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bbuuttlllleettíí  iinnffoorrmmaattiiuu  ddee  ll’’AVINENT ClubAtlèticManresa /  Any XLVI – desembre 2016 
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Les cadets sisenes a l’estatal de clubs. 
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  AAAtttllleeettteeesss   ddd’’’aaabbbaaannnsss   
   

MMMiiiqqquuueeelll   CCCààànnnooovvvaaasss   iii   GGGaaarrrcccíííaaa   
Manresà, nascut el 19 de setembre de 1955.  
Especialitat, llançament de javelina. 
 

Campió d’Espanya 
absolut amb la javenila 
el 1978 i 1980. 
Millor marca 
personal 75,04m 
rècord absolut del 
Club Atlètic Manresa. 
 
Medalla de la Ciutat  
 al Mèrit Esportiu 
i insignia d’or del 
CAM. 
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CCCooommmpppeeetttiiiccciiiooonnnsss.........   
02/03.07.2016. Paula Sevilla, la riojana del 
CAM, va quedar campiona d’Espanya júnior 
en els 200 metres en el decurs dels campio-
nats estatals júniors, que es van disputar a 
l’Estadi d’Atletisme Gaetà Huguet a Castelló. 
Paula es va imposar en una ajustada final, 
superant a la seva rival més directa, la navar-
renca Pretirena per tan sols un centèsima, 
aturant el rellotge en uns fantàstics 24.22. 
En semifinals s’havia imposat en uns fantàs-
tics 24.33. 
Amb aquesta medalla d’or, els manresans 
han obtingut dues posicions de finalista, 
amb la sisena posició del llançador Sergi Ca-
bezón en la final de pes al llançar la bola a 
14,06, i vuitena posició d’Emília del Hoyo en 
el salt de llargada (5,57m). 
També val destacar la novena posició 
d’Emília del Hoyo en els 100 tanques, amb 
un temps de 14.64. En sèries del Hoyo havia 
fet 14.66. Mireia Via, cinquena en la seva 
semifinal amb un temps de 2.18.34. Catorzè 
lloc de Martí Ambrós en els 400 tanques 
amb un registre de 57.23 i també catorzena  
Júlia Quevedo en la 
final de triple salt amb 
11,40 metres. 
 

TRES MEDALLES ALS 
ESTATALS CADETS 
09/10.07.2016. En els 
Campionats d’Espanya 
individuals cadets l’e-
quip femení va fer podi 
en els relleus de 4x100 
metres, conjunt format 
per Judit Canal, Judit 
Devers, Meritxell Tar-
ragó i Laia Solà terce-
res amb uns extraordi-
naris 49.22, que és no-
va plusmarca local de 
la categoria.  

Paula Sevilla, campiona d’Espanya 
júnior en 200 metres. 

Conjunt cadet de 4x100 metres format per Judit Canal, Ju-
dit Devers, Meritxell Tarragó i Laia Solà, terceres al cam-
pionat estatal. 
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Les altres medalles les van acon-
seguir a Aleix Casas, subcampió 
estatal cadet en martell, amb un 
llançament de 57,72 metres i 
Marta Riera, tercera en la final 
de 100 tanques amb 14.84 (ante-
riorment en s/f 15.10 i en sèries 
14.89).  
A més van ser finalistes, Bethel-
hem Manzano, cinquena en els 
3000 metres amb uns bons 
10.34.18; Anna Cabrera, cinque-
na en exatló  amb 3587 punts 
(16.21 en 100t, 1,53 en alçada, 
10,99m en pes, 4,75m en llarga-
da, 31,60 en javelina i 1.48.16 en 
600 metres. 
Meritxell Tarragó cinquena en 
300 metres amb uns excel·lents 
41.49 que és millor marca cadet, 
42.10 s/fs. Val a dir a Laia Solà, 
novena en 100 metres (12.84 
s/fs i 12.82 en sèries). Judit De-
vers, novena en 100 tanques 
(15.60 i 15.40 respectivament). 
Daniel Soler novè en 100 metres 
(11.87 i 11.91). Josep Maria Lla-
nas desè en 300 metres (37.29). 
Aleix Casas tretzè en disc 
(41,10m) i Meritxell Lladó quin-
zena en perxa (2,86m). 
 
10.07.2016. L’equip femení vete-
rà de l’Avinent CAM, novament campiones 
estatals per equips en el desè Campionat 
d’Espanya de Clubs que es va disputar a 
l’estadi Gaetà Huguet de Castelló. 
Van fer-ho amb una autoritat fins i tot des-
proporcionada, ho van aconseguir per vuite-
na vegada i només dues vegades van perdre 
sent segones i terceres. 
La classificació final per equips va ser la se-
güent: Avinent CAM 80 punts, Barcelona At-
letisme 63, Durango Tirol Taldea 63, Playas 
de Castellón 62, Grupo Oasis Tres Cantos 55, 

