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NNúúrriiaa  TTiióó,,  22..0088..66  eenn  880000  mmeettrreess    
ii  MMaarrcc  VVaalleerroo,,  5522..5522  eenn  440000  ttaannqquueess  
  

MMiilllloorrss  aattlleetteess  ddee  
ll’’AAvviinneenntt  CCAAMM  22001133    
  

 

LL’’eeqquuiipp  ffeemmee--
nníí  qquuiinnzzèè  ddee  
ll’’eessttaatt,,  mmeenn--
ttrree  gglloobbaall--
mmeenntt  eell  CCAAMM  
ééss  ddiisssseettèè..  
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CONFESIONS D’UN TRAMPÓS 
 

Soc un trampós. No em dol confessar-ho, així és que tampoc vaig a pre-
tendre justificar la menyspreable condició amb aquestes línies. Ni tan 
sols esgrimí, per defensar-me, l’argument de que tot just soc un trampós 
més entre tants. Per ventura, un entre milers. No. A l’esport no hi valen 
excuses. Soc un trampós i punt. 
 Perque soc un marxador. 
Aquí és on de veritat en fa mal. Perque la meva especialitat és, al meu 
parer, la més maravellosa de quantes formen part del programa atlètic. 
La marxa ha estat, des de l’Antiguetat, la prova definitiva per mesurar el 
grau de residència del ser humà. Filipides no va córrer fins a Athenes per 
anunciar la victòria de les tropes hel·lenes, com conta la llegenda. Qui es 
creu aquesta bestiesa? Hi va anar, sí, però caminant com hagués fet qual-
sevol al seu lloc. És aquest l’esperit que ha d’animar l’existència de la dis-
ciplina de l’atletisme anomenat marxa. 
 

Però per desgràcia, el desmesurat desig de guanyar, sigui com sigui, que 
invadeix els estadis ha deixat via lliure a la vegada per imposar el seu 
domini, convertint la marxa en una farsa. Perque tots els marxadors som 
els primers en adonar-nos de que, arribats a un punt, sensillament cor-
rent.  
 

I lo pitjor de tot es que ja no podem fer enrera. Esteim aficats fins al 
coll dins el remolí d’exigències que fan que el compta, al cap i a la fi, és 
millorar les nostres marques; que ens desqualifiquen o no és cosa que ja 
només depèn de l’atzar, perque l’ull humà és incapaç de distingir d’una 
ullada si un atleta infringeix o no el reglament . El límit ja no es troba al 
famós article 191, sinó a la sempre subjectiva intuïció del jutge de torn. 
 

Avui com mai, la marxa corre perill de perdre el seu lloc en aquest cada 
vegada més insondable univers que és l’esport. I per això, avui més que 
mai, és obligat donar un cop d’ull al passat, a la recerca del temps en que 
uns atletes s’enfrontaven a curses que duraven hores i hores i a les quals 
el contacte amb el terreny es mantenia, aleshores sí, sense interrupció. 
 
Article de Bernart José Mora,  
editat en aquest butlletí el desembre de 1991. 
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NNÚÚRRIIAA  TTIIÓÓ  II  MMAARRCC  VVAALLEERROO  BBEENN  AACCOOMMPPAANNYYAATTSS  DDEE  LLAA    
PPRREESSIIDDEEMMTTAA  MMEERRCCÈÈ  RROOSSIICCHH,,  VVAANN  SSEERR  NNOOMMEENNAATTSS  MMIILLLLOORRSS    

AATTLLEETTEESS  DDEE  LL’’AAVVIINNEENNTT  CCAAMM  22001122--22001133  
El divendres 29 de novembre de 2013, al Restaurant Busquet de Manresa es va viure una gran vetllada, el tradicional 

Sopar de Germanor, que va reunir una gran part de la família atlètica del CAM. Sent Núria Tió i Marc Valero, els màxims 
guardonats de la jornada. Núria Tió, campiona d’Espanya júnior en 800 metres i recordista absoluta del CAM amb 

2.08.72. Valero va pujar al podi dels 400 tanques a l’estatal promesa amb un temps de 52.52,  
que també són rècord absolut del CAM. 

A més a més, van poder desitjar el màxim de sort a Núria Tió amb la seva participació del campionat d’Europa de cros 
que es va disputar el 8 de  desembre a Belgrad, on va aconseguir la 88a posició, la selecció espanyola va ser 14a. 
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NÚRIA TIÓ PEIG 
Navarcles, 7 de maig de 1995 
 

Els seus rècords: 
Rècord absolut de 400 metres (56.87 – Eivar, 2012). 
Rècord absolut de 800 metres (2.08.72 – Barcelona SR, 2013). 
Rècord absolt de relleus 4x200 metres de pista coberta  
(1.44.35 – Sabadell, 2014). 
 
Campionats: 
Campiona d’Espanya júnior en 800 metres AL, el 2013. 
Subcampiona d’Espanya juvenil en 400 metres AL, el 2012. 
Campiona d’Espanya cadet en 600 metres AL, el 2010. 
Bronze per equips Ct. del Món de cros ISF (Malta, 2012). 
26a classificada en Ct. del Món de cros ISF (Malta, 2012). 
88a classificada en Ct. d’Europa de cros júnior. Belgrad, 2013). 
 
Millors marques personals: 
800 metres: 2.08.72 2013 
400 metres: 56.87 2012 
200 metres: 25.77 2012 
100 metres: 12.85 2011 

 
 

MARC VALERO CANO 
Sant Fruitós, 22 de juny de 1993 

 
Els seus rècords: 
Rècord absolut de 400 tanques (52.52 – Mataró, 2013). 
Rècord absolut de relleus 4x200 metres en pista coberta 
(1.32.06 – Sabadell, 2011. 
 
