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AVINENT ClubAtlèticManresa – Any 44 – de gener a abril de 2014 

Núm. 264 
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PPPaaalllmmmaaarrrèèèsss   cccaaatttaaalllààà:::   
2009 
Bronze en Ct. juvenil, 2000 obstacles. 
2010 
Subcampiona juvenil en 5000 me-
tres. 
2011 
Bronze en Ct. júnior PC en 1500 me-
tres. 
Subcampiona júnior en 3000 obsta-
cles. 
2012 
Campiona júnior en 3000  metres PC. 
2013 
Campiona promesa de cros. 
2014 
Subcampiona promesa de cros. 

PPPaaalllmmmaaarrrèèèsss   eeessstttaaatttaaalll:::   
2011 – Cinquena en Ct. d’Espanya júnior en 3000 obstacles (Xàti-
va). Vuitena en Ct. d’Espanya júnior en 1500 metres PC. 
 

2012 – Bronze en Ct. d’Espanya júnior en 5000 metres (Saragos-
sa). Quarta en Ct. d’Espanya júnior en 3000 obstacles (Avilès). Si-
sena en Ct. d’Espanya júnior en 3000 metres PC (Donòstia). Vuite-
na en Ct. d’Espanya júnior de cros individual (Gijon). 
 

2013 – Bronze Ct. d’Espanya de cros promesa (Marina d’Or). Quar-
ta Ct. d’Espanya promesa 3000 metres PC (Donòstia). 
 

2014 – Bronze Ct. d’Espanya de cros per clubs promesa (Marina 
d’Or). Sisena Ct. d’Espanya promesa en 3000 metres PC (Anteque-
ra). Setena Ct. d’Espanya promesa de cros individual (Mèrida). 
 
 
 

MMMAAARRRIIIAAA   RRRIIIEEERRRAAA   SSSAAATTTÒÒÒ   
 

Va néixer a Sallent, el 9 de maig de 1993. 
Entrenador, Joan Lleonart. 
 
 

PPPrrrooogggrrreeessssssiiióóó:::   
 
Any 800m 1500m 3000m 3000obs 

 
2009 - - - 14.05.05 
2010 2.37 5.22.75 - - 
2011 - 4.53.78 - 11.28.33 
2012 2.29.31i 4.42.63 10.20.65i 10.54.82 
2013 2.20.99 4.43.16 10.04.81i 11.11.28 
2014 (PC) - 4.43.73i 10.00.28i - 
 

AAAllltttrrreeesss   mmmiiillllllooorrrsss   rrreeegggiiissstttrrreeesss   pppeeerrrsssooonnnaaalllsss:::   
En 5000 metres llisos, 18.43.09, el 2012. 
En 10 kms ruta, 37.33, el 2012.    



 
 
4 
 

 
RRRiiicccaaarrrddd   HHHiiieeerrrrrrooo,,,   eeesss   vvvaaa   iiimmmpppooosssaaarrr   eeennn   lllaaa   CCCuuurrrsssaaa   dddeee   MMMuuunnntttaaannnyyyaaa   dddeee   MMMaaannnrrreeesssaaa   

SSSeeetttèèè   MMMeeemmmooorrriiiaaalll   JJJaaauuummmeee   OOOllliiivvvééé   

Hierro va ser el més fort de tots els agoserats que els van 
participar en la Cursa de Muntanya, que es va transformar 
en una veritable cursa èpica per la climatologia que va deixar 
el recorregut impracticable. 

El berguedà Ricard Hierro va 
ser el brillant guanyador de la 
Setena Cursa de Muntanya 
de Manresa i ho va fer impo-
sant-se  amb claredat i un 
temps 1h 02.17, a més de 
tres minuts del segon classifi-
cat, Adrià Jiménez amb 
1h.05.14. Tercer va ser el 
corredor manresà Ramon 
Camps amb un temps de 
1h.05.35. Cent setanta-cinc 
van ser els corredors que van 
finalitzar la prova manresana. 
En una edició marcada per la 
climatologia, amb una pluja 
que va ser la campanya inse-
parable dels atrevits que han 
gaudit dels corriols enfangats 
de l’entorn del Collbaix. Ri-
card Hierro, un ex-migfon-
dista del Club Atlètic Manre-
sa en la dècada dels noranta, 
va treure tot el seu potencial 
per inscriure el seu nom al 
palmarès de la cursa de mun-
tanya del Bages. 

Ricard Hierro. 
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En l’apartat femení, Gisela Ramos es va imposar 
amb un temps de 1h.21.02, seguida de la solso-
nina Mireia Vilafranca, una altre ex-migfondista 
del CAM, amb registre de 1.25.14. En tercera 
posició i defensant els colors del Lleida UA, Ah-
lam El Kakdi va trigar 1.26.03. 
La prova que tenis com a cim culminant el Coll-
baix, va ser èpica ja que el seu dur perfil va anar 
augmentant a mesura que agafava la pluja 
constant que ha caigut des del mateix tret de 
sortida. 
 
La classificació va ser així: 
1 Ricard Hierro 1.02.17, 2 Adrià Jiménez 
1.05.14, 3 Ramon Camps (primer veterà) 
1.05.35, 4 José González 1.05.40, 5 Roger San-
llehí 1.06.34, 6 Guillem Vilalta 1.06.37, 7 Genís 
Sala 1.07.51, 8 Jordi Arola 1.07.54, 9 Miquel A. 
Martínez 1.08.33, 10 Eduard Pascal 1.09.08, 11 
Joan Munts 1.09.48, 12 Guillem Camprubí 
1.10.27, 13 Ismael L’Aziri 1.10.41, 14 Xavier Ju-
lià 1.10.51, 15 Albert Marchena 1.12.11, 16 
Jaume Vilaró 1.12.32, 17 Aleix Closas 1.13.46, 
18 Guillem Puig 1.13.57, 19 Jordi Faig 1.14.02, 
20 Enric Bosch 1.16.00, 21 Edgar Rodríguez 
1.16.06,  22 Oriol Closas 1.16.41  ...43 (1a dona) 
Gisela Soley 1.21.02, 57 (2a dona) Mireia Vila-
franca 1.23.55, 68 (3a dona) Ahlam el Kakdi 
1.26.03. Fins a 175 classificats.  

GGGiiissseeelllaaa   

SSSooollleeeyyy   vvvaaa   

ssseeerrr   lllaaa   

ppprrriiimmmeeerrraaa   

dddooonnnaaa   eeennn   

cccrrreeeuuuaaarrr   

lllaaa   lllííínnniiiaaa   

dddeee   mmmeeetttaaa...   

Gisela Soler. 
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Podi femení, Vilafranca, Soley i El Kakdi 
Podi masculí; Jimeno, Hierro i Camps. 

Jordi Arola. 

Ricard 

Hierro. 

Mireia 
Vilafran-
ca 

Hierro i 
Soley. 

La sortida 
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05.01. El primer diumenge de l’Any Nou, els atletes del 

CAM van aconseguit les dues primeres victòries, en el 35è 

Cros Ciutat de Vic, disputat pels voltants de l’estadi Munici-

pal de la capital d’Osona. 

