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  LLLaaauuurrraaa   iii   MMMòòònnniiicccaaa   CCCllleeemmmeeennnttteee,,,   

llleeesss   gggeeerrrmmmaaannneeesss   qqquuueee   sss’’’eeennnfffiiillleeennn   aaa   

mmmééésss   dddeee   qqquuuaaatttrrreee   mmmeeetttrrreeesss   aaammmbbb   lllaaa   

pppeeerrrxxxaaa   (((444,,,111111   iii   444,,,111555   

rrreeessspppeeeccctttiiivvvaaammmeeennnttt)))...   

222111...000666...222000111777...   LLLaaauuurrraaa      CCCllleeemmmeeennnttteee,,,   aaa   lll’’’eeessstttaaadddiii   dddeee   SSSeeerrrrrraaahhhiiimmmaaa   vvvaaa   

aaacccooonnnssseeeggguuuiiirrr,,,   pppeeerrr   ppprrriiimmmeeerrraaa   vvveeegggaaadddaaa   vvvaaa   aaaiiixxxeeecccaaarrr---ssseee   aaalllsss   dddeeesssiiittt---

jjjaaatttsss   qqquuuaaatttrrreee   mmmeeetttrrreeesss   pppeeerrròòò   lllaaa   cccooosssaaa   vvvaaa   aaannnaaarrr   aaa   mmmééésss   tttrrreeesss   

ssseeetttmmmaaannneeesss   dddeeesssppprrrééésss   (((222777...000777...111777))),,,   eeennn   uuunnnsss   cccooonnntttrrrooolllsss   ccceeellleeebbbrrraaatttsss   

aaa   SSSaaannnttt   CCCuuugggaaattt   dddeeelll   VVVaaallllllèèèsss   iii   aaa   lll’’’eeessstttaaadddiii   ddd’’’AAAlllttt   RRReeennndddiiimmmeeennnttt,,,   ssseee   

sssuuupppeeerrraaa   iii   pppaaassssssaaa   eeelll   llllll iiissstttóóó   pppeeerrr   sssooobbbrrreee   dddeeelllsss   444,,,111111   mmmeeetttrrreeesss...   FFFeee---

llliiiccciiitttaaatttsss   LLLaaauuurrraaa   pppeeerrr   aaaqqquuueeesssttt   bbbooonnn   rrreeegggiiissstttrrreee...   

Laura Clmente. 



atletisme manresa /3 
 

 

10.06.2017. Final del campionat de 

Catalunya individual de les categories 

benjamí, aleví i infantil a les pistes de 

Castellar del Vallès. On l’Avinent CA 

Manresa va aconseguir 13 medalles (4 

d’0r, 5 de plata i quatre més de bron-

ze, de les 66 actuacions que van fer els 

manresans, 41 d’elles van finalitzar en 

posició de podi i a més a més es van 

fer amb cinc millors marques. 

Per finalistes l’Avinent CAM va quedar 

primer en la classificació de clubs. Se-

gon la categoria infantil i tercer en ca-

tegoria aleví. Individualment, val a dir 

la infantil Càudia Galan  es fer amb els 

títols de 80 metres, salt d’alçada 

1,55m) i 80 tanques, a més a més de 

guanyar les tanques, es va beneficiar 

de la caiguda de la candidata pel títol i  

va aconseguir fer la millor marca del 

CAM (12.41). En alçada també va ser 

campiona aleví, Ona Bonet (1,35m). 

 

 

Però, la primera campiona va ser la 

benjamina Lúcia Molina en el salt de 

llargada (3,56m). També va ser sub-

campiona en la final de 60 metres 

(9.42, en s/f 9.31). 

Pau P. Perpiñan, en pes i disc (amb 

12,46m i 33,13m respectivament. Sub-

campiona la infantil Rut Tristany en 

triple (10,43m). Biel Cirujeda, subcam-

pió en 60 metres alevins (8.63). Sira 

Salas, subcampiona en pilota (23,15m).  

Van guanyar bronze, l’aleví Joan Lladó 

en perxa (2,00m). Ivet Salas en llargada 

(4,12m), el benjamí Martí Carbonell, va 

aconseguir superar a 1,12m en tercer 

últim intent.  

També meritòries les actuacions de Jan 

Díaz en els 150 metres infantils 

(19.33). Núria Ballarín en 3000 marxa 

(16.44.91) i Emma Torres, es va que-

dar, per molt poc, fora del podi amb 

una millor tirada de 20,02m.  

TTTRRREEETTTZZZEEE   MMMEEEDDDAAALLLLLLEEESSS   PPPEEERRR   LLL’’’AAAVVVIIINNNEEENNNTTT   CCCAAAMMM   EEENNN   EEELLLSSS      

CCCAAANNNPPPIIIOOONNNAAATTTSSS   DDDEEE   CCCAAATTTAAALLLUUUNNNYYYAAA   DDDEEE   PPPRRROOOMMMOOOCCCIIIÓÓÓ...   