Campionats: 
Bronze en Campionat d’Espanya juvenil en 400 metres tanques, 
el 2010. 
Bronze en Campionat d’Espanya júnior en 400 metres tanques, 
el 2011. 
Bronze en Campionat d’Espanya promesa en 400 metres tan-
ques, el 2013. 
 
Millors marques personals: 
400 m. tanques: 52.52 2013 
400 metres: 50.27 2013  
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EEmmíílliiaa  ddeell  HHooyyoo  PPéérreezz  

VVaa  ppaarrttiicciippaarr  aall  MMuunnddiiaall  JJuuvveenniill  ddee  DDoonneettsskk..    

TTaammbbéé  vvaa  sseerr  gguuaarrddoonnaaddaa,,  jjuunntt  aammbb  eell  sseeuu  eennttrreennaaddoorr  

AAnnggeell  GGaarrccííaa,,    eenn  llaa  2222aa..  DDiiaaddaa  ddee  ll’’AAttlleettiissmmee  CCaattaallàà  aa  

ll’’aaccttee  qquuee  eess  vvaa  cceelleebbrraarr  aa  llaa  ssaallaa  dd’’aacctteess  ddee  ll’’eeddiiffiiccii  ddeell  

CCoonnsseellll  ddee  ll’’EEssppoorrtt..  

DDeell  HHooyyoo  vvaa  sseerr  rreeccoonneegguuddaa  ccoomm  llaa  mmiilllloorr  aattlleettaa  ccaaddeett  

ddeell  22001122,,  vvaa  pprrooccllaammaarr--ssee  ccaammppiioonnaa  dd’’EEssppaannyyaa  ccaaddeett  ddee  

ccoommbbiinnaaddeess  aa  CCaasstteellllóó  oonn  vvaa  ssuuppeerraarr    eell  rrèèccoorrdd  ccaattaallàà,,  aaii--

xxíí  eell  sseeuu  eennttrreennaaddoorr  ÀÀnnggeell  GGaarrccííaa  ttaammbbéé  vvaa  sseerr  iigguuaallmmeenntt  

rreeccoonneegguutt  ppeerr  ll’’eexxcceell··lleenntt  ttrreebbaallll  dduutt  aa  tteerrmmee  aammbb  
ll’’aattlleettaa..  

222111aaa   DDDEEELLL   MMMÓÓÓNNN   EEENNN   EEELLL   CCCAAAMMMPPPIIIOOONNNAAATTT   JJJUUUVVVEEENNNIIILLL   
El dissabte al vespre, dia 13 de juliol, l’atleta de l’Avinent CAM Emília del 

Hoyo va acabar la seva participació en el 8è Mundial del Món Juvenil que 

es va disputar a Donetsk, Ucraïna, aconseguint la 21a posició amb el seu 

millor registre a les combinades, amb un total de 5.052 punts, superant en 

27 punts el seu propi rècord català establert a Durango el passat 23 de 

juny i que li va servir per proclamar-se campiona d’Espanya. 

La prova va ser clarament dominada per l’atleta alemanya Celina Leffer que 

es va imposar amb 5.747 punts. L’altre atleta de l’estat que participava en 

aquest mundial, Andrea Medina, va quedar 11a amb 5.353 punts 

Els registres de del Hoyo van ser aquests: 14.50 en 100 tanques, 1,60m en 

salt d’alçada, 11,58m en pes (mmp), 26.12 en 200 metres, 5,76 metres en 

llargada, 28,16m en javelina i 2.24.16 en els 800 metres (mmp). 
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Els seus rècords: 
Rècord  Ct. de Catalunya  de 60 tanques cadet PC. (8.90) - 2012. 
Rècord de Catalunya cadet en la pentatló PC (3447 p.) -  2012 
Rècord de Cat. cadet en llargada i absolut CAM (5,78m) - 2012. 
Rècord de Catalunya cadet en 100 tanques (14.31) – 2012. 
Rècord de Catalunya juvenil en la pentatló PC (3718p) – 2013. 
Rècord de Catalunya juvenil de 60 tanques PC (8.66) 2013. 
Rècord absolut del CAM en salt de llargada (5,83m) – 2013. 
Rècord de Catalunya juvenil d’ heptatló (5.052p) – 2013. 
Rècord absolut del CAM en pentatló PC (3.583p) – 2014. 
 
Millors marques personals en pista coberta: 
Pes (kg) 10,44 2013 
Alçada 1,65 2013 
200 metres 26.30 2013 
400 metres 1.00.35 2013 
Pentatló jv 3.718 2013 
60 tanques 8.66 2013 
Llargada 5,57 2013 
 
 
 
 

 

En campionats: 
Campiona de Catalunya cadet en llargada PC – 2012. 
Campiona de Catalunya cadet en 60 tanques PC – 2012 
Campiona de Catalunya cadet en pentatló PC -  2012 
Campiona d’Espanya cadet en pentatló PC-  2012 
Campiona de Catalunya  cadet d’exatló PC - 2012  
Bronze Ct. d’Espanya Comunitats CSD en 100 tanques -  2012 
Campiona de Catalunya cadet AL en 100 tanques – 2012 
Campiona de Catalunya cadet de llargada AL – 2012 
Campiona d’Espanya cadet d’exatló AL – 2012 
Campiona de Catalunya juvenil PC en combinada - 2013 
Campiona de Catalunya juvenil en llargada PC - 2013 
Campiona de Catalunya juvenil en 60 tanques PC – 2013 
Bronze Campionat de Catalunya juvenil en alçada PC -  2013 
Subcampiona d’Espanya juvenil en pentatló PC – 2013 
Subcampiona de Catalunya cadet en 100 tanques – 2013 
Campiona de Catalunya cadet en llargada AL – 2013 
Campiona de Catalunya juvenil  d’heptatló AL- 2013 
Campiona  d’Espanya juvenil en heptatló AL  - 2013 
21a en Ct. del Món juvenil en heptatló AL – 2013 
 
