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Es veu que el 1931 ja s’havia fet una competició amb fèmines a 
Manresa, però les participants eren totes atletes del Club Femení  i 
d’Esports de Barcelona i no hi havia cap manresana. Però, sí se 
sap que el 14 d’abril de 1936 al camp de futbol del Pujolet, es va 
celebrar un festival d’atletisme en la qual, van participar noies de 
l’Institut Escola i també fèmines del Centre d’Esports Manresa. 
Aquestes atletes van fer, els 80 metres, salt d’alçada i uns relleus 
4x75 metres, en la qual també hi va haver un combinat manresà. 
En els 80 metres (a l’esquerra veiem la sortida) les quals van arri-
bar per aquest ordre, 1 Maria del Carme Ribé (IE) 11.6, 2  Núria 
Aliaga (IE), 12.6, 3 Josefina Nialet (IE), 4 Perau (CEM), 5 Solé 
(CEM) i 6 Olivé (CEM). 

 
  

LLL’’’EEEQQQUUUIIIPPP   FFFEEEMMMEEENNNÍÍÍ   

FFFAAARRRÀÀÀ   555000   AAANNNYYYSSS   QQQUUUEEE   EEESSS   VVVAAA   FFFOOORRRMMMAAARRR 
 

1965 

Dalt composició del primer 
equip femení del Club Atlètic 
Manresa format per les germa-
nes Gàlvez, germanes Gregori, 
Barnils, Teresa Obiols i Floren-

tina Martínez, entre altres... 

1936 
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HHHiiissstttooorrriiiaaalll   eeessstttaaatttaaalll   
* Participa als Cts. estatals absoluts, en al-
çada i llargada, el 1971. 
* Medalla de bronze als Cts. estatals júni-
ors PC en la prova de tanques, el 1972. 
* Subcampiona estatal júnior en 100 tan-
ques, el 1972. 
* Cinquena en Cts. estatals absoluts en 100 
tanques, el 1972. 
* Campiona estatal júnior en salt de llar-
gada i quarta a la final de 100 metres, el 
1973. 
* Cinquena als Cts. estatals absoluts en 
400 tanques, el 1974. 
* Subcampiona d’Espanya absoluta en re-
lleus 4x400 metres, amb l’equip del CAM, 
el 1974. 
 

AAA   mmmééésss   aaa   mmmééésss.........   
* Campiona de Catalunya absoluta PC, en 
50 tanques, el 1972. 
* Campiona de Catalunya absoluta als re-
lleus 4x400 metres amb l’equip del CAM, 
1972, 1974 i 1975. 
Subcampiona de Catalunya absoluta en 
400 metres, el 1974. 
* Medalla  de bronze en Cts. de Catalunya 
absoluts en salt de llargada, el 1975. 
* Subcampiona de Catalunya absoluta PC 
en 50 tanques, el 1977. 
* Subcampiona de Catalunya absoluta en 
400 tanques, el 1977.  

FFFiiiggguuurrreeesss   hhhiiissstttòòòrrriiiqqquuueeesss.........   
   

MONTSERRAT SELGA I BRUNET 
Va néixer a Manresa, el 12 de novembre de 1955. 

MMMiiillllllooorrrsss   mmmaaarrrqqquuueeesss   pppeeerrrsssooonnnaaalllsss:::   
100 metres 12.5 any 1980 
200 metres 26.0 any 1980 
400 metres 59.9 any 1974 rècord CAM 
100 tanques 15.40 any 1980 rècord CAM 
400 tanques 1.03.9 any 1980 rècord CAM 
Alçada 1,50 any 1977 
Llargada 5,34 any 1973 
Heptatló 3671p any 1985 rècord CAM  
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ALBA MARTÍ I PLA 
Nascuda el 1964. 
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2.4.- A Manresa l’estadi del Congost va 
viure la vuitena final Inter-IES d’atle-
tisme amb la participació de set centres 
educatius de secundària de la ciutat. 
Amb la participació de quatre-cents nens 
i nenes. 
L’estadi es va emplenar de gom a gom, 
va viure una de les jornades més inten-

ses, més de tres hores de competició amb un excel·lent 
ambient de festa i esport. I L’IES Pius Font i Quer es va 
imposar amb molta autoritat i total de 111 punts, se-
guit IES Lacetània 77, Col·legi La Salle 76, IES Lluís de 

Pequera 74, IES Cal Gravat 60, Escola Joviat 
52 i FEDAC Manresa 51. 
13.4.- Elena Congost va pujar de forma bri-
llant al tercer esglaó del podi de la We Run 
10 kms Bombers de Barcelona, que va tenir 
una participació rècord amb 21.850 corre-
dors a l’arribada. La prova va tenir una gua-
nyadora d’excepció, Lídia Rodríguez (At. 
Santutxu) amb 34.23, segona va ser mundi-
alista tarragonina Natàlia Rodríguez amb 
36.48 i tercera Elena Congost amb uns bons 
36.51. 

