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El quartet femení cadet de 4x100m va fer 49.98 format per,
Meritxell Tarragó, Laia Solà, Judit Devers I Judit Canal.

Rècord absolut de
Llargada, Ricard
Clemente, 7,07 metres.

La promoció arrasa en el campionat de Catalunya de clubs.
Mar Juárez, 1h 36.58 en 20 kms marxa.
EMÍLIA DEL HOYO, GUARDONADA COM A MILLOR
JÚNIOR DE CATALUNYA.

PAULA RAUL, CAMPIONA DE CATALUNYA ABSOLUTA
EN 100 METRES TANQUES.
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Medaller dels campionats 2016
Avinent CAM
AA Catalunya
CM St. Cugat
CA Igualada
JA Sabadell
GA Lluïsos M.
AA Xafatolls
ISS-l’Hospitalet

5 ors, 3 bronzes i 8 podis
1 or, 4 plates i 5 podis
1 or, 1 bronze i 2 podis
2 plates i 2 podis
1 or i 1 podi
1 plata i 1 podi
1 plata i 1 podi
1 bronze i 1 podi

La promoció arrasa als campionats de Catalunya
3/4.04. 2016.- La promoció
manresana de l’Avinent
CAM va obtenir el millor
resultat de la història en
campionats de Catalunya i
aquesta vegada se celebraven a les pistes de El Prat.
Aquests campionats és la
competició més important
per clubs de l’atletisme base, on els vuit equips de
l’Avinent han pujat al podi,
cinc han estat campions i
tres han quedat tercers.
Han sigut campions els conjunts cadet femení, infantil
femení, aleví masculí, aleví
femení i benjamí masculí.
Tercers, cadet masculí, infantil masculí i benjamí femení. A més l’Avinent CAM
ha estat el millor.
A més a més, han guanyat
les seves proves, en cadet
femení Laia Solà en 100 metres, Marta Riera en 100

tanques, els relleus 4x100 i
4x300. En cadet masculí
Aleix Casas en martell. En
aleví femení Ona Bonet i
Carla Manzano en perxa. En
aleví masculí Biel Cirujeda
en 60 metres, Martí Serra
en perxa i Arnau Solé en
disc. En benjamí femení Sira
Salas en alçada i el relleu
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4x60 metres. I en benjamí
masculí el relleu 4x60 metres.
A més a més, han guanyat
les seves proves, en cadet
femení Laia Solà en 100 metres, Marta Riera en 100
tanques, els relleus 4x100 i
4x300. En cadet masculí
Aleix Casas en martell. En

aleví femení Ona Bonet i
Carla Manzano en perxa. En
aleví masculí Biel Cirujeda
en 60 metres, Martí Serra
en perxa i Arnau Solé en
disc. En benjamí femení Sira
Salas en alçada i el relleu
4x60 metres. I en benjamí
masculí el relleu 4x60 metres.
Posicions de finalista:
Cadet femení: 100m, 1 Laia Solà
12.99. 300m, 2 Judith Canal
44.71. 600m, 2 Meritxell Tarragó
1.43.36. 1000m, 5 Júlia Dalmau
3.16.49, 3000m, 2 Bethlehem
Manzano 11.11.82. 100t, 1 Marta Riera 15.61. 300t, 7 Emma
Rodríguez 52.15. 1500obs. 4
Mercè Pradell 5.46.90. Alçada, 8
Mercè Pradell 1,40. Perxa, 8 Meritxell Lladó 2,50. Llargada, 4
Judit Devers 4,76. Pes, 2 Anna
Cabrera 9,90m, Martell, 3 Judit
Martínez 29,36. Javelina, 2 Anna
Cabrera 28,90. 4x100m (Judit
Devers, Marta Riera, Laia Solà,
Marta Arrufat) Avinent CAM
51.80.
Cadet masculí: 100m, 7 Dani
Soler 12.11. 300m, 6 Gerard
Llumà. 600m, 6 Mohamed Bourami 1.35.72. 1000m, 6 Èric Jané
2.59.37. 3000m, 3 Jan Bayona

