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Les veteranes subcampiones d’Espanya per
equips en pista coberta.
Toni Baños, subcampió d’Espanya de cros juvenil.
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Competicions...
06.01.2017. Va ser el millor que podia passar per l’Avinent CAM. L’equip absolut masculí de l’entitat manresana va ser el campió
de Catalunya del grup B i d’aquesta manera,
va aconseguir l’ascens a la màxima categoria
catalana, el proper anys competirà entre els
vuit millors clubs masculins en pista coberta.
L’excel·lent actuació de tot l’equip va fer
que l’Avinent Manresa pogués arribar a la
darrera prova del programa de competició,
els relleus, amb una estimable diferència de
punts que li permet ampliar el triomf final.
El resultats per equips van ser: Avinent Manresa 70p, Pratenc AA 66, ACV Andorra 65,5,
CA Canaletes 64, UA Terrassa 61, UA Barberà 50, CA Granollers 45,
CA Montornès 44,5.
Individualment, en 60
metres Jordi Solernou,
segon amb 7.21, Pere
Torra, cinquè en 200 metres amb 24.14. En 400
metres, Arnau Rovira,
cinquè amb 51.76. En
800 metres, Khalid Karbouch setè amb 2.07.21.
En 1500 metres, Toni Baños quart amb 4.12.05.

LEQUIP FEMENÍ DE L’AVINENT, VUITÈ DE
L’ESTAT ESPANYOL SEGONS RFEA
La Real Federación Española de Atletismo
va fer públic la relació de l’estat de marques dels 16 equips de Divisió d’Honor de
2017 les fèmines de l’Avinent s’han situat
en una històrica vuitena posició d’entre
les setze millors formacions de Divisió
d’Honor de l’estat, sumant un total de
31.132 punts IAAF.
La classificació l’encapçala el València
Esports amb 36.923p. És doncs aquesta
fita esportiva una més d’aquest projecte
femení de la nostra entitat. Tot i així no
serà fàcil mantenir-se per tercer any en la
màxima categoria estatal per un equip
que basa la seva formació femenina en
un setanta per cent de la pedrera.
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Els sub-20.
En 3000 metres Oussama Chouati, primer amb 8.54.55. En 60
tanques, Benito Sintes tercer
amb 9.09. En alçada, Salvador
Amella quart amb 1,70m. En
perxa, Ricard Clemente primer
amb 4,90m. En llargada, Martí
Su-grañes tercer amb 6,32m, En
triple, Èric Molina quart amb
12,12m. En pes, Sergi Cabezón
primer amb 12,76m. I 4x200 metres, amb Benito Sintes, Arnau
Rovira, Hèctor Martín, Marc Sanjust setens amb. 1.36.99.

Paula
Raül,
aconseguí
la millor
actuació i
la mínima
pels estatals absoluts.

L
L’’eeqquuiipp ffeem
meenníí ddee ll’’A
Avviinneenntt C
CA
AM
M,, vvaa qquueeddaarr cciinnqquuèè
08.01.2017. Les noies cinquenes i a més a
més tres mínimes absolutes va ser el més
positiu d’aquesta jornada, en el campionat
de Catalunya de clubs A que es va disputar
diumenge al Pavelló d’Esports de Sabadell.
Una imprevista lesió de la saltadora de perxa
Laura Clement e, en el talonament previ a
l’inici del concurs de perxa –que dona va el
tret de sortida de sortida de la competicióva privar considerablement les pr etensions
de les manr esanes. Tot i així, l’equip va lluitar en tot en tot moment. Bona prova d’això
van ser les tr es mínimes absolutes aconseguides per participar en el pr oper Campio-

nat d’Espanya a bsolut de pista coberta que
es disputarà a Salamanca.
Laura Bou en el s 400 metres a mb un t emps
de 57.38, Ma rina Guer rer o en els 1500 metres a mb 4.41.86 i Pa ula Raül, que va ocupar
la plaça més destacada de la tarda, segona
als 60 tanques amb 8.83.
La classificació per va ser així: FC Barcelona
85p, AA Catalunya 79p, ISS-L’H ospitalet
63,5p, JA Sabadell 57p, Avinent Manresa
56p, Lleida UA 51p, CA Canaletes 37,5p, CA
Laietània de Mataró 37p.
Individualment va haver a quests r esultats.
En 60 metres, Laia Solà set ena amb 8 .02; en
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200 metres, Marta Riera
quarta amb 26.25; en 400
metres, Laura Bou quarta
amb 57.38; en 800 metr es,
Alba Gallardo cinquena amb
2.24.70; en 1500 metr es, Marina Guerrero, quarta amb
4.41.86; en 3000 metres, M eritxell Soler quarta amb
10.21.00; en 60 metres, Mireia Chico cinquena amb
1,50m; en perxa, La ura Cl emente (lesionada); en triple,
Júlia Quevedo quarta amb 11,55m; en llargada, Judit Dev ers, set ena amb 5,00m; en
pes, Mont serrat M ontañés t ercera amb
10,39m; en relleus 4x200 metres (amb M eritxell Pujol, Marta Riera, Laia Solà, Meritxell
Tarragó) terceres amb 1.45.79.
15.01.2017. Carme Tort es va imposa r a la
mitja marató de Sitges. Tort que es prepara
per la marató de Barcelona , es va endur el
triomf amb un temps de 1.23.03. Aquest no
va ser l’únic podi de l’Avinent CAM. En
l’apartat masculí, Sergi Rodríguez ha estat
tercer amb 1.12.23 i Gerard Olivares va entrar a la meta amb 1.12.38. També, Òscar
Sighüe 1.27.26 i Dario Beksic 1.28.50.
15.01.2017. La saltadora Sofía Zorrilla,
va aixecar-se a 1,63m, en un contr ol
que es va di sputar a Antequera , que és
marca mínima per l’estatal júnior.
Als sub20 d’Avinent CAM, quartes les
noies i setens els nois. Les forma cions
de l’Avinent CAM van aconseguir una
meritòria actua ció en el català de clubs
de pista coberta que es va disputar al
Pavelló d’Esports de Sabadell, amb la
participació dels dot ze millors equips
catalans de la categoria. Els ma nresans
van ocupar la quarta posició en dones i la
setena en homes.
La classificació per equips va ser aquesta:
dones - AA Catalunya 131p, ISS-Hospitalet

Tres podis pre benjamins en
el Trofeu Sabadell PC.
07.01.2017. El atletes més petits de
l’Avinent Manresa van disputar la tercera jornada del Trofeu Sabadell, classificatori per a les finals entre els que
destaquen, la participación de l’atleta
pre benjamí Rodrigo Badorrey que ha
pujat primer al podi en la prova de 100
metres i tercer en els 400 metres. Per la
seva banda Alvaro Badorrey, tercer en
400 metres.
En infantils val a dir els bons registres
en salt d’alçada d’Isaac Kuku (1,48m) i
Clàudia Galan amb 1,47m. També Tània
Parada en els 2000 metres (7.36.21).