 Elena Congost es va imposar 

amb autoritat en la prova abso-

luta, pel davant de Montse 

Mas (CA Montornès). Per altre 

banda, Najwa Chouati també 

va guanyar en la cursa juvenil-

júnior. La corredora juvenil va 

demostrar el seu excel·lent es-

tat de forma a l’imposant-se a 

l’atleta Judit Pérez (ISS-

L’Hospitalet. Val a destacar 

també la segona posició acon-

seguida per Toni Baños en la 

prova cadet. 

11.01. Emília del Hoyo, va 

aconseguir la primera medalla de l’any en pista coberta, 

subcampiona de Catalunya en el pentatló absolut amb un 

total de 3583 punts. El campionat  absolut de  proves  com- 
 

CCCooommmpppeeetttiiiccciiiooonnnsss   
                                          iii   cccrrròòònnniiiqqquuueeesss.........   

NNNaaajjjwwwaaa   CCChhhooouuuaaatttiii...   

Emília del Hoyo. 
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binades es va disputar al Pavelló d’Esports de 
Sabadell entre les vuit millors atletes de 
l’especialitat. La marca de del Hoyo, significa 
rècord absolut del CAM superant els 3566 
punts que havia aconseguir Anna Circuns el 24 
de febrer de 2002, que quarta amb 3060  
punts. 
Del Hoyo va fer una gran competició, i va 
aconseguir aquests registres: 9.05 en 60 tan-
ques, 1,62 en alçada, 9,44 metres en pes, 5,42 
en llargada i 2.25.22 en els 800 metres. Men-
tre Anna Circuns aconseguia això: 9.51 60t, 
1,41m alçada, 10,14m en pes, 5,12m en llar-
gada i 2.37.64 en els 800 metres. 
A més a es va disputar un control de 3000 me-
tres marxa de la FCA, en la qual Eva Moñoz va 
uns bons 16.13.87. 
Campionat de Catalunya de clubs sub20. 
L’Avinent CAM va tenir una meritòria actuació 
en aquest campionat de clubs de pista coberta 
sub20. L’actuació va tenir mèrit si tenim en 
compta les baixes per altres compromisos que 
es van afrontar (al Cros d’Elgoibar, Ct. Català 
de clubs absolut i Ct. de Catalunya de combi-
nades. Tot i així, l’equip masculí es va situar en 
una bona 6a plaça, i la formació femenina en 
la 8a. 
Individualment els nois van aquests registres: 
60 metres 6 Héctor Martín amb 7.55. 200 me-
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tres, 5 Arnau Rovira 23.62, 400 metres 11 
Omar Rghif 56.82, 800 metres, 12 Carles 
Pintó 2.22.39, 1500 metres, 12 Ferran 
Camps 4.52.91, 60 tanques, 3 Benito Sintes 
9.03, alçada, 2 Aleix Güell 1,86, perxa, 6 
Gerard Laymon 3,50, llargada, 5 Pol Vila 
5,88m, triple, 6 Martí Sugrañes 12.41, Pes, 
3 Sergi Cabezón 12,54, 4x200m, 6 amb 
Martí Ambrós, Hèctor Martín, Arnau Rovi-
ra, Benito Sintes, 1.37.46. Les noies, 60 
metres, 12 Anna Lozano 9.03, 200 metres, 
10 Júlia Quevedo 27.19, 400 metres, 10 El-
sa Sans 1.07.66, 800 metres, 9 Ikram Azraf 
2.42.67, 1500m, 6 Júlia Busquets 5.36.10, 
3000 metres, 6 Gemma Martín 11.29.89, 
60 tanques, 10 Maria Perramon 11.14, Al-
çada, 5 Alexandra Fernández 1,50m, Perxa, 
6 Sara Flores 2,80,  Llargada, 8 Aina Grifell 
4,61m, triple, 2 Mònica Clemente 11,09m, 
pes, 5 Laura Costa 9,01, 4x200 metres, 10 
Laura Costa, Sara Flores, Laura Farres, Ma-
ria González amb 1.54.46. 
31a Mitja Marató de Sitges. Va viure un 
clar domini dels corredors de les comar-
ques del Bages, Sergi Rodríguez va ser cin-
què amb 1.11.18, Sylvain Queve 1.11.24. 
Ramón Camps novè amb 1.13.28, ben 
acompanyat de David Clavell, més enrere 
Marius Terré el 37 amb 1.18.07, Dario Bek-

sic millora el seu registre amb 1.27.52 i 
Ricard Bahi va acabar amb 1.57.2. 
 
Tres podis del CAM al Cros d’Elgoibar. 
Tres joves promeses del cros de l’Avinent 
Club Atlètic Manresa, Toni Baños, Nar-
wan El Fadili i Najwa Chouati van aconse-
guir una important fita. Tots tres, que de-
fensaven els colors de Catalunya, van pu-
jar al podi de vencedors de les seves res-
pectives curses en el decurs del LXXI Cros 
Internacional Juan Muguerza que es va 
disputar a Elgoibar (País Basc). 
Tres atletes entrenats per Joan Lleonart 
van donar mostrar de la seva vàlua es-
portiva. Toni Baños es va imposar en la 
prova infantil (nascuts l’any 2000). En ju-
venil nois, Marwan El Fadili brillantment 
va ser segon, mentre que en la femenina 
Najwa Chouati ocupava la tercera plaça 
del podi. 
Campionat de Catalunya de clubs abso-
luts PC. Les previsions ja donaven a 
l’Avinent CAM masculí poques possibili-
tats de mantenir-se en el grup A, i el pro-
nòstics es van complir amb el descens de 
l’equip al grup B (del 9è al 16è millor club 
català). Però només per un punt, un 
menys  que  la  UA  Terrassa. Amb tot l’e- 

TTTooonnniii   

BBBaaañññooosss   
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quip va finalitzar amb un nou rècord absolut del CAM en la 
prova de relleus 4x200 metres quartet format per Pau Soli-
va, Arnau Rovira, Marc Valero i Jordi Solernou, en aturar el 
rellotge en 1.32.24. 
La classificació va ser aquesta: 1 FC Barcelona 98, AA Cata-
lunya 73, JA Sabadell 72, ISS-L’Hospitalet 53, CA Igualada 
51, CA Laietània de Mataró 40, UA Terrassa 40 i Avinent 
CAM 39. 
Individualment els resultats van ser aquests: Jordi Soler-

nou, 4 en 60 metres 7.21, Pau Soliva, 5 en 200 metres 
22.85, Marc Valero, 4 en 400 metres 50.52, Albert Sanjuan, 
8 en 800 metres 2.20.20., Oussama Chouati 7 en 1500 me-
tres 4.15.65, Salvador Ciurana 6 en 3000 metres 9.09.89, 
Ricard Clemente 5en 60 tanques 8.95, Aleix Güell 7 en al-
çada 1,80, Jordi Lladó 5 en  perxa 4,00, Pol Vila 7 en llarga-
da 5,89m,Martí Sugrañes 7 en triple 12,14, Angel L. García 
8 en pes 9,68. 
 