10.06.08. 100t, 7 Arnau Arriba
16.32. 300t, 7 Dani Soler 47.83.
5000 m/M, 5 Adria Mesas
29.57.11. Perxa, 6 Mac Fernández 3,00. Llargada, 5 Èric Molina
5,40. Pes, 3 Pau Espel 9,08m.
Disc, 2 Aleix Casas 41, 98. Martell, 1 Aleix Casas 52,66m. Javelina, 5 Satanach 31,40m,
4x100m, 3 Avinent CAM 48.37
(Eric Rabadant, Sam Butxaca,
Èric Molina, Guillem Mas).
4x300m, 3 Avinent CAM (Josep
M. Llanas, Sam Butxaca, Eric
Rabadant, Gerard Llumà).
Infantil femení: 150m, 7 Cèlia
Castilla 21.38. 1000m, 8 Judith
Fíguls 3.35.20. 3000m, 8 Talia
Parada 12.05.11. 80t, 1 Clàudia
Galán 12.91. 3000m/M, 5 Núria
Ballarín 17.30.37. Alçada 2 Naomi Fechete 2,20. Llargada, 5
Èlia Rius 4,39m. Triple, 2 Èlia
Rius 9,68. Disc, 4 Cèlia Teixidor20.59. Martell, 8 Naomí Fechete 21,58. Javelina, 7 Cèlia Teixidor 17.31. 4x80m, 6 Avinent
CAM 47.18. 4x200m, 2 Avinent
CAM 2.00.69.
Infantil masculí: 1000m, 3 Jordi
Pradell 3.13.35. 3000m, 7 Roger
Matamala 11.24.24. 80t, 7 Biel
Díaz 15.33. 220t, 3 Ayoube El
Khader 34.92. 1000obs. 2 Miqui
Riera 3.11.66. Alçada, 3 Ayoube
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El Khader 1,40. Perxa, 4 Isaac
Kuku 2,30. Triple, 5 Isaac Kuku
9,80. Disc, 3 Sergi García
27,78. 4x80m, 1 Avinent CAM
45.20. 4x200m, 3 Avinent
CAM 1.59.37.
Aleví femení: 60m, 7 Miriam
Garrido 9.40. 60t, 3 Mar Satamach 10.93. 2000m/M, 7
Glòria Amella 12.08.01. Alçada, 1 Ona Bonet 1,29. Perxa,
Carla Manzano 1,90. Pes, 7
Aina Solè 5,71m. Pilota, 2 Ivet
Salas 24,79. 4x60m, 3 Avinent
CAM 36.27.
Aleví masculí: 60m, 1 Biel Cirujeda 9.09. 600m, 2 David
Pérez 1.54.4. 60t, 3 Adrià García 10.88. 2000m/M, 2 Lluc Jané
12.02.9. Perxa, 1 Martí Serra
2,05m. Pes, Gerard Fornieles
7,43m. Disc, 1 Arnau Solé 22,73.
4x60m, 4 Avinent CAM 36.6.
3x600m, 3 Avinent CAM
6.01.32.
Benjamí femení: 1000m, 6 Mireia Claret 6.35.43. Llargada, 6
Lucia Molina 2,85. Alçada, 1 Sira
Salas 1,05. 4x60m, 1 Avinent
CAM 40.71.
Aleví masculí: 60m, 8 Jan Vilaplana 10.25. 1000m, 2 Armand
Henández 3.33.89. 1000m/M, 3
Roger Gómez 6.11.56. Alçada, 7
Pau Claret 1,00m, Llargada, 3
Oriol Renalias 3,25. Pilota, 3
Martí Vall 24.36. 4x60m, 1 Avinent CAM 38.81.