15.01.2017. Ainhoa Martínez va establir un
nou rècord absolut del CAM, en el Criterium
de Llançaments que es va disputar a València,
al tirar la bola a 13,75 metres que és marca
mínima pel campionat estatal de pista coberta
i a l’aire lliure.
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98p, UA Terrassa 97p, Avinent Manresa 89p, CA
Igualada 89p, FC Barcelona
86p, CA Canalet es 83p,
Cornellà At. 82p, Lleida UA
78p, JA Sabadell 67p, CA
Vic 55p, UA Montsià 51p.
Homes – FC Bar celona
148p, AA Catalunya 16,5,
Cornellà At. 99, JA Sabadell
99, ISS-L’Hospitalet 88p,
CA Canal etes 82p, Avinent
Manresa 71p, CA Igualada
69p, UA Terrassa 65p, Lleida UA 61p, CA Nou Barris
59,5p, UA Barberà 54p.
Individualment val a dir la primera posició
de Montserrat Montañès en el llançament
de pes (9,82m), les segones posicions de
Mar Arisó en perxa (3,30m) i Arnau R ovira
en 400 metres.
Resultats: 60 metres, 7 Dani Soler 7.45 i 2 Laia Solà
8.03. 200 metres, 4 Hèctor Martín 23,95 i 4 Meritxell Tarragó 26.51. 400
metres, 2 Arnau Rovira
51.22 i 8 Maria González 1.01.49. 800 metres, 9 Mohamed Bourami 2.14.59 i Mercè
Pradell (desq). 1500
metres, 7 Pol Jorba
4.25.75 i 8 Laura Colell
5.52.49. 3000 metres,
7 Arnau López 9.41.49
i 4 Júlia Dalmau
11.25.59. 60 tanques,
5 Martí Ambrós 8.85 i
7 Queralt Solsona
10.45. Alçada 9 David
Treserres 1,56m i 5
Anna Cabrera 1,52m.
Perxa, 9 Marc Fernández 2,90 i 2 Mar Arisó 3,30m. Llargada, 10 Cristian
Sabariego 5,48m i 10 Judit Devers 4,30m. Triple, 10
Èric Molina 11,97m i 10 Anna Feliu 9,84. Pes, Joel
Molina (NP) i 1 Montserrat Montañès 9,82m.
4x200m, homes – 5 Rovira-Soler-Torra-Sanjust
1.34.39 i dones – 6 Solà-Tarragó-Pujol-González
1.48.28.

15.01.2017. Quarta jornada del Trofeu
Promoció. En aquesta jornada classificatòria per a la final del 9 de febrer, van haver
algunes proves finals, on destaquen les
tres medalles d’argent aconseguides per
Pau Santanach en el llançament de pes
cadet i els infantils Isaac Kuku i Clàudia Galán en triple salt.
En quan a marques, en alevins Ona Bonet
va superar 1,41m en salt d’alçada, que suposa millor marca del CAM. D’altre banda,
el també aleví Biel Cirujeda, va millorar per
sol centímetre la millor marca del CAM
(1,31m).

22.01.2017. L’Avinent CAM femení
campió de Catalunya de cros curt.
Les noies grans, campiones de Catalunya i
tot gràcies per la bona actuació que portà
a terma a l’escenari de Riudellots de la Selva, amb unes condicions meterològiques
adverses , ferd i vent i un circuit enfangat.
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Les manr esanes van endur-se el campionat amb un total de 31 punts, pel
davant del CA Gra noller s (40) i CA La
Sansi (78), van ser els tres equips que
van ocupa r el podi.
Individualment, Marina Guerr ero va
entrar tercera, Najwa Chouati sisena,
empaitada de pr op d’A niria Mata novena i Alba Gallardo tretzena . Meritòries les actuaci ons d’Ester Guerrer o, Lorena Cubillas i Júlia Gonfaus.
Tres atletes manresans van aconseguir
podi en el LXXIV cros internacional
Juan Muguerza que es va disputar a
Elgoibar (País Basc). Miquel Riera va
guanyar en la categoría infantil,
amb un temps de 10.23. Toni Baños,
segon en juvenils i un temps de 18.07.
Bethelhem Manzano, tercera en cadets.
I molt meritòria l’actuació de Jan
Bayona que va ser setè en la prova
cadet masculí.

21.01.2017. Al campionat de Catalunya cadet de clubs en pi sta coberta, on les components de l’equip femení cadet de l’Avinent
han quedat pr op del podi en ser quartes
mentr e, que l’equip ma sculí era vuitè.
Les actuacions més destaca des les van aconseguir, Judith D ev ers primera en 60 metres
tanques i Meritxell Lladó Núria Torr es i r elleu 4x200 metres van ser segons.