EEElllsss   eeeqqquuuiiipppsss   

aaabbbsssooollluuutttsss   dddeee   

lll’’’AAAvvviiinnneeennnttt   

CCCllluuubbb   AAAtttlllèèètttiiiccc   

MMMaaannnrrreeesssaaa   dddeee   

pppiiissstttaaa      

CCCooobbbeeerrrtttaaa. 



 
 
11 
 

 

 

 LES NOIES VAN ACONSEGUIR UNA 
GRAN ACTUACIÓ.  
Mentre, l’equip femení, novament va 
donar una de bona aconseguint la millor 
posició de la història, quartes, igualant la 
posició de fa tres temporades, només 
superades per tres equips barcelonins. 
La classificació per equips va ser així: 
Maria González 8 en 60 metres 8.55, Ai-
na Grifell 7 en 200 metres 27.98, Júlia 
Quevedo 6 en 400 metres 1.02.94, Núria 
Tió 2 en 800 metres amb 2.15.89 (míni-
ma estatal júnior), Alba Gallardo 3 en 
1500 metres amb 4.46.79, Maria Riera 3 
en 3000 metres amb 10.11.02 (mínima 
estatal promesa), Laura Clemente 7 en 
60 tanques 9.54 (mínima estatal prome-
sa), Sarah Johanson 4 en alçada 1,59m, 
Mònica Clemente 4 en perxa 3,40 (mí-
nima estatal júnior), Emília del Hoyo 2 en  
llargada 5,30m (mínima estatal juvenil), 
Irati Larrañaga 6 en triple 10,96, Anna 
Circuns 5 en pes 10,73. Emilia del Hoyo, 
Mònica Clemente, Júlia Quevedo, Núria 
Tió, quartes amb 1.44.35 (récord absolut 
del CAM). 
A més a més, al Pavelló cobert de Saba-
dell, es va celebrar la tercera jornada del 
Trofeu Sabadell de promoció PC amb  

NNNúúúrrriiiaaa   TTTiiióóó...   
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uns extensa participació manresana (42 atletes entre les 
categories infantil, aleví, benjamí i prebenjamí). 
Entre els quals van destacar Mohamend Bourami, Bethle-
hem Manzano, Elna Cornellas i Marta Riera en categoria in-

fantil. Jan Díaz, Judit Martínez i Judit Fíguls, 
en alevins. Adrià García , Mireia Sanllehí, 
Carla Manzano i Olívia López, en benjamins.   
Emília del Hoyo, encara en categoria juvenil, 
va estar cridada per la RFEA a formar part 
de l’equip estatal que participarà en 
l’encontre internacional júnior que es va ce-
lebrar a Sheffield (GBR) els propers dies 25 i 
26 de gener, on es trobaran amb les selecci-
ons de França, Espanya i Gran Bretanya. 
LES NOIES SUBCAMPIONES  
DE CATALUNYA. 
19.01. L’equip femení de cros de l’Avinent 
CAM va guanyar-se una plaça a l’estatal de 
cros per clubs i ho farà en la cursa de cros 
curt, doncs ho va fer de forma molt meres-
cuda es va proclamar subcampió de Catalu-
nya. 
La cursa constava de dues voltes a un circuit 
de 3800 metres, va ser dominada per Marta 
Galimany (AA Catalunya), les manresanes 
Elena Congost (6), Ester Guerrero (11), Ma-
rina Petkova (12), Meritxell Soler (13) i Anira 
Mata (22), van donar color i nivell a la cursa 
de les manresanes. 

En homes l’equip manresà va quedar onzè, individualment 
el millor va ser Sergi Rodríguez (35), a més  Guillem Simo-
net (78) i Jordi Jorba (79), de 113 classificats. 

SSSuuubbbcccaaammmpppiiiooonnneeesss   dddeee   

CCCaaatttaaallluuunnnyyyaaa   dddeee      cccrrrooosss   cccuuurrrttt...   
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LES VETERANES  
SUBCAMPIONES DE  
CATALUNYA 
25.01. Les veteranes de 
l’Avinent CAM van de-
mostrar que malgrat im-
portants baixes per lesió 
de Loles Vives i Esther 
Busquets, van haver 
d’afrontar el compromís 
del Campionat de Catalu-
nya de clubs veterans en 
pista coberta amb el des-
gast que suposa haver es-
tat dominant totalment el 
panorama esportiu en la 
darrera dècada, a Saba-
dell van voler demostrar 
que, tot i així, seguiran 
donant guerra en qualse-
vol competició on hi par-
ticipin. 
Aquesta vegada el Barce-
lona Atletisme va vèncer a 
les manresanes, però l’equip Avinent va seguir mantenint la 
il·lusió i la lluita que sempre ha dut a terme al llarg de la se-
va trajectòria. 
Només el percentatge d’edat pro mitjana en la darrera pro- 
va del programa de competició, els relleus4x200 metres, va 

acabar donant el títol a 
les barcelonines per un 
sol punt de diferència 
sobre les bagenques, 
que van ser subcampi-
ones de Catalunya. 
Individualment, es van 
aconseguir quatre vic-
tòries: Eulàlia Torresca-
sana en els 200 metres 
(28.09), M. Dolores Ji-
ménez en els 400 me-
tres (1.04.30), Manela 
Martínez en els 800 
metres (2.52.13) i Lur-
des Rossinyol en pes 
(9,40m), també val a 
destacar les segones 
posicions de Marta 
Busquets en els 1500 
metres (5.10.14) i els 
relleus 4x200 metres 
compost per Bes, Jimé-
nez, Maruny i Torresca-

sana amb 1.58.13. 
Per equips la classificació final va ser: 1 Barcelona Atlètic 
48, 2 Avinen CAM 47, 3 Pratenc AA 38, 4 Lleida UA 33, 5 
Cornellà At. 22, CA Nou Barris 17 i CA Tarragona 16.  

VVVEEETTTEEERRRAAANNNEEESSS   DDDEEE   PPPLLLAAATTTAAA   
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En homes, l’Avinent CAM va obtenir la 9a posició amb 72 
punts, d’entre 14 equips que hi van participar. Individual-
ment els resultats van ser aquests: Jordi Lladó 7 en 60 me-
tres (7.86), David Díaz 7 en els 200 metres (25.28), Jordi 
Aguilaniedo 13 en 400 metres (1.11.82), Josep Quevedo 11 
en 800 metres (2.39.38), Jordi Jorba 10 en 1500 metres 
amb 4.34.14, Benvingut Oliveras 5 en 3000 metres 

(9.56.28), Carles Peig 10 en 
60 tanques (12.02), Josep 
M. Paz 4 en alçada (1,18m), 
Toni Guaras 13 en llargada 
(3,41), Raül Sánchez 2 en 
pes (8,63m). En relleus 
4x200 metres (Pintó, Díaz, 
Aguileniedo i Lladó) onzens 
amb 1.49.85. 
25/26.01. Emília del Hoyo 
va aconseguir dues millors 
marques del CAM en la se-
va participació a l’encontre 
internacional disputat a 
Sheffield (Gbr) de combi-

nades entre Gran 
Bretanya, França i 
Espanya. A la pentat-
ló es va imposar la 
francesa Camille Le 
Joly amb 3932 punts. 
Del Hoyo, en una 
gran actuació de 
principi  a  fi, va su-
mar un total de 3634 
punts, que és nova 
plusmarca absoluta 
de l’entitat. Doncs la 

manresana va marcar els següents registres: 8.88 en 60 

EEElllsss   mmmàààsssttteeerrrsss   dddeee   lll’’’AAAvvviiinnneeennnttt...   