02.04.2016.- L’estadi del
Congost va ser escenari dels
Campionats de Catalunya
universitaris
d’atletisme
organitzats per la Universitat de Barcelona i l’Avinent
CAM, on van participar els
millors atletes universitaris
del Principat. Una trobada
que va tenir com a bon resultat un nou rècord absolut de Catalunya a càrrec de
Guillem Valls (Universitat

Pompeu Fabra) a l’imposarse en els 500 metres amb
uns bons 1.03.95.
10-04-2016.- Gerard Olivares es va lluir a la marató
Rotterdam en finalitzar la
prova en 2h 32.03, que significa una bona millora personal de gairebé noranta
segons respecte al seu millor registre de 2.33.29 fets
a Sevilla el 2011.
D’altre banda, Jordi Aguilaniedo va acabar la prova del
segon campionat d’Espanya de Trail que es va
disputar a El Paso (La Palma) amb un temps de 9 hores 15 minuts i 28 segons,
després d’haver de superar
55,400 quilòmetres de dur
recorregut per la illa canària
i 4.538 metres de desnivell.
16.04.2016.- Abel Àvila es
proclamar campió de
Catalunya de 1500
metres de deficients
visuals que es va disputar ha Barberà del
Vallès. Àvila que té
com a guia al company Guillem Fernández (atleta de JA Berga) està treballant
amb l’objectiu de poder assolir la mínima
B dels Jocs Paralímpics de Rio, que està
fixada em 4.13. 00.
Aquesta vegada s’ha
quedat en uns bons
4.19.00. Ávila i Fernández participaran
en el Campionat Europeu que es disputa-

L’equip femení de marxa de l’Avinent CAM va ser campió de
Catalunya de clubs de marxa en pista disputat a l’estadi municipal de Palafrugell. Mar Juárez va encapçalar la formació marcant uns excel·lents 23.38.6 en els 5 kms. La juvenil Eva Muñoz
va trigar 26.19.8 i Carme Robles va entrar amb 28.31.9. Aquestes tres atletes han donat el títol català de l’especialitat a Avinent Manresa que ha estat acompanyat en el podi per ISSL’Hospitalet i CA Canaletes.

Gerard Olivares.
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rà a Grosseto ITA, on
pot tenir una bona
ocasió per assolir
l’objectiu.
En uns controls de
promoció celebrat a
l’estadi del Congost,
Èlia Rius ha igualat la
millor marca infantil
de triple amb un darrer intent de 9,98 metres.
El dimecres dia 13
d’abril, es va disputar
la vuitena jornada
dels controls de promoció. On Anna Cabrera va gratar el millor registre en local
en llançament de javelina (36,40m), la
marca

marca bona encara està en
poder d’Alba Molera de
l’any 1988 amb una tirada
de 37,38 metres fets a Madrid el 2 de juliol.
No és rècord, Albert Martínez des d’Amèrica ens
anuncia que ha fet el rècord
absolut de Manresa (no hi
ha rècords manresans, són
rècords del CAM i només
els poden batre aquells que
defensen els colors de
l’entitat manresana). Va
aturar el cronòmetre en
21.28 fets en el míting
Orange Empira Conference
en el que l’atleta blaugrana
va participar defensant els
colors de la Universitat de
Riverside, en tot cas representa el seu millor registre
personal, enhorabona Albert és una bona marca. La
millor marca del CAM encara la té Jaume Pérez amb
21.58.
Campionat de Catalunya
(fase prèvia) a Castellar del
Vallès, els dos equips de
relleus benjamins, el masculí i el femení s’han classificat per la final, els quals
tindran opcions a lluitar per
les medalles.
Mentre a l’estadi d’El Congost l’IES Quercus de Sant
Joan de Vilatorrada s’imposa en la final, amb de 700
nens i nenes de primer
d’ESO de dotze centres de
secundària.
Jornada prèvia dels Campionats de Catalunya de relleus, aleví, infantil i cadet a

Anna Cabrera.