El 2-5-2012, forma part de la Selecció Catalana a l’encontre Ct. d’Espanya 
Autonòmics. 31-3-2012, al 5.4.2012, a Realejos (Múrcia) forma part de la 
concentració es espanyola de joves promeses.19-7-2012, a Sòria forma part 
de la concentració espanyola de joves promeses. 
26-12-2012, a Alfaz del Pi (Alacant) forma part de la concentració espanyola 
de joves promeses. 7-7-2013, a Donetz Ucraïna, participa en el Mundial 
Juvenil en la combinada. 

EMILIA DEL HOYO 
PÈREZ 
Va néixer a Manresa, el 5 d’abril 
de 1997. 

Millors marques personals a l’aire lliure: 
400 tanques 1.04.40 2013 
Llargada 5,83 2013 
Alçada 1,65 2013 
Javelina (500gr) 31,61 2013 
200 metres 25.73 2013 
Heptatló 5.052 2013 
100 tanques (0,76) 14.24 2013 
Pes (3kg) 11,58 2013 
800 metres 2.24.16 2013 
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15.8.- Judit Martínez va ser la guanyadora de la seva cate-
goria de fins a 12 anys de la 36a Cursa de Manlleu. 
El juvenil Marwan El Fadili es va classificar en una bona 
tercera posició en la prova absoluta de constava de 5200 
metres. La cursa va estar dominada per Fouzi Mansouti 
amb 16.45. En segona posició va entrar Joan Ruvireta amb 
17.06 i El Fadili va trigar 17.16. 
17.8.- Els atletes del CAM viuen victòries i podis en les di-
ferents competicions. En el decurs de la 18a. Milla Urbana 
de Sant Antoni de Calonge, que al mateix temps era cam-
pionat de Catalunya absolut, l’atleta Laura Colell es va im-
posar en la categoria cadet amb un temps de 6.31, ben 
secundada per la seva companya de club Gemma Martín 
amb 6.36. 
25.8.- Alba Gallardo es va imposar en la prova elit de la 
10a edició del quilòmetre de les 
Corts, a Barcelona. Gallardo, va impo-
sar-se amb un temps de 3.09, davant 
d’Inna Lebevieva (JAS) i Loida Reyes 
(CA Montornès). 
14.8.- En la primera jornada del Tro-
feu Promoció, que organitza la Fede-
ració Catalana d’Atletisme i que va 
celebrar-se a les pistes de Mataró. Un 
grup d’atletes joves de l’Avinent CAM 
va obtenir bons resultats, aconseguint 
sis podis, amb tres primers llocs, dos segons i 1 tercer. 
Les primeres posicions van ser per l’aleví Judit Canal en els 
60 metres, per Bethlehem Manzano en els 2000 metres 

alevins i Ruth Tristany en pilota. Segons llocs per David 
Martín en pes infantil i Èric Molina en llargada aleví. Tercer 
lloc per Berta en els 1000 metres benjamí. 
 

PPEERR  PPRRIIMMEERRAA  VVEEGGAADDAA  DDEECCAATTLLÓÓ  FFEEMMEENNÍÍ  
21/22.8. Un decatló que es va celebrar a l’estadi del Con-
gost, tant en categoria masculina com femenina, tots eren 
atletes de l’AVINENT Club Atlètic Manresa, amb una parti-
cipació de vint-i-quatre atletes entre nois i noies. 
El resultat no podia ser més positiu, a l’aconseguir fins vuit 
noies superar amb èxit les deu proves del programa, i que 
la júnior Mònica Clemente hagi establert una millor marca 
absoluta del CAM sumant un total de 4571 punts. A més la 
veterana Montserrat Prat va establir una millor marca ca-
talana de l’especialitat en la categoria W45 amb un total 
de 2161 punts. En homes, Ricard Clemente va estar el 
guanyador de la combinada absoluta amb 4884 punts.   
 

28-9.- És va disputar la segona jornada del Trofeu Promo-
ció, que organitza la Federació Ca-
talana a les pistes de Castellar del 
Vallès amb una bona presència 
manresana, que assoleixen catorze 
podis, amb  cinc primers llocs, cinc 
segons i 4 tercers. 
Doble victòria en perxa infantil, 
amb Mar Ariso i David Treserras. En 
aquesta mateixa especialitat, dos 
llocs d’honor a càrrec de Judit Se-

llarés, segona i Albert Obradors, tercer. 
Núria Ballarín es va imposar amb molta autoritat en la 
prova de 1000 metres marxa benjanmí, mentre la seva 

CCoommppeettiicciioonnss    

ii  ccrròònniiqquueess......    