Catarroja UE 45, CEA Tenerife 1984 29 i Ly-
nze Parla 26. 
Resultats individuals: Sílvia Cortés, primera 
en 100 metres (13.71). Maria Rosa Busquets, 
primera en 200 metres (32.36). Eulàlia Tor-
rescasana, segona en 400 metres (1.01.77). 
Maria Dolores Jiménez, segona en 800 me-
tres (2.25.37). Manela Martínez,  primera en 
1500m (5.36.06). Lita López, primera en 80 
tanques (11.67). Carme Bes, primera en al-
çada (1.23m). Lita López, cinquena en llarga-
da (4,71m). Lurdes Rossinyol, segona en pes  

LLeess  vveetteerraanneess  ddee  
ll’’AAvviinneenntt  CCAAMM,,  ttoorrnneenn  aa  
sseerr  ccaammppiioonneess  eessttaattaallss  
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(9,32m). Lurdes Rossinyol, quarta 
en disc (21,41m). Carme Robles, 
quarta en 3000 marxa (17.18.20). 
En 4x100 metres, Busquets, Bes, 
Cortés i Torrescasana, van ser 
primeres amb 57.06. 
A la cronoescalada es van 
imposar Abdeslam Louah 
i Mireia Via 
28.08.2016.- L’atleta de Puigcerdà 
Abdeslam Louah i la local Mireia 
Via, van ser els guanyadors de la 
segona Cronoescalada al Parc de 
Puigterdà, imposant-se amb uns 
registres que superen els de l’any 
passat. 
Quaranta-dos corredors van participar en 
aquesta segona edició de la cronoescalada. 
Abdeslam Louah (CE Sant Julià d’Andorra) ha 
pujat els 185 esglaons de la prova per  impo-
sar-se en ens extraordinaris 2.44, millorant 
en 22 segons l’anterior registre era  del viga-  
 

 

 
 tà Albert Baronet amb 3.06. També van su-
perar marca els dos atletes que el van 
acompanyar al podi, Francisco Roldán (FC 
Barcelona ) amb 2.54 i el local Khalid Khar-
bouch amb 3.04. 
 

JJJuuusssttt   SSSoooccciiiaaatttsss   
eeesss   vvvaaa   iiimmmpppooosssaaarrr   
aaa   MMMaaatttaaadddeeerrraaa   

 

28.08.2016. Just Sociats es va 
imposar a la Cursa de Festa 
Major de la vila de 10 kms a 
Matadepera. 
Sociats va marcar un temps de 
34.15, avantatjant en nou se-
gons a Fernando Chamorro 
(34.24) i a Marc Garcia, que va 
quedar tercer  (34.29). 

Mireia Via (primera), Berta Estragués 
(segona) i Meritxell Soler (tercera) 
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En la categoria femenina va suc-
ceir el mateix: les tres primeres 
classificades van millorar els 3.49 
aconseguits per Meritxell Soler en 
la primera edició. 
Mireia Via es va imposar amb au-
toritat i va fer un temps de 3.36.4, 
seguida de Berta Estragués (3.45) i 
Meritxell Soler (3.48). 
Aquesta cronoescalada al Parc 
Puigterdà és 1000 metres de re-
corregut amb 100 metres de desnivell posi-
tiu i 185 esglaons. 
     

  

 
03.09.2016.- En una trovada a Itàlia les veteranes de 
l’Avinent CAM van quedar segones en l’European Mas-
ters Athletics Meeting que va celebrar-se a Gavardo, a 
l’Stadio Comunales Karol Wojtyla. 
Per equips els resultats van ser així: ASD Sued Tirol Te-
am 18, Avinent Manresa 22, ASSI Giglio Rosso Firenze 
23, Atletica Santamonica Misano 27, Virtus Castenedo-
lo 33, Insieme New Foods VR 44, Sportclub Merano 46, 
Atletica Lonato-Lem Italia 57.  
Les victòries de les manresanes van correspondre a Eu-
làlia Torrescasana en els 400 metres amb 1.03.10, i el 
quartet de relleus 4x400 metres format per Sílvia Cor-
tés, Loli Jiménez, Eulàlia Torrescasana amb un registre 
de 4.18.53. 

LLLeeesss   vvveeettteeerrraaannneeesss      
ssseeegggooonnneeesss   aaa   IIItttàààllliiiaaa   

Els tres millors escaladors, Abdeslam Lou-
ah (centre), Francisco Roldán (esquerra) i 
Khalid Kharbouch (dreta). 

Khalid Kharbouch. 

Mireia Via. 



atletisme manresà / 8 

 

  

 JUTS SOCIATS, guanya la  
Transenyera de Castelldelsol 
11.09.2016. Just Sociats va ser el vence-
dor amb un repte més complicat que a 
Matadepera i es que es va enfrontar a 22 
quilòmetres amb un desnivell positiu de 
560metres, en el marc de la VIa Transe-
nyera de Castelldelsol. 
Sociats que portava dos minuts d’avan-
tatge respecte al corredor que anava dar-
rere seu, va aixecar una estelada just quan 
va creuar la meta, homenatjant la diada 
de Catalunya. 
Pel que fa a la categoria femenina, la pri-
mera en creuar la línia d’arribada va ser 
Marta Costa, seguida de Raquel Martorell 
i Úrsula Barea. 