les pistes de Mataró. Els
equips de promoció de
l’Avinent CAM han aconseguit un bon èxit en classificar tots els equips possibles
dotze, més els benjamins ja
classificats en total seran
catorze.
01.05.2016.- A les pistes del
Prat es va disputar el Trofeu
Pratenc amb una participació de gairebé cinquanta
nens i nenes del CAM, van
aconseguir pujar al tercer
graó del podi per equips.
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06.05.2016.- En uns controls de proves combinades
celebrat a Manresa, val a
dir que la cadet Anna Cabrera, que va sumar 3450p,
va superar la mínima per
poder participar en els
campionats d’Espanya d’octatló cadet, fent una combinada força completa amb
16.1 als tanques, 1,44m en
alçada, 10,45m en pes,
4,98m en llargada, 31,98 en
javelina i 1.52.8 als 600 metres.

María Torres,
Blanca García,
I Ainhoa Martínez.

14/15.05.2016.- Les tres
llançadores de l’Avinent
Manresa han realitzat una
excel·lent actuació en el
campionat d’Espanya universitari que s’ha celebrat a
Múrcia. La cordovesa Maria
Torres va guanyar el subcampionat estatal en el
llançament de martell amb
una tirada de 50,25 metres.
Ainhoa Martínez també segona en pes (13,05m) i sisena en disc amb 39,83m.
Mentre la de Móstoles,
Blanca García, va ser quarta
en la final de javelina amb
uns bons 39,60 metres, que
representen nou rècord absolut del CAM.

08.05.2016.- A Barcelona es va disputar la quarta edició de la cursa Dir Guàrdia Urbana, en la qual van haver 6428 participants vinguts de tot Catalunya, que
han estat acompanyats en tot moment, d’una pluja
fina que no va minvar el tram del recorregut.
Toni Baños va ser el guanyador de la prova de 5 kms,
compartint podi amb el corredor de Lloret José Luís
Blanco al primer esglaó amb un temps de 15.36.
Pel que fa als 10 kms, Agustí Codina va fer un temps de
36.02 i Joan Lleonart 44.08.
atletisme manresà / 7

07/08.05.2016.- RICARD CLEMENTE, va fer podi junt amb Pol Vila amb la samarreta de Catalunya, en el campionat d’Espanya de Federacions Autonòmiques de proves combinades
suposar
131pugés
actuacions,
que es va celebrar a Múrcia. Les actuacions de tots dos va fer queval’equip
català
al
de
les
quals
76
van
aconsetercer esglaó del podi amb un total de 22.595 punts, pel darrera de Canàries (24.120p) i la
guir passar a la fase final.
Comunitat Valenciana (24.890p).
Clemente va dur a terme una combinada força bona, sumant un total de 5824 punts. Al fer
aquests registres: 11.77 en 100 metres, 7.07 metres en llargada que és nou rècord absolut
del CAM, 9,98m en pes, 1,84m en alçada, 56.27 en els 400 metres, 16.28 en 110 tanques,
17,86m en disc, 4,80m en perxa, 36,57m en javelina i 5.18.59 en els 1500 metres.
14.05.2016.- Campionat de
Catalunya de relleus a Tarragona, on el manresans
van aconseguir pujar set
vegades al podi, amb tres
primers llocs, tres segons i
un tercer. Això va suna de
les millors actuacions de la
de petits atletes manresans.
Van ser campions, els 4x60
metres benjamí masculí i
femení i 4x80 metres infantil femení. Subcampions, els
4x100m cadet femení i el
4x300 cadet femení. Tercer
de l’equip benjamí femení
de 4x60 metres.
23.05.2016.- Fase prèvia del
campionat de Catalunya
individual, de les categories

benjamí, aleví i infantil, a
les pistes de Castellar del
Vallès, amb la participació
de 81 atletes del CAM que
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van ser 131 actuacions, de
les quals 76 van aconseguir
passar a la fase final.

