i d’esquerra a dreta: Maria Lao, Núria Rossell, Joana
Molina, Trini Carulla, Isa Muro (capitana), Ignàsia Sunyé, Delfina Corzan i Immaculada
Serra. Agenollades, Carme Vilalta i M. Dolors Figueras.

ticipar com altres anys al Memorial Pujolràs, i els nous
equips de pàdel, amb campionats socials i d’interclubs.
L’any 2004 es van aconseguir la categoria d’argent del
Campionat de Catalunya júnior femení, trofeu Luís Arilla,
i la categoria d’argent del Campionat de Catalunya aleví
masculí, trofeu Manuel Orantes.
A l’equip júnior femení campió de Catalunya hi jugaven Sònia Corominas, Helena Escolà, Sara Pujals, Anna
Cudos, Georgina Heredia i Gemma Ferrer. L’equip aleví
que va quedar campió de Catalunya en la categoria d’argent estava format pels jugadors Sergi Areny, Marc Lluís
Vargas, Albert Codina, David Biosca, Jordi Vargas, Ferran
Gall i Dani Ollé.
El Club també va guanyar en categoria absoluta femenina i en cadets masculins els campionats de Catalunya
per equips de comarques.
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Circuit juvenil Tous, 2005.

A l’equip absolut femení que va quedar campió de
Catalunya hi van participar Sara Pujals, Sònia Corominas,
Helena Escolà, Anna Cudos, Vanessa Basora, Gemma
Ferrer i Georgina Heredia, mentre que l’equip cadet masculí va estar format per Marc Cordobés, Xavier Garcia, Arià
Areny, Sergi Areny, Manel Torras, Marc Lluís Vargas, Marc
Escolà, Francesc Forés, Sergi Alonso i Albert Gómez.
Cal destacar el triomf dels equips aleví masculí, aleví
femení i infantil masculí, que van quedar campions en la
XII Lliga Juvenil Terrassa Hoquei.
Els equips alevins estaven formats per Sergi Areny,
Marc Vargas, Albert Codina, David Biosca, Jordi Vargas,
Dani Ollé, Oriola Saló, Sergi Perramon, Àlex Soler, Albert
Gall, Marc Parareda, Adrián García, Josep Mesalles i

Ferran Gall en nois, i Estefania Lorente, Helena Martínez,
Mònica Saña, Ariadna Augé, Carla Tardà, Mònica Ollé,
Clàudia Ollé, Marta Cruz i Laura Casals en noies.
L’equip infantil masculí estava format per Arià Areny,
Manel Torras, Sergi Areny, Marc Escolà, Marc Ll.
Vargas, Francesc Forés, Sergi Alonso, Gerard Garcia,
Albert Codina, Xavier Augé, David Biosca, Ferran Gall i
Albert Grau.
També l’any 2004 amb un equip format per Marc
Cordobés, Xavier Garcia, Arià i Sergi Areny, Marc Ll.
Vargas, Marc Escolà, Francesc Forés, Albert Gómez, Sergi
Alonso i Manel Torras, l’equip cadet masculí va quedar
campió de Catalunya en la categoria de bronze del trofeu
J. Ventura.
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Equip de competició.

Aleví masculí.

Cadet masculí.

Cadet femení.

Aleví femení.
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Escola de tennis (base).

Infantil femení.

Festa Escola fi de curs.

Infantil masculí.
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EL PLA D’INVERSIONS
La tretzena Junta, la del president Planes, va programar
per a l’any 2002 un Pla d’inversions que comportava tota
una sèrie d’obres importants.
Es va fer el tancament dels terrenys pel costat de la
carretera de Santpedor, que eren propietat del club després
de la reversió dels terrenys expropiats i no utilitzats en la
construcció de l’eix Transversal; es van dur a terme les
obres de condicionament de la piscina, ja que des de feia
anys presentava greus problemes de filtració; i es va enderrocar el mur que donava a la sèquia, fet que va representar l’obertura de les pistes del club al parc de la Sèquia.
També van emplaçar-se els vestidors del personal de
manteniment, el magatzem del material de manteniment i
els vestidors dels monitors, on els primers anys hi havia
hagut els dels socis.
Es va fer una cessió a Aigües de Manresa d’una part de
terrenys que eren al costat del canal, per un període de cinquanta anys, perquè s’hi pogués construir un camí que
quedava inclòs al projecte de Via Verda de la Sèquia.
Així mateix es van fer moltes obres de manteniment, de
les quals destaquen la construcció d’un mur de formigó a
l’entrada als dipòsits d’aigua i maquinària, la reparació
d’una gran esquerda i el rejuntament de les rajoles de la piscina, a més del reforçament dels pilars del frontó que estaven molt malmesos. Es va afermar el mur de pàdel que
havia caigut com a conseqüència dels aiguats de l’any 2002.
També es van renovar les torres d’il·luminació de les
pistes u, dos i tres on es van col·locar a cada columna dos
focus de 400 W de potència, de llum blanca, amb l’excepció de la pista número u on es van col·locar tres focus a
cada columna.
Es van arrencar els pins que envoltaven algunes pistes i
la piscina, ja que les arrels les feien malbé, malgrat els
murs de formigó que s’hi van fer. Per això es van plantar
arbres nous com catalpes, magnòlies, moreres blanques,
castanyers d’Índia, laguerstrèmies, lledoners i paulònies,

Instal·lació de l’enllumenat a les pistes u, dos i tres.