Ona Bonet, campiona 

 de Catalunya aleví.. 
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El proppassat mes de juny varem fer un 

acte de reconeixement i de felicitació de 

Manresa+Comerç a l’equip femení de 

l’Avinent Manresa, per haver aconseguit la 

fita més alta i important de la història de 

l’atletisme femení a Manresa: disputar la 

gran final de la Divisió d’Honor de 

l’atletisme estatal. I creiem que cal donar 

suport als mèrits d’un equip de persones 

amateurs que han aconseguit arribar per 

mèrits propis a una gran final, 

L’acte  es va celebrar davant la botiga de 

l’Orquídia per tal d’aconseguir apropar 

comerç i esport. 

 Des de Manresa+Comerç  creiem que per 

fer ciutat cal estar al costat de l’equip, ja 

que el nom de Manresa volta per moltes 

poblacions de l’estat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.09.2017. Es va disputar, a Rubí, la 

primera jornada del Trofeu Promoció 

que organitza la Federació Catalana 

d’Atletisme, amb una participació de 

vint-i-set  atletes de l’Avinent CAM que 

van aconseguir bons resultats. Amb 

tretze (set primers llocs, tres segons i 

tres més van ser tercers. L’Avinent es 

col·locar en segona posició. 
 

 
Marc Cervera i Alejandro Mosquera.  
 

 

Resultats - Cadet masculí: Èric Molina, primer 

en alçada (1,77m) i cinquè en 300 metres 

(40.7). Biel Salas, tercer en alçada (1,55m) i 

quart en 300 metres (40.5). Biel Díaz en 300 

metres (43.6). Cadet femení: Judit Figuls, 

primera en alçada (1,40m) i segona en perxa 

MMaannrreessaa++CCoommeerrçç  vvaa  vvoolleerr  ffeelliicciittaarr  aa  lleess  aattlleetteess  mmaannrreessaanneess..  
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L’Escola d’Atletisme de l’Avinent Manresa.  

 

 

(2,10m). Infantil masculí: Jan Díaz primer en 

pes (10,40m) i primer en 150 metres (18.8). 

Marc Merenguer, primer 3000 metres (10.59 

.7). David Pérez, cinquè en pes (8,18m). Adrià 

Garcia sisè en pes (8,11m). Nil Frias vuitè en 

3000 metres (12.35.3). Joan Navarro en 150 

metres (20.5). Nil Pujol en 150 metres (20.6). 

Infantil femení: Berta Eslava en 150 metres 

(22.7). Aleví masculí, Biel Cirujeda, primer en 

60 metres i segon en llargada (4,09m). Joan 

Lladó, tercer em 60 metres (8.8) i quart en 

llargada (4,10m). Gerard Cabrera, tercer en 

60 metres (8.8) i cinquè en llargada. Oriol 

Renalias, en 60 metres 8.9 i quart en llargada 

3,82m. Jan Pol Catot, en 60 metres (9.0) i sisè 

en llargada (3,72m). Jan Villaplana, en 60 

metres (9.2) i novè en llargada (3,66m). Pau 

Claret en llargada (3.53). Aleví femení, Mar 

Santanach, en 60 metres 9.9. Èlia Ariso, en 60 

metres 9.3 i en 2000 metres 9.211. Benjamí  

masculí, Pol Cirujeda, quart en llargada 

(3,26m) i en 1000 metres (3.54.3). Èric Ron-

cero, vuitè en llargada (3,10m). Marc Cervera 

en 1000 metres (3.58.8). Alejandro Mosquera 

en 1000 metres (4.19.7). Benjamí femení: 

Olivia López, segona en 1000 metres (4.01.3). 

 

 

Albert Baronet i Toni Baños, segon i primer a 
la cursa de Mollerussa. 
 

22.10.2017. L’Avinent aconseguí tres 

podis a Mollerussa. Toni Baños i Albert 

Baronet, van fer doblet als 5 kms de 

Mollerussa. Baños es va imposar en 

aquesta prova amb un temps de 15.42,  

avantatjant en tres segons el seu com-

pany de club Baronet, que va estar se-

gon amb 15.45. 

En la mateixa prova, cal destacar tam-

bé la segona posició femenina de Lo-

rena Cubillas amb 20.07. A més a més 

el cinquè lloc de Arnau López (16.34), 

el desè lloc de Jan Bayona (17.08) i 

dotzè lloc de Marc Ballús (17.31). 
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En la trentena edició de la mitja mara-

tó de Mollerussa, val a dir la novena 

posició absoluta de Manel Delí, amb 

un temps d’1h. 13.46, de Marius Terré 

amb 1.18.08, Òscar Shigüe, amb 

1.29.24 i la fèmina Montse Curtina 

amb 1.43.27. 
 

05.10.2017. Molts podis manresans en 

la segona jornada del Trofeu Promo-

ció, que encara es manté segon. 

Aquesta vegada va ser a les pistes de 

Castellar del Vallès amb trenta cinc 

manresans, que van aconseguir vint-i-

cinc podis, amb set primers llocs, vuit 

segons i 10 tercers. 
Resultats – Cadet masculí: Èric Molina, pri-

mer en llargada 5,90. Biel Salas segon en 100 

tanques (16.29) i cinquè en llargada (5,03m). 