MAR JUÁREZ VA FER EL RÈCORD DE 20 KMS MARXA,
amb 1h.36.58 que supera la
marca masculina d’1.39.59.0
feta per l’olímpic Enric Villaplana a l’estadi de Montjuïc a
Barcelona, el 7 de febrer de
1943.
A la Corunya, la nova marxadora de l’Avinent CAM, Mar
Juárez va fer el rècord absolut del CAM en els 20 kms
marxa, i va aturar el rellotge
en uns brillants 1h.36.58 en
el 30è Gran Premi Internacional de Marxa Cantones.
Amb aquets parcials en els 5
kms 23.23, els 10 en 48.03,
els 15 en 1h.12.25 que li van
servir per fer aquest gran registre. Sent la guanyadora la
xinesa Liu Hong amb 1.27.13.
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Puigdemont rep a Ester Guerrero i Joan Lleonart, entre
l’expedició olímpica a Río. El President de la Generalitat,
Carles Puigdemont, va fer una recepció oficial dels
esportistes i tècnics catalans que, si no hi ha cap
imprevist, participaran en els propers Jocs Olímpics de
Río, amb la presència de l’atleta banyolenca, Ester
Guerrero, i el seu tècnic Joan Lleonart.
Guerrero té la mínima exigida per participar en els Jocs
que se celebraran entre del 12 al 20 d’agost en l’apartat
de l’atletisme, després que marqués 2.01.43 en els 800
metres en el Míting Internacional de Madrid. Guerrero,
actal campiona d’Espanya absoluta de la distància, és la
única migfondista estatal amb mínima olímpica. Per.
Abans dels Jocs Olímpics participarà en el campionat
d’Europa que es disputarà a Amsterdam.
28.05.2016.- Tretze atletes
de la promoció del CAM van
participar en el campionat
de Catalunya de proves
combinades a Barberà del
Vallès. Aconseguint tres
podis una d’or, una plata i
una de bronze.
Anna Cabrera va ser campiona de Catalunya de
l’hexatló cadet amb un total
de 3516p. (amb aquests
registres: 15.79 en 100t,
1,50m en alçada, 9,57 m en
pes, 4,70, en llargada, 32,92

en javelina i 1.48.72 en 600
metres. D’altre banda, Clàudia Galán va aconseguir el
subcampionat en la pentatló infantil amb un total de
2785 punts. En la mateixa
combinada Èlia Rius va finalitzar en una bona setena
posició.
Emoció en la prova aleví
masculí, amb dos atletes
manresans disputant-se el
tercer lloc fins la darrera
posta. Finalment es va imposar David Pérez i guanya
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el bronze amb 1059 punts.
En infantils va haver molta
participació bagenca, sent
el millor d’ells Ayoube El
Khader, sisè amb 1923
punts.
05.06.2016.- Un bon record
per a la primera Manresa
Street Night, únic trajecte
que en alguns trams no estava suficientment marcat,
però amb més 400 corredors arribats a la meta,
després de recórrer els
punts més antics i històric
de la ciutat.
Com era de suposar, Oussama Chouati es va imposar
amb claretat en la prova de
10 kms, dos segons menys
que Miquel Riera i Xavi Peña. En categoria femenina
va guanyar Susanna Von
Maldonado. En els 5 kms
van vèncer Joan Bayona i
Pepi García.
Campionats de Catalunya,
juvenil, júnior i promesa, els
manresans van aconseguir
guanyar 15 medalles a les
pistes de Lloret.
En categoria promesa, doble triomf de Ricard Clemente en perxa (4,50m) i
llargada (7.05m). Paula Raül
en els 100 tanques (14.62).
Mònica Clemente en perxa
(3,50). En júniors, Sergi Cabezón en Pes (14,58m) i Najwa Chouati en els 5000
metres (19.21.71. En juvenils, David Martín en martell (63,50m), Judit Sellarés
en javelina (33,48m).

Ricard
Clemente.