Resultats – noies, 60 metres, Judit Martínez
vuitena (8.71). 300 metres, Laia Badia tercera (44.59). 600 metres, Glòria Màrquez vuitena (1.48.77). 1000 metres, Carlota Sol er
setena (3.24.65). 3000 metres, Aina Altadill
setena (12.15.77). 60 tanques, Judith Dever s
primera (9.31). 3000 marxa, Chaimaa A zraf
onzena (19.40.79). Alçada, Cèlia Teixidor setena (1,23m). Perxa, M eritxell Lladó segona
(2,85m). Llargada, Núria Torres segona
(4,57m). Triple, Èlia Rius cinquena 10,05.
Pes, Mari ona Pr os v uitena (6,92m). 4x200
metres (Laia Badia-Judit Dev ers- Glòria Màrquez-Judit Martínez) segones amb 1.50.73.
Nois, 60 metres, Sa m Butxaca segon (7.71).
300 metres, Lluís Malé onzè (44.90). 600
metres, Marc Ferná ndez segon (1.33.92).
1000m, Jordi Pradell vuitè (3.07.13). 3000
metres, Rog er Ga ssó onzè (11.33.42). 60
tanques, Biel Díaz vuitè (10.93). 3000 marxa,
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Adrià Mesas quart (16.23.07).
Alçada, Joan M erca dal vuitè
(1,26m). Perxa, Sergi Garcia
sisè (2,30m). Llargada, Biel
Salas sisè (4,90m). Triple, Èric
Molina seg on (12,46m). Pes,
Pau Santana ch tercer (10,90
m). 4x200 m, (Sam ButxacaMarc Fernández- Èric MolinaBiel Salas), desq.
29.01.2017.- L’equip j uvenil
Les integrants del quartet 4x200 metres, subcampiones de Cafemení puja al segon graó del
talunya i rècord absolut del CAM (1.43.37).
podi en el decurs del campionat de Catalunya. En la pr ova
de r elleus 4x200 metres, quart et fer mat per
Meritxell Pujol, Marta Riera, Laia Solà i M eritxell Tarragó, van imposar- se en la semifinal amb 1.44.36. En la final, van entrar segones da rrera de l’ISS-L’Hospitalet que es va
imposar amb uns bons 1.43.14 que és r ècord de Catalunya juv enil, les manresa nes
segones a mb 1.43.37, que significa nou r ècord absolut del CAM. El tercer lloc el van
aconseguir el quartet de l’AA Catalunya amb
1.45.79.
Tres ors i un bronze als campionats de Catalunya promesa. Al salt de perxa Mònica
Clemente va ser ca mpiona al sobrepassar el
llistó per sobr e 3,70 metres. Júlia Quev edo,
també or, en triple salt (11,59m). Sergi CaMònica Clemente, Benito Sintes i Júlia Quevedo
a
mb les respectives medalles.
bezón va ser el millor i va llançar la bola fins
a 13,81 metres. M entr e Benito Sint es era
Les v eteranes va n ser subcampi ones de Catercer en els 60 tanques amb 9.41. A més val
talunya de clubs en PC.
dir la quarta posició de Sara Flor es en el salt
La competició es va dur a terme en el pavede perxa.
lló d’esports de Sa badell, sent aquesta la
classificació final: Barcelona Atletisme 45p,
Avinent Manr esa 39, GA Lluïsos de Mataró
26, CA Tarragona 24, Pratenc AA 20 i CA Nou
Barris 14.
Individualment els r esultats van així: 60 metres, M ercè B es t ercera 9.08; 200 metres,
Àngela López seg ona 26.67; 400 metres, Eulàlia Torresca sana segona 1.02.90; 800 metres, M. Dolores Jiménez primera 2.24.37;
1500 metres, Manela Martínez segona
Les veteranes subcampiones de Catalunya PC.
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Ainhoa Martínez, subcampiona de
pes promesa a València.
28.01.2017. Ainhoa Martínez va fer-se amb subcampionat de pes de la Comunitat Valenciana en
la categoria promesa que es va disputar en el velòdrom Lluís Puig. Martínez va llençar la bola a
13,05 metres, a més participarà als estatals de
pista coberta promesa i absolut que se celebraran
Madrid i Salamanca respectivament.

5.49.82; Llargada, Carme Bes tercera 4,21;
Pes, Lur des Rossinyol segona 9,59m i 4x200
metres, a mb Car me Bes, Eulàlia Torr esca sana, M. Dolores Jiménez i Àngela López, segones amb 1.54.99.
Mentre, l’equip masculí ocupava la novena
posició amb només 65 punts i individualment van f er això: 60 metr es, Xavier Boluda
vuitè 8.34; 200 metres, desert; 400 metres,
Sergi Martínez set è 54.99; 800 metres, Javier Martínez cinquè 2 .19.81;
1500 metres, Jordi Jorba nov è
4.34.04; 3000 metres, Josep
Perramon onzè 14.05.99; 60
tanques, Salvador Amella, vuitè
10.89. Alçada, Jordi Lladó vuitè
1,46m; Llargada, Ricard T orres
setè 5 ,29m, Pes, Ra ül Sánchez
segon 8,23m; 4x200 metres,
Xavier Boluda, Javier Martínez,
Sergi Martínez, Jordi Jorba , vuitens 1.47.16.

Les noies primeres i el nois segons en
el campionat de Catalunya infantil PC.
Avinent ha fet una espectacular campionat
català de clubs infantil PC i l’Avinent CAM ha
estat l’únic club pr esent en els dos podis.
Les campiones ho han fet de for ma rotunda ,
amb 124 punt s que és la millor puntua ció de
tots els campi onats infantils PC. I així Avinent suma per cinquè cop consecutiu la seva presència en el podi. Al podi van estar

Els infantils , nois i noies.
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acompa nyades CA N ou
Barris amb 115,5p, i tercer es les de Cornellà
amb 100 punts, de dotze
clubs classificats.
Les noi es van tenir a ctuacions individuals molt
emocionants, amb tres
victòries en les pr oves
de 60 llisos, 2000 marxa i
llargada. Mentre els
nois, també pr esència al
podi per quarta v egada
consecutiva. Individualment val a dir les quatr e
victòries en l es prov es de 60 metr es, llargada, triple i 4x200 metres.
Els resultats de noies, 60m, Cèlia Castilla
primera a mb 8 .65. 600 metr es, Mireia Sa nllehí quarta 1.52.87. 1000 metres, Marta Ribalta quarta 3.27.33. 2000 metres, Tàlia Parada tercera 7.11.56. 60 tanques, Carla
Manzano quarta 10.99. 2000 marxa, Núria
Ballarín primera 10.52.26 (millor mar ca P C).
Alçada, Clàudia Galán segona 1,44m. P erxa,
Naomi Fechete segona 2,20. Llargada , Rut
Tristany primera 4,38. Triple, Xènia Pubill
tercera 9.69. P es, Aina Tra pé cinquena
8,73m i 4x200 metres amb Cèlia Castilla, Rut
Tristany, Claudia Galán i Mireia Sa nllehí,
segones amb 1.54.29. En nois, 60m, Arna u
Falcó primer 8.35. 600 metres, Bilal Ghouzlane vuitè 1.56.19. 1000 metres, Marc M erenguer segon 3.15.45.2000 metr es, Yassin
L’Aziri vuitè 7.30.44. 60 tanques, Joan Navarro t ercer 10.99. 2000 marxa, Pol Guiral
setè 12.31.27. Alçada, David P érez cinquè
1,35m. Perxa, Martí Prat sisè 2 ,20m. Llargada, Jan Díaz primer 4,98m. Tripl e, Issac Kuku
primer 10,32m. P es, Pau P. Per piñan segon
10,25m. 4x200 metres, Pa u P. Per piñan, Ja n
Díaz, Arnau Falcó i Nil Pujol primer 1.51.07.
Per equips, CA Canalet es 119,5p, Avinent
CAM 110,5p, CA Igualada 95p, fins a dotze
equips participants.