que van servir per completar els que ja s’havien plantat en
anys anteriors com els avets rojos, oms de Sibèria, pins
pinyoners, pinasses, ametllers, avets del Caucas, cedres de
l’Himàlaia i del Líban, erables, sequoies, xiprers de
Lambert, desmais, oliveres, pruneres de fulles vermelles i
xiprers blaus. Les característiques dels arbres del club van
quedar recollides en els escrits de Delfina Corzan publicats
a la revista Pilota de Set.
En aquests últims temps s’han reforçat les columnes del
frontó, s’ha renovat el mur de la piscina i s’han suprimit
els antics pàrquings exteriors, que hi eren des dels orígens
del club, cosa que ha permès una ampliació interior de les
instal·lacions.
S’ha eixamplat la zona enjardinada de l’entrada i s’ha
col·locat un terra sintètic a la zona del parc infantil.
També s’ha dotat el gimnàs amb màquines noves.
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VIDA SOCIAL
Els actes socials no esportius continuaven fomentant la
relació de tots els socis, com el tradicional dinar de la
Magarrufa del grup de frontennis, el sopar social, el concert de tardor o la torronada per als alumnes de l’escola de
tennis.
El 2002 es va recuperar la Festa Major del Club, amb
un dinar i diferents activitats esportives i lúdiques, i a primers d’octubre es va fer el concert de tardor, amb la Dixie
Factoria.
El concert de tardor de l’any 2003 va ser a càrrec de
Jordi Molina a la tenora i de Ramon Escalé al piano.
Les activitats socials més tranquil·les van continuar
tenint la participació d’un elevat nombre de socis, com el
billar, el parxís i la canastra.
A finals d’aquest any es parla de la possibilitat de celebrar els quaranta anys del club:

Concert de tardor, 2002.

“El Sr. Planes manifesta la possibilitat de poder organitzar la
celebració del 40è aniversari del Club. Per a tals efectes, es
determina que s’hauria de formar una comissió organitzadora
de socis del club que treballi amb suficient temps d’antelació per
tal de preparar diferents activitats. La proposta comportaria
crear una comissió de socis que treballin per fer la celebració
durant l’any 2005.” (Acta del 13 de novembre de 2003)

Com activitats socials del 2004 cal destacar la festa
major, el concert de tardor, amb la pianista Mercè
Hervada i la trompetista Mireia Farrés, i el sopar social a
principis de desembre.

Concert de tardor, 2004.
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Plànol actual dels terrenys i instal·lacions del Club Tennis Manresa.
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EPÍLEG
El mes de març de 2005 els clubs de les nostres comarques
i la Federació Catalana de Tennis han signat un conveni de
col·laboració per fomentar un programa escolar amb què
es pretén que els clubs siguin el pont entre les escoles i la
federació.
Aquest conveni amplia el centre de referència que és el
nostre club i el converteix en un centre comarcal que
inclou un nou programa escolar que pretén que els clubs
siguin el pont entre les escoles i la Federació, amb l’objectiu de reforçar la captació de nous valors del tennis i
potenciar-ne la participació en lligues comarcals i competicions intercomarcals.
El juny de 2005 es va celebrar una Assemblea General
Ordinària, on hi constava la renovació de la Junta, entre
altres punts de l'ordre del dia. L'equip anterior no es va
presentar a la reelecció i es va escollir Antoni Valentí
Ponsa com a nou president de l'entitat, el qual ha format
una nova junta, la catorzena, que dirigirà a partir d'aquestes dates la gestió i funcionament del Club.

El Club de Tennis Manresa, al llarg d’aquests quaranta
anys, ha passat per diferents etapes, ha viscut moments
àlgids i de creixement, alguns de moguts i altres de més
tranquils, però sempre ha potenciat l’esport, primer van
ser el tennis i el frontennis i després altres esports, com a
font de relacions socials i humanes.
Ha estat un club que no ha viscut d’esquena al territori sinó que sempre s’ha relacionat i implicat amb els diferents municipis del Bages, principalment amb el de
Manresa, d’on ha pres el nom i d’on són la majoria dels
seus associats, i amb Sant Fruitós, on té la seu social.
Avui el Club celebra els seus quaranta anys de vida i
creiem que tots els socis que en formen la gran família
poden estar orgullosos i satisfets que d’aquella pista de
tennis del darrere del Casino dels Senyors, hagi passat a
tenir aquestes magnífiques i grans instal·lacions per als
seus associats i per a tots els bagencs, el CLUB TENNIS
MANRESA.
MANRESA, primavera de 2005
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GALERIA DE PRESIDENTS

Joan Manuel
AUGÉ
COSTA
(1964-1972)

Josep M.
DOMINGO
CALAFELL
(1973-1973)

Antoni
GILIBETS
DALMAU
(1981-1988)

Esteve
PUIG
VILAMASANA
(1973-1975)

Pere
MASSEGÚ
BRUGUERA
(1989-1993)

Ildefons
MORALES
GARCIA
(1975-1977)

Josep M.
MARCOS
BRUGUERA
(1993-2001)
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Joan Manuel
MARTÍNEZ
SALUD
(1977-1978)

Carles
PLANES
VILASECA
(2001-2005)

Ramon
CORNET
ARBOIX
(1980-1981)

Antoni
VALENTÍ
PONSA
(2005-
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PRIMER CONSELL DIRECTIU

President
Eduard Valentí Goicolea
Jaume Sallés Vilanova, conseller-delegat
Pere Echevarría Cornet, conseller-delegat
Josep M. Vives Llambí, secretari
Álvaro Álvarez Lipkau, vocal
Joan Manuel Augé Costa, vocal
Faustí Boqué Liarte, vocal
Pere Domènec Bartra, vocal
Lluís Jorba Gomis, vocal
Ramon Puigarnau Vila, vocal
Josep M. Sauri Dorado, vocal
Antoni Valentí Turull, vocal
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PRIMERA JUNTA (1964-1968)
President
Joan Manuel Augé Costa