 

AVINENT CAM ESTRENA 
UNA  NOVA TEMPORADA 
05.11.2017.  El cadet  Miqui Riera es va 
imposar amb autoritat el principi de 
temporada en guanyar la prova cadet 
del 44è Cros de Santa Coloma de Far-
ners, Riera va córrer els 2560 metres de 
recorregut en un temps de 7.37 avan-
tatjant així en cinc segons al segon clas-
sificat, Nadir Bouras (CAC). 
D’altre banda val a dir la cinquena posi-
ció de Toni Baños en el seu debut en la 
categoria júnior i excel·lent comporta-
ment de la juvenil Júlia Dalmau, va ocu-

par la sisena posició. 

Podi Avinent CAM de salt de perxa infantil 

femení, amb Aina Trapé, Carla Manzano i 

Laia Olmedo. 
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Biel Díaz, tercer en 100t (16.6). Cadet femení: 

Èlia Rius, segona en llargada (4,54) i tercera 

en 100 tanques (18.0). Judit Figuls, segona en 

100 tanques (17.9) i vuitena en llargada 

(4,12m). Infantil masculí: Jan Díaz 13.8 en 80t 

, 2,10 en perxa i 1,52 a l’alçada. Marc Meren-

guer, 3.04.7 en 1000 metres. Martí Serra 2,30 

en perxa. David Pérez, 14.6 en 80 tanques i 

1,46 en alçada. Yassin  L’Aziri 3.24.6 en 1000 

metres. Joan Navarro 1,25 en alçada. Nil Fri-

as, 3.35.7. Infantil femení: Carla Manzano 

2,00 en perxa i 1,20 en alçada. Aina Trapé 

1,90 en perxa, 16.1 en 80 tanques. Mar220 

tanques i 5.27 en llargada. David Pérez 34.2 

en 220 tanques i 4,56 en llargada. Marc Me-

renguer, 3.23.8 en 1000 obstacles i 4,28 en 

llargada- Adrià 36.1 en 220 tanques. Nil Frias 

3.46.2 en 1000 obstacles. Miquel Cruz 3.56.9 

als obstacles. Infantil femení: Rut Tristany 

4,90 en llargada. Aina Solé 2559 en lavelina. 

Clàudia Galan 4,78 en llargada. Marta Ribalta 

3.43.0 als obstacles. Martina Monsó, 4,57 en 

llargada i 39.5 en 220 tanques. Carla Manza-

no 37.9 en 220 tanques i 4,13 en llargada. 

Berta Eslava 3,92 en llargada i 40.3 en 220 

tanques. Aleví masculí, Jan Pol Catot, 23,27 

en disc i 10.3 en 60 tanques. Biel Cirujeda, 

1,34 en alçada 8,23 en pes. Joan Homs, 7,91 

en pes i 15,41 en disc. Oriol Renalias, 10.2 en 

60t i 12,69 en disc. Joan Lladó 7.67 en pes 

10.8 en 60 tanques. Gerard Cabrera, 1,20 

Berta Ribalta 3.37.7 en 1000 metres. Hikima 

Carreras 3.43.4 en 1000 metres, Martina 

Monsó, 16.3 en 80 tanques. Aleví masculí: 

Joan Lladó 28,70 en pilota. Pau Claret, 24,80 

metres en pilota. Oriol Renalias 22,01 en pilo-

ta. Aleví femení: Ona Bonet 4,09 en llargada i 

25,55 en pilota. Ivet Salas 3,20 en llargada. en 

2000 Queralt Vallbona 3,49 en llargada. Jana 

Xixons 17,00 metres en pilota i 3,26 en llar-

gada. Jenay Hernández 3,31 en llargada. Ben-

jamí: Lucia Molina 3,67 en llargada, Sira Salas 

3,20 en llargada, Nor Bemlagra 6.27.0 marxa. 

Carla Rovira 3,09 en llargada, 7.38.6 en 1000 

marxa. Raïssa García 2,80 en llargada. Abril 

Vallbona 6.48.5 en marxa i 2,70 en llargada. 

Olivia López 2,67 en llargada. 