17.09.2016. L’exatleta de l’Avinent CAM Igna-
si Àvila guanya una plata en ciclisme paralím-
pic, amb el seu pilot Joan Font van aconseguir  
la medalla de plata en els Jocs Paralímpics de 
Rio en la prova de ciclismo en carretera a poc 
temps del tándem holandés que es va endur 
l’or. El tándem espanyol en un recorregut molt 
dur, amb moltes pujades i baixades va trigar un 
temps de 2h26.33, que en alguns moments ha-
via arribar a liderar. 
Aquesta va ser la primera medalla en ciclisme 
del paralimpisme espanyol i la primera que 
guanya Àvila en aquests disciplina. En els seus 
cinc Jocs l’exatleta del CAM ja havia aconseguit 
una medalla de plata en els 4x400 metres a 
Sidney i un bronze en els 1500 metres a Pequín.  
 

 
Ignasi Àvila, nascut a Manresa i resident a Sant 
Joan, va estar rebut per l’alcalde de la ciutat, 
Valentí Junyent, i el regidor d’Esports, Jordi Ser-
racanta, amb els quals ha començat 
l’experència d’haver participat al Jocs Palímpic 
de Rio i els èxits aconseguits. 
Després de la recepció a la sala de columnes, 
Avila es va reunir amb l’alcalde i el regidor al 
despatx de l’alcalde, on va signar el Llibre 
d’Honor de la Ciutat de Manresa i va rebre un 
obsequi. Ávila va mostrar a l’alcalde i al regidor 
la medalla de plata brillantment aconseguida. 
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Medalles a dojo, en la primera  
jornada del Trofeu Promoció 
17.09.2016. La primera jornada del Trofeu 
Promoció, que organitza la FCA, a Igualada. 
Amb la participació d’atletes manresans van 
aconseguir bons resultats. En total van fer 27 
llocs d’honor, vuit primers llocs, 10 segons i 
9 tercers. 
Per equips l’Avinent 
CAM encapçalava la 
classificació amb 100,5 
punts, seguit del GA 
Lluïsos de Mataró amb 
47,5, i del CA Igualada 
amb 39 punts. Classifi-
cació que computa 
tots els punts segons 
la posició dels atletes 
conjuntament. 
Van guanyar la prova 
els cadets Aleix Casas 
en martell, Anna Ca-
brera (1,45m) en alçada i Meritxell Tarragó 
(44.4) en 300 metres. Les infantils Berta Es-
lava (12.50.6) en 3000 metres i Mireia Orri-
ols (22.1) en 150 metres. Els alevins Biel Ci-
rujeda (8.9) en 60 metres. Els benjamins   

 
Armand Hernández (3,45m) en llargada I 
Queralt Vallbona (3.46.8)en 1000 metres. 
Segons llocs de la cadet Laia Solà (44.9) en 
300 metres. Els infantils Pau Perpiñan (21.5) 
i Judith Martínez (22.5) en 150 metres, Tala-
ia Parada en 3000 metres (13.07.4) i Emma 

Torres (8,37m) en pes. 
Els alevins Adrià Gar-
cía (9.1) en 60 metres i 
Aranau Solé (3,98m) 
en llargada. Els ben-
jamins Armand Her-
nández en 1000 me-
tres i Oriol Renalies en 
llargada. La benjamí 
Sira Salas en pilota. 
Tercers llocs de les 
cadets Judit Canal en 
300 metres, Núria Tor-
res en alçada i Anna 
Cabrera en javelina. 

Els infantils Pau Perpiñan i Berta Eslava en 
pes i Emma Torres en 3000 metres. Els ale-
vins David Pérez (9.2 i 3,85 m en llargada) i 
Ivet Salas (9.4) en 60 metres i Adrià Garcia 
en llargada (3,46m). 
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Segona jornada: 
02.10.2016. Aquesta vegada aconseguint 42 
llocs d’honor, amb 16 primers llocs, 11 se-
gons i 15 tercers. 
Per equips el resultat va ser aquest: 
L’Avinent CAM encapçala la classificació amb 
264punts, seguit del GA Lluïsos Mataró amb 
105,5 punts i de l’AA Catalunya amb 58,5. 
Primers llocs dels cadets Èric Jané i Júlia 
Dalmau en 1000 metres, Èric Molina i Anna 
Cabrera en llargada. Marta Riera en 100 tan-
ques. Els infantils Pol Guiral i Núria Ballarín 
en 3000 metres marxa, Claudia Galán en al-
çada i 80 tanques, Naomi Fechete en perxa. 
Els alevins Adrià García en disc, Carla  Man-
zano en llargada, Glòria Amella en 2000 me-
tres marxa. Els benjamins Pau Claret en pilo-
ta, Lucia Molina en llargada i Ona Dalmau en 
1000 metres marxa. 
Segons llocs dels cadets Arnau de Arriba en 
100 metres tanques, Bethelenhem Manzano 
en els 1000 metres. Els infantils Isaac Kuku i 
Judit Fíguls en perxa, Marta Ribalta en 3000 
marxa. Èlia Rius en 80 tanques. Els alevins 
Clàudia Garrido en disc. Els benjamins Oriol 
Renalias en pilota i Síria Salas en llargada. 
Van ser tercers, els cadets Dani Soler i Laia 
Solà en llargada, Anna Cabrera en 100 tan-
ques, Judtih Martínez en martell. Els infantils 
Biel Díaz i Cèlia Castilla en 80 tanques, Jan 
Díaz i Cèlia Teixidor en perxa, Pau Perpiñan 
en 1000 metres, Marina Casas en alçada. Els 
alevins Lluc Jané Santanach en 2000 marxa, 
Arnau Solé i Hikima Carreras en disc. El ben-
jamí Armand Hernández en pilota. 
Bons resultats de Clàudia Galan en alçada 
(1,50m). Èric Molina en llargada (5,64m). 
Carla Manzano en llargada (2,92m). Clàudia 
Garrido en disc (16,47m). Pau Claret en pilo-
ta (29,16m) i Lucía Molina en llargada 
(3,39m). 
03.10.2016. Ja en la tercera jornada del tro-
feu promoció el CAM ja és pràcticament 
campió. La participació va ser bona per part 
dels manresans que  van aconseguir  18  me- 
  