Faustí Boqué Liarte, vocal
Xavier Francàs Borràs, vocal (1964-67)
Lluís Puig Planell, vocal

Junta
Antoni Valentí Turull, sotspresident
Manuel Blanch Zapater, secretari (1964-65)
Josep M. Calmet Iglesias, sotsecretari i secretari (1965-68)
Pere Echevarría Cornet, tresorer
Josep M. Vives Llambí, comptable (1964-67)
Celestino Aguado Romero, vocal
Joan Espinalt Bajona, vocal
Ramon Valentí Turull, vocal

L’any 1967 es renova la meitat de la junta, una bona part de la qual
es reelegida i entren com a vocals nous:
Adolfo Ramiro Fernández, comptable
Ramon Ribera Forment, vocal
Àngel Sixto Giménez, vocal
Josep M. Saclimens Genescà, sotsecretari
Jaume Sallés Vilanova, vocal

JOAN MANUEL AUGÉ COSTA (1964 - 1972)
Va ser el primer president del Club. Ha estat una persona molt vinculada a l’esport del tennis, atès que ja formava part
de la junta del Tenis Club Casino. Quan era president d’aquesta entitat va proposar i va aconseguir, el 1964, en una
reunió de la Junta General Extraordinària, el canvi de nom de l’entitat, que va passar a anomenar-se Club Tennis
Manresa. Juntament amb altres persones, va ser un dels principals promotors de l’entitat que van buscar terrenys i capital per constituir el nou club mitjançant la societat INDESA. Durant el seu mandat es van buscar els terrenys, es van
comprar i es van construir les primeres pistes, la piscina, el frontó, la pista poliesportiva, l’enllumenat, l’enjardinament,
un parc infantil, el gimnàs i el xalet social, entre altres instal·lacions auxiliars. Va presidir amb les autoritats de l’època
la inauguració de les diferents instal·lacions del club el dia 13 de juliol de 1968. Va nomenar Joan Antoni Samaranch,
aleshores delegat nacional de Deportes, soci d’honor de l’entitat. Durant el seu govern es van començar a celebrar el
Torneig Ciutat de Manresa, obert a tots els jugadors de Catalunya; els campionats de Manresa per a jugadors de la ciutat i el Torneig Quadrangular “Cuatro Ciudades”. També van tenir lloc diferents actes tennístics amb motiu del centenari de la Caixa d’Estalvis de Manresa, entre els quals va destacar l’exhibició de tennis d’Andrés Gimeno, campió
d’Espanya i d’altres campions europeus. En els anys de la seva presidència la vida social del club era molt intensa i s’hi
celebraven nombrosos actes socials per a les famílies dels socis. En el terreny esportiu va destacar en nombroses competicions i va guanyar diferents tornejos de forma individual o en dobles. Ha participat activament al llarg dels quaranta anys del club en totes les activitats i actes que s’han celebrat.Va rebre la Insígnia d’Or de l’entitat.
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SEGONA JUNTA (1968-1972)
President
Joan Manuel Augé Costa
Junta
Pere Echevarría Cornet, sotspresident
Josep M. Sanclimens Genescà, secretari
Àngel Sixto Giménez, sotsecretari
Josep M. Calmet Iglesias, tresorer
Celdoni Sala Vidal, comptable
Jaume Sallés Vilanova, vocal
Lluís Suarez Serra, vocal
Marcos Soler Bournous, vocal
Josep Ubach Ferrer, vocal
Josep M. Jardí Fornos, vocal*
Joan Bertran Oliveras, vocal
* El 1969 es substituït per Ramon Cornet Arboix.
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TERCERA JUNTA (1973-1973)
President
Josep M. Domingo Calafell
Junta
Josep M. Calmet Iglesias, sotspresident
Josep Sanclimens Genescà, secretari
Valentí Roqueta Guillaumet, sotsecretari
Salvador Sala Oller, tresorer
Josep M. Devant Oliveras, comptable
Ramon Ribera Forment, vocal
Manel Farré Navarro, vocal
Josep Tatchó Pedrós, vocal
Joaquim Basora Brunet, vocal
Miquel Sallés Costa, vocal
Marta Camprubí Barris, vocal

JOSEP M. DOMINGO CALAFELL (1973 - 1973)
Va ser el segon president del club durant uns pocs mesos i molt aviat va deixar la presidència.
En la seva junta hi va haver, per primera vegada, una vocal femenina, Marta Camprubí Barris.
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QUARTA JUNTA (1973-1975)
President
Esteve Puig Vilamasana
Junta
Isidre Morros Morist, sotspresident
Antoni Valentí Turull, sotspresident
Josep M. Sitges Molins, secretari (1973)
Ignasi Majó Grau, sotsecretari (1973)
Joaquim Bordas Viloca, tresorer
Joan Palau Torrella, comptable
Celestino Aguado Romero, vocal
Josep M. Vives Jorba, vocal
Àngel Sixto Giménez, vocal*
Joan Beltran Oliveras, vocal
Marta Camprubí Barris, vocal
* El 1975 es substituït per Eduard Aragall Roqué.