17.10.2017. Per equips l’Avinent CAM 
manté la segona posició en aquesta 
tercera jornada. Hi participen  28  atle- 
tes del CAM entre els quals han fet 
tres millors marques a càrrec d’Èric 
Molina en javelina va superar la seva 
marca amb 48,65. Rut Tristany, 4,90 
metres en salt de llargada. Mar Santa-
nach, 8,19 metres en pes. 
Resultats:  Infantil masculí, Jan Díaz 33.5 en 
220 tanques i 5.27 en llargada. David Pérez 
34.2 en 220 tanques i 4,56 en llargada. Marc 
Merenguer, 3.23.8 en 1000 obstacles i 4,28 
en llargada- Adrià 36.1 en 220 tanques. Nil 
Frias 3.46.2 en 1000 obstacles. Miquel Cruz 
3.56.9 als obstacles. Infantil femení: Rut Tris-
tany 4,90 en llargada. Aina Solé 2559 en lave-
lina. Clàudia Galan 4,78 en llargada. Marta 
Ribalta 3.43.0 als obstacles. Martina Monsó, 
4,57 en llargada i 39.5 en 220 tanques. Carla 
Manzano 37.9 en 220 tanques i 4,13 en llar-
gada. Berta Eslava 3,92 en llargada i 40.3 en 
220 tanques. Aleví masculí, Jan Pol Catot, 
23,27 en disc i 10.3 en 60 tanques. Biel Ciru-
jeda, 1,34 en alçada 8,23 en pes. Joan Homs, 
7,91 en pes i 15,41 en disc. Oriol Renalias, 
10.2 en 60t i 12,69 en disc. Joan Lladó 7.67 en 
pes 10.8 en 60 tanques. Gerard Cabrera 1,20 
en alçada. Aleví femení: Mar Santanach 8,19 
en pes i 10.8 en 60t. Ona Bonet 11,33 en al-
çada, 11.0 en 60t, Ivet Salas 10.7 en 60t. Je-
nay Hernández 1,20 en alçada i 11.0 en 60t. 
Queralt Vallabona 3,49 en llargada i Èlia Arisó 
11.5 en 60t. 
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EELLSS  MMAANNRREESSAANNSS  CCAAMMPPIIOONNSS  AA  LLAA    

FFIINNAALL  DDEELL  TTRROOFFEEUU  PPRROOMMOOCCIIÓÓ..  

L’Avinent CAM novament campió del tro-

feu amb un total de 360 punt., GA Lluïsos 

de Mataró 319,5, Cornellà Atlètic 191,7 i 

UA Barberà 187. 

Un total de 112 atletes manresans van 

participar en aquesta final i 33 podis des-

glossats d’aquesta manera, 10 medalles 

d’or, 8 de plata i 15 bronzes. A més a més 

millor marca aconseguida per Joan Lladó 

en el salt de perxa en superar el llisto a 

2,31 metres.               
                                                  Manresa, 21.10.2017 

Resultats – Cadet masculí: Èric Molina 
12,84 en pes i 11.8 en 100m. Biel Salas 
45.3 en 300t i 10,39m en triple. Biel Díaz 
47.9 en 300t. Infantil masculí:  Jan Díaz 
33.5 en 220t i 5,27 en llargada. David Pé-
rez 34.2 en 220t i 4,56 en llargada. Marc 
Berenguer 3.23.8 en 1000 obstales. Adrià 
García 36.1 en 220t. Nil Frías 3.462 en 
1000m. Miquel Cruz 3.56.9 en 1000 obsta-
cles. Infantil femení: Rut Tristany 4,90 en 
llargada. Aina Solé 25,59 en javelina. Clàu-
dia Galan 4,78 en llargada. Marta Ribalta 
3.43.0 en 1000 obs i 4,13 en llargada. Mar-
tina Monsó 4,57m en llargada i 39.5 en 
220 tanques. Carla Manzano 37.9 en 220t i 
4,13 en llargada. Berta Eslava 3,92 m en 
llargada i 40.3 en 220 tanques. Aleví mas-
culí: Jan Pol Catot 23,27 en disc i 10.3 en 
60t. Biel Cirujeda 1,34m en alçada, 8.23m 
en pes. Joan Homs 7,91m en pes i 15.41 
en disc. Oriol Ranalias 10.2 en 60t i 12, 69 
en disc. Joan Lladó 7,67 en pes i 10.8 en 60 
tanques. Gerard Cabrera 1,20 en alçada i 
6,50m en pes. Aleví femení: Mar Santa-
nach 8,19 en pes i 10.8 en 60t. Ona Bonet 
1,33 en alçada i 11.0 en 60t. Ivet Salas 10.7 
en 60t i 1,15 en alçada. Jany Hernández 
10.2 en disc i 11.0 en 60t. Queralt Valla-
bona 3,40 en llagada. Èlia Arisó 11.5 en 
60t. 
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29.10.2017. Els carrers de Manresa es 

van emplenar de vianants per tal de 

veure la XVa edició dels BBVA CX 10 

kms Urbans de Manresa i la segona dels 

5 kms, que va tenir una inscripció de 

512 corredors. També es va disputar 

l’onzena Cursa Urbana de Promoció que 

va comptar amb més 80 inscrits. 

Pol Guillen i Meritxell Soler, ambdós 

atletes de l’Avinent (Pol s’estrenava 

amb la camiseta del CAM) es van impo-

sar en els 10kms amb un temps de 

31.49,  en  una  aferrissada   lluita per la  

 

 

 
 

victòria  fins  els  darrers metres amb els 

seu company de club David Martínez, 

que finalment es va resoldre amb la vic-

tòria de Guillen. Martínez va fer un 

temps de 31.51 completant el berguedà 

Xavi Tomasa (CM Sigueme) amb 32.35. 

En dones, Meritxell Soler es va imposar 

amb autoritat amb un temps de 38.34. 

