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Divendres, 29 de febrer del 2008

Els quarts de la
El Bar Castell
Copa President de continua molt fort
petanca, a punt
al Solsonès

BASQUETBOL BASE
ARXIU PARTICULAR

Pau Camí (10), Nil Sabata (12), Marc Garcia (16) i Aleix Pujades (18) en el darrer partit, contra el Joventut

Quatre nens del Paidos i una nena
de la Joviat, a l’estatal de mini
R REDACCIÓ
R Manresa

Els campionats d’Espanya de
mini se celebren a San Fernando
(Cadis) del 15 al 19 de març. Les
llistes de les seleccions catalanes
mini masculina i femenina ja es
coneixen,i ambdós combinats tenen representació bagenca.
D’una banda, la selecció catalana masculina mini que assistirà a
San Fernando disposa de quatre
jugadors bagencs, tots quatre del
Paidós. Es tracta de Pau Camí,
Marc Garcia, Aleix Pujades i Nil
Sabata. Així doncs, el Paidós és
l’equip que més jugadors aporta
a aquesta convocatòria de la se-
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lecció, amb 4, seguit del Joventut
amb 2 i de Cornellà,Barça,Gavà,
JAC Sants, AE Minguella i Cantaires de l’Ebre-Delta, amb 1.
L’equip de l’escola de Sant Fruitós es troba en el grup 1 del nivell
A1,on s’enfronta a equips com el
Joventut, l’Igualada o el Grup
Barna. Tot i això, el Paidós és líder, amb 7 victòries de 7 partits
jugats. En l’últim matx es va desfer del Joventut amb una contundent victòria per 79-46.En el proper partit,aquest cap de setmana,
els santfruitosencs s’enfrontaran
a un equip de mitja taula com és
el Maristes Ademar per intentar
mantenir el liderat, ja que l’AE

Minguella està en segon lloc, un
partit més avall.
D’altra banda, la selecció catalana femenina també té una representant bagenca, la jugadora
de la Fundació Joviat Laura Martínez. L’escola Joviat es troba a
mitja taula del nivell A1 femení,
amb dues victòries i tres derrotes.
Així com en la selecció mini masculina predominaven els jugadors del Paidós, que eren més
que els de tots els altres equips,
en la selecció femenina hi ha sis
jugadores que vénen del Femení
Sant Adrià, líder de la categoria
A1,amb tots els partits guanyats i
una espectacular defensa.

El proper diumenge el camp
de futbol del Xup de Manresa
serà l’escenari dels quarts de final de la dotzena Copa President de petanca. Hi ha aquests
aparellaments: Moià amb l’Atlètic Castellet, Sallent amb
Amics Petanca, Gironella-PI
Puig i Viladomiu-Torrent.

En la jornada número 22 del
torneig del Solsonès,el líder Bar
Castell va golejar per 6-14 al
Sant Llorenç i es manté en primera posició amb un total de 50
punts. El Clariana de Cardener,
segon amb 46 punts, va empatar
(3-3) amb el Solsona. Matias
(Clariana) és pitxitxi: 49 gols.

Derrota del
juvenil masculí
del CN Manresa

Empat de les noies
manresanes amb
el CN Martorell

El juvenil del CN Manresa va
caure derrotat contra el Sant
Andreu (17-3), un rival que aspria a ser present a la final del
campionat estatal de la categoria. El 5-1 contrari del primer
període ja va marcar les diferències i els barcelonins van guanyar tots els quarts amb claredat i encara van aixecar el peu
de l’accelerador.

El CN Manresa Bolsa de la Vivienda va empatar a tretze gols
a la piscina del CN Martorell en
un partit molt igualat que es va
decidir a última hora després
que l’equip del Baix Nord anés
guanyant 13-11 quan faltava
poc més d’un minut.Va destacar
el partit de la manresana Gemma Casasayas, autora de set
gols.Per les locals,cinc de Pérez.

ESCACS

Escacs Catalònia fa un pas
per no acabar en descens
R REDACCIÓ/Manresa

La primera victòria en la cinquena ronda del campionat de
Catalunya Segona Divisió per
equips de l’Escacs Catalònia va
arribar en un bon moment ja
que es mesurava contra un dels
rivals directes per eludir el descens. La setmana vinent, el Ca-

talònia té un altre matx crucial
davant el Santpedor que definirà del tot les places de descens.
Pel que fa el tercer torneig d’Igualada, Jordi Castells va perdre i Roland Albets va guanyar i
es troben ambdós al grup capdavanter amb 4 punts a dues
rondes del final del torneig.

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA

Sis gimnastes de
l’Egiba participen
a la quarta edició
del Trofeu Sevilla
R REDACCIÓ/Manresa

Sis gimnastes de l’Egiba de
Manresa participen entre avui i
demà en la quarta edició del Trofeu Sevilla de gimnàstica artística
que se celebra al pavelló municipal de Camas. En la categoria de
benjamins hi haurà la presència
de Clara Casals, de Laura Valero
i d’Aída Rodríguez; pel que fa a
les infantils, participaran Laia
Obradors i Núria Valero; finalment, Ariadna Puntí, convocada
regularment per la selecció espanyola, serà la representant en la
categoria júnior. Els entrenadors
Míriam Font i Xavi Casimiro seran els encarregats de donar les
instruccions a les seves deixebles.
El torneig de Camas és un dels
més importants en l’àmbit estatal, tant pel que fa al nombre de
participants com per la seva qualitat. Avui divendres està previst
que es facin les sessions d’entrenament i la competició pròpiament dita tindrà lloc demà.