ESTEVE PUIG VILAMASANA (1973 - 1975)
Va ser el tercer president de l’entitat i li va correspondre assumir una difícil situació econòmica. Durant el seu mandat
es va crear el Club de Bridge Tennis Manresa. També es va constituir en aquests anys l’escola de tennis per als fills dels
socis i més endavant per als nois i noies de Manresa, amb l’objectiu de popularitzar un esport que cada vegada prenia
més ressò mediàtic. El club oferia classes gratuïtes després de l’horari escolar amb un monitor. Al llarg dels anys de la
història del club aquesta iniciativa ha format un gran nombre de nois i noies que han arribat a ser els principals jugadors i jugadores del club, i a representar-lo en nombroses competicions per tot Catalunya. També es van començar a fer
classes de gimnàstica i ioga. L’any 1975 es va instal·lar una tanca protectora a la zona de la Sèquia com a mesura de
seguretat i protecció. També es van deixar les instal·lacions del club a altres entitats manresanes perquè les utilitzessin
per a la seva preparació física.
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CINQUENA JUNTA (1975-1977)
President
Ildefons Morales Garcia
Junta
Joan Martínez Salud, sotspresident
Eduard Aragall Roqué, sotspresident
Josep Tachó Pedrós, secretari
Josep M. Vives Jorba, tresorer
Miquel Torra Molins, comptable
Joan Fernández López de Hierro, vocal
Joan Rafat Selga, vocal
Antoni Tuca Oms, vocal
Josep Cantarell Palomas, vocal
Lluis Xavier Augé Sanpera, vocal
Pilar Herms Lladó, vocal
Montserrat Moll Carpinell, vocal

ILDEFONS MORALES GARCIA (1975 - 1977)
Fou el quart president del Club. Durant la seva presidència es van intentar fer promocions per augmentar el nombre
d’associats i ampliar el col·lectiu de socis. També es van fer diferents millores en algunes instal·lacions, com arquetes i
lones per protegir les pistes de les gelades, entre altres actuacions.
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SISENA JUNTA (1977-1978)
President
Joan Manuel Martínez Salud
Junta
Josep Agustí Rivero Morales, sotspresident
Josep Tachó Pedrós, secretari
Miquel Torra Molins, sotsecretari
Daniel Gamell de Lera, tresorer
Josep Idígoras Jiménez, comptable
Josep Gómez Pardo, vocal
Josep M. Hernández Guiu, vocal
Antoni Clotet Sanpera, vocal
Antoni Serra Centelles, vocal
Montserrat Moll Carpinell, vocal

JOAN MANUEL MARTÍNEZ SALUD (1977 - 1978)
Va ser el cinquè president del Club. El seu mandat va ser molt breu, ja que va presentar molt aviat la dimissió al·legant
la poca implicació dels socis en la vida del club. La seva junta va fer algunes millores a la piscina i al potencial elèctric
de les instal·lacions La seva dimissió va provocar un buit de poder, que va ser cobert de forma provisional mitjançant
una comissió gestora (1978-1980) formada pels antics presidents i vicepresidents del Tennis Manresa que se’n va fer
càrrec fins a trobar un nou president. Aquesta junta gestora també va solucionar els greus problemes de dèficit que
arrossegava l’entitat.
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COMISSIÓ GESTORA (1978-1980)
Joan M. Augé Costa
Josep M. Calmet Iglesias
Esteve Puig Vilamasana
Antoni Valentí Turull
Ildefons Morales Garcia
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SETENA JUNTA (1980-1981)
President
Ramon Cornet Arboix
Junta
Josep M. Augé Costa, vocal
Jesús Morta Montanyà, vocal
Ignasi Paul Tejedor, vocal
Josep M. Hernández Guiu, vocal
Jacques Jordà Thomas, vocal
Jordi Puig Lampérez, vocal
Lluís Xavier Augé Sanpera, vocal
Antoni Serra Centelles, vocal
Pere Antoni Gener Rius, vocal

RAMON CORNET ARBOIX (1980 - 1981)
Va ser el sisè president de l’entitat. Com que no hi havia candidatures es va decidir fer un sorteig entre les persones
que s’oferien a participar-hi. Va sortir escollit Ramon Cornet, un dels històrics jugadors del frontennis, que va acceptar amb la condició de ser president durant un any. Durant la seva presidència es va pintar l’edifici, es va netejar la
paret exterior del frontó i es va fer un pressupost per instal·lar una pista d’esquaix, esport que en aquell moment
començava a prendre certa fama com a alternativa al tennis.
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VUITENA JUNTA (1981-1984)
President
Antoni Gilibets i Dalmau
Junta
Pere Gener i Jofre, sotspresident
Pere Massegú Bruguera, secretari
Marta Camprubí Barris, vocal
Josep Gómez Pardo, vocal
Joan Bertran Oliveras, vocal*
Josep M. Hernàndez Guiu, vocal*
Angel Noguero Belillas, vocal*
Joan Pomés i Cabanas, vocal
Lluis Xavier Augé Sanpera, vocal
* El 1983 són substituïts per Josep Pallàs Sala, Josep M. Plaza Clotet i Giuseppe di Orio.