Sent la berguedana Núria Cascante se-

gona (39.07) i Marta Navarro (Esports 

Sagi) tercera amb 32,35. 

En els 5 kms, també bergadà, Roger 

Camprubí es va endur el triomf amb 

15.55, el cadet Miqui Riera fou segon 

amb 16.04 i Carles Cort tercer (JAB). 

En categoria femenina, la manresana  

Alba Gallardo va ser una clara vencedo-

ra amb bons 18.21, per davant de Na-

jwa Chouati, segona amb 19.14 i Núria 

Noguera (CNM) tercera amb 19.23. 

  

PPPooolll   GGGuuuiiilllllleeennn   iii   MMMeeerrriiitttxxxeeellllll   SSSooollleeerrr,,,   vvvaaannn   ssseeerrr   eeelllsss      
vvveeennnccceeedddooorrrsss   dddeee   lllaaa   XXXVVVaaa   eeedddiiiccciiióóó   dddeeelllsss   111000   kkkmmmsss   UUUrrrbbbaaannnsss...   

TTTooommmaaasssaaa,,,   GGGuuuiii lll llleeennn   iii    MMMaaarrrtttííínnneeezzz ...   
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Mercè Rosich i Manel Molera amb el guardó. 

 

L’AVINENT MANRESA, va estar reco-

negut a la gala de CAMPIONS organitzada 

per el Mundo Deportivo que es va viure a 

Barcelona, sent la presidenta de l’entitat 

Mercè Rosich qui va recollir el merescut 

guardó gràcies al títol català de l’equip 

absolut masculí, aconseguit el proppassat 

més de gener a l’imposar-se en la final “B” 

del campionat de Catalunya de clubs de 

pista coberta disputat a Sabadell. 

És la quarta vegada que el CAM està pre-

sent a la gala: el 1996 per l’ascens a Pri-

mera Divisió Nacional femenina. El 2002 

per el títol de Primera Divisió estatal fe-

mení i ascens a Divisió d’Honor B. El 2009 

per l’ascens de l’equip masculí a la màxi-

ma categoria catalana PC.           28.10.2017. 

 

Miqui Riera. 

12.11.2017.- Meritxell Soler va aconse-

guir una brillant segona posició en la 

Cursa de la Dona, que es va veure per 

els principals carrers de Barcelona. Ja-

neth Becerra es va imposar després de 

fer els 7800 metres en 29.47. Cinquan-

ta set segons després va arribar Soler, 

essent tercera Sílvia Segura amb 31.08. 

En el 48è. Cros Ciutat de Mataró, la re-

presentació de l’Avinent CAM va anar a 

càrrec de dos de Miqui Riera, segon en 

categoria cadet i la juvenil Bethelhem 

Manzano tercera. Val a dir les actuaci-

ons d’Arnau López, vuitè júnior i Carlo-

ta Soler novena en cadets. 
 

O4/11.11.2017. Es van disputar les  

jornada de controls de promoció de 

l’atleta complet, amb la participació 

d’un total de 45 atletes del CAM. Els 

quals van aconseguir bons resultats. 
 

 
Pau Claret. 
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MMMééésss   rrreeesssuuullltttaaatttsss:::    

Veterà femení, 5 

km Carme Robles 

(27.26). Veterà 

masculí 5kms An-

tonio Redondo  

(24.43). Cadet fe-

mení 3 kms, Noa 

Rodríguez 16.05. 

Cadet masculí 3 

kms, Nil Casas  

15.13. Infantil fe-

mení 3 kms, Grisel-

da Serret  16.09. 

Infantil masculí 3 

kms, Pau Cala-

tayuch 16.24. Aleví 

femení, 2 kms Lucía 

Morales 11.44. 

LLL’’’111111èèè   MMMeeemmmooorrriiiaaalll   

EEEnnnrrriiiccc   VVViiillllllaaappplllaaannnaaa,,,   

eeesssdddeeevvvééé   uuunnn   èèèxxxiiittt...   
   

KKKeeevvviiinnn   ZZZeeerrrrrrooo   iii   MMMaaarrr   

JJJuuuááárrreeezzz,,,   eeesss   vvvaaannn   

iiimmmpppooosssaaarrr   aaa   llleeesss   

ppprrrooovvveeesss   aaabbbsssooollluuuttteeesss   
 

19.11.2014. L’atleta de Cor-

nellà At. Kevin Cerro i la 

marxadora de l’Avinent 

Manresa Mar Juàrez van ser 

els protagonistes del Memo-

rial Villaplana que es dispu-

tar a Passeig de Pere III de 

Manresa. 

Mario Viñas (AAC), segon i 

José Manuel Gómez (FC 

Barcelona) tercer i van em-

plenar el podi. En les noies, 

Mariona Garcia (FCB) sego-

na i Mireia Urrutia (CA Cana-

letes) tercera, van els que 

van acompanyar a Juárez al 

podi. 
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19.11.2017. Els atletes de l’Avinent 

CAM van aconseguir tres podis en el 

20è Cros Ciutat de Girona que es va 

disputar per les rodalies de la capital. 