EEEmmmíííllliiiaaa   dddeeelll      

HHHoooyyyooo   

(((ttteeerrrccceeerrraaa   pppeeerrr   

lll’’’eeesssqqquuueeerrrrrraaa)))...   
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tanques (rècord júnior), 1,63m en alçada, 9,00 metres en el 
llançament de pes, 5.63 me- tres en llargada, 2.27.35 en els 
800 metres, desena absoluta i quarta en sub20. 
26.01. Les dues formacions cadets de l’Avinent Manresa 
van fer bones actuacions en els seus Campionat de Catalu-
nya de clubs en pista coberta, que es va disputar a Saba-
dell. 
Les nenes van estar presents al podi, ocupant la tercera 
plaça, i la classificació de l’encontre femení va ser així: 1 AA 
Catalunya 136, 2 Muntanyenc Sant Cugat 106, 3 Avinent 

Manresa 98, 4 CA Canaletes 72,5, fins a 12 clubs classifi-
cats. 
En nois, els cadets de l’Avinent es van quedar a només un 
punt del podi, i van ser cinquens: Per equips es va quedar 
així: 1 JA Sabadell 110, 2 Cornellà At. 109, 3 ISS-L’Hospitalet 
103, 4 CA Canaletes 102,5, Avinent CAM 102, fins a 12 
equips classificats 
Es disputar la quarta jornada del Trofeu Sabadell de pro-
moció PC, amb una important participació manresana. En-
tre els quals destaca la millor marca infantil d’Elna Corne-

LLLEEESSS      

NNNEEENNNEEESSS   

CCCAAADDDEEETTTSSS   

VVVAAANNN   

OOOCCCUUUPPPAAARRR   

EEELLL      

TTTEEERRRCCCEEERRR   

LLLLLLOOOCCC   
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llas en els 1000 metres (3.20.59), també es va superar la 
marca aleví de 4x200 metres (amb 2.08.38), quartet format 
per Jan Díaz- Biel Salas-Sergi Garcia i Biel Díaz. A més bones 
actuacions de l’alevina Cèlia Teixidor, quarta en alçada 
(1,40m), del també aleví Biel Díaz en pes (7,80m), del ben-
jamí David Pérez als 60 metres (9.95). I els infantils, a la 

prova de triple, Judit Devers 
(8,93m) i Èric Molina (8.76m). 
Finalment aquest diumenge a 
la tarda, Elena Congost (me-
dallista en els darrers JJ.PP. 
de Londres 2012, va fer un 
rècord del món paralímpic en 
la prova de 3000 metres en 
fer uns bons 10.04.13, en la 
jornada control organitzada 
per la Federació Catalana 
d’Atletisme a Sabadell. 
 
30.01. El CAM va celebrar la 

seva assemblea ordinària, en 

la que es va presentar com a 

resultat més destacat de la 

temporada 2013, el fet 

d’haver aconseguit situar el 

club en la millor posició esta-

tal de la història. L’atletisme 

femení es va situar en la 15a 

posició, i el CAM, amb la seva 

globalitat en la 17a. Ambdós llocs mai aconseguits fins ara. 

Així mateix es va presentar davant els socis l’estat econòmic 

i el pressupost per la temporada 2014, incidint en el bon 

moment esportiu, social i econòmic que viu l’entitat. 
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02.02. Malgrat a la desqualificació del conjunt de relleus 
4x200 metres, les veteranes es van haver de conformar 
amb el tercer lloc. 
Però, l’Avinent CA Manresa amb importants baixes com Lo-
les Vives i Ester Busquets, van fer front a l’encontre amb les 

seves forces i finalment  van guanyar el 
bronze, malgrat a que podien haver que-
dat primeres de no haver estat per la 
desqualificació dels relleus. 
La classificació per equips va ser aquesta: 
1 Durango Kirol Taldea (43), 2 Barcelona 
Atletisme (40), 3 Avinent Manresa (36), 
fins a set classificats. 
Individualment l’actuació de les manre-
sanes va ser així: Ester Maruny, quarta 
en 60 llisos (8.95); Eulàlia Torrescasana, 
segona en 200 metres (27.90); Carme 
Bes, tercera en 400 metres (1.06.62); M. 
Dolores Jiménez, primera en 800 metres 
(2.21.25); Manela Martínez, tercera en 
1500 metres (5.44.91); Alícia Fernández, 
sisena en llargada (3,96m); Lurdes Rossi-
nyol, primera en pes (9,49m). 
02.02. El quartet juvenil de l’Avinent 
CAM format per Martí Sugrañes, Hèctor 
Martín, Arnau Roca i Martí Amorós, va 
aconseguir el subcampionat català en els 
relleus 4x200 metres PC. La competició 
que es va celebrar al Pavelló d’Esports de 

Sabadell, on va reunir les 14 millors formacions catalanes, 
l’equip manresà en semifinals ja es va imposar en semifi-
nals amb un temps d’1.36.23. Ja en final, van ser segons 
amb 1.35.53, només superats pels nois de l’Associació Atlè-
tica Catalunya (1.33.35). 

LLLEEESSS   VVVEEETTTEEERRRAAANNNEEESSS   VVVAAANNN   HHHAAAVVVEEERRR   DDDEEE      
CCCOOONNNFFFOOORRRMMMAAARRR---SSSEEE   AAAMMMBBB   EEELLL   BBBRRROOONNNZZZEEE...   
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Campionats de Catalunya de marxa en ruta disputat a Ba-
dalona, on els manresans van aconseguir tres podis 
col·lectius i quatre medalles individuals. 
L’equip aleví femení va ser campió gràcies a les actuacions 
de les quatre marxadores: Gina Dalmau (6), Núria Ballarín 
(7), Carlota Soler (8) i Rut Tristany (17). L’infantil masculí va 
ser subcampió, amb Adrià Mesas (9) encapçalant l’equip 

amb uns bons 18.15 en 
3 kms. Mentre el feme-
ní, es va endur el bron-
ze, Júlia Dalmau (10) va 
ser la primera manresa-
na. 
Individualment, val a 
destacar els subcampio-
nats de Carme Robles 
W40 (28.00), David Cer-
velló M35 (25.36). Bron-
ze per Elisabet Duocas-
tella i or per Manel Mo-
lera (M55). Destacant 
també la quarta posició 
de la cadet Eva Muñoz 
amb uns bons 27.26 en 
5 kms, que li dóna mol-
tes possibilitats de ser 
seleccionada per Cata-
lunya a l’estatal de mar-
xa. A més val esmentar 

la sisena posició de Ton Guitó en ca-
dets. 
Els atletes de l’Avinent CAM van acon-
seguir tres medalles en els Campionats 
de Catalunya promesa PC.  
Laura Clemente, campiona en perxa al 