Just Sociats s’imposa a la cursa de
raqueques la Foc de Neu.
05.02.2017. A Alòs d’Isil es va disputar una
nova edició de la cursa de raquetes de neu
de la Foc de Neu. Sobre un recorregut de
10 kms i un desnivell positiu de 500 metres, més de tres-cents participants van
estar a la sortida. La cursa, que ha transcorregut pels boscos de Bonabé dincs els
termes del Parc Natural de l’Alt Pirineu. Va
tenir com a guanyador l’atleta de l’Avinent
CAM Just Sociats, que es va imposar pel
davant d’Eduard Hernández que va ser segon i Agustí Roc tercer.
Cros de Sant Seba stià, celebrat al Parc Catalunya de Sa badell amb participa ció de
l’escola d’Avinent Manresa. Entr e tots val a
destacar la victòria per equips en categoria
benjamí f emení. A més han gua nyat la pr ova
Roger Verg és i Lúcia Molina, segons llocs de
Sira Salas i Queralt Vallbona.
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Joves
atletes
manresans al
cros de
Sant
Sebastià.

Mònica Clemente, Laura Bou
Ricard Clemente.

05.02.2017. En els campionats de Catalunya
absoluts PC es va n a conseguir tres medalles,
una de plata i dues més de br onze.
Mònica Cl emente va aconseguir el subcampionat de salt de perxa supera nt el llistó a
3,80m en la final. El seu germà Ricard Clemente es va penjar el bronze en la mateixa
modalitat de perxa superant el s 4,90m. La ura Bou, bronze en els 400 metres a mb uns
excel·lents 57.06, que és millor marca absoluta del CAM; en semifinals s’ha via imposat
amb 57.62.
D’altra banda Sergi Cabezón fou quart en en
la final de pes en llançar la bola a 13,33m.
Marina Guerrero, també quarta en la final
de 800 metres (2.15.42). També quarta Laia
Solà en la final de 60 metres i uns bons 7.83,
que és millor marca juv enil del CAM i també
mínima per l’estatal absolut (7.83 s/f). Mireia Chico vuitena en el salt d’alçada (1,53m).
Doncs Ainhoa Martínez es va penjar el bronze en el campionat absolut de pista coberta
de la Comunitat Valenciana que es va celebrar al Velòdr em Lluís Puig, al tirar la bola a
13,37 metres.

El promesa femení guanya el
campionat català de cros.
L’equip promesa femení de l’Avinent
CAM va guanyar el subcampionat de Catalunya de cros per a clubs que es va disputar a Caldes de Maravella, i d’aquesta
manera participarà a l’estatal de cros per
clubs.
Najwa Chouati va encapçalar la formació
manresana finalitzant la cursa en tercera
posició amb un temps de36.35. Aquest
resultat li va servir per penjar-se la medalla de bronze del català individual, així
com per assegurar-se la presència a la
selecció catalana que participarà a
l’estatal de cros que es disputaria a Gijón. Lorena Cubillas va ser tretzena amb
39.14 i Júlia Gonfaus dissetena amb
46.30. La prova que constava de 9300
metres, la va guanyar Marina Garcia (AA
Catalunya) amb 35.42.
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Així com Sofía Zorrilla, en uns controls que
es van disputar a Puertollano, al salt d’alçada va aixecar-se a 1,66m.
I Carme Tort, cinquena W35 del campionat
d’Espanya de mitja marató que es va disputar a Granollers, amb un temps d’1h 23.42.
Dissabte dia 5 de febrer, a Sabadell es va
disputar la sisena jornada del Trofeu Sabadell de pista coberta. En aquesta jornada
classificatòria –la darrera- , es van disputar
algunes proves finals on Èric Molina va ser
segon en la prova de 60 tanques cadet amb
un temps de 9.33.

Mar Juárez va ser campiona de Catalunya
Absoluta en els 20 kms marxa en ruta a
l’imposar-se amb un temps 1h 40.45, que
reaparexia després d’una llarga lesió.
A l’hora dos marxadors manresans també van ser campions de Catalunya en
les seves respectives categories: David Cervelló M35 als 5 kms amb 27.44 i
Carme Robles W45, en la mateixa distancia 28.04 . /12.2.2017.
11.02.2017. Les veteranes subcampiones d’Espanya de clubs en pista
coberta a Antequera. El resultat final
va ser aquest: Barcelona Atletisme
69 punts, Avinent Manresa 62p, Durango Kirol Taldea 56p, Playas de
Castellón 43p, Catarroja UE 40p,
Grupo Oasis Tres Cantos 32p, Atletismo Alcorcón 30p i Atletismo Reteria 27p.
Individualment l’actuació va ser aixì:
60 metres, Sílvia Cortés desq. 200
metres, Àngela López segona 26.45.
400 metres, Eulàlia Torrescasana segona 1.02.38. 800 metres, M. Dolores Jiménez primera 2.24.84. 1500 metres, Manela
Martínez segona 5.47.99. 60 tanques, Àngela López primera 9.26. Llargada, Loles Vives
primera 4,45m. Alçada Carme Bes setena
1,29m. Pes, Lurdes Rossinyol segona 9,80m.
4x200 metres, primeres amb Marcè Bes, Do-

lores Jiménez, Sílvia Cortés i Eulàlia Torrescasana 1.58.94.
12.02.2017. Al Pavelló d’Esports de Sabadell, Montserrat Montañés, s’ha fet amb el
campionat de Catalunya juvenil de llaçament de pes, en fer una millor tirada de
12,73 metres.
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Júlia Quevedo, Mònica Clemente, Paula Raül i Ainhoa Martínez.