MMòònniiccaa  CClleemmeennttee  

Els decatletes de 
l’Avinent. 
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companya Clàudia Galán feia la millor marca en 
salt de llargada (3,60 metres). També millor 
marca de Jan Díaz en el llançament de pilota 
benjamí (33,76m). 
Segons llocs de Elna Cornellas en 1000 metres 
infantil femení, d’Irene Ballarín en 80 tanques i 
de Gerard Mesas en aquesta mateixa prova. I 
Judit Canal en llargada aleví. 
Tercers llocs de Salma Mehand en alçada infan-
til, per Biel Díaz en disc aleví i Cèlia Castilla en 
llargada benjamí. 
A més val dir la millor marca del CAM en 20 
kms marxa aconseguida per Adrià Mesas amb 
un temps de 12.20. 
 
L’Avinent CAM està revent aquesta temporada 
moltes sol·licituds de fora, que volen formar 
part dels equips absoluts. El barceloní David 
Cervelló (25.18) en kms marxa. El fondista de 
Santa Coloma de Farners Salvador Ciurana (15.31 en 5000 
metres). També de Mallorca vindran dos valors per donar 
més força a l’equip de Primera Divisió Nacional, 
i als equips de cros promera i sènior curt: pro-
mesa Aina Contestí (11.3231) en 3000 obsta-
cles, la migfonfista d’origen  búlgar (nacionalit-
zada, Marina Krassimirova Petkova (2.08.02 en 
800m). 
Però, no són les úniques incorporacions a 
l’equip absolut: de Lloret de Mar vindrà la júni-
or Paula Benítez (1.00.30 en 400 metres). Des 
d’Àlaba i aprofitant que està fent els estudis a 
la FUB, la migfondista Anne Suso; des de Còr-

dova s’incorporarà la veterana María Dolores 
Jiménez (2.1543) en 800 metres el 2012). 
 
13-10.- En la XII Mitja Mataró dels Tres Pics de 
Navàs, el guanyador absolut va ser Ivan Camps 
amb 1.26.50, seguit de Sergi Cinca amb 1.27.39 
i de l’atleta de l’Avinent CAM Gerard Llimós 
amb un temps 1.30.03. En dones la millor va ser 
Marta Busquets amb 1.52.33, seguida de Mane-
la Martínez amb 1.53.18 (que a l’hora va ser la 
millor màster) i Johanna Feria amb 2.02.54. 
20-10.- La Cursa del Corriols que es va celebrar 
a Sant Salvador de Guardiola i van participar 
260 corredors, a més de 198 a les categories 
menors. 
En la categoria masculina el vencedor va ser 
Jordi Salamaña  amb un temps de 45.10. Pel 
que fa a les femenines, primera classificada va 
estar Meritxell Calduch NB amb 53.49. 

Val a dir que el 1966 a Sant Salvador de 
Guardiola, pels voltants de la vila i cen-

tre, es va celebrar un 
cros de cinc quilòme-
tres, en el qual va gua-
nyar el llavors interna-
cional corredor del 
CAM, Joan Carreras. I la 
prova local, l’escolar, es 
va imposar el menut 
Florenci Vilaseca (foto). En total hi devien 
participar una cinquantena, de corredors, 
gairebé tots del Club Atlètic Manresa. 

Aina Contestí i Mari-
na Krasimirova arri-
ben des de Mallorca. 



8 

 

 27.10.- Una vegada més el guanyador va ser 
l’atleta de New Balance,  Pol Guillem amb un excel·lent 
registre de 31.00, amb aquesta han estat sis vegades 
guanyador de la prova manresana. Segon lloc per David 
Martínez de l’Avinent CAM amb 31.28, i tercer Just Soci-
ats NB (31.39). 
La prova ha estat un èxit de participació, bon i molta 
gent als carrers de Manresa que també , participen, pe-
rò en la festa esportiva que és la cursa. Va haver molta 
participació, prop d’un miller. Però, abans de la prova 
absoluta s’havia disputat la setena Cursa Urbana de 
promoció amb 78 nens i nenes entre els quals es va im-
posar l’atleta de Sant Boi, Irina Belmonte. 

 
Els participants de l’Avinent CAM van ser aquests:  

 Dones: 
3 Maria Riera 38.31 
4 Alba Gallardo 40.12 
15 Anira Mata 43.54 
Homes: 
2 David Martínez 31.39  
6 Sergi Rodríguez 33.34 
7 Salvador Ciurana 33.51 
8 Gerard Olivares 34.12 
10 Marc Valdés 34.34 
14 Ramon Camps 35.01 
18 Marc Ballús 35.46 
31 Oriol Dalmau 36.37 
32 Marius Terre 36.37 
33 Oriol Sellarés 36.39 
39 Jordi Arola 36.57 
41 Benvingut Oliveras 37.02 
71 Abel Àvila 38.31 
102 Carles Burzón 39.45 
121 Ramon Buscard 40.36 
128 José Luis Dorado 40.53 
139 Dario Beksic Blazok 41.05 
177 Francesc  José Montaner 41.58 
199 Ferran Camps 42.41 
225 Valentí Gaspa 43.19 
259 Jordi Selga 44.15 
285 Joan Raich  Busquets 44.44 
289 José A. Valderrama 44.47 
343 Josep M. Correro 45.59 
351 Gerard Laymon 46.04 
394 Xavier Sanjuan 47.15 
407 Quim Falcó 47.31 
419 Amadeu Corrons 47.46 
661 Josep Perramon 54.21 
665 Ricard Bahí 54.24 

POL GUILLEM I MARTA GALIMANY, VAN  
GUANYAR EL 10 Kms URBANS DE MANRESA 
 

Marta Galimany. 

David Martí-

nes (esquer-

ra), Pol Gui-

llem (centre) 

i Just Sociats 

(dreta). 