SSSuuubbbcccaaammmpppiiiooonnnsss   dddeee   CCCaaatttaaallluuunnnyyyaaa   dddeee   rrreeelllllleeeuuusss   444xxx222000000   

mmmeeetttrrreeesss   jjjuuuvvveeennniiilll   PPPCCC...   
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passar el llistó per sobre 3,30 metres. Maria Riera, segona 
en 3000 metres aconseguint una bona marca (10.00.08). 
Jordi Solernou segon en 60 metres amb 7.16 (7.17 en s/f). 
A més a més destaquem a Pau Soliva, quart en 200 metres 
(23.04) i Ricard Clemente que va superar els 4,60 en el salt 
de perxa. Elena Congost, quarta en 3000 metres (9.59.48 
que són nou rècord del 
món paralímpic de la 
distància. En la matei-
xa cursa, Ester Guerre-
ro, setena amb 
10.18.04. 
Els manresans del 
CAM, la majoria d’ells 
en el darrer tram de 
preparació per afron-
tar la Marató de Sevi-
lla, van tenir una des-
tacada actuacó en la 
XXVIIIa edició de la 
Mitja Marató de Gra-
nollers que va tenir 
com a guanyador a 
l’atleta kenyà Wilson 
Kipsang (1.01.18) i una 
participació de 8352 
corredors classificats. 
Sergi Rodríguez va ser 
vintè (1.10.18), Sylvian 

Quevre 23è (1.10.58), prop de Gerard Olivares 26è 
(1.11.17), Abel Àvila 48è (1.13.30), Marc Ballús 57è 
(1.14.13) i Ramon Camps 63è (1.14.20), Manel Deli 102 
(1.16.26), Màrius Terré 103 (1.16.27), Jordi Arola (1.21.26) 
Dario Beksic (1.30.05), Albert Sanjuan (1.36.49), Xavier San-
juan (1.45.08) i Ricard Bahi (2.03.26). 

Elena Congost. 

Laura Clemente. 
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09.02.- Campionat de Catalunya infantil per equips 
amb molta polèmica, doncs l’equip infantil era just 
campió una vegada finalitzades totes les proves, 
però una reclamació del delegat de l’Hospitalet, 
que va ser aceptada, les manresanes es van haver 
de conformar amb el segon lloc del podi. Per altra 
banda, segon lloc aconseguit pels nois infantils que 
va ser tota una sorpresa, ja que s’havien superat 
els pronòstics inicials, i va ser fins la darrera prova, 
els relleus que estaven en disposició de guanyar. 
 
09.02. Campionats d’Espanya promesa PC a Ante-
quera. Maria Riera  va ser sisena a la final de 3000 
metres amb un registre de 10.11.07. Laura Clemen-
te, també sisena, però en salt de perxa va superar 
el llistó a 3,51 metres. En la mateixa especialitat Ri-
card Clemente, queda vuitè per sobre de 4,41m. 
Val a dir també la tretzena posició d’Anne Suso en 
800 metres (2.20.60) i Pau Soliva dissetè en els 200 
metres (22.91). 
En els campionats de Catalunya veterans, Manela 
Martínez W55 va quedar campiona, d’igual manera 
Josep Perramon en M70 i cinquena posició per Jo-
sep Comas en M65. 
Najwa Chouati va quedar campiona de Catalunya 
juvenil en els 3000 metres en pista coberta. Choati 
es va imposar amb un temps de 10.48.17. 

Maria Riera. 
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En la final del Trofeu de Sabadell de promoció PC, els man-
resans van fer-se amb 21 medalles, 7 d’or, 7 de plata i 7 de 
bronze. 
Primer va ser, en infantils Elna Cornellas en 500 metres 
Bethlehem Manzano en 2000 metres i Anna Cabrera en al-
çada. En alevins, Zaid Maaroufi en 500 metres, Judit Figuls 
en alçada i el relleu 4x200 metres, a més a més de la ben-
jamina Mireia Sanllehí en 1000 metres. 
Segones posicions, en infantils Elna Cornellas en 60 metres 
i el relleu 4x200 metres. L’aleví Biel Díaz en pes, Èlia Rius en 
60 tanques i el relleu 4x200 metres. La benjamina Mireia 
Sanllehí en 60 metres i pel relleu 4x200 metres. 
Tercers llocs per l’infantil Arnau d’Arriba en 60 tanques, els 
alevins Jan Díaz i Cèlia Castillo en 60 metres, Sergi Garcia i 
Judit Martínez en 500 metres. Carla Manzano en 400 me-
tres i el relleu. 
16.02. Núria Tió va fer el rècord absolut de 800 metres 
amb uns brillants 2.11.93, la qual cosa millora els 2.12.69 
que mantenia Anna Vallhonesta des del febrer de 2007. 
Per altre banda, Emília del Hoyo ha estat campiona de Ca-
talunya juvenil en la combinada PC. Del Hoyo va sumar 
3811 punts, a només tres punts del seu propi registre. Del 
Hoyo va fer aquests registres: 8.80 en tanques, 1,65 en al-
çada, 11.32 en pes, 5,48 en llargada i 2.25.20 en 800 me-
tres. 
Pol Vila, campió i rècord català cadet d’exatló. Pol Vila, 
deixeble d’Àngel L. Garcia va guanyar la combinada amb 
3936 punts, que és a més nou rècord català. I va fer aquests 
registres: 7.56 en 60 metres, 6.17 en llargada, 12,90 en pes,  

 
1,73 en alçada, 9,19 en 60 metres tanques i 2.57.98 en 
1000 metres. 
Bons resultats d’l’Avinent CAM en el campionat de Catalu-
nya de cros disputat a Caldes de Malavella. Cinc dels equips 
manresans s’han classificat per l’estatal  de  cros  per  clubs 