Medalles de plata, per Mireia Via en 800 metres júniors (2.19.43). Oussama
Chouati en 3000 obstacles
promesa (9.14.97). Benito
Sintes en 110 tanques promesa (16.71), Eva Muñoz
en 5000 marxa juvenils
25.10.01.
Bronzes per Berta Estragués
en 5000 metres júnior
(19.31.78), Júlia Quevedo
en triple júnior (11,07m) i
quarta en llargada (5,27m) i
Arnau López en 5000 metres juvenils (16.42.06).
04.06.2016.- IV Míting d’atletisme del Baix Montseny
que es va disputar a l’estadi
de Sant Celoni, doncs el
quartet cadet de 4x100 metres format per Meritxell
Tarragó, Laia Solà, Judith
Devers i Judit Canal van imposar-se en uns extraor-

Laia Solà, Meritxell Tarragó, Laia Solà I Judit Devers.

dinaris 49.98, que representen nou rècord cadet del
CAM superant sobradament els 50.8 aconseguit el
2010. A més a més són la
tercera marca espanyola
cadet de la present temporada.
A l’igual, Laia Solà va còrrer
els 100 metres superant els
12.2 (manuals) d’Ester Maruny de l’any 1985.
El dijous 9 de juny, es va
viure la vint-i-cinquena edició de la Diada de
l’Atletisme Català que es
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celebrat a la Sala d’Actes de
l’Edifici Docent del Consell
Català de l’Esport a Esplugues de Llobregat. La Diada
va reunir a tota la família
atlètica catalana entre els
quals hi havia l’Avinent
CAM que va rebre el reconeixement com a millor club
català dels campionats de
Catalunya individuals a
l’aire lliure 2015en categoria cadet masculí, infantil
femení i aleví masculí, així
com la millor entitat dels
Campionats de Catalunya

en pista coberta 2016 en
categoria cadet femení i
infantil femení i com no la
júnior Emília del Hoyo i el
seu entrenador Angel Garcia han estat guardonats
com a millor atleta catalana
júnior.
12.06.2016.- El veterans del
Emília del Hoyo i
Àngel García.
CAM van aconseguir vint-itres medalles en els campionats de Catalunya, però no
oblidem que el
Javier Martínez,
1997 els veterans
va fer un prestid’aquell temps en
ciós rècord vevan guanyar 23
terà en categoría
M50, 13.18 en els
només d’or, 5 de
100 metres llisos.
plata i 4 de bronze.
En aquesta ocasió
la distribució ha
estat de la següent manera: 15
d’or, 6 de plata i 2
de bronze, un
bon botxí.
metres (32.89), Manela
Van ser campions de CataMartínez W55 en 400 melunya, David Díaz M45 en
tres (1.16.65) i 800 metres
100 metres (12.07), Ama(2.47.69), Anna Serra W45
deu Pintó M50 en 200 meen 80 tanques (14.27) i
tres, James Etah M40 en
Montse Prat W50 en perxa
400 metres (52.14. Salva
(2,80m).
Ametlla M40 en alçada
Medalla de plata per Josep
(1,66m), Ricard Torres M40
Quevedo M60 en 2000 obsen llargada (5,49m), Joan
tacles, Jordi Lladó M45 en
Busquets M80 en alçada
perxa (3,60m). Joan Bus(0,94m), Josep Perramon en
quets M80 en pes (7,14m) i
800 metres M75 (3.04.27),
Martell M80 (23,52m), JoaRaül Sánchez M80 en pes
quim Falcó M55 en javelina
(8,36m) i disc (24,63m), Eu(32,88m) i bronze per Xavilàlia Torrescasana W40 en
er Boluda M40 en 100 me200 metres (27,55), Maria
tres (13.35) i Sergi Martínez
Rosa Busquets W55 en 200
M35 en 200 metres (27.99).
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També val a esmentar les actuacions de
Jordi Jorba M40,
quart en 1500 metres; Marc Ballús
M40, quart en els
5000 metres; Francesc Ferrer M65,
quart en 100 metres;
Javier Martínez M50,
cinquè en 200m i sisè
en 100 metres i Dario
Beksic M50, setè en 800
metres.
06.07.2016.- Campionats
de Catalunya individuals de
promoció (infantil, aleví i
benjamí) a les pistes de Castellar del Vallès.
El CAM va aconseguir 12
medalles, una d’or, 6 de
plata i 5 de bronze. En la
que l’alevina Carla Manzano, aconseguí el campionat
al salt de perxa en superar
el llistó a 2,00 metres, en
aquesta mateixa prova, Mar
Santanach tercera a l’enfilar-se a 1,75m.