 

EELL  PPAASS--

SSEEIIGG,,  EESS  

VVAA  OOMM--

PPLLIIRR  DDEE  

GGOOMM  AA  

GGOOMM..  
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3.11.- La temporada de cros comença amb la 40a del 
Cros  de Santa Coloma de Farners, amb una bona partici-
pació d’Atletes de l’Avinent CAM. 
Najwa Chouati va ser segona en la categoria juvenil. Mar-
wan el Fadili va ocupar la tercera posició també en juve-
nils. En cadets, Toni Baños va ser tercer. A més a més val a 
destacar la tercera posició de la juvenil Mireia Via i la cin-
quena d’Alba Gallardo, en l’absoluta. 
Bones classificacions en cadets tant en nois com en noies: 
Laura Colell (22), G. Martín (23)  i Anna Gassó (26). Mo-
hammed El Kharraz (16), Arnau López (28) i Pol Jorba (49). 
10.11. En el XX Cros Internacional de Sòria, que es va dis-
putar al paratge de Valonsadero, Núria Tió va aconseguir 

la tercera posició en la categoria júnior, la qual cosa 
l’apropa a obtenir una plaça a la selecció estatal que haurà 
de disputar el Campionat d’Europa de cros a Belgrad el 
proper 8 de desembre. Per altra banda, Maria Riera, en 
categoria promesa va quedar novena. 
Al Cros de Sant Hilari Sacalm, Marwan El Fadili es va impo-
sar clarament en la cursa juvenil. 
En la 22a Cursa Córrer per Córrer, Oriol Sellarés va ocupar 
la cinquena posició. 
 
13.11.- Elna Cornellas va fer la millor marca del CAM en 
uns 600 metres infantils, amb un temps d’1.44.6, disputats 
en la segona jornada de controls del de promoció. 

LL’’AAVVIINNEENNTT  CCLLUUBB  AATTLLÈÈTTIICC  MMAANNRREESSAA,,    CCOOMMEENNÇÇAA  LLAA  TTEEMMPPOORRAADDAA  DDEE  CCRROOSS  II    
NÚRIA TIÓ PARTICIPA A L’EUROPEU JÚNIOR 
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NÚRIA TIÓ ES CLASSIFICA PER L’EUROPEU  
JÚNIOR DE CROS 
 17.11.- Una excel·lent actuació fa que Núria Tió, en 
un fred i plujós diumenge en el X Cros Internacional 

d’Adaptar-se li val per assegurar-
se una pla a l’Europeu de cros 
júnior. La prova va estar domi-
nada per la búlgara Militsa 
Mircheva, després de superar 
els 4000 metres de recorregut 
en 13.36. Segona classificada va 
ser la granadina C. Estévez amb 
14.06. L’aragonesa Cristina Espe-
jo, tercera i Núria Tió, quarta, 
sent tercera estatal amb 14.20. 

Al 44è. Cros de Mataró, Najwa Chouati que ha demostrat 
la seva valua a l’imposar-se en la prova juvenil-júnior pel 
davant de la vigent campiona d’Espanya de 3000 
metres juvenils Judit Pérez (ISS-L’H), a més en 
aquesta prova Mireia Via cinquena i Núria Vidal 
22a. 
En cadets Toni Baños és segon, ben secundat de 
Mohammed El Kharraz (13), Arnau López (31) i Pol 
Jorba (44). En noies Laura Colell (12), Eva Muñoz 
(17), Gemma Martín (24) i Anna Gassó (33). 
En juvenils, Marwan El Fadili va ser tercer. Amb 
aquests bons resultats i havent-se disputat dues 
de les cinc proves de cros puntuables per a la se-
lecció catalana que participarà en el cros Interna-
cional d’Elgoibar (PB) el proper mes de gener, 
Chouati, El Fadili, Baños i Via. 

19.11. L’empresa Avinent, especialitzada en el desenvolu-
pament i comercialització de productes i servei del sector 
dental, ha renovat el patrocini amb el CAM, a qui li dóna 
suport des de fa tres anys. El CAM encarna perfectament 
els valors de salut, esforç, esperit de sacrifici i esportivitat 
que també promou Avinent, i és un dels clàssics de 
l’atletisme estatal, amb desenes d’atletes, nombrosos tri-
omfs individuals i col·lectius, i una potent escola 
d’atletisme. 
Així, Avinent donarà suport econòmic durant tres anys més 
al CAM, que cada setmana porta el nom de l’empresa ba-
genca per les competicions que disputa arreu de l’estat i 
també a altres països. Avinent dóna suport a iniciatives 
socials, culturals i esportives del territori on està implanta-
da, com el Club Atlètic Manresa i el Teatre Kursaal, altres. 
El CAM és una entitat esportiva que es va fundar el 1955. 

AAVVIINNEENNTT  RREENNOOVVAA  EELL  PPAATTRROOCCIINNII  AALL    CCLLUUBB  AATTLLÈÈTTIICC  MMAANNRREESSAA  
 

Núria Tió. 