ANTONI GILIBETS DALMAU (1981 - 1988)
Va ser el setè president de l’entitat. La seva junta va fer la primera reforma dels estatuts del Club a fi de complir els
acords de la “Ley General de la Educación Física y el Deporte” i poder inscriure el club en el Registre de les Associacions
Esportives. Durant el seu mandat es van ampliar les instal·lacions amb l’adquisició de nous terrenys entre el club i la
carretera de Santpedor. Es van construir set pistes més i es van fer diferents millores en les instal·lacions, com l’ampliació de l’edifici social. La seva junta va decidir editar la revista social del club, Pilota de Set, que ha tingut continuïtat
des de 1987 fins avui i s’ha convertit en el portaveu oficial del club i del col·lectiu de socis, i recull les diferents activitats esportives que duen a terme les seccions. Es publica amb una periodicitat de dos números per any, un abans del
Circuit Anella, que té lloc a la primavera, i l’altre cap al novembre, coincidint amb el sopar social. El mes d’octubre de
1987 la Junta va treure el primer número de Pilota de Set i el segon a finals d’any. La revista va tenir molt bona acceptació entre els socis. Es van fer campanyes de captació de socis, es van construir noves pistes i la pista d’esquaix, entre
d’altres. Continuaren els diferents actes socials del club, sobretot la Festa Major, el sopar de Màsters, el dinar dels campionats socials, etc. Dins dels diferents actes esportius cal destacar el Màsters; l’Open de Frontennis; els campionats
socials; el torneig Quatre Ciutats; els campionats socials de frontennis i els primers opens Ciutat de Manresa. Durant
la seva presidència va començar el Circuit Bitter Cinzano que més endavant es va transformar en el conegut Circuit
Anella, que encara es disputa actualment. També es van disputar el 1r Open de Frontennis, les Sis Hores de Frontennis
i diferents campionats socials. Va rebre la Insígnia d’Or de l’entitat.
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NOVENA JUNTA (1984-1988)
President
Antoni Gilibets i Dalmau
Junta
Pere Gener i Jofre, sotspresident*
Pere Massegú i Bruguera, secretari
Pere Alsina i Anglarill, vocal**
Josep Pallàs i Sola, vocal
Joan Parés i Cabanas, vocal**
Pilar Herms i Lladó, vocal**
Ignasi Cots i Sucarrats, vocal
Josep A. Rivero i Morales, vocal***
Josep M. Sarrate i Daurella, vocal
Josep M. Plaza i Clotet, vocal**

* Presenta la seva dimissió el 1986.
** El 1987 són substituïts per Josep M. Marcos i Bruguera (sotspresident);
Alfons Ribas i Deiros; Joan Colell i Ribera; Miquel Gatuellas i Bosque i Josep A. Pintado i Càmara.
*** Presenta la seva dimissió el 1988.
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DESENA JUNTA (1989-1993)
President
Pere Massegú i Bruguera
Junta
Josep M. Marcos Bruguera, sotspresident
Joan Noguera Santcliment, secretari
Joan Espelt Casulleras, tresorer
Eudald Jordà Bonada, vocal
Josep Pallàs Sala, vocal
Ignasi Costa Sucarrats, vocal
Amadeu Pijoan Mangot, vocal
Josep A. Pintado Càmara, vocal*
Nicole Donada de Guzmán, vocal
Joan Ramon Canal Torras, vocal
Miquel Gatuellas Bosque, vocal
* El 1991 es substituït per Maria Carme Iglesias Chorro.

PERE MASSEGÚ BRUGUERA (1989 – 1993)
Vuitè president de l’entitat. La seva junta va intentar fer créixer el nombre de socis i obrir-lo als residents dels pobles de
la rodalia de Manresa. Durant el seu mandat l’escola de tennis continuava tenint molta acceptació, amb cent noranta
inscrits. Per millorar el rendiment dels futurs jugadors i jugadores del club la Junta va decidir que l’escola de tennis fos
gestionada per una empresa externa, amb la finalitat de fer-la més competitiva. En aquests anys va dur-se a terme el primer Campionat d’Espanya de veteranes sèniors, va començar l’Open de Tennis Juvenil Skis Rossignol, l’Obert Juvenil Tous
i el Torneig 15=3*5=8*7, a la vegada que continuaven els diferents campionats socials, com els màsters, els campionat
pares/fills, el campionat del rànquing social, etc. i els oberts del club, com el Campionat Comarcal del Bages i el Circuit
Anella, entre altres, ja que un dels principals objectius d’aquesta junta era potenciar el calendari de competicions. A part
de les millores de les instal·lacions la Junta es va haver de dedicar a vetllar el patrimoni del club amb motiu de la construcció de l’eix Transversal que passa pels límits dels terrenys. Va rebre la Insígnia d’Or de l’entitat.
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ONZENA JUNTA (1993-1997)
President
Josep M. Marcos i Bruguera

Montserrat Abenoza Guardiola, vocal****
Josep Miquel Badal Alter, vocal**
Josep Bonet Aparicio, vocal
Eudald Jordà Bonada, vocal
Carles Soler-Casagemas Sacera, vocal
Francesc Casas Gassol, vocal***

Junta
Amadeu Pijuan Mangot, sotspresident
Joan Noguera Santcliment, secretari
Emili Álvarez Torres, tresorer
Josep Pallàs Sala, vocal
Antònia Núñez Flores, vocal
Jaume Quintana Tort, vocal*
Vicente Sanchís Bonito, vocal

* El 1994 va ser substituït per Xavier Pi Giménez .
** El 1994 el va substituir Enric Gamell Sala.
*** Presenta la seva dimissió el 1995.
**** Presenta la seva dimissió el 1996.