Núria Tió, campiona estatal júnior. 
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que se celebrarà a Oropesa, han estat aquests, sènior fe-
mení en cros curt, promesa femení, juvenil femení, cadet 
femení i cadet masculí, amb la possibilitat de que si pugui 
afegir el sènior masculí en el cros llarg. A més individual-

ment, tres han aconseguit classificar-se per l’estatal indivi-
dual (Maria Riera, Najwa Chouati i Narwan El Fadili) és el 
més destacat dels manresans en aquesta jornada de cros. 
Maria Riera en promesa i Najwa Chouati en juvenil, van 
aconseguir el subcampionat català. 
En promoció a Caldes de Maravella l’Avinent CAM va acon-
seguir tres podis en els campionats de Catalunya per 
equips. Tercera posició cadet masculí, de l’aleví femení i in-
fantil femení, la resta va finalitzar així: cinquè cadet femení, 
sisè benjamí femení, setè aleví masculí, novè benjamí mas-
culí i dotzè infantil masculí. 
La cadet Eva Muñoz es va fer amb el subcampionat estatal 
de marxa cadet amb la selecció catalana, campionat que es 
va celebrar a Múrcia. La manresana va ocupar una brillant 
onzena posició (tercera catalana) en una distància de 5 kms 
(26.49). En la mateixa competició, David Cervelló va ser sisè 
en veterans M35 fent la distància de 20 kms en 1h.51.21. 
Campionats de Catalunya absoluts PC.  El CAM va estar ai-
xí, Mònica Clemente quarta (3,45m) i la seva germana Lau-
ra cinquena (3,35m), Laura Costa setena en pes (8,93m), 
Júlia Quevedo cinquena en triple (10,83m) i Ricard Clemen-
te va superar el llistó a la final de perxa per sobre dels 
4,35m. 
22.02. Bona representació manresana a la marató de Sevi-
lla. A la XXXa edició de la Marató de Sevilla, on es va impo-
sar el kenyà Cosmas Lagat amb 2h.08.33. Els manresans 
van fer una lluïda actuació, amb Sergi Rodríguez segon en 
veterans M40 i un temps de 2.27.00. La resta dels nostres 
representants van fer això:  Sylvan Quevre  2.30.43,  Gerard 

Pol 
Vila. 
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Olivares (quart en veterans M40) 2.33.37, Ramon Camps 
(segon veterà M45) 2.35.22, Màrius Terre 2.43.02 i Jordi 
Arola 2.48.49. 
23.02.- Najwa Chouati va ser quarta en el campionat estatal 
de cros juvenil que es va disputar al Parc Natural El Soto de 
Móstoles. Chouati va ser la millor atleta catalana i a trenta-
tres segons de la guanyadora Celia Antón. Catalunya va pu-
jar al tercer esglaó del podi. 
Paral·lelament a l’estatal juvenil de cros, es va celebrar 

l’universitari, on Maria Riera va ser tretzena. 
01.03.- Meritxell Soler defensant els colors de 
l’Augustana College, va fer una gesta històrica 
per l’atletisme català i manresà, al ser la primera 
dona que completa els 5000 metres en pista co-
berta, establint el rècord absolut de Catalunya 
absolut de la distància. Soler va entrar setena en 
la prova disputada a Benmidji (Minnesota) en el 
decurs de 2014 NSIC Track and Field Champions-
hip, amb un temps de 17.45.76. 
Emília del Hoyo es va lluir de valent en els cam-
pionats de Catalunya juvenils de pista coberta 
que es van disputar a Sabadell. Del Hoyo va par-
ticipar en tres proves i es va penjar tres medalles 
d’or. 
En els 60 tanques, Del Hoyo es va imposar amb 
uns bons 8.73, en la final de triple va aconseguir 
11,73 metres i triomf en el pes amb un llança-
ment de’11,88 metres. A més a més, Sergi Cabe-
zón va guanyar el pes aconseguint la mínima per 

l’estatal amb una tirada de 14,94 metres. 
La resta de manresans van fer això: Héctor Martín quart en 
els 200 metres (23.34,  23.10 en s/f) i Arnau Rovira cinquè 
amb 23.55 (23.34 s/f). Martí Sugrañes cinquè en triple 
(12.82m) i vuitè en llargada (5.85m). Alexandra Fernández 
quarta  a l’açada (1,48 metres). Sara Flores setena en perxa 
(2,95m) i Júlia Quevedo setena en triple (10,89m) i en semi-
finals de 200 metres va fer un crono de 26.56.  
 

MMMeeerrriiitttxxxeeellllll   SSSooollleeerrr...   
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02.03. Un total de quinze medalles van aconseguir 
els atletes de l’Avinent en campionat de Catalunya 
màster de pista coberta. Josep M. Paz, va imposar-se 
en pes i alçada M70 (7,79m i 1,12m respectiva-

ment), Jordi Lladó amb la perxa M40 va pujar fins a 4 me-
tres, Raül Sánchez en pes M80 (8,95m), Eulàlia Torrescasa-
na en 400 metres W40 (1.02.02), Manela Martínez en 1500 
metres W55 (5.36.21), Montse Prat en perxa W45 (2,70m) i 
Josep Perramon en 400 metres M70 (1.19.36). Plata per 
David Díaz en 60 metres M40 (7.67), A. P. Ortega en 400 
metres M45 (55.84), Manel Molera en 3000 marxa M55 
(19.58.83), Josep Comas en 400 metres M60 (1.15.51) i Da-
vid Cervelló en 3000 marxa M35 (14.54.82). Bronzes per 
David Díaz en 200 metres M40 (24.74) i Josep Quevedo en 
3000 metres M60 (11.19.35). Quarta posició de Francesc 
Ferrer en 60 metres M65 (10.34). 
 

A Marina d’Or en el decurs dels 49ès Campionats 
d’Espanya de cros per clubs, la representació manresana 

que es haver de desplaçar a Orpesa, l’equip 
promesa femení compost per Maria Riera 
(5), Aniria Mata (9) i Aina Contestí (15), van 
aconseguir penjar-se el bronze. 
El conjunt femení de cros curt va ser 11è, 
amb Ester Guerrero (32), Marina Petkova 
(44), Alba Gallardo (61), Alícia Fernández 
(73), Loli Jiménez (82) i Carme Bes (115). 
Mentre, les cadets aconseguien la catorze-
na posició amb Laura Colell (43), Eva Muñoz 
(51), Gemma Martín (98) i Anna Gassó 
(135). Les juvenils quinzenes, amb Najwa 
Chouati tercera individual,  Mireia Via  (82) i 

Manela Martínez. 

BBBrrrooonnnzzzeee   eeennn   cccrrrooosss   cccuuurrrttt,,,   aaa   cccàààrrrrrreeeccc   

dddeee   MMMaaatttaaa,,,   CCCooonnnttteeessstttííí   iii   RRRiiieeerrraaa   
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Núria Vidal (109). 
Els cadets, amb Toni Baños (9è), Mohamed El Kharraz (69), 
Pol Jorba (115) i Ton Guitó (142). Per acabar la jornada, el 
conjunt sènior masculí de cros llarg, on l’equip es va situar 
en 33a posició d’entre 50 equips presents a la sortida, amb 
David Martínez (95), Gerard Olivares (135), Guillem Simo-
net (151), Salvador Ciurana (159), Ramon Camps (192) i 
Jordi Jorba (230). 
09/10.03. En els campionats estatals juvenils de pista co-
berta que es va celebrar a València, els manresans van 
aconseguir dues medalles, una d’or i una altra de bronze. 
Emília del Hoyo, que era la favorita al títol, va guanyar la 

combinada amb un total de 3777 
punts, fent aquests registres: 8,76 en 
60 tanques, 1,59m en alçada, 11,87m 
en pes, 5,61m en llargada i 2.28.87 
en 800 metres. Sergi Cabezón, que 
debutava en uns estatals, en el pes 
va fer 14,70m i va guanyar el bronze. 
Najwa Chouati va entrar quarta en 
els 3000 metres (10.24.48),  Sara Flo- 
res desena en la perxa (2,86m), Ar-
nau Rivira onzè en els 200m (23.84), 
Júlia Quevedo quinzena en triple  

DDDeeelll   HHHoooyyyooo,,,   

cccaaammmpppiiiooonnnaaa      

ddd’’’EEEssspppaaannnyyyaaa   jjjuuuvvveeennniiilll...   