Marina Guerrero es va endur la victò-

ria sènior femení. Miqui Riera es va 

imposar en la prova cadet masculí, 

mentre la juvenil Bethelhem Manzano 

era tercera. A més a més, cinquena 

posició de Toni Baños en la categoria 

júnior, desena posició de Carlota Soler 

en cadets i també desena l’aleví Olívia 

López. Marc Fernández tretzè en ju-

venils i Arnau López en aleví. A més 

de Jan Bajona (16) el juvenils i Núria 

Noguera (16) i Marc Torres (19) en 

juvenils. 

Khalid Karbouch de l’Avinent CAM, 

que es troba des del setembre a Kè-

nya, fent una estada d’entrenament 

de sis mesos, va poder gaudir del gran 

ambient de cros que es viu en aquest 

país africà, en participar en una com-

petició a Eldoret, que és el santuari 

dels millors corredors kenyans. Kar-

bouch va córrer els 11.000 metres de 

la cursa en temps de 40.34. 

EEElllsss   mmmaaannnrrreeesssaaannnsss   aaacccooonnnssseeeggguuueeeiiixxxeeennn   tttrrreeesss   
pppooodddiiisss   aaalll   cccrrrooosss   dddeee   GGGiiirrrooonnnaaa...   

ELS MANRESANS A LA 94a EDICIÓ DE LA JEAN BOUIN 
26.11.2017. En aquesta 94ª edició de la Jean Bouin, els atletes de l’Avinent CAM van fer una bona 

actuació. Set corredors de l’entitat es van situar entre els cent primers classificats dels 10 kms, mi-

llorant la majoria d’ells els seus registres personals sobre la distancia. 

Gerard Olivares va el millor, ocupant l’onzena posició amb 33.05. Manel Dali 12è amb 33.14. Oriol 

Sellarés 17è amb 33.32, Sergi Vergés 26è amb 34.19. Marius Terre 50è amb 34.57. Xavier Martínez 

67è amb 35.24. Jordi Arola 77è amb 35.36. A més de Jan Casas 36.32, Mireia Guarner (4) 36.59. Me-

ritxell Soler (5) 37.03, Òscar Shigüe 39.50, Joan Caler 42.33, Estefania Ruiz 44.00, Montse Cutrina 

46.13 I Judit Lleonart 50.04. Marina Guerrero, vuitena en la cursa absolut femení. 

Marina Guerrero 
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La gala de Campions del CA Manresa lliura la  
insígnia d’Or al tècnic Ángel García. 
 

 

 

 

 

03.12.2017.  Mar Juárez i Ricard Cle-

mente van ser els escollits, com a mi-

llors atletes de l’Avinent CAM 2017, en 

el dinar de Campions i de Germanor 

que es va celebrar al Restaurant Torre 

Busquet amb gairebé dues-centes per-

sones.  

Però el moment més emotiu de la gala 

va ser quan la presidenta de l’entitat, 

Mercè Rosich, va posar la insígnia d’or 

al tècnic Àngel Garcia. Reconeixement 

merescut per tot el que Garcia ha 

aportat a l’entitat en aquests vint-i-set 

anys de tècnic a l’entitat, formant atle-

tes i persones. Durant l’acte, molts 

d’ells i elles no es van voler  perdre  po-

der estar al seu costat en un moment 

tan emotiu. 

 

 

 

 

 

Ricard Clemente i Mar Juárez, millors  
atletes del CAM 2017, amb la presidenta  
Mercè Rosich. Foto: J. Martín. 
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27.11.2017. Bona actuació de l’Avinent 

CAM al 40è Cros Vila de Castellar. 

Pol Guillem es va imposar amb autoritat 

en la prova sènior, pel davant Daniel 

Álvarez (Cornellà Atl.) i Xavier Planas 

(CA Castellar) van pujar dalt podi. Men-

tre que Ester Guerrero, finalitzava ter-

cera en sènior femení. 

Victòries de Pol Cirujeda en sub10 i 

Queralt Vallbona en sub12. Segones po-

sició d’Arnau Anau López en sub20. Ter-

cers llocs d’Abril Vallbona sub10 i Roger 

Vergés en sub12. 

Bones actuacions d’Alejandro Mosque-

ra, Olívia López, Marc Merenguer, Nor 

Banlagra, Oriol Vergés, Jean Pol Catot i 

Mireia Sanllehí. 

03.12.2017. A la 20a Mitja Marató de 

Mataró, doble presència en el podi fe-

mení, Meritxell Soler y Mireia Guarner 

tercera. Soler va fer un temps d’1h 

20.56 i Guarner 1.21.57. En homes, val a 

destacar la quarta posició del veterà  

 

 
Mireia Guarner i Meritxell Soler a Mataró. 

 

Terré dotzè  amb 1.17.42 i Jordi Arola 

33è amb 1h20.57. 

La Cursa RACC Montmeló 5kms, Lorena 

Cubillas va ser segona amb 19.35. I en 

els 10 de Viladecans, Jennifer Baeza si-

sena absoluta amb 42.55 i Joan Caler va 

marcar 42.55. 

