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L’Escola Joviat va aconseguir el doblet a la
divisió manresana de les Sèries Col·legials
R REDACCIÓ
R Manresa

L’Escola Joviat va aconseguir la
victòria, tant en la categoria masculina com en la femenina, en la
divisió corresponent al Ricoh
Manresa de les Sèries Col·legials,
competició que organitza cada
any la lliga ACB a les ciutats que
tenen equip a la primera categoria del bàsquet estatal. La Joviat
va guanyar la competició de nois,
en què hi havia set equips més
(Lacetània, Lluís de Peguera,
Oms i de Prat, Paidos, Pius Font i
Quer, La Salle Manresa i Santa
Rosa de Lima), i la de noies, amb
cinc formacions adversàries
(Lluís de Peguera, Oms i de Prat,
Paidos, La Salle Manresa i Santa
Rosa de Lima).
La jornada manresana de sèries, que es va fer al pavelló del Pujolet, va ser molt llarga, i els
equips de l’Escola Joviat van estar a un alt nivell. La competitivitat existent, però, va provocar
que haguessin de lluitar molt per
aconseguir les victòries. Així, en
el quadre masculí, la Joviat va
guanyar el Lacetània per 29-17
en un matx clau per a la classificació de la primera lligueta, ja
que una derrota hauria deixat els
posteriors campions fora de la final. A continuació, va guanyar
amb facilitat l’Oms i de Prat (5418) i es va veure beneficiat per la
derrota de l’IES Pius Font i Quer
per 36-13 contra el Lacetània.
Aquest últim centre va derrotar
per 42-16 l’Oms i de Prat en el

ACB

darrer partit de la primera ronda,
però la Joviat no va fallar i va
vèncer el Pius Font i Quer (4618), amb la qual cosa va entrar a
la final del torneig.
En l’altre grup,el Santa Rosa de
Lima va entrar a la final després
d’haver vençut La Salle Manresa
(30-18) i el Lluís de Peguera, en
el segon partit, per 24-21, en un
partit en el qual no era el favorit,
ja que el seu rival havia apallissat
el Paidos per 43-6. Una darrera
victòria del Santa Rosa contra
l’equip de Sant Fruitós (36-18) va
fer infructuosa la victòria del
Lluís de Peguera contra La Salle.
En la final, l’Escola Joviat va tenir més sang freda i es va imposar
per un mínim 26-22 i jugarà la fase final de la Conferència Mediterrani.
Pel que fa a la competició femenina, en grups de tres equips, la
Joviat va derrotar el Lluís de Peguera (20-0) i l’escola Paidos (3925), amb la qual cosa va entrar a
la final.En l’altre grup,l’Oms i de
Prat va derrotar La Salle (32-29) i
va obtenir mig bitllet per a la final, que va confirmar amb una
victòria contra el Santa Rosa de
Lima. La final de la competició
va ser molt igualada i, tot i que
l’Oms i de Prat va batallar fins a
darrera hora, finalment la Joviat
es va imposar per 33-27 i va ratificar el doblet per al seu centre escolar en la divisió del Ricoh de
les Sèries Col·legials. Tots dos
equips aspiraran al triomf en la
seva conferència.
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El CB Castellet
organitza el seu
torneig de Reis
El Club Bàsquet Castellet organitza, des d’ahir fins demà,
una nova edició del seu torneig
de Reis de bàsquet. Aquesta
tarda, a les quatre, hi ha dos
partits de mini femení i, a continuació, hi haurà les semifinals del torneig cadet preferent masculí, Akasvayu-Safa
Claros d’una banda i Albert
Disseny-Escoles Pies de Sabadell, de l’altra.

La secció de judo
de l’Esport7
farà el kangeiko

L’equip masculí de l’Escola Joviat no va perdre cap partit en tot el torneig
ACB

Les instal·lacions del gimnàs
Esport7, de Manresa, acolliran
dissabte el tradicional kangeiko, activitat de caire social que
organitza cada any la secció de
judo. Es tracta d’un entrenament simbòlic que serveix de
retrobament d’exjudoques i de
generacions d’esportistes en
actiu dels diferents clubs de la
comarca.El kangeiko manresà
començarà a les vuit del matí.