 
 
26 
 

 

 
(11,05m) i va córrer els 200 metres en 26.48, Hèctor Martín 
(18è en els 200m i un temps de 23.27). 
En els Campionats d’Espanya masters, Raül Sánchez va 
guanyar el campionat de M80 allunyant la bola a 9,03 me-
tres. Eulàlia Torrescasana, segona en els 400 metres W40 
amb un registre de 1.02.08, i Montserrat Prat segona en 
perxa W45 en superar el llistó a 2,80 metres, en aquesta 

mateixa prova, Jordi Lladó 
tercer en M45 superant els 
3,80 metres. 
David Cervelló cinquè en els 
3000 marxa M35 
(15.03.27), Jordi Jorba desè 
en 1500 metres M35 
(4.2592), David Díaz, en 
semifinals, va fer 7.72 en 60 
metres M40 i 25.56 en els 
200m. 
Els cadets van aconseguir el 
bronze del Campionat de 
Catalunya de relleus 4x200 
metres. L’equip estava for-
mat per Pere Torra, Pol Vi-
la, Usama Benabdelkrim i 
Gerard Mesas, van fer un 
temps de 1.40.07. 
David Martínez va ocupar la 
tercera plaça absoluta en la 

21a Mitja Marató de Montornès, la prova la va guanyar 
Driss Lakouaja. Martínez va fer un temps de 1.08.02. 
Així mateix, Oriol Vilaplana fou segon en la Transplant Run 
BCN disputada a Barcelona sobre un  recorregut  de  5 kms 
(15.40).  A més, en el podi de la City Run Sevilla 10 kms, 
Maria Dolores Jiménez, tercera amb 39.17. 

Sergi Cabezón. 
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Pol Vila el gran protagonista dels 
campionats de Catalunya cadets en 
pista coberta. Vila es va endur el títol 
català de 300 metres a l’imposar-se 
amb un registre de 37.18 (en s/f ja 
havia fet 38.08), va   guanyar la llar-
gada amb 6,09 metres i a més es va 
endur el bronze en el relleu 4x200 
metres. Tercer lloc d’Eva Muñoz en 
els 3000 metres marxa (15.28.65), 
que és millor marca cadet de 
l’entitat. 
A més a més, millores d’Arnau Gili-
bets en perxa (6è amb 3,10m), Judit 
Sellarrés (4a en perxa amb 2,65m), 
Mar Arisó (6a en perxa amb 2,65), 
Maria González (5a en 300 metres 
amb 43.93, 42,77 en s/f). Millores 
d’Anna Feliu (7a en triple amb 10,24m), Ton Guitó (8è en 
3000 marxa amb 15.47.71), Gerard Mesas (8è en triple amb 
11,51m) i Toni Baños en s/f de 600 metres (1.32.72). 
Bones les actuacions de David Martín en pes (6è amb  
12,24), Ariadna García en alçada (9a amb 1,40m), Gemma 
Martín en 3000 metres (13a 11.41.83), Laura Farrés en 60 
tanques (9,95 en s/f), Mohamed El Kharraz en 1000 metres 
(11è amb 2.55.45) i de Laura Colell en 1000 metres (12a 
amb 3.22.31). 
Campionat de Catalunya de combinades infantils PC. Èric 
Molina va ser desè en el tetratló amb una puntuació de 

1118 punts, Marta Riera desena 
amb 1640 punts i Anna Cabrera on-
zena amb 1551 punts. 
15/16.03.-  Marc Ballús va ser el mi-
llor manresà en la Zurich Marató de 
Barcelona. Amb una participació rè-
cord de 18.000 persones, Ballús va 
quedar en la 35 posició i va fer un 
temps de 2h.38.25. També va parti-
cipar Marta Busquets cinquena en 
categoria W35 amb 3.10.24. La pro-
va la va guanyar Abayu Getachew 
amb 2.10.45. 
Campionat de Catalunya júnior PC. 
Mònica Clemente es va endur tres 
medalles, mentre Núria Tió va fer-
se amb un or. 
Clemente al salt de perxa es va ai-

xecar fins 3,30 metres i va guanyar el títol, fou segona en el 
triple salt (11,52m) i tercera en alçada per sobre dels 1,47 
metres. Núria Tió es va imposar en la final de 400 metres 
amb uns bons 57.18, que són nou rècord dels campionat. 
Paula R. Sala cinquena en la final de 60 tanques (9.20). Lau-
ra Costa sisena en pes amb 9,49m i setenes posicions de 
Gerard Laymon en perxa (3,75m) i Benito Sintes en 60 tan-
ques (8.86). 
Maria Riera va dur a terme una bona actuació en els esta-
tals de cros que es van disputar a Mèrida. Riera va fer la se-
va millor actuació de la temporada, sent setena en prome-

Mònica Clemente i  
Núria Tió. 
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ses i va capitanejar la selecció catalana que es va endur el 
bronze. 
Pol Vila subcampió estatal en l’exatló cadet. Una medalla 
de plata, una posició de finalista i dues millors marques 
personals, va ser collita dels atletes manresans en el cam-
pionat d’Espanya cadet PC. 
Per una part, accidentalment va ser la dislocació de peu pa-
tida pels saltador Arnau Gilibets, en el seu primer intent en 
la final de perxa. L’atleta va ser traslladat a l’hospital 
d’Antequera, on els facultatius li van posar a lloc, tot i espe-
rant la seva l’evolució en terres catalanes. 
Pol Vila, en una acurada actuació, es va penjar la plata su-
mant un total de 3933 punts de l’exatló ( va fer 7.55 en 60 
metres, 6,13m en llargada, 11,68m en pes, 1,72m en alça-
da, 8.97 en 60 tanques i 2.54.21 en els 1000 metres). Judit 
Sellarés, vuitena en perxa (2,76m), Mar Airso, tretzena 
també en perxa (2,66m) i Maria González, dotzena en els 
300 metres (43.08). 
Al pavelló cobert de Sabadell, es van celebrar els campio-
nats infantils individuals i també de relleus, aconseguit els 
manresans tres medalles,  una d’or i dues més de bronze. A 
reu de la impressionant actuació de Bethlehem Manzano a 
l’imposar-se en els 2000 metres amb 6.55.84 i els bronzes 
aconseguits per Elna Cornellas als 600 metres (1.46.33) i 
Daniel Abadías, bronze en el llançament de pes (11,31m). 
22/23. – Núria Tió campiona d’Espanya júnior. Tió es va 
imposar en els 800 metres amb el seu millor estat de forma 
i va fer uns excel·lents 2.11.75. La competició va es va cele-
brar al velòdrom d’Anoeta a Donostia. 