11.02.2017.- Mònica Clemente va quedar
subcampiona d’Espanya promesa en pista
coberta en la prova de perxa, en superar el
llistó 3,80 metres. En decurs d’aquest campionat que es va disputar a Madrid, la representació manresana va sumar tres posicions
de finalista. Paula Raül, va ser quarta en els
60 tanques amb un registre de 8.86 (8.89
s/f) i en rondes es va imposar amb 8.92).
Ainhoa Martínez, en el pes va batre la millor
marca absoluta del CAM amb una millor tirada de 13,66 metres. I Júlia Quevedo, vuitena en triple salt amb 11,42 metres.
12-02-2017. Avinent ha classificat set
equips per al campionat d’Espanya de cros.
I es que manresà està en bon estat. Un cop
disputat els diferents campionats de Catalunya de cros, el CAM ha aconseguit classificat
fins a set conjunts per els estatals de cros
per clubs.
Les formacions classificades són en el cros
curt femení i cros llarg femení (però l’entitat
renunciarà al cros curt per intentar

d’aconseguir millors resultats), cros promesa
femení, cros júnior femení, cros juvenil masculí i cros cadet masculí.
A Caldes de Maravella s’ha disputat el campionat de Catalunya de cros individual i per
clubs, on la participació manresana ha estat
massiva. Nivell de resultats individuals, val a
dir els podis de Bethelhem Manzano i Toni
Baños tots dos subcampions. Meritària cinquena posició de Guillem Montiel en la cursa júnior i vuitena plaça de Berta Estragués,
en júniors.
A nivell d’equips, hem de dir el subcampionat sènior femení, encapçalada per Aniria
Mata (13a), Ester Guerrero (15a) i Alba Gallardo (17a), així com el bronze de les júniors
amb Berta Estragués (8a), Mireia Via (15a),
Gemma Martín (20a) i Laura Colell (24a).
A més a més hem de destacar la quarta posició juvenil amb Toni Baños, segon, Pau Noguera onzè; Pol Jorba 51è; Ton Guitó 57è, i
Èric Jané 73è. Cinquena posició de l’equip
cadet masculí amb Miquel Riera 33è, Marc
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juvenil (29,16m) i Judit Sellarés en martell
Fernández 39è, Jordi Pradell 42è, Marc Torjuvenil amb una tirada de 41,93m.
res 65è, Jan Bajona 73è i Enric Baños 88è.
18/19.02.2015. Quatre finalistes va aconse11.02.2017. Es va disputar la jornada prèvia
guir la representació manresana en campiodel campionat de Catalunya de relleus PC
nats d’Espanya absoluts.
infantil i cadet on els quatre equips
Ainhoa va ser la millor del club amb una sid’Avinent CAM es van classificar per la jorsena posició en el llançament de pes (13,71
nada final.
metres). Ricard Clemente va superar el llistó
A més les nois infantils van fer millor marca
a 5,05 metres en el salt de perxa que el va
local, però un error en la mesura va donar
per nuls registres, malgrat això passen a la final. Però les noies amb
1.53.56, l’equip format
per Pubill, Trisyany, Galan i Castilla van superar
el màxim infantil femení.
18.02.2017.- Els atletes
van aconseguir tres medalles en el campionat
de Catalunya de llançaments d’hivern cadet i
Joan Domingo (tècnic), Montse Montanyés, Judit Sellarés, Paua Sanjuvenil que es va disputanach, Eric Medina, Clara Gómez I Joan Medina.
tar a l’estadi Serrahima
situar en setena posició . Paula Raül va estar
de Barcelona. Montserrat Montañés va ser
a final sent vuitena amb 8.92 (en s/f va marcampiona en disc (34,91m) i va fer-se amb
car 8.72 (millor registre de la temporada).
el bronze en martell amb 48,49 metres. Judit
Laura Bou, en 400 metres 58.00 en s/fs; MaSellarés, tercera en javelina amb 34,97 merina Guerrero no va poder superar les semitres.
finals de 1500m (4.40.30) i Laia Solà, 7.93 en
Bons registres de Joel Medina en martell
rondes de 60 metres.
juvenil (39,56m), Clara Gómez en javelina

La representació manresana als campionats estatals absoluts que es van disputar a Salamanca.
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19.02.2017.- Toni Baños va aconseguir
a Sabadell el català estatal juvenil amb
un registre de 8.51.34. Berta Estragués
quarta en la mateixa distància amb
11.02.45.
D’altre banda Èric Molina es va penjar el
bronze en una bona actuació de la combinada cadet, de 60 metres (7.74),
5,95m en llargada, 12,37 metres en pes,
1,62m en alçada, 9.10 en 60 tanques i
3.12.07 en els 1000 metres, sumant un
total de 3597 punts. Cal dir la quarta
posició d’Anna Cabrera amb 3253p.
(aquests registres, 9.24 en 60 tanques,
1,57, en alçada, 10,55m en pes, 4,94
metres en llargada i 2.39.16 en 800 metres.

19.02.2017.- Tres podis per a l’Avinent
CAM en el campionat de Catalunya de
marxa de promoció que es va celebrar a
Viladecans.
L’equip benjamí femení va fer-se amb subcampionat, destacant una bona part a
l’actuació d’Ona Dalmau que va aconseguir
el tercer lloc del podi al fer en el quilòmetres 5.57 i també van puntuar per l’equip
Nor Berlanga amb un meritori cinquè lloc i
Roger Chavala el 17è.
L’equip infantil masculí va aconseguir la tercer, amb Pol Guiral 16è, Yassin L’Aziri 18è i
Arnau Solé 19è. En una prova de 3 kms. Les
infantils noies es van classificar cinqunes
amb Núria Ballarín com a millor representant de l’equip manresà.
Èric Molina, en el campionat de Catalunya
cadet de proves combinades PC, va completar la combinada, de set modalitats, en tercer lloc amb 3597 punts, destacant moltíssim en la cursa de 60 tanques (60m 7.74,
5,95 SL, 12,37 LP, 1,62 SA, 9.10 60t i 1000m
3.12.07).
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Èric Molina