12 

 

Amb més de 650 socis, és considerat un dels cinc grans 
clubs catalans d’atletisme. Situat desde fa gairebé 20 anys 
en l’elit estatal (Divisió d’Honor B i Primera Divisió) ha 
aconseguit nombrosos èxits esportius. L’entitat disposa 
d’una escola d’atletisme des de fa 39 anys, en la qual ac-
tualment hi ha 255 joves, entre 5 i 14 anys, adquireixen els 
valors atlètics. A nivell de categories superiors, el disposa 
actualment de 172 llicències federatives, la qual cosa vol 
dir que són més de 400 els practicants. 
 A l’acte de presentació de la renovació, van assistir direc-
tius del club, encapçalats per la seva presidenta, Mercè 
Rosich, altres membres de la junta i el director esportiu, 
Joan Lleonart, junt amb diversos atletes del club. Per part 
d’Avinent, han estat presents el president i el director ge-
neral de l’empresa, Joan Cortina i Albert Giralt, i el director 
de la divisió industrial de Vilardell Purtí, Jordi Roy. 
Des del CAM, Mercè Rosich i Joan Lleonart s’han mostrat 
agraïts pel suport de l’empresa Avinent per tirar endavant 
els seus projectes, sobretot en una època com l’actual, 
“marcada per la crisi econòmica i sense les subvencions 
d’administracions”. Mercè Rosich va remarcar que per al 
club manresà, dur el nom d’una empresa “amb una forta 
presència internacional com Avinent és un orgull”, i el seu 
suport els permetrà mantenir la política actual del club, 
que “no és fer pas grans fixatges, sinó mantenir l’escola 
d’atletisme i que els equips de les diverses categories pu-
guin fer les seves competicions amb bones condicions. Te-
nir el darrera el  suport d’Avinent ens dóna estabilitat eco-
nòmica”, Joan Lleonart, director tècnic del CAM , ha afir-
mat que el patrocini d’Avinent és “un luxe, un privilegi i ens 
dóna molta solvència. Avinent Manresa és una marca cada 
cop més coneguda”. 
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Des d’Avinent Albert Giralt ha assegurat que l’aportació 
del CAM demostra que “des de l’empresa privada també es 
pot contribuir al desenvolupament del territori, no només 
econòmicament, sinó també socialment”. Per a Giralt, “ens 
sentim molt identificats amb el Club Atlètic Manresa, 
compartim els valors de fomentar l’esport, la salut, 
l’esforç individual i col·lectiu... L’encaix d’Avinent amb 
el Club Atlètic és molt natural i molt fàcil”, Joan Corti-
na, president del grup, ha desitjat que la relació de 
l’empresa amb el club esportiu “duri molts anys més”. 
En el decurs de l’acte també s’han presentat els nous 
xandalls del CAM, que el atletes de l’entitat lluiran a 
partir d’ara i que recuperen els històrics colors blanc i 
vermell. 
  
23.11.- David Cervelló, va participar en el Trofeu Espa-
da Toledana de marxa, i va marcar uns bons 26.06 en 
els 5 kms. 

 

24.11.- Marc Ballús a la Marató de Sant Sebastià, va fer un 
temps de 2.43.56, que és la seva millor marca personal, en 
una prova en la que es va proclamar campió d’Espanya de 
la distància el català Carles Castillejos, amb uns bons 
2.12.4. 
  

AVINENT OBTÉ TRES PODIS  A LA JEAN BOUIN 
 David Martínez va obtenir la victòria absoluta en la 
cursa urbana de 10 kms amb un excel·lent temps de 30.46, 
empaitat de prop de Just Sociats, segon amb 30.53. La res-
ta de manresans van quedar així, Abel Àvila (14 amb 
32.57), Guillem Simonet (21 amb 33.40) Benvingut Olive-
ras (52 amb 35.14), Oscar Cols (109 amb 36.33), Ramon 
Buscart (265 amb 38.36) i A. Fernández (1360 amb 43.27). 

DDaavviidd  MMaarrttíínneezz..  
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A més en la prova sènior femení, Elena Congost va quedar 
dotzena (24.26). El cadet Toni Baños i Elna Cornellàs tam-
bé tercera en infantil femení. 
 

 29.11. Marc Valero i Núria Tió, en la Nit dels campi-
ons van ser proclamats els millors atletes d’Avinent CAM 
en la Nit dels Campions, de la temporada 2012-13, en un 
sopar de germanor que es va celebrar a la Torre Busquet. 
L’acte, presentat pel periodista esportiu Josep Antoni Lo-
zano, va servir per guardonar als millors atletes de cadas-
cuna de les nou categories. 
Així doncs, es va reconèixer els equips campions de Catalu-
nya (equip de relleus cadet masculí, infantil femení, aleví 
masculí i benjamí femení) es va fer un reconeixement a les 
8 vegades campiones de clubs veterans. Durant la nit van 
pujar a l’escenari els atletes que van participar en competi-
cions internacionals durant el 2013, així com els quatre 
atletes amb rècords absoluts batuts (Núria Tió en 800 me-
tres, Emília del Hoyo en llargada Marc Valero en els quatre 
tanques, i el relleu absolut femení de 4x100 (Paula Raül-
Mònica Clemente- Emília del Hoyo-Júlia Quevedo). 
Aplaudiments també del públic assistents a la gala, en una 
xifra rècord, 178 persones. Els campions estatals 2012, així 
com els tres equips que van aconseguir podi estatal (pro-
mesa femení de cros, quartet cadet masculí de 4x100m i 
l’equip veterà femení9. 
La gala, que va durar fins ben entrada la matinada, va te-
nir moments entretinguts, com la connexió telemàtica amb 
la velocista establerta a Madrid, Loles Vives, que va dirigir 
unes paraules a tots els presents des de la seva pròpia llar 
madrilenya. 
La gala va comptar amb la presència del Tinent d’Alcalde 

de Manresa, Josep M. Sala, del gerent de l’Ajuntament, 
Francesc de Puig, de l’alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, 
Gil Ariso, del President del Consell Esportiu del Bages, Jo-
sep Empez, i del Director Comercial del Grup Vilardell Purtí, 
Jordi Roy. Va tancar l’acte la presidenta del CAM Mercè 
Rosich desitjant que  aquesta bona salut esportiva i social 
que viu l’entitat es prolongui en el temps. 
28.11.- Eulàlia Torrescasana i Raül Sánchez, van ser reco-
neguts al Museu Colet de Barcelona en l’acte d’homenatge 
de la Federació Catalana d’Atletisme i el Consell Català de 
l’Esport als atletes veterans que havien estat medallistes 
en els diferents competicions internacionals el 2013. 
 