PPPooolll   VVViiilllaaa,,,   sssuuubbbcccaaammmpppiiióóó   eeessstttaaatttaaalll   eeennn   

eeexxxaaatttlllóóó   cccaaadddeeettt   aaammmbbb   eeelll   ssseeeuuu   eeennn---

tttrrreeennnaaadddooorrr   ÀÀÀnnngggeeelll   LLL...   GGGaaarrrcccíííaaa...   
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Mònica Clemente va ocupar la quarta plaça en el salt de 
perxa i triple (3,51m i 11,39m respectivament). I Paula 
Raúl, va estar cinquena en els 60 tanques fent uns bons 
9.01 (en s/f va ser segona amb 9.02). 
 
OUSSAMA CHOUATI, CAMPIÓ DE CATALUNYA PROMESA.  
Dissabte a la tarda a l’estadi d’atletisme de Mataró, es va 
celebrar el campionat de Catalunya de 10.000 metres i fou 
Oussama Chouatri qui es va imposar en la categoria pro-
mesa amb 33.01.92. Ramon Camps, campió en M45 amb 
34.15.00, així com Gerard Olivares, segon en M40 
(33.23.00). 

En el control juvenil de 5000 metres, Ferran Camps va atu-
rar el crono a 18.11.48. 
 
25/30.- Campionats del món màster PC a Budapest. En la 
segona jornada Raül Sánchez es va penjar la medalla de 
bronze en la final de disc M80 amb una tirada de 23,86. Eu-
làlia Torrescasana va guanyar la plata amb l’equip 
d’Espanya de relleus 4x200 metres W40, junt amb Assum-
pció Puig, Anna Serra i Emilia Paunica amb un temps 
d’1.48.68. D’altre banda Torrescasana va ser sisena en els 
400 metres W40 i regis-
tre d’1.01.68 (s/f 1.01. 
48). Jordi Lladó (M45) 
cinquè en perxa supe-

rant el llisto a 4 metres i Montser-
rat Prat (W45), en també en 
aquesta especialitat, va ser sisena  
amb 2,50 metres. 

EEEuuulllàààllliiiaaa   TTTooorrrrrreeessscccaaasssaaannnaaa...   

OOOuuussssssaaammmaaa   CCChhhooouuuaaatttiii...   

RRRaaaüüülll   

SSSááánnnccchhheeezzz...   
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Chas Davis, Assistant Coach de 
la Berkekey University of Cali-
fòrnia, es va desplaçar  fins 
Manresa per tal de veure “in 
situ” les evolucions de la mig-
fondista de l’Avinent Manresa, 
Núria Tió, i poder valorar les 
opcions de becar-la per als 
propers quatre exercicis aca-
dèmics. 
L’Assistant Coach s’ha despla-
çat expressament a la capital 
del Bages per visualitzar direc-
tament sobre el sintètic la figu-
ra estilitzada i el potencial físic 
de l’atleta manresana. 
Núria Tió, campiona d’Espanya 
júnior a l’aire lliure el 2013 i de 
pista coberta aquest 2014. In-
ternacional RFEA en el darrer 
campionat d’Europa de cros a 
Belgrad i finalista absoluta en 
el campionat d’Espanya PC. 
Caldrà esperar doncs la respos-
ta de Berkeley, després de les 
valoracions que farà l’estaf 
tècnic dirigit per Tony Sando-
val. 

 

NNNúúúrrriiiaaa   TTTiiióóó,,,   bbbeeennn   

aaacccooommmpppaaannnyyyaaadddaaa   dddeeelll   

tttèèècccnnniiicccsss   CCChhhaaasss   DDDaaavvviiisss   iii   

JJJoooaaannn   LLLllleeeooonnnaaarrrttt...   
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A Dènia (Alacant), el 9 de març de 1914, va 

néixer Enric Vilaplana i Vargas, el millor  i 

l’únic atleta manresà que participà en uns Jocs 

Olímpics, a Londres el 1948. 

Villaplana especialitzat en proves de marxa 

atlètica va començar la seva vida esportiva 

allà el 1932 a la cursa Tarragona Valls, a la 

qual va quedar tercer. Després participar a la 

Volta a Barcelona i a moltes altres curses, fins 

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. 

L’any 1942 va reaparèixer a Barcelona i va 

guanyar justet, atès que Guerau García , que 

era el millor, no va sortir. A primers de 1943 es-

tava en plena forma i malgrat a que el van 

destalonar , va arribar amb una sabata i va 

guanyar per un pit a García per primera vega-

da. Més tard va superar tots els seus rècords. 

Però la seva gesta més sonada va ser poder 

participar en uns Jocs Olímpics. 

A Londres el 1948, a l’esgotadora prova dels 50 

kms marxa, on va aconseguir un excel.lent novè 

lloc. Amb aquesta participació en  villaplana 

es va convertir en el primer olímpic manresà i 

únic atleta que ha aconseguit, a nivell absolut, 

FFFaaa   111000000   aaannnyyysss.........   

Enric Vilaplana, després de finalitzar els 50 kms marxa dels JJ.OO. de 

Londres el 1948. 
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un rècord d’Espanya (als 30 kms marxa, amb 

un temps de 2.34.51.8). 

Després de molts anys d’oblit, el 1981 la Comis-

sió de Manxa de la Real Federación Española 

de Atletismo li va concedir una placa en reco-

néixement als seus mèrits, la Federació Cata-

lana, per no ser menys, també li concedeix 

una placa d’Argent. I un any abans de la seva 

mort el 1982, l’afecció manresana va plaçar 

un monument a l’entrada de l’estadi del Con-

gost, el recordança a l’extraordinari marxador 

de Manresa, aquí el Club Atlètic Manresa el 

va reconèixer, a títol pòstum, com millor atleta 

manresà del Segle XX. Un esportista que 

l’atletisme mai oblidarà.  
 

 Millors marques personals: 
10 kms marxa 46.54.2 el 1943 rècord local. 
20 kms marxa 1.39.50.00 el 1943 rècord local. 
30 kms marxa 2h.34.51.8 el 1943 rècord d’Espanya fins  

el 1967 i local de sempre. 
50 kms marxa R 4.30.16.2 el 1948, millor marca del món de 

 l’any i millor marca local de tots els temps. 
 

Palmarès: 
El 1948 participa als JJ.OO. de Londres, és novè. 
El 1943, campió absolut d’Espanya en 10 kms marxa. 
El 1946, 1947, 1948 i 1950, campió d’Espanya de 50 kms marxa 
El 1943 i 1944, campió de Catalunya en 30 kms marxa ruta 
 
 

Villaplana, guanya el campionat de Catalunya de 30 kms. marxa ce-
lebrats al Passeig de Pere III de Manresa, el 1943. 
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En el proper Butlletí Informatiu, 
especial de la Lliga Catalana, glo-
balment es va aconseguir la quarta 
posició. Emília del Hoyo va fer míni-
ma pels Jocs de Joventut. 
I tots els resultats de la Lliga Nacio-
nal Femenina. 
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