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BASQUETBOL BASE

Carme Bes es va
endur el bronze en
els 800 metres del
mundial de veterans

Cinc bagencs, campions estatals de mini

CAM

Pau Camí, Aleix Pujadas, Marc Garcia, Nil Sabata i Laura Martínez guanyen les finals
R REDACCIÓ
R Manresa

M.M.

La veterana corredora de
mig fons del CA Manresa Carme Bes, reusenca afincada a la
captial del Bages des de fa uns
anys, ha aconseguit la primera
medalla per a la representació
del CAM,un bronze,en els tercers Campionats del Món de
veterans en pista coberta,cros i
ruta que es fan a Clermont Ferrand. En una final de 800 metres metres, en la categoria W35, en la qual les quatre primeres van acabar separades per
un segon, Bes va lluitar fins el
final i va fer un temps de
2.25.45,per darrere de l’alemanya Annette Weiss i de la francesa Carole Vidal.
També va destacar la molt
bona quarta posició d’un dels
atletes més veterans que aporta l’expedició manresana, el
llançador Raül Sánchez (M70) en la final de llançament de
disc.Va fer 28.74 i es va quedar
a 84 centímetres del bronze.
En els vuit quilòmetres de
cros, Francesc Vilajosana va
ser cinque i Manela Martínez,
vuitena. Finalment, Amadeu
Pintó es va classificar per a les
semifinals dels 200 metres amb
un temps de 23.93.

Les dues seleccions catalanes,
tant la de categoria masculina
com la femenina, van aconseguir
ahir acabar com a triomfadores
al campionat de Minibàsquet
McDonald’s, l’estatal de la categoria, que va acabar a la ciutat de
San Fernando (Cadis). A l’equip
masculí hi havia quatre jugadors
que pertanyen al Paidos de Sant
Fruitós, l’equip que aportava una
qualitat més gran en el combinat
català. Es tracta de Nil Sabata,
Marc Garcia.Aleix Pujadas i Pau
Camí. Pel que fa al conjunt de les
nenes, Catalunya tenia les seves
files Laura Martínez, de la Joviat
de Manresa. Tots els jugadors
eren nascuts en l’any 1996.
La final masculina va ser més
renyida del que en un principi
s’esperava. El rival en el partit
era la Comunitat Valenciana,que
va plantar cara i només va cedir
per deu punts de marge, 90-80.
Tot semblava que seria més fàcil
quan els catalans es van avançar
amb un resultat parcial de 26-4
que semblava deixar ja el matx
sentenciat. Però els valencians es
van apropar fins un 35-28 al final
del segon període (en mini n’hi
ha sis). Al descans es va arribar
amb un sorprenent empat en el
lluminós (46-46). Amb les idees
molt més clares i forta defensa
pressionant, Catalunya ja es va
escapar altre cop i al sisè període
dos triples providencials i els tirs
lliures van acabar assegurant la
treballada victòria. En la lluita
pel tercer lloc, Andalusia va superar Madrid (89-70)
No ho van tenir tampoc fàcil a
les nenes per superar Andalusia
per 67-54. Les catalanes van portar sempre la iniciativa però el
marcador va reflectir un frec a
frec que va durar fins a la mitja
part. Va ser a la represa del joc

TENNIS

GIMNÀSTICA

Títol a Sant Andreu
per a Núria Roig,
entrenadora del
CT Manresa

El grup d’aeròbic del Gimbe
guanya el campionat de
Catalunya i serà a l’estatal

Carme Bes
R REDACCIÓ/Manresa

Martínez (agenollada), Pujadas, Sabata, Camí i Garcia celebrant els respectius títols de campions d’Espanya

quan van obrir les diferències
gràcies a la seva defensa molt
efectiva que va tapar molt bé les
accions de les andaluses que van
anar veient com no podrien recu-

perar. En el sisè i definitiu període els contraatacs per part d’ambdós equips van oferir uns moments de gran vistositat per tancar la competició que havia co-

mençat el passat dissabte. Laura
Martínez va contribuir al triomf
amb 6 punts a la final. La Comunitat Valenciana va ser tercera en
vèncer Madrid (70-51).

GIMBE

R REDACCIÓ/Manresa

Núria Roig, entrenadora reusenca del Club Tennis Manresa, va aconseguir la victòria en
l’obert Vila de Sant Andreu,
que es va fer la setmana passada a les pistes del club de tennis d’aquest barri barceloní.La
prova, que forma part del Circuit Absolut FCT Apiserum,
va tenir en Roig la dominadora en la categoria absoluta. Va
guanyar a la final Mireia Recasens (6-3, 6-1), Sabrina Bamburac a les semifinals i la jugadora del CT Manresa Helena
Martínez Soler a l’eliminatòria
de quarts de final.

R REDACCIÓ/Manresa

Èxit de l’equip d’aeròbic de
competició del gimnàs Gimbe de
Manresa. El cap de setmana passat va obtenir la victòria al Campionat de Catalunya de gimàstica
aeròbica, amb la qual cosa va obtenir la classificació directa per
disputar el Campionat d’Espanya. El torneig va tenir lloc a les
instal·lacions de l’INEF de Barcelona diumenge passat.
El grup del Gimbe, format per
Carla Armadans, Gemma Boix,
Mònica Perramon, Clàudia Solà,
Mercè Tachó i Anna Torras, va
participar en la categoria de pro-

moció de grups júnior, de la qual
van obtenir la primera posició.
Aquest conjunt ja té experiència
en aquest tipus de competició i la
va demostrar en el decurs de la
prova,de la qual era un dels favorits.Va fer bones actuacions i això
li va permetre fer complir els pronòstics i ascendir al graó més alt
del podi.
Amb aquesta victòria, tenen
dret a participar el proper dia 5
d’abril al Campionat d’Espanya,
que tindrà lloc a Saragossa.
Aquesta serà la segona vegada
que participen en el campionat
estatal d’aeròbic, en el qual l’any

L’equip del Gimbe serà a l’estatal per segon any consecutiu

passat van obtenir una brillant
quarta posició que intentaran millorar en aquesta ocasió. De fet,
viatgen amb la voluntat d’obtenir

una de les tres primeres posicions, que els permetrien aconseguir una medalla, i ho fan en bon
estat de forma.