1.12.- Nou triomf de David Martínez, es va imposar amb 
autoritat en la 16a Mitja Marató de Mataró. Ho va fer amb 
un bon registre 1.07.30. 
En el 36è Cros Vila Castellar, va haver una destacada actu-

ació de Najwa Chouati en la cursa 
juvenil, ben secundada de Mireia Via. 
Elna Cornellas en infantil i Miqui Rie-
ra, segons en alevins. Ester Guerrero 
en sènior, Carla Manzano en benjamí 
i Sira Salas en prebenjamina, van ser 
tercereres. 
Gemma Martín va pujar al segon 
graó del podi en la Fenexy Race Noc-
turna de Vilonara, sobre un recorre-
gut de 5 kms. A més a més, Marta 
Busquets en veterans, al Cros de Ga-

và també va pujar al podi. 
8-12.- Núria Tió va entrar la 88a en el Campionat d’Europa 
de cros, disputat en el Park of Friendship de Belgrat. Tió, 

EEuullààlliiaa  

TToorrrreessccaa--

ssaannaa  ii  RRaaüüll  

SSáánncchheezz,,  

vvaann  sseerr  

gguuaarrddoo--

nnaattss  ppeerr  llaa  

FFeeddeerraacciióó  

CCaattaallaannaa  ii  

ttaammbbéé  ppeell  

CCoonnsseellll  

CCaattaallàà  ddee  

ll’’EEssppoorrtt..  

DDaavviidd  MMaarrttíínneezz  eess  

vvaa  iimmppoossaarr  aa  llaa  

MMiittjjaa  MMaarraattóó  ddee  

MMaattaarróó..  
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que hi anava com a tercera atleta del quartet d’Espanya es 
va presentar en aquest europeu, ha defensar aquesta po-
sició dins el combinat estatal. La millor de la selecció espa-
nyola va ser Cristina Espejo, que va entrar en la 17a posi-
ció. Claudia Estévez la 47a. Núria Tió la 88a, Jenny Fernán-
dez la 93a d’entre 107 corredores classificades en una 
prova que ha estat dominada per l’anglesa Gorecka. La 
selecció espanyola va ser 14a de 17 formacions classifica-
des. 
 Tres victòries i un tercer lloc en el 47è Cros de Grano-
llers.  Uns quaranta atletes del CAM van participar en el 
43è Cros Ciutat de Granollers, els quals van aconseguir tres 
victòries (dues individuals i una per equips), i un tercer 
lloc. Maria Riera, actual campiona de Catalunya promesa 
de l’especialitat, es va imposar amb autoritat en aquesta 
categoria, sent la novena absoluta. Així com Maria Dolores 
Jiménez va guanyar la prova en veterans. Najwa Chouati 
tercera i la novena de Mireia Via en la cursa juvenil. Doncs 
com el triomf de l’equip infantil femení, situant quatre de 
les seves components entre les posicions capdavanteres, 
Bethlem Manzano (4), Elna Cornellas (6), Júlia Dalmau (13) 
i Anna Cabrera (14), d’entre 88 classificades. 
En la prova internacional d’homes, Salvador Ciurana va 
entrar en 29a posició. Igualment en la cursa femenina in-
ternacional, Ester Guerrero va ser onzena. L’actuació de la 
representació cadet masculí va ser així, Toni Baños (5), 
Mohammed El Kharraz (15), Ton Guitó (38) i Pol Jorba (39), 
d’entre 86 classificats. En noies, un equip més compacte, 
Eva Muñoz (17), Laura Colell (19), Anna Gassó (27) i Gem-
ma Martín (32), d’entre 81 classificades. En la resta de ca-
tegories, val a destacar a Mohammed Baourami (6è infan-
til), Judit Martínez (13è aleví), Adrià García (6è en benja 

Maria Riera. 
 
mins) i Mireia Sanllehí (6a benjamí). 
15-12.- David Clavell i Anna Gassó van ser els guanyadors 
absoluts de la 10a edició de la Cursa per la Vida  organit-
zada pel CAM i va tenir una i molt bona participació, su-
mant 337 inscrits, que van haver de superar la gèlida 
temperatura d’un grau en el moment de la sortida. 
Mentre a Sabadell se celebrava la primera jornada del 
Trofeu Sabadell de promoció en pista coberta amb un 

total de 67 atletes manresans, entre infantils, alevins, ben-
jamins i prebenjamins. Mariona Pros, va fer la millor marca 
del CAM en pes aleví (6,60 metres). L’aleví Jan Díaz va mi-
llorar la marca manresana dels 60 llisos amb 9.10. 
22.12.- A la tercera Cursa de Muntanya Riera de Gaià, que 
es va disputar en aquesta vila tarragonina sobre un recor-
regut de set quilòmetres, el jove especialista Arnau Momi-
nó es va imposar en la categoria júnior i el van acompa-
nyar al podi Jordi Vives i Aleix Morina. 