 
RRRiiicccaaarrrddd   CCCllleeemmmeeennnttteee      
vvvaaa   eeexxxhhhiiibbbiiirrr---ssseee   eeennn   pppeeerrrxxxaaa...   
25.09.2016. A Tarragona es va dur a 
tercre la tercera Eshibició de Salt de 
Perxa, organitzada per la Conselleria 
d’Esports de l’Ajuntament de la ciutat 
en el marc dels actes promocionals dels 
XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2017. 
La cosa va tenir lloc a la plaça de la 
Font de Tarragona amb uns bona pre-
sencia de públic. A la prova de salt de 
perxa Didac Salas (FCB) es va imposar 
amb 5,30 metres. Ricard Clemente  va 
ocupar una brillan tercera posició su-
peran el llistó per sosbre dels 4,60 me-
tres. 
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Carla Manzano al capvadant dels 60 tan-
ques, seguida d’Ivet Salas. 

                       

 

dalles, sis primers llocs, quatre segons i vuit 
tercers. 
Per equips l’Avinent CAM pràcticament és el 
guanyador d’aquest trofeu de promoció a 
manca d’una jornada. Els manresans són 
primers amb 346 punts, seguit del GA Lluïsos 
de Mataró (158), sent tercer el CA Gavà amb 
96. 
Victòries de Biel Salas en 220 tanques infan-
til, i els alevins David Pérez en alçada i 60 
tanques, Carla Manzano en pes i 60 tanques 
i Oscar Boner  en alçaada. 
Van ser segons Biel Salas en llargada, Marta 
Ribalta en 1000 obstacles, Lluís Malé en llar-
gada i els alevins Biel Cirujeda en 60 tanques 
Gerard Fornieles en alçada, Adrià García en 
pes, Ona Bonet en 60 tanques i Hikima Car-
reras en alçada. 
Val a destacar els registres aconseguits per 
Biel Salas en els 220 tanques (33.8) i en el 
salt de llargada (4,91m).  

O2.10.2016. Els manresans Gerard Oliva-
res I Sylvian Quevre, van participar amb 
èxit als 10 kms urbans de Lyon. D’entre els 
13.445 corredors que van acabar la prova, 
Olivares va finalitzar en dotzena posición 
amb un temps de 33.09, i Quevre  ha estat 
el 30è amb 34.35. La cursa la va dominar 
en tot moment el francès Guillaume 
Adam, que es va imposar amb un temps 
de 30.25. 
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09.10.2016. Les cadets de l’Avinent Manresa 
van aconseguir una brillant actuació en la 
gran final a vuit del Campionat d’Espanya de 
clubs cadets que es va disputar a Torrent 
(València). Les manresanes van finalitzar en 
sisena posició, i així es va convertir en el mi-
llor català en aquesta competició. 
Per equips la classificació va ser aquesta: 
Playas Castellón 97 punts, AD Marathon de 
Madrid 94, València CA 90, Cueva Nerja (89), 
Aprtint At. León 87, Avinen Manresa 82, ISS 
l’Hospitalet 79, AA Catalunya de Barcelona 
62. 
Individualment, Laia Solà segona en 100 me-
tres (13.43), Meritxell Tarragó vuitena en 
300 metres (43.66), Mercè Pradell cinquena 
en 600 metres (1.48.39), Júlia Dalmau quarta 
en 1000 metres (3.24.39), Bethelhem Man-
zano primera en 3000 metres amb 10.49.37, 
Chaimaa Azraf vuitena en 3000 marxa (18. 
32.28). Marta Riera segona en 100 tanques 
(15.10), Judit Canal sisena en 300 tanques 
(49.47), Aina Cerdeira quarta en 1500 obsta-
cles (5.41.42), Marta Arrufat sisena en alça-
da (1,25), Meritxell Lladó tercera en perxa 
(2,70), Judit Devers cinquena en llargada 
(4.73), Núria Torres vuitena en triple 