Els d’Avinent van aconseguir cinc podis 

en el 51è Cros internacional de Grano-

llers. 

Miqui Riera es va imposar per tercera 

vegada, aquesta temporada en la prova 

cadet i ho va fer amb autoritat. L’equip 

infantil va pujar el alt del podi a 

l’imposar-se en la classificació per clubs. 
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Per altra, el prebenjamí Pol Fernández 

va ser segon. El veterà Sergi Vergés va 

ocupar una bona posició i la veterana 

Manela Martínez va aconseguir ser se-

gona dins la seva categoria. 

A més, cal destacar la sisena posició de 

Toni Baños en la cursa júnior i la vuitena 

de Bethelhem Manzano en la prova ju-

venil, seguida de Júlia Dalmau (12). 

08/10.12.2017. Sergi Vergés va ser el 

guanyador absolut a Tona sobre una 

distància de sis mil metres. Javier Mar-

tínez es va imposar en veterans i Òscar 

Shigüe va acabar la prova dins les seves 

possibilitats. A Gavà Toni Baños, va ser 

tercer en la categoria júnior. Atletes 

manresanes van aconseguir quatre 

marques mínimes per els estatals i un 

munt de bones marques en la primera 

competició de pista coberta. En la jor-

nada de dissabte al matí, on van com-

petir atletes sub16, es va poder gaudir 

de la mínima estatal de Miqui Riera, a 

l’imposar-se en la prova de 3000 metres 

amb bons 9.23.75, que són nou rècord 

cadet  del  CAM.   Mireia  Orriols  va  fer 

 

8.33 en 60 metres, Caudia Galán 9.90 

en 60 tanques, Jan Díaz 5,49 metres en 

llargada, Biel Salas 40.84 en 300 metres 

i Naomi Fechete 2,55 en perxa. 

En jornada de tarda, per les categories 

juvenil i júnior, val a dir la mínima esta-

tal de Judit Devers en els 200 metres 

amb 26.69. Cal dir els 12,18 metres de 

Montse Montañés en pes (3 kg) i els 

11,62 d’Anna Cabrera en aquesta ma-

teixa disciplina. Així mateix, els 2,95 me-

tres de Meritxell Lladó en el salt de per-

xa, els 6,38m d’Èric Molina en llargada. 

A més a més bons registres de Èric Jané 

i Marc Fernández en 800 metres (amb 

2.06.28 i 2.08.64 respectivament). 

Miqui Riera. 

Judit Devers. 
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Diumenge, a la tarda, en categoria ab-

soluta, es van fer dues mínimes estatals, 

a càrrec de Laia Solà en 60 metres 

(7.85) i Meritxell Tarragó en els 200 me-

tres amb 26.65. Val a dir els 11,42 me-

tres de Júlia Quevedo en triple salt, els 

23.21 de Marc Sanjust en els 200 me-

tres i els 11,22 metres de Montse Mon-

tañés en pes (4 quilos) que representen 

rècord del CAM júnior. 

 17.12.2017. Tres podis manresans en la 

seva participació al 39è Cros Ciutat de 

Vic, la juvenil Bethelhem Manzano ha-

via patit els darrers dies un procès gri-

pal, va sortir convençuda de les seves 

forces i s’ha imposat amb autoritat, a 

setze segons per davant de Núria Bota 

(Sant Cugat), segona i Ghita Bahim (CA 

Mollet)  han acompanyat a Manzano en 

el podi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miqui Riera, a tronat a demostrar que 

troba en excel·lent estat de forma i su-

ma la seva quarta victòria. El veterà 

Sergi Vergés va aconseguir una bona 

tercera posició. En júniors, Pau Noguera  

Cinquè i la juvenil Júlia Dalmau novena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinquè i Júlia Dalmau, novena. 

LL’’AAvviinneenntt  CCAAMM,,  sseettèè  mmiilllloorr  cclluubb  ddee  ll’’EEssttaatt  --  tteemmppoorraaddaa  22001166--22001177..  
  

 
La Real Federació Espanyola d’Atletisme va fer públic la classificació per clubs de 

la temporada 2017, en base als punts obtinguts en tots els Campionats d’Espanya 

de la passada temporada. Un any més, la classificació l’ha tornat a encapçalar el 

Playas de Castellón  sumant un total de 1973 punts, pel davant  de F. C. Barcelona 

que és segon amb 923 punts, i l’Agrupación Deportiva Maratón de Madrid amb 

913 punts. L’Avinent Manresa s’ha enfilat  fins a una inimaginable, fa ben pocs 

anys, en setena posició amb 452 punts. En la classificació publicada apareixen un 

total de 524 punts d’arreu de tot l’estat. / Foto: Josep Mas /13.12.2017. 