Final del Trofeu Sabadell, amb molt bones
actuacions, amb un total de 28 medalles
aconseguides de les quals 9 han estat d’or, 9
de plata i 10 de bronze.
Victòries en infantils a càrrec de Pau P. Perpiñan en pes, Arnau Falcó en 60 metres i
Claudia Galan en alçada. Els alevins Biel Cirujeda i Ona Bonet en alçada. Els benjamins
Lucía Molina en 60 metres, a més dels 4x200
metres infantil masculí i femení, també el
relleu aleví masculí.
Subcampionats infantils per Isaax Kuku en
perxa i pes, Jan Díaz en alçada, Clàudia galan
en 60 tanques. Per les alevins Ona Bonet en
llargada i Mar Santanach en pes. Per les
benjamins Lucía Molina en 400 metres i Sira
Casas en 60 tanques.
Bronze pels infantils Pau P. Perpiñan en alçada, Cèlia Castilla en 60 tanques i Carla
Manzano en perxa. Els alevins Pol Cirujeda
en 60 llisos i Armand Henández en 600 metres. Els benjamins Roger Vergés en 1000
metres, Carla Rovira en 60 llisos i Sira Salas
en 400 metres, a més dels relleus 4x200 metres benjamí masculí i femení.
26.02.2017.- Toni Baños i el conjunt sènior
femení destaquen en el campionat d’Espa-

Toni Baños.

nya de clubs que se celebra a Marina d’Or.
Amb una brillant segona posició de Toni Baños en la prova juvenil. El conjunt sènior femení que va encapçalar Mariana Guerrero
amb una 28a plaça, ben de prop de Meritxell
Soler (33a), Ester Guerrero (35a), Aniria Mata (47a) i Alba Gallardo (52a) que conduir a
l’equip manresà a sisena posició per equips.
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Campionat de Catalunya de combinades inEl conjunt cadet masculí, encapçalat per Jan
fantil PC que consta de quatre proves.
Bajona (19è), Miqui Riera (44è), Marc FerClàudia Galan va guanyar amb un total de
nández (62è), Gerard García (66è), Jordi
2307 punts que millora la el registre infantil
Pradell 125è) i Marc Torres (168è) van ser
de Judit Devers de l’any 2015. Fins a la darcinquanta. En noies les cadets amb, Bethelrera prova no es va decidir l’emocionant frec
hem Manzano (5a), Carlota Soler (75a), Rosa
a frec amb la del Nou Barris Igambo MuakuGalan (103), Aina Altadill (136) i Laia Badia
ku. Galan va aconseguir guanyar el salt de
(236), i catorzenes per equips.
llargada on va fer uns bons 4,74 metres. GaEl juvenils nois van ocupar la 18a posició
amb Baños segon, Pau Llordella (64), Pol Jorba (116), Ton
Guitó (176) i Èric Jané (229).
Cal a dir també la 34a posició
de Berta Estragués en la prova júnior, amb Mireia Via
(62), Gemma Martín i Laura
Colell, van estar les 42s per
equips. En promesa femení,
Najwa Chouati catorzena, Lorena Cubillas 30a i Júlia Gonfaus va haver de plegar per
Meritxell Tarragó.
lesió.
Campionats de Catalunya PC
juvenils. Marta Riera en 60
tanques i Meritxell Tarragó en
400 metres van guanyar el
subcampionat català juvenil
sota teulada que es va disputar al pavelló de Sabadell.
Riera va un bons 8.89 a les
tanques i Tarragó uns destacats 59.81. A més d’aquetes
dues medalles els manresans
van aconseguir set llocs de
finalista.
Laia Solà, en 60 metres 7.73 i
en 200 metres 25.87. Mar
Arisó 3,15m en perxa van ser
quartes. Anna Cabrera 1,52m
en alçada, Judit Sellarés
3,15m en perxa, Josep M. Llanas en 60 metres 7.31 sisenes. Anna Cabrera 5,02 en
llargada i setena.

Clàudia Galan campiona de Catalunya infantil PC.
atletisme manresà /17

lan és la primera atleta infantil del CAM que
guanya una combinada PC.
Per altra banda en infantil masculí els tres
manresans estaven en bon estat de forma.
Jan Díaz es va classificar cinquè amb 1681
punts igualant el millor registre manresà en
aquesta categoria (1,53m). Pau perpinñan
setè amb 1628 punts i Isaac Kuku desè amb
1432 punts.

Judit Devers, triple campiona de Catalunya cadet PC
Judit Devers va ser la protagonista del campionat en pujar tres vegades al més alt del
podi, dues en proves individuals als 60 tanques (8.99) i salt de llargada amb 5,36m i
una en els relleus 4x200 metres amb Laia
de 4x200 metres masculí, compost per Pau
Badia, Glòria Márquez i Judit Canal, amb
Perpiñan, Jan Díaz, Arnau Falcó i Isaac Kuku,
temps d’1.50.15.
van ser campions amb 1.48.03 mmi. D’altra
Èric Molina va aconseguir el subcampionat
banda el conjunt femení, compost per Cèlia
de triple salt (12,65m) i bronze en llargada
Castilla, Rut Tristany, Clàudia Galan i Mireia
(6,36 metres) ambdós registres són millors
Sanllehí van lluitar de valent, però no va ser
marques de l’entitat. Medalla de plata per
possible la victòria amb 1.53.51, que millora
Bethelhem en els 1000 metres amb un
l’anterior marca cadet.
temps de 3.01.90, que és millor marca absoIndividualment, Clàudia Galan campiona en
luta de l’entitat. Jan Bayona en els 3000 mealçada (1,49m) i subcampiona en 60 metres
tres amb 9.32.96 millora la marca cadet i
en 60 metres (9.43 mi). Pau P. Perpiñan seMiqui Riera sisè amb 9.39.08.
gon en 600 metres (1.39.35 mmc), i tercer
Van ser finalistes Meritxell Lladó sisena en el
en pes (11,38m).
salt de perxa (2,90m), Sergi García setè
(2,65) i Sam Butxaca setè en 60
metres amb 7.53.
04.03.2017.- Campionats de Catalunya infantil de pista coberta, individual i de relleus. Aconseguint els manresans un total
de nou medalles, entre les quals
dues d’or, 5 de plata i 2 de bronze. L’Avinent CAM ha estat el
segon millor club de tots els participants.
Bones finals de relleus on els
equips manresans, tant masculí
com femení, van tornar a millorar les maques establertes feia
El combinat infantil de relleus 4x200 metres,
campions de Catalunya.
unes setmanes. El relleu infantil
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SOFÍA ZORRILLA, SUBCAMPIONA
D’ESPANYA.
05.03.2017.- Sofia Zorrilla va fer-se amb el
subcampionat d’Espanya júnior de salt
d’alçada PC al superar el llistó a 1,64m. Per
altra banda Maria González va fer 59.50 en
semifinals de 400 metre.