(9,54m), Anna Cabrera quarta en pes 
(9,99m), Aina Castilla vuitena en disc 
(17,99m), Judit Martínez cinquena en mar-
tell (33,59m), Clara Gómez quarta en javeli-
na (29,71m), Arrufat-Riera-Devers-Solà se-
gones en 4x100m (51.91) i Cabrera-Canal-
Pradell-Tarragó quartes (3.00.72). 
16.10.2016. Just Sociats es va imposar en la 
setena edició de la Volta La Maria a Avià, 
sobre un recorregut de 15,5 kms. Sociats va 
fer un temps de 1.05.59. 
D’altra banda  Oussama Chouati es va impo-
sar en els 5 kms de Mollerusa amb un temps 
de 15.24, sent novè el company d’equip 
Agustí Codina amb 17.51. 
Aquesta localitat també acollia la 29a edició 
de la seva Mitja Marató, on van participar 
més 500 corredors entre les quals Carme 
Tort va ser segona amb 1.26.13 i Lorena Cu-
billas, que debutava en la distància, va fer 
1.31.58 (millor promesa). 
En homes, quart lloc de Manel Deli amb 
1.13.43,Màrius Terré divuitè amb 1.19.24 i 
Òscar Sighüi, el 108 amb 1.29.34. 
23.10.2016.  Carme Tort es va imposar en la 
prova femenina dels Corriols de Sant Salva-
dor de Guardiola (55.02), mentre en els 5 

L’equip cadet femení, sisè a la final estatal de clubs. 
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kms es van imposar Miqui 
Riera (21.51) i Betlelhem 
Manzano (25.25). 
A Sabadell, David Martínez va 
aconseguir la medalla de 
bronze del Campionat de Ca-
talunya de 10 kms ruta. Mar-
tínez va fer un temps de 
31.02. 
DDaavviidd  MMaarrttíínneezz  ii  MMee--
rriittxxeellll  SSoolleerr,,  aallss  1100  
kkmmss  UUrrbbaannss  ddee  MMaann--
rreessaa  
30.10.2016. El centre de la 
ciutat va viure una bona jor-
nada atlètica amb la celebra-
ció de les proves de cinc i deu 
quilòmetres, la de promoció. 
Martínez, que es va trobar 
amb una forta oposició (el 
lleidatà Ricard Pastó) es va 
imposar amb un temps de 
31.28, amb només quatre se-
gons d’avantatge sobre el se-
gon classificat. Tercer Ous-
sama Chouati amb 32.42. 
En l’apartat femení, el podi va 
estar reservat a les manresa-
nes, Meritxell Soler (36.23), Carme Tort 
(38.45) i Judit Sancho (40.11). 
En la primera edició de 5 kms Urbans, va 
guanyar en homes, Guillem Montiel (15.51) i 
l’encara cadet Júlia Dalmau (19.36) en 
dones. 
nes 

Podi masculí dels 100 Urbans de Manresa, Ricard 
Pastó (2), David Martínez (1) i Oussama Chouati 
(3). 

David Martínez. Meritxell Soler. 
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29.10.2016. El la quarta 
i darrera jornada, cele-
brada a Calella, del Tro-
feu Promoció, els man-
resans van pujar 28 ve-
gades al podi, amb 7 
primers, 10 segons i 11 
tercers i 45 petits atle-
tes de l’Avinent C.A. 
Manresa. 
Quant a registres val a 
dir la nova millor marca 
del llançament de mar-
tell infantil femení a 
càrrec de Mariona Pros 
amb 40,50 metres, que 
a més a més va ser la 
guanyadora i ella mateixa va 
ser segona en el disc 
(19,69m). 
L’aleví Martí Serra en perxa 
(2.20m). En aquesta prova els 
manresans han fer podi Ge-
rard Formieles (segon) i David 
Pérez (tercer) que també va 
ser segon en els 600 metres. I 
els manresans van omplenar 
dues vegades el podi, amb 
Carla Manzano, Mar Santa-
mach, Ivet Salas, Ona Bonet, 
Ivet Salas i Hikima Carreras, en 
les proves de pes i pilota respectivament. 
Anna Cabrera va guanyar els 100 metres ca-
dets (13.0), Biel Salas els 80 metres infantils i 
Biel Cirujeda en els 60 metres. 
 

06.11.2016. Or i bronze per 
Loli Jiménez en el mundial 
màster. Jiménez campiona del 
món dels 2000 obstacles W45 
que es van disputar a la Ciutat 
australiana de Peth. Es va im-
posar amb un temps de 
7.47.37, però Jiménez ja 
s’havia penjat el bronze en la 
gran fi-nal dels 1500 metres 
(4.57.11). 
Meritxell Soler es va imposar 
a la XIIa edició de la Cursa de 
la Dona. Per fer els 7800 me-

tres es va imposar amb un temps de 29.14. 
Amb inici a les fonts de Montjuïc per acabar 
a l’avinguda Rius i Taulet. La prova va tenyir 
de rosa el cor de Barcelona i va tornar a ba-
tre rècord  
 

Loli Jiménez. 

Txell 
Soler 
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de participació amb més de 2000 dones més 
que l’any passat. Els diners recaptats es des-
tinaran a l’Associació Espanyola Contra el 
Càncer - Catalunya Contra el Càncer. 
 