JOSEP M. MARCOS BRUGUERA (1993 – 2001)
Va ser el novè president de l’entitat, després d’haver estat sis anys sotspresident durant els mandats d’Antoni Gilibets i de
Pere Massegú. L’objectiu de la nova junta va ser dur a terme dos plans d’inversions, aprovats cadascun per l’Assemblea, per
a millores de manteniment i per a la creació de noves instal·lacions. En la primera etapa la Junta va construir la pista poliesportiva i el gimnàs, va adquirir dos billars i va arranjar el clavegueram i l’enllumenat de les pistes. En la segona etapa va
construir de nou les cinc pistes sintètiques, les dues pistes de pàdel i el nou entorn de la piscina. A banda de les millores estructurals, cal remarcar el desenvolupament esportiu que es va assolir amb el treball que es va dur a terme des de l’escola de tennis, ja que el club va aconseguir diferents campionats de Catalunya en categories infantils amb els ascensos corresponents a
categories superiors. Aquests bons resultats esportius, juntament amb l’alt nivell dels diferents campionats anuals celebrats
a les instal·lacions anualments (Circuit Anella de Catalunya, Open Tous), varen ser clau perquè el Club Tennis Manresa fos
nomenat la millor entitat esportiva manresana en dues edicions diferents de la Nit de l’Esportista, per la qual cosa va rebre
l’encàrrec de l’Ajuntament de la ciutat de Manresa d’organitzar-ne la XXXI edició, en la qual es va instaurar el concurs de
pintura de tema esportiu i el premi Gegant Esportiu de la Ciutat Manel Estiarte. En l’àmbit social, la junta del president
Marcos va donar continuïtat al tradicional sopar de gala de l’entitat, en què van lliurar-se als socis els premis que van assolir al llarg de les diferents competicions de l’any, i es van establir altres actes, com la calçotada social a la primavera i el concert de música a l’entrada de la tardor. La voluntat d’apertura a la ciutat es va manifestar principament portant el tennis al
carrer. Així, en els diferents actes de promoció de l’esport que duia a terme l’Ajuntament per al públic infantil (ExpoBages,
Fira de l’Esport, Campi qui Jugui, etc.), el club hi va col·laborar amb dues pistes de minitennis, que van tenir una destacada participació. Josep A. Marcos va rebre la Insígnia d’Or de l’entitat.
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DOTZENA JUNTA (1997-2001)
President
Josep M. Marcos i Bruguera
Junta
Amadeu Pijuan Mangot, sotspresident
Joan Noguera Santcliment, secretari
Enric Gamell Sala, tresorer
Carles Soler-Casagemas Sacera, vocal
Xavier Pi Giménez, vocal*
Montserrat Moll Carpinell, vocal
S’incorporen com a nous membres de la Junta l’any 1999.
Vicenç Navarro Torres, vocal
Carles Planes Vilaseca, vocal
* Presenta la seva dimissió el 1999.
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TRETZENA JUNTA (2001-2005)
President
Carles Planes Vilaseca
Junta
Montserrat Moll Carpinell, sotspresidenta
Enric Gamell Sala, tresorer
Vicenç Navarro Torres, secretari
Joan Antoni Castias Gómez, vocal
Gerard Hernández Guitart, vocal
Isidre Morros Tordillos, vocal
Isa Muro Muro, vocal

CARLES PLANES VILASECA (2001 - 2005)
Desè president. Els principals objectius de la Junta han estat millorar el manteniment dels edificis i terrenys, i ha dut a
terme la definició i el tancament de l’entorn del club, amb la recuperació dels terrenys expropiats, i l’inici de la redacció del Pla parcial dels terrenys que pertanyen al club, amb l’acabament de les obres del Pla d’inversió, ampliat amb
nova il·luminació a les pistes centrals, alhora que ha col·laborat en el projecte del Parc de la Sèquia, Via Verda. S’ha
fomentat la participació dels campionats socials i oberts que el club celebra des de fa anys. El Circuit Anella, l’Obert
del Bages i l’Obert Juvenil Tous convoquen cada any un nombre molt important de jugadors i jugadores i de públic a
les instal·lacions del club. S’han fomentat activitats esportives com la gimnàstica i s’han posat aparells nous a disposició
dels usuaris; també s’han creat nous serveis com el de fisioteràpia i el de psicologia. Els actes socials s’han potenciat amb
el Concert de Tardor, la recuperació de la Festa Major del club i els tradicionals sopar social i la “magarrufa” del grup de
frontennis. Es potencia l’escola de tennis i el grup de competició amb convenis amb la Federació Catalana de Tennis. El
primer el 2002, mitjançant el qual el Club Tennis Manresa és un centre de referència per a la tecnificació dels jugadors de
més projecció de les comarques de la Catalunya central, i el 2005 se signa un altre conveni de col·laboració amb la
Federació Catalana de Tennis per a la creació d’un centre comarcal amb els mateixos objectius ampliats, que inclou un nou
programa escolar que pretén que els clubs siguin el pont entre les escoles i la Federació amb la finalitat de reforçar la captació de joves valors i talents i motivar els nous jugadors, potenciar-ne la participació en lligues comarcals i competicions
intercomarcals. Hi ha hagut una constant obertura del club a la societat manresana i a les comarques veïnes amb la inscripció del club com a associació al municipi de Sant Fruitós i amb la participació a la Diada de l’Esport de Sant Fruitós i
a la Fira Expobages. Durant el seu mandat, i per iniciativa d’aquesta junta, es va decidir celebrar els quaranta anys de la
història del club aquest any 2005, i dins de la celebració dels quals, la publicació d’aquest llibre.
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CATORZENA JUNTA (2005)
President
Antoni Valentí Ponsa
Junta
Lluís Xavier Augé Sanpera, sotspresident
Maria Lao Luque, secretària
Pere Anton Gener Rius, tresorer
Vanesa Basora Rodríguez, vocal
Toni González Gamisans, vocal
Jordi Ollé Bertran, vocal
Emma Soler Puig, vocal
Anjo Valentí Moll, vocal
Antoni Valentí Turull, vocal

113

DEL CLUB
TENNIS MANRESA
40 ANYS

ANNEX II
ENTRENADORS DEL CLUB TENNIS MANRESA

1965-1970
Arsenio Iglesias

1992-1994
David Serrahima

1970-1973
Andrés Molina

1994-1996
Josep Fernández

1973-1976
Miquel Murcia

1996-1998
Pere Cots
Lluís Sepúlveda
Valentí Cots

1976-1983
Pere Muixí

1998-2005.
Albert Martínez
Dani Quintana
Vanessa Basora
Jordi Vargas

1983-1992
Manuel Aniento
Miquel Villegas
Montserrat Moll
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ANNEX III
PRINCIPALS JUGADORS EN LA HISTÒRIA DEL CLUB TENNIS MANRESA