Xènia Pubill segona en triple
salt (10,18m mmi), Rut Tristany tercera en triple amb
10,12m. Jan Díaz segon en llargada (4,89m).
En el campionat d’Espanya
d’hivern de llançaments llargs
que es va disputar a Montijo,
Maria Rosario Torres va quedar sisena en el llançament de
martell amb una tirada de
51,74 metres. Blanca García també va ocupar la sisena posició però en javelina (37,64
metres).
A l’illa de Hierro, Mar Juárez va ocupar una
destacada quarta posició en els 20 kms marxa del campionat d’Espanya absolut en ruta.
Juárez va fer un temps de 1.40.31.
11/12.03.2017. Juárez es va imposar als
5000 metres marxa del segon Gran Premi de
marxa atlètica de Sant Cugat, va fer un
temps de 24.15.5.

En aquesta mateixa competició, la infantil
Núria Ballarín, que es va imposar amb autoritat en els 3000 marxa amb 17.22.1 i de la
veterana W45 Carme Robles amb 16.05.7.
En el control de primavera disputat a Sant
Celoni, Jan Bayona es va imposar amb autoritat i va aconseguir la mínima estatal que es
disputarà a Antequera, en els 3000 metres
llisos amb un registre de 9.31.7.
A Gijón, en el campionat d’Espanya de cros
individual i per seleccions autonòmiques i
defensant els colors catalans, Najwa Chouati
va aconseguir la 41a plaça (tercera catalana), i el júnior Guillem Montiel va ser el 19è
que li va servir per pujar al més alt del podi
amb Catalunya com a campiona d’Espanya.
ELS VETERANS ACONSIGUEREN NOU
MEDALLES EN CAMPIONATS ESTATALS
Set ors i dos bronzes van aconseguir els veterans en campionats d’Espanya celebrats a
Madrid, amb un destacat protagonisme
d’Àngela López.

Àngela López.

López va ser triple campiona en la categoria
W40, es va imposar en els 400 metres (59.78
rècord dels campionats); en els 60 tanques
(9.15), i en els 60 metres amb bons 8.24.
Loles Vives, es va imposar en la llargada
W55 amb 4,38 metres, Montserrat Prat va
imposar-se en la perxa W45 superant els
2,82m, Jordi Lladó va guanyar l’or M45 per
sobre els 3,72m. Maria Dolores Jiménez
també primera, però en pentatló W45 sumant 2839 punts (amb aquests registres
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12.45 en 60t, 1,30 SA, 6,31m LP, 3.93m SL,
2.28.91 800m).
19.03.2017.- Els atletes de l’Avinent CAM
van aconseguir una bona actuació en el decurs dels campionats d’Espanya cadets de
pista coberta que es va disputar a Antequera
amb un balanç de dues medalles d’argent i
una de bronze.
Judit Devers s’ha proclamat subcampiona
d’Espanya en 60 tanques amb un temps de
8.90 (8.89 en sèries i 9.01 en s/fs). Èric Molina també subcampió en llargada amb uns
bons 6,40 metres. Bethelhem Manzano es
va penjar el bronze en els 1000 metres amb
el millor temps cadet de la història (3.00.8),
que és millor marca absoluta PC.
Judit Devers va ser cinquena en llargada
amb 5,27 metres. Èric Molina novè en triple
12,50 metres. Jan Bayona tretzè en 3000
metres amb 9.26.89. Meritxell Lladó quinzena en perxa (2,92m). Sam Butxaca en sèries
de 60 metres va fer 7.73.
Manela Martínez, tercera en campionats
d’Espanya de cros per a veterans. Martínez
va pujar dalt del tercer esglaó del podi W55,
campionat celebrat a Elda sobre una distància de 6 quilòmetres va entrar tercera amb
un temps de 27.37, només superada per

Manela Martínez.

Mercedes Moller (CE Picornell) 26.19 i M.
Teresa Ruzafa (Atletismo Crevillete) amb
26.57.
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26.02.2017.- Els veterans i veteranes de
l’Avinent CAM van aconseguir un bon sac de
medalles en el decurs dels campionats de
Catalunya per a veterans (5 ors, 8 plates i 7
bronzes).
Van ser campions, Javier Martínez M50 en
800 metres (2.17.83). Jordi Lladó M45 en
perxa (3,70m), Salvador Amella M45 en alçada (1,65m), Montserrat Prat W59 en perxa
(2,70) i Josep Perramon M75 en 1500 metres (6.33.08).
Subcampions, Sergi Martínez M35 en 200
metres (24.94), David Díaz M45 en 60 metres (7.74), Francesc Ferrer M65 en 60 metres (10.67), Raül Sánchez M80 en pes (8,46
m), Jordi Pierola M45 en llargada (4.31) i el
alçada (1,38m), Joan Busquets M80 en alçada (0,89m), Mercè Bes W40 en 200 metres
(29.75).
Tercers, Eulàlia Torrescasana W45 en 200
metres (27.73), Sergi Martínez M35 en 400
metres (54.08), David Díaz M45 en 200 metres (25.08), Ricard Torres M40 en llargada
(5,39), Joan Busquets M80 en pes (6,86m),
David Cervelló en 3000m marxa M40
(16.35.57) i Mercè Bes W40 en 60 metres
(8.92), A més de Xavier Boluda M40 en 200
metres (27.04), Marc Vallbona M35 en 400
metres (58.77) i Carme Bes W45 en 200 metres (30.67).
11/12.03.2017.- Toni Baños i Marta Riera,
subcampions d’Espanya juvenils PC. Van
guanyar els seus respectius campionat estatals de pista coberta al Pavelló d’Esports de
Sabadell.
Baños va fer una gran cursa en els 3000 metres aturant el rellotge a 8.43.24 que és nova
plusmarca juvenil del CAM. Riera en els 60
tanques, després d’imposar-se a les semifinals amb uns 8.65 a la final va fer 8.67.
Laia Solà vuitena a la final de 200 metres
amb 25.93 (25.56 en sèries mmjv i 25.90 en
s/fs). També va participar en els 60 metres,
fent 7.98 en sèries i 7.90 en s/fs). Per quatre
centèsimes no va passar a la final. Montser-

rat Montañés, setena a la final de pes, al
llançat la bola a 12,23 metres. Anna Cabrera,
desena en el pentatló amb 3140 punts (9.28
60t, 1,41 SA, 11,04m LP, 4,94m SL, 2.35.61
en 800m). Mar Ariso dotzena en el salt de
perxa (3,11m). Val a dir l’actuació en les semifinals de 400 metres on va marcar
1.00.23.