Najwa Chouati 
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Mentre, en el 12è Cros de Banyoles disputat 
en el circuit de La Daga, Najwa Chouati va gua-
nyar en la cursa juvenil, en aquesta mateixa 
categoria Mireia Via va ocupar la cinquena po-
sició. 
28-12.- Oussama Chouati i Isabel Espel, van ser 
els guanyadors de la tercera Sant Silvestre de 
Manresa sobre una distància de 5 milles orga-
nitzada per Cube i l’Ajuntament de Manresa. 
Van completar la prova 361 corredors. 

La RFEA va fer públic l’anuari 2013, i el projecte 
femení del CAM s’ha situat en 15a posiciió de l’estat, amb 
3583 punts d’entre 334 clubs classificats. Es tracta de la 
millor posició mai aconseguida en la història de l’entitat. 
Els equips femenins del CAM han quedat classificats 
d’aquesta manera: 15è a nivell absolut. 11è a nivell pro-
mesa, 8è a nivell júnior, 11è a nivell juvenil i 44è a nivell 
cadet. 
A nivell veterà: heptacampiones a l’aire lliure amb el setè 
títol estatal aconseguit a Tres Cantos (Madrid) i campiones 
d’Espanya en pista cobert a Antequera. 
En l’apartat masculí, els equips del CAM mantenen els ma-
teixos nivells dels darrers anys, amb una ostensible millora 
en la categoria cadet: 10è a nivell cadet, 28è. a nivell juve-
nil, 38è a nivell júnior, 34 a nivell promesa i 54è a nivell 
absolut. En clubs masculins, 38è amb 1288 punts, d’entre 
379 clubs classificats. 
Globalment, l’Avinent CAM és el 17è millor club de l’estat, 

amb  4871 punts, d’entre 453 clubs classificats, també és la 
millor classificació de l’entitat en la seva ja llarga història 
(58 anys). 

LLEESS  NNOOIIEESS  DDEE  LL’’AAVVIINNEENNTT  CCLLUUBB  AATTLLÈÈTTIICC  MMAANNRREESSAA,,  AACCAAVVEENN    LLAA  TTEEMMPPOORRAADDAA  
AAMMBB  EELL  MMIILLLLOORR  NNIIVVEELLLL  DDEE  LLAA  HHIISSTTÒÒRRIIAA..  
 

GGlloovvaallmmeenntt  
ll’’AAvviinneenntt  
CCAAMM  ffiinnaa--
lliittzzaa  llaa  
tteemmppoorraaddaa  
eenn  ddiisssseettee--
nnaa  ppoossiicciióó..  
  
MMeennttrree  lleess  
vveetteerraanneess  
ssóónn  hheeppttaa--
ccaammppiioonneess  
eessttaattaallss  
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EEmmíílliiaa  ddeell  HHooyyoo  ii  

NNúúiiaa  TTiióó,,  ccaammppii--

oonneess  eessttaattaallss  ii  

iinntteerrnnaacciioonnaallss..  

EEqquuiipp  ffeemmeenníí  aabbssoolluutt..  

EEqquuiipp  mmaassccuullíí  ii  ffeemmeenníí  aabbssoolluutt..  

EEqquuiipp  vveetteerràà  ffeemmeenníí..  

EEqquuiipp  vveetteerràà  mmaassccuullíí  ii  ffeemmeenníí..  

EEqquuiippss  ddee  ccrrooss  mmaassccuullíí  ii  ffeemmeenníí..  

EEqquuiipp  bbeennjjaammíí,,  mmaassccuullíí  ii  ffeemmeenníí..  
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...directius, atletes i entusiastes del Club Atlètic Manresa van organit-

zar la darrera cursa Manresa-Sant Vicenç de Castellet, i aquell mateix 

any 1964, l’estadi del Congost va ser escenari del primer Memorial Jo-

sep Pla March (pare de l’atletisme a Manresa). En el decurs del qual, 

Luis Maria Garriga, superava la barrera dels 2 metres en salt 

d’alçada, era la primera vegada que ho aconseguia un atleta espanyol. 

Els dies 23/24/25 de juliol, a l’estadi del Congost s’organitzen uns cam-

pionats d’Espanya juvenils, Julià Vilellas forma part de l’equip barce-

loní de relleus 4x100 metres. 

A més, l’11 d’0ctubre, al mateix estadi del Congost, se celebra la prime-

ra jornada de la Copa Pirineus, amb la participació de l’equip manre-

sà, el conjunt del CAM de relleus 4x100 metres format per Eustaquio 

Corredera, Joan Busquets, Julià Vilellas i Jaume Picassó fan el rècord 

local amb  un temps 45.0 segons. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FFaa  5500  aannyyss......  

Francisco Aritmendiz, campió 
del Cros de Les Nacions, aquell 
1964, va guanyar les dues dar-
reres edicions de la Manresa-
Sant Vicenç, a la foto recull el 
trofeu. 

 
Esquerra: moment en que es descubreix el manolit a l’entrada de 
l’estadi  en memòria de Josep Pla March. Dreta, Julià Vilellas, és 
retratat davant les autoritats esportives del moment, entre els quals  
hi ha el qui llavors era president del CAM, Ferran Lladó (qui s’apoia a la 
barana).  

 
Aquest és l’aspecte que oferia l’estadi del Congost el 1964. 
Aquell any olímpic, als Jocs de Toquio, van participar Luis Maria Garriga i el menut, però brau  
corredor del Barça, Francisco Aritmendiz.  
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