 
 

LLAA  NNOOVVAA  TTEEMMPPOORRDDAA  DDEE  CCRROOSS  
CCOOMMEENNÇÇAA  AAMMBB  TTRREESS  VVIICCTTÒÒRRIIEESS    
06.11.2016. Triomf d’Oussama Chuati en la 
Cursa de les Caves disputada a Subirats. 
També de Marina Guerrero (un dels fitxatges 
de l’equip femení de Divisió d’Honor per 
aquest 2017) En el 43è Cros de Santa Colo-
ma de Farners. Guerrero es va imposar amb 
claretat i obtingué la primera victòria per 
l’Avinent Manresa. 

Txell Soler. 

Marina 
Guerrero. 



atletisme manresà / 16 

Lorena Cubillas va ser  tercera en els 5 qui-
lòmetres del Prat de Llobregat. També cal 
tenir en compte els sis podis d’atletes de 
l’Avinent en el 62è Cros de Caldetenes. Tri-
omf de Sira Salas en en benjamins; segones 
posicions de Toni Baños en la cursa juvenil, i 
de Claudia Garrido i Biel Cirujeda en la cate-
goria aleví, i terceres posicions de Najwa 
Chouati en la cursa promesa, i Armand Her-
nández en la cursa aleví. Destacar també les 
actuacions de Miqui Riera (quart) i de Bajona 
(cinquè) en cadets. 
Toni Baños, va participar al cros internacio-
nal d’Antequera i va fer una gran actuació, 
sent quart en la cursa juvenil. El vencedor va 
ser el gallec Pedro Osorio. 
En el 34è. Cros de Sant Hilari, triomf de Ma-
ria Guerrero; brillant tercera posició d’Aniria 
Mata en aquesta mateixa prova. Mentre, en 
veterans Marta Busquets va ocupar una bo-
na segona posició. 
Bona actuació de l’Avinent CAM dels cadets i 
juvenils, destacant la segona posició de Bet-
helhem Manzano en cadets. En nois, Jan 
Bayona cinquè i Miky Riera sisè. Júlia Dal-
mau, novena en juvenils. 

38a Mitja Marató de Ripoll, victòria per 
equips de l’Avinent CAM. Sent el millor man-
resà David Martínez que va ocupar la tercera 
posició absoluta amb un temps 1.08.38. Ma-
nel Deli quart amb 1.14.36 i primer en cate-
goria M40; Marius Terré setè absolut i segon 
M40 amb 1.16.33 i Jordi Arola catorzè abso-
lut amb 1.19.58. 
Victòria absoluta d’Oussama Chouati a Sant 
Feliu i de Najwa Chouati tercera absoluta en 
dones. 
A Rubí, a la 28a Cursa de Sant Muç, en el re-
corregut de 10 kms, Arnau López vuitè abso-
lut i primer promesa.  
Combinada especial. Benito Sintés i Judit 
Devers es van imposar en una combinada 
molt especial. La competició va constar de 
fer 100 metres, llargada, perxa, triple, alçada 
i 400 tanques a la qual van participar 54 atle-
tes. 
Entre els homes, Benito Sintes va dur a ter-
me una bona actuació fent, 11.6, 5,84m, 
2,22m, 11,15m, 1,59m, 1.06.6. En noies De-
vers va fer aquests registres, 13.2, 4,71m, 
2,22m, 9,91m, 1,34, 50.7 (300 tanques).  
En el decurs de la qual Montserrat Prat amb 

Marina Guerrero i Aniria Mata. 
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2,82 metres en la perxa, va fer rècord 
d’Espanya W50 que ella mateixa tenis. 
Primera jornada controls de promoció, amb 
la participació de 111 atletes de l’Avinent 
CAM. 
Aquests controls van ser dels més nombro-
sos que s’han disputat a l’estadi del Congost, 
amb molts pares i mares ajudant en 
l’organització que han una jornada molt pro-
fitosa pels monitors de l’escola. Els nois i no-
ies infantils van fer quatre proves, i els ale-
vins, benjamins i prebenjamins només en 
van fer tres i la suma de les posicions obstin-
gudes pels competidors en cada prova van 
establir els guanyadors en cada categoria. 
Quan a resultats, Isaac Kuku va ser el més 
complet en infantil masculí. En noies la mi-
llor va ser Clàudia Galán. En aleví van ser Biel 
Cirujeda i Mar Santanach. En benjamí, Pol 
Cirujeda i Lucía Molina. En pre-benjamí, van 
ser Rodrigo Badorrey i Joana Hernández. 

 
 

  
 27.11.2016. Cros Vila de Castellar. De la re-
presentació manresans val a dir les victòries 
de l’aleví Queralt Vallbona en un ajustat fi-
nal, i del també aleví Roger Verges. Segones 
posicions de la infantils Talia Parada, de 
l’aleví Armand Hernández i la prebenjamina 
Joana Hernández i tercer lloc de l’aleví Biel 
Cirujeda, a més de la infantil Mireia Sanllehí i 
l’aleví Clàudia Garrido. 
 