 Bethelhem Manzano. 
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EL FRED NO VA TENIR OBSTACLES PER 

LA CURSA PER LA VIDA 

La catorzena edició de la Cursa per la 

Vida es va viure amb fred, sota 

l’organització del CAM i amb la 

col·laboració de l’Ajuntament de Man-

resa, amb una participació de 136 cor-

redors. Sobre el tradicional recorregut 

urbà de cinc quilòmetres, els agosarats 

participants han aportat el seu granet 

de sorra a la Marató TV3, enguany dedi-

cada a la investigació de les malalties 

infeccioses. 

El juvenil Jan Bayona, es va endur el tri-

omf amb un temps  de  16.37,  avantat-

jant en catorze segons al segon classifi-

cat David Clavell amb 16.51 i tercer va 

entrar el veterà Xavier Martínez (17.00). 

En dones, es va viure un triplet de 

l’Avinent, amb victòria de Berta Estra-

gués amb 19.19 seguida de prop de 

Jennifer Baeza (20.33) i de Judith Nartí-

nez (21.36). 

Es va donar la circunstància de que Xa-

vier Martínez i Judit Martínez –pare i 

filla- van tenir una merescuda presència 

en el podi.   

Els vencedors, homes i dones,  de Cursa per la Vida. /Manresa, 17.12.2017 
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17.12.2014. Loles Vives va fer en el de-

curs de cinquena edició de pista cober-

ta organitzada per la federació madrin-

ya de Madrid un nou rècord d’Espanya 

W60 en 60 metres llisos. 

Va imposar-se  amb un fantàstic regis-

tre de 8.87, fent miques  els 9.37 de la 

anterior velocista Emilia Mesa que fins 

llavors era el límit estatal de l’edat i 

distancia. 

  

 

  

Sortida dels 60 tanques amb Marta 

Riera i Judit Devers. 

 

En les diferents jornades de control 

disputades al Pavelló d’Esports de Sa-

badell, val a dir les cinc mínimes esta-

tals aconseguides per atletes del club 

manresà. 

La cadet Clàudia Galan en superar el 

llistó a 1,57 metres en el salt d’alçada. 

Meritxell Tarragó en 400 metres va fer 

59.62 i Marta Riera i Judit Devers en els 

60 tanques  8.84 i 9.17 respectivament. 

Marta Riera a més a més va fer els 60 

metres amb 7.97. 

A més Mireia Orriols sub16, 8.31 en els 

60 metres. en triple salt tres noies 

sub16 van superar la barrera dels deu 

metres, Càudia Galan 10,56, Rut Tris-

tany 10,40 i Èlia Rius 10,09 metres. 

 

Oussama Choauti i Meritxell Calduch, 

es van emportar la cursa de Sant Este-

ve en la setena edició de la Sant Silves-

tre de Manresa, impulsada per Cube, i 

que enguany ha estrenat el nom de 

Memorial Dolors Garcia, en record a 

l’entrenadora manresana que va morir 

l’estiu passat a causa d’un accident 

quan anava en bicicleta. 
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26.12.2017. Meritxell Soler i Abel Casali, 

es van imposar en la cursa entre  Roda 

de Ter. Soler va completar els 5 kms en 

17.44, i Casali ho va fer en 15.18. 

04.01.2018. Sofia Zorrilla va establir en 

el decurs  d’uns controls disputats a An-

tequera  que organitzà la Federació An-

dalusa d¡Atletisme, una millor absoluta 

en salt d’alçada, en superar el llistó per 

sobre d’1,69 metres, que tenien com-

partida fins llavors Anna Circuns i Emília 

del Hoyo amb un millor registre 

d’1,66m.    

 

Mercè Rosich optarà a la presidència 

de la Federació Catalana d’Atletisme. 

Mercè Rosich, la 

que haurà estat 

la persona de 

més llarga dura-

da al capdavant 

del Club Atlètic 

Manresa, deixarà 

la presidència  

de l’entitat el 

proper dia disset 

de gener. 

Ho farà després  d’haver presidit dunrant 

18 anys l’entitat manresana i conduir-la 

fins a situar-la com un del clubs 

d’atletisme més importants de Catalunya i 

també de l’estat. Durant el seu mandat, 

l’entitat ha crescut esportivament i soci-

alment, sent com una de entitats catala-

nes amb més llicències federatives i tenint 

a la seva escola d’atletisme  com un refe-

rent dins l’àmbit català. 

Ha situat a l’entitat en la màxima catego-

ria estatal, com a club de Divisió d’Honor, 

fet que només és a l’abast de setze clubs 

d’atletisme de l’estat, i ha aconseguit que 

aquest 2017 i així estat el millor de la his-

tòria. Malgrat tot, Rosich no deixarà el seu 

contacte amb els món esportiu, ja que té 

previst presentar-se a les eleccions a la 

presidència de FCA que es durà terme el 

proper mes de març. Per altre banda, al 

CAM s’obre el període per tal de rebre pos-

sibles candidatures a la junta electoral 

que s’ha establer a tal efecte. L’Assemblea 

extraordinària per l’elecció de president 

que se celebrà el 17 de gener de 2018 a la 

sala polivalent de l’estadi d’El Congost. A 

les 19.30h al convocatòria i a les 20.00 

hores la segona. / Joan Lleonart   
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