DE 1960 A 1970
EQUIP MASCULÍ A
Xavier Francàs
Àngel Sixto
Joan Espinalt
Joan Freixenet
Rossend Guitart
Josep M. Calmet
Joan Bertran
Joan M. Augé
Antoni Valentí
Josep M. Menéndez
Vicenç Furió
Celestí Aguado
EQUIP MASCULÍ B
Tomàs Anton
Pere Echevarria
Josep Devant
Manel Malet
Josep M. Sanclimens
Ramon Valentí
Joaquim Basora
Joaquim Garriga
Joan Aymerich

DE 1970 a 1980

EQUIP FEMENÍ A
Núria Lluvià
Montse Moll
María José Moll
María José Morales
Marta Camprubí
Marisa Francàs
Pilar Herms

EQUIP MASCULÍ A
Lluís X. Augé
Josep M. Augé
Lluís Guitart
Pere Muxí
Jordi Francàs
Toni Clotet
Lluís Clotet

EQUIP FEMENÍ B
Núria Pidelaserra
Paqui Santasusanna
Valentina Ponsa
Teresa Sala
Teresa Cinca
Dolors Gómez
Elena Puig
Roser Gibert
Carme Aregall
M. Àngels Bastardas
Daniela de Pedro
Geneviève Pousinez de
Macron
Irene Roca

EQUIP MASCULÍ B
Xavier Aguado
Robert Soler
Vicenç Furió
Jaume Guitart
Josep M. Malet
Toni Malet
Josep Iglesias
Francesc Cobo
Josep Farrés
.
EQUIP FEMENÍ A
Begonya Basora
Anna M. Basora
Imma Augé
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EQUIP FEMENÍ B
Gemma Aymerich
Carina Aymerich
Maria Burrel
Dolors Castias

DE 1980 a 1990
EQUIP MASCULÍ A
Pere Cots
Manel Cots
Jordi Matamala
Valentí Cots
Xavier Flotats
Pere A. Gener
Eveli Aguado
Ton Valentí
EQUIP MASCULÍ B
Cristian Quintín
Òscar Martínez
Carles Riba
Jordi Guitart
Joan Bertrán
Ignasi Pérez
Manel Parés
Armín Menéndez
Francesc Gener
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Bartomeu Ubasart
Manel Monsech
Anjo Valentí
David Augé
EQUIP FEMENÍ A
Núria Salvans
Ester Barranco
Carla Valentí
Anna Trullàs
Anna Miró
EQUIP FEMENÍ B
Mariola Hurtado
Gemma Fitó
Laura Martínez
Laura Riba
Mònica Valentí
Judit Augé

DE 1990 a 2000

Estanis Nadeu
Eduard Nadeu
David Martínez
Jaume Morales
Xavier Noguera
Jordi Viladrich
Eduard Ballús
Miquel Sanchís
Aleix Carrascosa
Àlex Gallardo
Cristian Gallardo
Salvador Devant

EQUIP MASCULÍ A
Albert Martínez
Ivan Serrano
Ignasi Cots
Àlex Pintado
David Pi
Oriol Majos
Valentí Reguant
Albert Pijoan
Pep Saló
Dani Quintana
Gerard Morales

EQUIP FEMENÍ A
Vanessa Basora
Núria Martínez
Geni Carrrascosa
Vanessa Quintín
Xell Marcos
Xell Saus
Ariadna Junyent
Alba Gamell
Anna Flotats

EQUIP MASCULÍ B
Josep Ll. Alpiste
Xavier Alpiste
Sergi Bo
Bernat Fernández
Carles Tebar
Xavier Sanchís
Salvador Haro
Jordi Iglesias
Josep Cots
Òscar Bueso
Jordi Marcos
Oscar Ramos
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EQUIP FEMENÍ B
Montse Cots
Marta Trullàs
Alicia Massey
Laura Lobato
Paula Martínez
Marta Pijoan
Núria Puigdellívol
Mariona Puigdellívol
Eva Junyent
Judit Saus
Anna Hernández
Estefanía Ramos
Rosa Aligué
Silvia Ortega

ANNEX IV
EQUIPS DE VETERANS

DELS 80 AL 2000
Celestino Aguado
Josep M. Menéndez
Pere Menéndez
Joan Freixanet
Joaquim Garriga
Manel Augé
Antoni Valentí
Joan Parés
Josep M. Mominó
Ignasi Cots
Josep Devant
Josep M. Gil
Tomàs Anton
Joaquim Basora
Joan Bertrán
Josep M. Armengol
Vicenç Sanchís
Josep Saló
Llorenç Domingo
Josep M. March
Joan Cornet

Josep Mesalles
Josep M. Marcos
Josep A. Sánchez
Roc Casas
Enric Rubio
Manuel Torrades
Gerard Pérez
Pere Muxí
Lluis X. Augé
Pere Massegú
Pere A. Gener
Eveli Aguado
Carles Planes
DELS 80 AL 2000
Montse Moll
M. José Moll
M. José Morales
Marta Camprubí
Marisa Francàs
Anna M. Rodríguez
Carme Aregall
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Nuri Pidelaserra
Paqui Santasusana
Valentina Ponsa
Teresa Sala
Dolors Gómez
Teresa Cinca
Elena Puig
Roser Gibert
Pilar Herms
M. Àngels Bastardes
Irene Roca
Flora Buxó
Dolors Aranda
Anna M. Rius
Josefina Genesca
Carme Espinalt
Carme Iglesias
Ester Barranco
Rosa Espinalt
Nuri Salvans
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ANNEX V
EQUIPS INFANTILS
DE 1980 A 1990
EQUIP MASCULÍ
Pere Cots
Manel Cots
Cristian Quintín
Oscar Martínez
Carles Riba
Jordi Guitart
Toni Valentí
Joan Bertrán
Ignasi Pérez
Manel Parés
Armín Menéndez
Francesc Gener
Bartomeu Ubasart
Manuel Monsech
Anjo Valentí
David Augé
Josep Ll. Alpiste
Xavier Noguera
Gerard Morales
Jaume Morales
EQUIP FEMENÍ
Núria Salvans
Ester Barrranco
Carla Valentí
Mònica Valentí
Anna Trullàs
Anna Miró