Els nostres campions d’una extranya combinada amb tots els salts i per fer fons els 4 
tanques, són Benito Sintes i Judit Devers 
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27.11.2016. Meritxell Soler es va 
imposar en la cursa popular 10 
kms de la Jean Bouin, que es dis-
puta a Barcelona, repeteix el 
triomf i fa un temps de 38.36. 
A la victoria absoluta de Soler, 
val a dir la el segon lloc d’Aníria 
Mata en la prova de 5 kms amb 
un temps de 18.14. Com també 
la segona posición, en cadets, de 
Bethelhem Manzano i sisena po-
sició absoluta en 10 kms amb 
38.47. 
A més, cal esmentar, de cursa 
multidinària, 11.000 persones, 
situant a nou corredors entre els 
cent primers: Gerard Olivares 
(11è 32.59), Sergi Rodríguez (18è 
33.32), Oussama Chouati (19è 
33.38), Manel Deli (26è 34.01), 
Marius Tarré (51è 35.19), Oriol 
Sellarés 57è. 35.26), Abel Àvila 
(61è 35.28), Jordi Arola (76è 
35.55) i Arnau López (93è amb 
36.27). 

MMeerriittxxeellll  SSoolleerr,,  
ttoorrnnaa  aa  gguuaannyyaarr  
llaa  JJeeaann  BBoouuiinn..  
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27.11.2016.- Després de 26 any, nova-
ment el Passeig de Pere III es escenari del 
9è Memorial Villaplana de marxa. 
L’última  competició -8è Memorial Villa-
plana de marxa- es va celebrar al tram de 
la Ben Plantada, on es va viure un espec-
tacular campionat de Catalunya de 30 
kms marxa, no hi van faltar els millors del 
moment, entre els homes Josep Marín, 
Valentí Massana (guanyador indiscutible 
promesa), Jordi Llopart, Andreu Marín, 
entre altres. En dones, Mari Reyes Sobri-
no, Mari Cruz Díaz, Emília Cano, entre al-
tres. 
Però un any després, l’estadi del Congost 
va ser escenari d’uns 50 kms marxa en 
pista, on Josep Marín va fer el rècord 
d’Espanya amb 3h.51.5, el va acompanyar 
a la prova el seu company d’equip Valentí 
Massana i Andreu Marí va finalitzar amb 
3.56.4. 
Mario Viñas (AA Catalunya) i Mariona 
García (FC Barcelona) van ser els guanya-
dors absoluts d’aquesta edició. Viñas es 
va imposar amb un temps de 21.51.0 i 
García va fer-ho en 25.16.9. 
 

IIXX  MMeemmoorriiaall  EEnnrriicc  VViillllaappllaannaa  

ddee  mmaarrxxaa..  
29.11.2016. SIS PODIS EN PROMOCIÓ AL 
CROS DE VILA DE CASTELLAR. La representa-
ció manresana varen destacar les victòries de 
l’aleví Queralt Vallbona en un  ajustat final i 
de l’aleví Roger Vergés, a més a de les sego-
nes posicions de la infantil Talia Parada, 
l’aleví Armand Hernández i la pre-benjamina 
Joana Hernández, i el tercer lloc de l’aleví Biel 
Cirujeda. 
 

 04.12.2016. Al 50è Internacional Ciutat de 
Granollers l’Avinent CAM va aconseguir ca-
torze podis. Victòries de Javier Martínez en 
veterans M50 i de Manela Martínez. Segon 
lloc de Bethelhem en la prova cadet i tercer 
lloc de Toni Baños, en juvenils. 

JJaavviieerr  MMaarrttíínneezz  ii  
BBeetthhllhheemm  MMaannzzaannoo..  
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Val a dir també la vuitena posició del júnior 
Guillem Montiel, reconegut triatleta, que 
debutava amb la samarreta manresana en el 
cros federat. I importants quarta plaça de 
Jan Bayona i vuitena Miqui Riera en la prova 
cadet. 
Aquest cros era el quart selectiu per confec-
cionar la selecció catalana que havia de par-
ticipar el proper gener en el Cros internacio-
nal d’Elgoibar. Els cadets de l’Avinent Jan 
Bayona, Miqui Riera, Bethellhem Manzano i 
el juvenil Toni Baños mantenien sèries opci-
ons de participar-hi. 
D’altra banda, en la Sansi de Lleida disputa-
da sobre un recorregut urbà de cinc quilò-
metres, Estefania Ruiz va ser tercera amb un 
temps de 20.42, a la qual es va imposar Mari 
Sanfeliu (LogiEsport) amb  19.30. 
11.12.2016.- Meritxell Soler es va imposar a 
la 19a Mitja Marató de Mataró amb un bon 
temps de 1h.19.48, millorant el seu registre 
personal baixant per primera vegada la bar-
rera 1.20. Soler es va imposar amb un gran 
avantatge de gairebé tres minuts a la seva 
millor oponent Hasna Bahom (FCB) amb 
1.22.42, completant la prova Sílvia Segura, 
tercera amb 1.23.28. 
 

