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El Manresa FS
va superar la
PB Solsona (7-3)
En un partit de futbol sala de
caire amistós,celebrat dissabte
al migdia al pavelló de Sant Joan de Vilatorrada, el Manresa
FS (Primera Nacional A) va
imposar-se per 7 a 3 a la PB
Solsona La Xurre (Primera
Nacional B). El triomf manresà no es va forjar fins ben entrada la segona part, ja que a la
primera perdia per 0 a 2, i més
endavant, fins i tot, per 1 a 3.

El MAN programa
un curset d’esquí
alpí i snowboard
El Manresa Esquí Club
(MAN) farà, a partir d’aquest
cap de setmana, un curset d’esquí alpí i snowboard a l’estació
de Pal-Arinsal (Andorra) durant sis dissabtes o sis diumenges. El curset és d’iniciació o
perfeccionament i el seu preu,
amb autocar inclòs, és de 250
euros. Per a més informació es
pot trucar al 93 872 39 19 (de 7
a 9 del vespre).

El benjamí del
Gimnàstic guanya
un partit ajornat
Corresponent a la categoria
Preferent benjamí, el Gimnàstic de Manresa es va imposar
dissabte al Cubelles per 1 a 8
en un partit que havia estat
ajornat. La primera part va ser
fluixa (1 a 3), tot i que en la represa,els manresans,més entonats, van sentenciar el partit.
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FUTBOL BASE

El CE Manresa perd Jacobo,
que té un dit de la mà trencat

La selecció sub-16
de Dani Fernández
entra a la fase
final de l’estatal

R FRANCESC DALMAU
R Manresa

Definitivament, el CE Manresa
no està de sort amb les lesions
dels seus jugadors de la línia defensiva. Aquesta temporada ja
han caigut Iñaki (està lesionat
per segon cop), Luizinho (pendent de ser operat), Uri i Sergio i
ara Jacobo.Una forta topada diumenge amb el jugador del Blanes, Diego, ha deixat Jacobo fora
de combat. Era la recta final del
partit i, tot i que el va poder acabar, se li va diagnosticar, posteriorment, un dit de la mà trencat,
pel que haurà d’estar unes sis setmanes lluny dels terrenys de joc.
Un preu força car per a un triomf
(1-2), això si, molt valuós.
L’entrenador del conjunt manresà considerava ahir que «és un
contratemps i més si se sap que diversos jugadors del darrere estan a
només una targeta de la suspensió
per acumulació. En el cas de Jacobo, mirarem que pugui mantenir el
to físic, ja que la lesió no li impedirà entrenar-se; a veure si amb un
embenat compressiu i una fèrula
pot jugar abans del que està, en
principi, previst».
Montes, que es mostrava molt
satisfet per la important victòria
a Blanes va incidir, un cop més,
en què «l’objectiu principal és sumar els 25 punts que ens falten
quan més aviat millor per aconseguir així la permanència. Hem de
ser humils i continuar treballant».
A Blanes, el CE Manresa tot just
va guanyar el seu segon partit de

FRANCESC DALMAU

R CATALUNYA R
Edgar Badia, Albert Blázquez,
Ignasi Miquel, Adrià Blanchart
Iván Balliu (David Sánchez min
76), Manel Reina (Bacary Mendes
min 68), Xavier Montcusí, Àlex Plà
(Sergio Aguza min 54), Ricard Rebollo (Marc Cía min 76), Adrià Escribano (Josep Ma Martínez min 68) i Gerard Muñoz.

2

R ARAGÓ R
Óscar, Rubén, (Cartier min 41),
Carlos, Jorge, Álvaro (Gallego
min 72), Javier (Kevin min 41),
Pablo (Luis min 63), Rami, Gabriel,
Adrian i Alejandro.

0

Àrbitre: Víctor Alonso. Va amonestar
el català Balliu i els aragonesos Jorge i Alejandro.
Jacobo, el primer per l’esquerra, celebrant el segon gol a Blanes

la temporada com a visitant
(també ho va fer a Igualada per 0
a 1). Tot i això, Montes és del parer que «tant fa on sumem els
punts, a casa o a fora. A Blanes
hauria estat injust no haver aconseguit la victòria. Hem de gaudir
del triomf, però aviat hem de començar a pensar en el contrincant
de diumenge, el Cuer Mataró, però amb jugadors capacitats per
sortir d’aquesta posició en qualsevol moment. El Mataró es troba en
una dinàmica negativa, però és un
rival perillós. Sense anar més
lluny, diumenge va ser capaç d’empatar amb dos gols en el descompte, un partit que perdia 0 a 2 amb el
Balaguer. Ningú no s’explica perquè van tant malament».