16.06.2016.- BERTA CASTELLS, ACONSEGUEIX UN NOU
RÈCORD ESTATAL. Una excel·lent sèrie de llançaments,
de l’atleta de Torredembarra, Berta Castells, va triturat
el rècord estatal de martell en llançar-lo a 70,52 metres que li treuen de la taula de rècords els 69,59 metres que compartia amb Laura Redondo.
La sèrie ha estat molt bona amb 68,55 en el primer intent, que li significava mínima per al campionat
t de Catalunyadclubs
d’Europa que es disputarà a Amsterdam
del 6 al 10 de
juliol. Però ho va superar a la segona tirada en llançar
l’artefacte a uns extraordinaris 70,52 metres. En el tercer va fer 68,20 metres, en el quart 67,32, en el cinquè
67,84 i nul en la darrera tirada.
19.06.2016.- Els diferents
equips de l’Avinent CAM
sub-20, les noies van ocupar la quarta plaça i els nois
la cinquena, en els campionats de Catalunya de clubs,
que es va disputar a l’estadi
de Serrahima.
Val a dir les dues victòries
individuals
aconseguides
per Emília del Hoyo en el
pes (10,52m) i Martí Ambrós en els 400m tanques
(57.97).
19.06.2016. Veteranes i veterans es van lluir en el
campionat de Catalunya de

de que es va disputar a
l’estadi del Congost, on es
van reunir els onze millors
clubs masculins i els set femenins. L’equip femení s’ha
fet novament campió de
Catalunya, mentre que el
masculí quedava en un meritori tercer lloc.
22.06.2016.- A la Nit de
l’Esportista L’Avinent CAM
va rebre guardons. En la
categoria esportista jove,
Pol Vila i Toni Baños van
compartir el tercer lloc. Per
la seva banda, Loles Vives,
campiona d’Europa al salt
atletisme manresà / 13

de llargada va ser guardonada com a millor esportista veterà. També guardó al
millor equip per les noies de
l’Avinent CAM.
26.06.2016.- El cadets de
l’Avinent CAM van aconseguir vuit medalles en els
campionats de Catalunya i 9
posicions de finalista.
Van ser campions, Bethelhem Manzano en els 3000
metres (10.36.48), Maria
Riera en els 100 tanques
(12.94) i Aleix Casas en
martell (57,79m).
Subcampions, Josep Maria
Llanas en 300 metres
(38.21), Laia Solà en 100
metres i Anna Cabrera en
javrlina (34.82m).
Tercers, Anna Cabrera en
pes (10,85m) i Meritxell
Tarragó en els 300 metres
llisos (41,96).

David Martín.
Joan Lleonart i Eva Muñoz.

28.06.2016.- Prop de les medalles. La representació de
l’Avinent CAM va aconseguir tres posicions de finalista a
l’estatal juvenil que es va celebrar a Mataró.
David Martínez va quart en el llançament de martell amb
una tirada de 62,18 metres. Eva Muñoz ha estat cinquena
en la final de 5000 metres marxa amb un temps de
25.47.11. Toni Baños, setè en els 2000 obstacles amb
6.11.08.
D’altra banda, Mar Ariso desena en perxa superant el llistó
sobre 3,30m i Pere Torra en semifinals de 200 metres va
fer un registre de 23.75.
25/26.06.2016.Quinze
medalles per al veterans
manresans, nou d’or, tres
de plata i tres més de bronze, van aconseguir en els
campionats estatals.
Àngela López W40 triple
campiona, or en 400 metres
(59.87), en 80 tanques
(12.17) i 400 metres tanques (1.04.05). Maria Dolores Jiménez W45, en 1500
metres (5.01.51) i 2000 obstacles (7.41.62). Montse
Prat W50 en perxa (2,80m).
Raül Sánchez M80, en disc