Marta Riera

26.03.2017. Estefania Ruiz va tenir una
destacada actuació en completar la 23a
Mitja Marató de la Garrotxa ocupant la
sisena posició a la general i aconseguit un
merescut triomf en la seva categoria. Va
fer un temps d’1h 39.19. La prova, que va
tenir una participació de 750 corredors, la
va guanyar Esther Canalias amb 1.32.2
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TONI BAÑOS SUBCAMPIÓ D’ESPANYA
JUVENIL EN CROS
26.03.2017. Va disputar-se al poble extremeny de Don Benito, el campionat
d’Espanya de cros en la categoria juvenil i
cadet individual i per seleccions autonòmiques.
Van participar tres joves atletes de
l’Avinent CAM, entre els quals hi havia Toni
Baños, que va fer-se amb el subcampionat
d’Espanya juvenil de cros. L’atleta de
l’Avinent, durant el recorregut , que era de
sis quilòmetres, va ser un frec a frec amb el
primer classificat, Aaron De Las Heras, que
merescudament va quedar primer.
En cadet masculí, Jan Bayona va entrar el
30è , i aportant així uns valuosos punts que
van servir per aconseguir l’equip de Catalunya la tercera posició i per tant medalla de
bronze, per seleccions autonòmiques.
Finalment, en cadet femení, Bethelem Manzano va contribuir en el resultat total aconseguit una gents menyspreable quinzena
posició, i aportant a l’equip català al subcampionat per equips.

Els tres representants de l’Avinent, Bethelem Manzano, Toni Baños i Jan Bayona.
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HISTÒRIES PER EXPLICAR, UN MANRESÀ
ALS JOCS OLÍMPICS DE LONDRES 1948
Però qui va ser Enric Villaplana i Vargas,
doncs va ser un atleta manresà nascut a
Dènia el 1914, que va començar la seva
vida esportiva allà el 1932 a la cursa Tarragona-Valls, a la qual va quedar tercer.
Després va participar a la Volta a Barcelona i a moltes altres curses, fins que va
esclatar la guerra civil. Es va fer voluntari al cos d’esquiadors de la Generalitat,
on segons havia dit ell, hi havia molts
altres esportistes. A l’any 1942 va reaparèixer a Barcelona i va guanyar justet,
atès que Guerau Garcia, que era el millor, no va sortir. El 1943 estava en plena
forma i ja era un autèntic atleta manresà
defensant els colors del Centre d’Esports
Manresa i malgrat a que el van destalonar i va perdre una sabata, va guanyar
per un pit a Garcia
per primera vegada.
Després va superar
les seves marques.
El més important va
ser poder participar
en uns Jocs Olímpics, Londres 1948 a
l’esgotadora prova
de 50 kms marxa,
on va aconseguir un
bon novè lloc. Amb
aquesta actuació, en
Villaplana esdevé
en el primer olímpic
manresà i únic atleta que va aconseguir fer un rècord
d’Espanya absolut
(en els 30 kms marxa) i anar en uns Jocs Olímpics. Després

de molts anys d’oblit, el 1981 la Comissió
de Marxa de la Real Federació Espanyola de
Atletismo li va concedir una placa en reconeixement als seus
mèrits. La Federació
Catalana per no ser
menys, també li va
concedir una placa
d’Argent. I un anys
de la seva mort, el
1982 l’afecció manresana va emplaçar un
monument a
l’entrada principal de
l’estadi del Congost,
en recordança a
l’extraordinari marxador Enric Villaplana, un esportista que
l’atletisme manresà
mai oblidarà.
És un treball d’Amat-Josep Mas Ñaco. Historiador oficial del C .A. Manresa.
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Enric Villaplana,
campió i olímpic.
El formidable marxador, que ja no corria pel CEM (sinó pel
Atàngia), el mes de
març de 1948 va
guanyar per tercera
vegada el títol de
campió d’Espanya de 50 kms marxa amb
la millor marca del món d’aquell any
(4h.30.06).
Tenint en compta que el millor temps
olímpic fet el 1936 a Berlín, a càrrec del
britànic Harold Whitlok, és un pèl pitjor
que el del manresà. Villaplana era doncs
l’esperança de l’atletisme espanyol, però
Villaplana amb un temps de 5h 03.31,
només ha pogut aconseguir un novè lloc.
Què ha passat?, el Butlletí Informatiu del
CAM editat el més de desembre de 1981
diu: Van fixar una mínima molt forta per
poder-hi anar, superar el rècord olímpic dels
50 kms que havia fet l’anglès Whitlock a Berlín el 1936 i que era de 4h 30.20. Però jo vaig
fer-la i vaig anar a Londres amb la millor
marca del món sobre la distància. A Londres
els directius van allotjar-se en uns barracons
militars. La sortida
dels 50 kms era el començar la tarda, per
això vaig dir que volia
dinar d’hora, però ningú se’n va preocupar i
mitja hora abans de la
sortida es van presentar amb una olla de patates fredes que vaig
rebutjar. En passar el primer control

d’avituallament, els deu
primers quilòmetres, ja
anava davant però el meu
pot de cafè i glucosa no
apareixia enlloc i vaig
perdre tant de temps que
em van passar tots.
Quan estava a punt de
plegar va arribar un
taxi, amb un àrbitre de botxa que es deia Casanovas i aquest em va animar, i de mica en
mica vaig arribar el novè a l’estadi de Wembley.
El seleccionador nacional em va dir: “Espanya comfiaba mucho en ti” i em va deixar
allà ajagut a l’herba molla. Sort que els marxadors suecs, que eren bona canalla, em van
posar mitja hora en un bany calent i em vaig
recuperar ben aviat.
Després alguns varen dir que en Villaplana havia sortit molt ràpid, però la veritat es que el sòl picava de valent, estovant l’asfalt pel que dificultada la marxa
i ho demostra el fet que dels 21 atletes
sortits, només en van arribar 16. El circuit amb molta pujades baixades era
molt diferent al del
Baix Llobregat, on havia aconseguit
l’extraordinària marca. La manca de contacte internacional va
fer pagar cara la novetat. De totes maneres,
un novè lloc en uns
Jocs Olímpics davant
els millors atletes del món, és una gran
actuació.
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