Curset d’esquí
nòrdic a càrrec del
CE Montserrat

La competició femenina, de sis equips, va resultar força emocionant

BASQUETBOL

El Centre Excursionista
Montserrat organitza per 27è
any un curset d’esquí nòrdic,
les inscripcions del qual ja són
plenes. En total hi haurà tres
classes, el 13, el 20 i el 27 de gener. La sortida, des de la plaça
d’Espanya de Manresa, serà a
les set del matí, i l’inici del curset, 2/4 d’11 del matí.
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El torneig de Nadal del CB Puig-reig El Sedis Persianes va
va aplegar 21 equips i 175 jugadors endur-se la victòria en el
R REDACCIÓ/Manresa

El pavelló de Puig-reig va aplegar, per tretzè any, el torneig de
Nadal de bàsquet, que va durar
quatre dies. Va començar el dia
de Sant Esteve i se’n van disputar
les finals el passat dia 29.Totes les
jornades de la competició van
omplir de públic el recinte esportiu, en el qual va regnar un gran
ambient d’ànim a tots els equips
participants. Així, un total de 21
equips va prendre part en la competició, amb un total de 175 jugadors que van enfrontar-se en 59
partits de les diferents categories.
En la categoria sènior, la victòria va correspondre als Pistatxos,
que es van imposar a la final l’MST Immobiliària; pel que fa als
cadets, precisament l’equip de
l’MST Immobiliària va ser el que
va aconseguir el triomf, davant
del Miami Pits; en la categoria infantil, victòria de l’equip anomenat El Pa amb Tomàquet, que en
la final va ser superior als Dimoniets; finalment, pel que fa als ve-

torneig de Nadal de la Seu

CB PUIG-REIG

R REDACCIÓ/La Seu d’Urgell

L’MST Immobiliària va guanyar el torneig de cadets

terans, el triomf va correspondre
a una formació amb un nom molt
apropiat, els Yayos, que es van
imposar als Bips.
El torneig també va tenir competicions paral·leles. Així, hi va
haver un torneig de triples que,
en els sèniors, va ser guanyat per
Marc Ribera, dels Pistatxos; en
els cadets, Marcel Cunill, de l’M-

ST Immobiliària, va aconseguir
la victòria, i pel que fa als infantils, Adrià Rossinyol, del Minimax, va ser el millor.També hi va
haver un guardó per al qui va ser
considerat el millor jugador del
torneig.Aquest premi va recaure
en Guillem Guirado, que formava part de l’equip campió sènior,
el dels Pistatxos.

El Sedis Persianes de la Seu va
aconseguir la victòria final en el
torneig de Nadal que va organitzar l’entitat urgellenca, el
més concorregut dels que s’han
fet fins ara. En la competició femenina, la victòria va correspondre a l’Stadium Casablanca.
Pel que fa als nois, el Sedis va
anar guanyant tots els seus partits de la primera fase.Així,es va
imposar al CB Vic (56-32), a
l’UE Mataró (53-43), al Castellbisbal-1 (60-41) i a l’Escola Sant
Miquel (54-24). D’aquesta manera es va poder classificar per a
l’eliminatòria de semifinals, en
la qual va guanyar el Lleida
Basquetbol per 39-32, la qual
cosa li va donar l’accés a la final.
En aquesta es va veure les cares
amb el Maristes Ademar, a qui
va guanyar per 59-50.
En la competició masculina
també va participar l’equip del
CB Castellet, que va quedar en

dotzè lloc de quinze equips participants. En el darrer partit van
caure contra l’Escola Sant Miquel per 55-47.
Pel que fa a la competició femenina, el triomf va ser per a
l’Stadium Casablanca, que en el
partit decisiu es va imposar a la
UE Mataró per un clar 43-29.El
CB Castellet també hi va prendre part i va quedar vuitè després de perdre el partit per la setena posició contra l’AE Badalonès-1.
En el torneig també hi va haver competicions individuals,
com ara una de tirs lliures, que
va ser guanyada per Aina Lorente (CB Castellet). Els jugadors de l’equip local, del Sedis
Persianes Seu,van aconseguir la
victòria en dos d’aquests concursos. Així, Quim Vallvé va
guanyar la competició d’habilitats, semblant a la que es fa a la
NBA, i Marc Lara va ser escollit
el millor jugador del torneig.