La igualtat que hi ha enguany a
Tercera Divisió fa que el CE
Manresa estigui tant a prop de la
quarta plaça (play-off d’ascens)
com de les places de descens.
Montes comenta que «és una lliga en la qual les tres primeres places s’han decidit molt aviat, la
quarta té diversos pretendents i si
perds dos partits seguits veus les
orelles al llop. Tot plegat fa entreveure un final de competició molt
complicat en el qual tots els equips
aniran al màxim. Per això hem de
mirar d’arribar-hi amb els deures
fets. Les darreres temporades ho
hem aconseguit i si seguim treballant com fins ara, confio en què
aquesta també ho tirarem endavant de forma positiva».

Gols: 1-0 Álvaro p.p. min 56; 2-0 Gerard min 76.
R REDACCIÓ/Manresa

La selecció catalana sub-16,
dirigida pel coordinador del
Gimnàstic de Manresa, l’olesà
Dani Fernández, va classificarse ahir per a la fase final del
campionat d’Espanya de la categoria -es jugarà del 29 d’abril
al 4 de maig a Albacete-, després d’imposar-se en l’encreuament definitiu a Aragó per 2
a 0.A Logronyo,l’equip català,
que tenia en les seves files el
cardoní David Sánchez, exjugador del CE Manresa i ara jugador del Jabac Terrassa, es va
classificar primer en el seu triangular després de superar a
Ceuta per 8 a 0 i d’empatar
amb Euskadi a 0 gols.

CICLOCRÒS: Copa d’Espanya

BASQUETBOL

El ceretà Hermida es
classifica quart a Múgica

El clínic Ciutat de Manresa de tècnics
s’estrena amb una gran participació

R REDACCIÓ/Manresa

A 36 segons del guanyador,
Unai Yus, va arribar el ceretà
Josep Antoni Hermida a la
meta de l’última prova de la
Copa d’Espanya de ciclocròs
celebrada a Múgica (Biscaia).
Hermida, que pren part, de
tant en tant, en proves d’a-

questa especialitat com a preparació per a la seva temporada de BTT, va estar al nivell
dels millors especialistes de ciclocrós. Darrere d’Unai Yus,
que va fer un temps d’1h 03’
56’’, van entrar Constantino
Zaballa (a 14’’) i Javier Ruiz
de Larrinaga (a 33’’).

MOTOR

Cucharrera repetirà amb KTM
la temporada de supermotard
R REDACCIÓ/Manresa

KTM ha fet conèixer la composició dels seus equips oficials de
competició per aquest any 2008.
En la modalitat de supermotard,
repetirà el navassenc Francesc
Cucharrera que competirà en la
modalitat de SM1 amb una
KTM 450 SMR. Aquest últim

any, Cucharrera va ser doble
subcampió estatal en SM1 i
SM2.
En d’altres modalitats, Gerard
Farrés, que havia de formar part
de l’equip Repsol-KTM en el
Dakar suspès divendres passat,
competirà amb una KTM 530
Exc en ral·li i en enduro 3.

RREDACCIÓ/Manresa

L’Escola Joviat va acollir el que
va ser primer clínic Ciutat de
Manresa de basquetbol. La idea
va sortir del col·lectiu d’entrenadors de la Joviat, que va decidir
apostar per unes xerrades que es
centressin en el bàsquet de formació. Per això, es va contactar
amb la Federació catalana de
Bàsquet per aconseguir que les
xerrades convalidessin hores del
pràcticum de 1r i 2n nivell.
L’Albert Disseny CBiUM i La
Salle Manresa es van sumar al
projecte i la sessió inaugural va
ser a càrrec de Richi Serrés, entrenador de diverses seleccions
catalanes de base i professor a la
Federació Catalana de Bàsquet i
de l’INEF barceloní.Va parlar de
«Planificació en equips de base».
Tot seguit, era Xavier Garcia,
exentrenador del Manresa a
l’ACB, segon entrenador amb el
Bruesa a l’ACB i actual tècnic de
l’Akasvayu Vic (LEB Plata), qui
va parlar de «Què?, Per què? I

MARTA PICH

La xerrada de Xavier Garcia (dreta) va reunir més de 150 entrenadors

Com? Criteris de l’entrenador».
L’objectiu d’aquesta xerrada no
era altre que el de fer plantejar a
l’entrenador el perquè fa el que
fa i com ho fa i entendre el treball
des del punt de vista del jugador,
així com la coherència dels seus
actes. La primera jornada va ser
capaç d’aplegar un total de 157
tècnics de tot Catalunya.

L’endemà es va tancar el clínic
amb dues xerrades més. Ramon
Jordana, tècnic de les seleccions
catalanes de base i professor de
la catalana i l’espanyola, va parlar de «Transició defensiva per
als infantils».Del tema invers,l’atac, en va parlar Miquel Domingo,ajudant d’Edu Torres en l’etapa al Caprabo Lleida a lliga ACB.