(23,47m). Joan Busquets
M80 en alçada (1,00m) i
Amadeu Pintó M50, en 200
metres (24.28).
Plata per Eulàlia Torrescasana en 400 metres W45
(1.00.59), Raül Sánchez
M80 en pes (8,35m), Joan
Busquets M80 en martell
(22,49m). I Bronzr per Eulàlia Torressana en 200 metres (27.76). M. Rosa Busquets W55 en 100 metres
(16.07). Menela Martínez
W55 en 400 metres (1.15.
62).
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Val a dir James Etash (fora
de concurs) va quedar segon en els 400 metres amb
uns bons 50.66. David Díaz
M45, va córrer els metres
en 24.33.

Ángela López.

Paula Raul, campiona de Catalunya absoluta
29/30.06.2016.Atletes
manresans van participar
entre dimecres i dijous en
els campionats de Catalunya absoluts i en els Campionats de la Comunitat Valenciana absoluts, on es van
aconseguir vuit medalles (1
or, 6 plates i 1 bronze i sis
posicions de finalista.
Els catalans van celebrar-se
a l’estadi de Serrahima, on
Paula Raul va aconseguir el
campionat de Catalunya
amb gran registre (14.16).
En la final B, Emília del Hoyo tercera amb 14.95.
Ricard Clemente, subcampió en el salt de perxa amb
5,00 metres. Ester Guerrero, segona en 3000 obstacles amb 10.57.27. Núria
Tió plata en 1500 metres
amb 4.29.45 i Mar Juárez

en 5000 metres marxa amb
22.32.11, nou rècord absolut del CAM.
Mònica Clemente es va
penjar el bronze en el salt
de perxa (3,80m).
Van ocupar posicions de
finalista Eva Muñoz, cinquena en 5 kms marxa, Sergi Cabezón setè en pes
(12,50m, Meritxell Soler
setena en 1500 metres
4.44.57, en la mateixa prova Aniria Mata vuitena amb
4.44.80 i Mireia Chico vuitena en alçada amb 1,56m.
Val a dir els registres de
Mariana Petkova en els 800
metres (2.12.52) i Laia Solà
en semifinals de 100 metres
(12.60).
D’altra banda, en el campionat absolut de la Comunitat Valenciana, Ainhoa Maratletisme manresà / 15

tínez va fer-se amb el subcampionat en pes i disc,
amb aquests registres 12,98
metres en pes i 40,64 metres en disc.

Ara fa 50 anys…

Ara fa 50 anys, a primera
hora del matí surt de Manresa, del dia 1 d’octubre de 1966
l’expedició del CAM amb
l’objectiu d’anar a León, amb
la fi de defensar els colors
manresans en els campionats
d’Espanya de clubs de segona
categoria estatal. El viatge el
vem fer amb autocar, amb parades a Saragossa, Logronyo
i Burgos.
L’endemà, el dia va aparèixer
amb pluja freda i les pistes en
mal estat, malgrat tot es va celebrar l’encontre i el manresans van lluitar de valen,
doncs la majoria van haver doblar prova.
Els adversaris eren el San Fernando de Lugo i A.A. Avilesina, portant el Lugo a
les seves files internacionals com José L. Martínez i Fernando Tallon, entre altres,
l’Avilesina es presentava més modest i es va endur el triomf final amb 145p, sent segon el CA Manresa 138p i tercer S. Lugo 115p, el que significa que en el còmput
final el CAM s’havia classificat en cinquè lloc i es mantenia sobradament la Segona
Divisió. José Torralba, a la foto, va quedar primer en llargada, superant sobradament les seves millors marques amb 6,55m i en triple segon amb 13,04m. Ramón
Estapuña va superar el rècord júnior de martell (42,86m).
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