Mariola Hurtado
Gemma Fitó
Laura Martínez
Laura Riba
Judit Augé

David Martínez
Jordi Viladrich
Eduard Ballús
Miquel Sanchís
Aleix Carrascosa

DE 1990 a 2000

Equip femení
Vanessa Basora
Núria Martínez
Geni Carrascosa
Montse Cots
Marta Trullàs
Vanessa Quintín
Xell Marcos
Xell Saus
Alicia Massey
Laura Lobato
Paula Martínez
Marta Pijoan
Mariona Puigdellívol
Núria Puigdellívol
Ariadna Junyent
Eva Junyent
Judit Saus
Alba Gamell
Anna Hernández
Cristina Morales
Estefanía Ramos
Rosa Aligué
Anna Flotats
Silvia Ortega

Equip masculí
Albert Martínez
Iván Serrano
Ignasi Cots
Àlex Pintado
David Pi
Oriol Majos
Valentí Reguant
Xavier Alpiste
Sergi Bo
Albert Pijoan
Bernat Fernández
Carles Tebar
Pep Saló
Xavier Sanchís
Salvador Haro
Josep Cots
Dani Quintana
Jordi Marcos
Òscar Bueso
Òscar Ramos
Estanis Nadeu
Eduard Nadeu
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ANNEX VI
EQUIPS ACTUALS DEL CTM
ALEVÍ MASCULÍ
Dani Ollé
David Biosca
Adrián García
Albert Gall
Maiol Valentí
Martí Maronas
Jordi Vargas
Pau Raja
Marc Parareda
Sergi Perramon
ALEVI FEMENÍ
Gemma Saló
Laia Riu
Aïna Tardà
Clàudia Domènech
Inés Oliva
Gemma Chavarría
Laura Casals
Ariadna Augé
Clàudia Ollé
Lan Baylina
Duna Molina
Cristina Navarro
Paula Papaseit
Georgina Lorenzo
Carla Terre

INFANTIL MASCULÍ
Sergi Alonso
Sergi Areny
Xavier Augé
Ferran Gall
Gerard Garcia
Albert Grau
Aitor Jauregui
Joan M. Trullàs
Marc Escolà
Marc Lluís Vargas
Albert Codina
Oriol Saló
Àlex Soler
Pol Baylina
Adrià Domènech
Pol Freixanet
Josep Mesalles

CADET MASCULÍ
Marc Romero
Arià Areny
Xavier Garcia
Manel Torras
Francesc Forés
Albert Gómez
Marc Clotet
Josep Trullàs
CADET FEMENÍ
Judit Trench
Anna Cudos
Clara Mercader
Alèxia Malet
Sara Santos
Anna Escolà
JUNIOR MASCULÍ
Lluís Soler
Marc Cordobés
Roger Escolà
Antoni Caparrós
Jordi Cáceres
Àlex Belza
Ramon Martín

INFANTIL FEMENÍ
Helena Martínez
Marta Soler
Montse Martínez
Ivet Parareda
Estefanía Lorente
Mònica Saña
Carla Tardà
Marina Ollé
Marta Cruz
Clàudia Melcior
Carla Rotllan

JUNIOR FEMENÍ
Sònia Corominas
Helena Escolà
Sara Pujals
Laura Simon
Míriam Catella
Berta Vila
Mònica Belza
Georgina Heredia
Gemma Ferrer

MONITORS
Albert Martínez, Jordi
Vargas, Vanessa Basora,
Pere Muxí, Carles Priego,
Rodolfo Cavacliani
AJUDANTS
David Pi, Salvador Devant,
Gemma Ferrer, Georgina
Heredia
PREPARADORS FÍSICS
Neus Parcerisas,
Dídac Batlló
PSICÒLEG
Pere Alastrué
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ANNEX VII
JUGADORS IMPORTANTS DEL CIRCUIT ANELLA

Entre els més coneguts cal esmentar:
Carles Costa, Copa Davis d’Espanya
Sergi Bruguera, Copa Davis d’Espanya
Emilio Sánchez Vicario, Copa Davis d’Espanya
Javier Sanchez Vicario, Copa Davis d’Espanya
Tomàs Carbonell, Copa Davis d’Espanya
Alberto Berasategui, Copa Davis d’Espanya
Alberto Costa, Copa Davis d’Espanya
Carlos Moyà, Copa Davis d’Espanya
Àlex Corretja, Copa Davis d’Espanya
Jordi Burillo, Copa Davis d’Espanya
Francisco Maciel, Copa Davis de Mèxic
Martín Jaite, Copa Davis d’Argentina
Javier Frana, Copa Davis d’Argentina
Christian Miniussi, Copa Davis d’Argentina
Hugo Chapacu, Copa Davis de Paraguai
Carlos di Laura, Copa Davis de Perú
Mark Kovermans, Copa Davis de Països Baixos
Eduardo Masso, copa Davis de Bèlgica
Marc Rosset, Copa Davis de Suïssa
Marat Safin, Copa Davis de Rússia
Juan Carlos Ferrero, Copa Davis d’Espanya
Joan Balcells, Copa Davis d’Espanya
Tommy Robredo, Copa Davis d’Espanya
Feliciano López, Copa Davis d’Espanya
Rafael Nadal, Copa Davis d’Espanya
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