 
 

11.12.2016.- Al 15è. Cros de Banyoles dispu-
tat en el Parc de la Draga, Toni Baños es va 
endur el triomf en prova juvenil i Marina 
Guerrero segona en la cursa absoluta. A més 
a més  val a dir el quart lloc de Guillem Mon- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tiel en la cursa júnior i també la cinquena 
plaça de Miqui Riera en cadets. 
En el campionat de Catalunya absolut i vete-
rà de 5 kms ruta, que es va disputar a Vila-
decans, Meritxell Soler es va fer subcampio-
nat de la distància amb un temps de 17.31, 
Només superada per Miriam Ortiz (AAC), 
que s’ha imposat a la prova amb temps de 
17.17. El tercer esglaó del podi va ser per 
l’atleta Hasna Bahon (FCB) amb 17.42. Val a 
dir la vuitena posició del David Martínez 
(15.22) en l’apartat masculí, i medalla de 
bronze en veterans M40 de Gerard Olivares 
(16.05). 
A la Mitja Marató de Vilanova i la Geltrú, va 
guanyar Carme Tort amb 1.27.08, a més de 
Sergi  Rodríguez  (cinquè  amb  1.15.24), Ra- 

 

03.12.2016.- Dinar de germanor i de cam-
pions. A la festa de campions del CAM van 
tenir com a protagonistes especials, Mar 
Juárez i Ricard Clemente com a millors at-
letes de la temporada 2015-2016. 
El 2016 ha estat sense cap dubte, la millor 
temporada de la història del CAM. Aquest 
any s’han reconegut totes les fites aconse-
guides, tant a nivell individual com 
col·lectiu. 
Les més de dues-centes persones que van 
estar a la gala, van viure en directe el re-
coneixement de tots els atletes i equips 
que han situat a l’entitat en el lloc més 
destacat de tots els temps, dins l’atletisme 
català i estatal. 
 

Toni 
Baños. 
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mon Camps (setè amb 1.16.17) i Marius Ter-
ré (desè amb  1.16.41).  
Viutanta-cinc  atletes de l’EMA van participar 
en la primera jornada del Trofeu Sabadell de 
pista coberta. En aquesta primera jornada 
classificatòria per a la final del 19 de febrer, 
hi han hagut alguns classificats per les finals, 
en la prova de perxa aleví Joan Lladó va gua-
nyar la perxa amb 1,70 metres. 
En prebenjamí, Martí Homs segon en 60 me-
tres i llargada amb aquestes marques. 11.07 
i 2,37m respectivament. Joana Hernández 
també segona en llargada (2,28m). En quan 
a marques el benjamí Èric Roncedo va supe-
rar la marca amb 3,52 metres. 
Destacar l’actuació del relleu 4x200 metres 
infantil masculí, amb Pau Perpiñan, Jan Díaz, 
Arnau Falcó i Isaac Kuku  amb 1.50.29.  
La infantil Cèlia Castilla va fer uns bons 8.58 
en els 60 metres, i per la seva banda la ben-
jamí Lucia Molina fa trigar 9.74. 
 

 
 

 

 
 

18.12.2016.- Lorena Cubillas es va imposar 
als 5 kms  RACC  que es van celebrar en els 
circuit de Fòmula1. A Terrassa, a la cursa de 
muntanya de la cocapital del Vallès Orienta, 
les dues primeres posicions han estat man-
resanes, Just Sociats va guanyar la prova, pel 
davant d’Arnau López. Al cros de Vidreres, 
Marina Guerrero va triomfar.  
En el 38è Cros Ciutat de Vic, Toni Baños 
queda segon en juvenils; Bethelhem Manza-
no també segona però en cadets, i Ester 
Guerrero va finalitzar tercera en sèniors. 
També bones actuacions de Miqui Riera, sisè 
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i Jan Bayona, setè en cadets, i Pau Noguera, 
setè en juvenils. 
Toni Baños, Bethelhem Manzano, Jan Bayo-
na i Miqui Riera s’han guanyar un lloc a la 
selecció catalana de cros, a l’internacional 
Juan Muguerza. 
En la 24a Mitja Marató de Tarragona, Xavier 
Martínez ha estat cinquè en categoria veterà 
M50, amb un temps de 1h.23.07. 
25.12.2016.- Cursa a la Mola, on els corre-
dors han de salvar un desnivell de 460 me-
tres en els 3250 metres de recorregut, amb 
sortida a Can Robert de Matadepera (644m), 
fins arribar al Monestir de Sant Lloren de 
Munt (1104m). En la que Just Sociats es va 
imposar amb autoritat.  

                                                       
18.12.2016.- En els 5kms. Cursa per la Vi-
da, organitzats per l’Avinent CA Manresa, 
va comptar amb la participació de més 400 
persones. De les quals Oussami Chouati en 
homes i Jennifer Baeza en dones, es van 
imposar en la prova. Chouati va fer un 
temps de 14.56 i l’han seguit Oriol Sellarés 
(15.03) i Khalid Klarbouch (15.11). Entre les 
dones, Baeza va fer un temps de 18.54 i 
Mireia Via (segona i atleta del CAM) va fer 
19.13, i Júlia Gonfaus, tercera amb 19.52. 
 

 
Els guanyadors de la Cursa per la Vida. Just Sociats. 


