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La Joviat i La Salle uneixen
esforços en el bàsquet de base

Suzuki renova el patrocini
al Bàsquet Manresa per les
dues pròximes temporades

R ROGER JUNYENT
R Manresa

L’escola Joviat de Manresa i
l’Associació Esportiva La Salle
han signat un conveni de col·laboració per tal d’unir esforços en
alguns dels seus equips de bàsquet en categories de base.
El conveni de col·laboració entre ambdues entitats el van signar
ahir al migdia el director general
de l’escola Joviat,Jordi Vilaseca,i
el president de l’AE La Salle, Jesús Mollet, en un acte a l’escola
d’hostaleria Joviat. En el marc
d’aquest acord totes dues entitats
compartiran sis equips federats.
Concretament,seran un equip de
la categoria cadet, dos d’infantils
i tres de preinfantils i competiran
sota el nom de Joviat La Salle
Manresa. D’aquesta manera, en
queden fora els equips sèniors i
els de les altres categories de base de les dues entitats.
Jordi Vilaseca explicava que
l’objectiu d’aquest acord és fer
equips «més competitius», però
també evitar que «hi hagi jugadors que es quedin sense equips
perquè d’aquella categoria només són quatre o cinc i l’entitat
no pot formar un equip, independent del seu nivell». Jesús
Mollet,que destacava que aquesta és una col·laboració insòlita en
el món del bàsquet a la ciutat de
Manresa, també deixava clar que
és «un pas molt important per
les dues parts i sobretot pel bàsquet de base, que és pel que nosaltres treballem».

JOSEP ROJAS

ARXIU/ANDREU OLIVÉ

Suzuki és un dels principals patrocinadors del Bàsquet Manresa
R REDACCIÓ/Manresa

Jordi Vilaseca i Jesús Mollet, tercer i quart per la dreta

A part d’ajuntar jugadors per
tal de fer més equips i més competitius, les dues entitats també
compartiran els tècnics i hi haurà
una coordinació per tal de seguir
una mateixa línia en els diferents
equips de les diverses categories,
per tal que els jugadors puguin

Un total de sis equips
cadets, infantils i
preinfantils competiran
sota el nom de Joviat
La Salle Manresa

créixer i formar-se com a persones jugant a bàsquet. A més a
més, també es compartiran les
instal·lacions i els diversos equips
entrenaran i jugaran de manera
indistinta a les pistes de La Salle i
de l’escola Joviat.
Pel que fa a la vigència, el conveni de col·laboració només és
per a la propera temporada i tant
Jordi Vilaseca com Jesús Mollet
es mostraven molt optimistes de
cara al seu desenvolupament.Per
això, si tot va bé, esperen poder
allargar aquesta col·laboració entre ambdues entitats per temporades posteriors i fins i tot ampliar-la a altres equips i categories.

VOL A VELA: Classe Estàndard

L’empresa Suzuki ha renovat
el seu contracte d’esponsorització amb el Bàsquet Manresa per
les dues properes temporades.
Amb la renovació del contracte, la multinacional japonesa,
que també disposa de la col·laboració del concessionari de Suzuki Accessoris Manresa, incrementa un 20 per cent els diners
que ha aportat la darrera temporada a l’entitat manresana.
D’aquesta manera es fa un pas
important per tal de poder competir a la lliga ACB la temporada que ve. La renovació d’aquest acord de patrocini es fa
després que el club manresà
també tingui ja un acord per la
renovació de Ricoh, el principal
patrocinador de l’entitat.

L’acord entre el fabricant de
cotxes i el Bàsquet Manresa es
va iniciar fa sis temporades, i
amb aquesta renovació l’empresa japonesa haurà estat al
costat del Manresa durant vuit
temporades, fet que demostra
una gran fidelitat al club, ja que
ha estat al costat seu en els moments bons, quan es jugava a
l’ACB i també mentre s’ha jugat a la lliga LEB, aquesta temporada passada.
Al llarg de les sis temporades
l’acord entre les dues entitats
s’ha traduït en publicitat estàtica, tant dins de les zona de joc
com a les tanques publicitàries
que envolten la pista.A més, els
jugadors també han lluït el nom
de la casa automobilística a la
samarreta.

TIR AMB ARC

Marcel Soler revalida l’or per quinzè L’olesana Reyes fa el ple
cop en el campionat estatal, a Toledo amb la lliga, dos trofeus
R REDACCIÓ/Manresa

El manresà Marcel Soler (Club
Vol a Vela Igualada-Òdena) va
guanyar, per quinzena vegada, el
Campionat d’Espanya de vol a
vela en la categoria estàndard,
celebrat a Toledo al llarg de la
setmana passada i fins dissabte.
La revalidació del títol ratifica
l’experiència i el domini estatal
del manresà en vol a vela.Des del
1987, Soler ha guanyat el títol de
campió quinze vegades i, a més,
ha aconseguit quatre cops el subcampionat.
El manresà va imposar-se al primer lloc de la taula final amb una
puntuació de 4.826, seguit per
Jorge Arias (Pilotos del Sureste)
amb 4.731 punts. La classificació
final d’aquesta edició en la categoria estàndard no es va decidir
fins al darrer dia. Malgrat que
Marcel Soler va anar per davant
durant les sis jornades, els nou pilots van mantenir un fort frec a
frec per les primeres posicions.
La cursa per l’or va ser molt ajus-

i tres rècords catalans

RAT/FLORENCIO GARCÍA

R REDACCIÓ/Manresa

Marcel Soler, amb el seu planejador, Discus 2 b, a darrere

tada, sobretot, entre Jorge Arias i
el manresà.
Les condicions meteorològiques van complicar els vols de les
primeres fases.Així, en la segona
jornada,només cinc dels nou participants van poder acabar la
competició. Soler va estar a punt
de quedar fora de camp; no obstant això, el manresà va aconse-

guir remuntar el punt baix i continuar volant fins a arribar tercer.
A més, el del club Igualada-Òdena va poder mantenir l’avantatge, que no va deixar escapar a les
jornades següents. Durant la setmana,el clima va ser progressivament cada cop més favorable i va
acabar sent molt bo el darrer dia
de l’estatal.

Charo Reyes, del Tir Arc Olesa, va proclamar-se campiona
de la lliga catalana en arc nu a la
cinquena i darrera fase de la
competició, que es va disputar
diumenge passat a Terrassa.
També es van disputar, coincidint amb aquesta jornada, el
Trofeu Pérez Francès i el Ciutat
de Terrassa. Reyes, a més, va batre tres rècords de Catalunya.
L’olesana va elevar els millors
registres en les distàncies de 18 i
30 metres i també va superar el
rècord en la classificació general, on va obtenir una puntuació
de 329 (10 punts per sobre de la
millor marca anterior).Amb els
tres títol i la superació dels registres, Charo Reyes va reblar
una temporada plena d’èxits en
la modalitat d’arc nu.
També del TA Olesa, van proclamar-se guanyadors en arc recorbat el benjamí Jaume Abayà,
l’aleví Guillem Figueras,l’infan-

ARXIU PARTICULAR

L’arquera Charo Reyes

til Francesc Campderrós i el cadet Arnau Campderrós. Lluís
Franquesa, en l’arc recorbat sènior, va ser el tercer d’una taula
molt ajustada, seguit per Josep
Lluís Amador i Manel Souto. El
veterà Josep Soler va ser segon
en la modalitat d’arc compost.