També van partici-
par Oriol Vilaplana 
(33.58), Òscar Cols 
(36.14), Fer-ran 
Camps (37.23), Lo-
rena Cubillas (sego-
na júnior amb 43.29 
i Montse Cutrinas 
(48.05). 
3-5.- L’Avinent CAM 
va aconseguir en la 

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

EEEqqquuuiiippp   

aaallleeevvvííí   

fffeeemmmeeennnííí...   

BBBeeennnjjjaaammmííí      

fffeeemmmeeennnííí...   
AAAllleeevvvííí   mmmaaassscccuuulllííí    
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jornada final de relleus de les categori-
es benjamí, aleví, infantil i cadet a les 
pistes de Mataró, on els manresans van 
aconseguir quatre podis, dues plates i 2 
bronzes, a més es van aconseguir supe-
rar quatre millors marques del CAM, 
aquests van ser el 4x60 benjamí feme-
ní, el 4x60 i el 3x600 aleví masculí i el 
4x200 infantil femení. 
4-5.- David Martínez va ocupar la cin-
quena posició en el campionat de Cata-
lunya de 5 Kms. ruta amb un registre 
de 15.13, a més Marc Ballús va entrar 
en la 19a posició amb 16.52, Ferran 
Camps va fer 18.02 i Laura Colell 21.52. 
11.5.- Al Complexe Sagnier del Prat el 
Campionats de Catalunya de clubs de promoció, on 
l’Avinent Manresa es va situar com el millor club català 
del 2014, d’entre les més de trenta entitats que hi van 
participar. Era la primera vegada que el vuit equips 
manresans queden entre els quatre millors posicions, 
un fet que deixa patent l’excel·lent treball que l’entitat 
du a terme amb la seva Escola Manresana d’Atletisme 
(EMA). 
Amb aquests resultats: Aleví femení, campiones; ben-
jamí femení, campiones; Aleví masculí, subcampions; 
infantil femení, subcampiones; infantil masculí, tercer; 

cadet masculí, quarts; Benjamí masculí, 
quarts; cadet femení, quartes. 
17.5.-  En la novena dels controls de la 
FCA per atletes benjamí-aleví-infantil, 
celebrats a les pistes de Mataró i Bada-
lona, els petits atletes van aconseguir 
bons resultats, destacant els registres  
dels infantils Anna Cabrera, en alçada 
(1,44); Judit Canal, en llargada (4,25); 
Arnau d’Arriba, en triple (9,52); Merit-
xell Tarragó en martell (32,00) i als 600 
metres (1.47.8); Aleix Casas, en 80 me-
tres (10.2); i Marta Riera, en 80t (14.0). 
Alhora a Granollers, Elna Cornellas, mi-
llora en 80 tanques (13.6). 
En alevins van sobresortir, Biel Díaz en 

60 metres (10.2) i al llançament de disc (24,31); Roger 
Planell en 60 tanques (10.4) i Èlia Rius en la mateixa 
prova va fer 10.3 i en salt de llargada (3,89m).; Judit 
Martínez en 60m (9.1). 
En benjamins van destacar Mireia Sanllehí en els 60 
metres (9.2) i en 1000 metres (3.47.8); David Pérez en 
alçada (1,05m) i en 60 metres (9.2) i Gerard Fornieles 
en la mateixa prova (9.3). 
18.5.- David Martínez va dominar els 10 kms ruta de Vi-
lanova, arribant primer a la meta amb un temps de 
31.32. 

DDDaaavvviiiddd   MMMaaarrrtttííínnneeezzz...   
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A  l’estadi Comunal d’Andorra 
la Vella, van participar dos at-
letes veterans de l’Avinent 
CAM de la 22a Trobada Inter-
nacional d’Atletes veterans, 
amb la qual Montserrat Prat 
es va imposar en el salt de 
perxa i va establir el rècord de 
Catalunya W45 en superar el 
llistó a 2,45m. Per altre banda, 
Raül Sánchez M80 va guanyar 
el pes amb una tirada de 9,18 
metres.   
24/25.5.- Campionats de Ca-
talunya de combinades (abso-
lut, promesa i júnior), que se 
celebren a l’estadi Joan Serrahima de Barcelona, els 
manresans guanyen quatre medalles (1 de plata i 3 
bronze). 
Sent Ricard Clemente, subcampió de Catalunya prome-
sa, a l’hora aconseguia el bronze absolut en finalitzar el 
decatló amb 5504 punts. 
Ana Circuns engrandia el seu palmarès amb una nova 
presència al podi de l’heptatló absolut, va guanyar el 
bronze amb 4466p. 
Mònica Clemente, bronze en la combinada (heptatló) 
júnior en sumar 4223 punts. 

Al mateix estadi de Serrahima 
se celebren aquest cap de 
setmana, el campionat de Ca-
talunya de combinades. El 
cadet Pol Vila guanya l’octatló 
amb 4413 punts. Elna Corne-
llas, subcampiona en el pen-
tatló infantil (2832p).  
1-6.- Campionats de Catalu-
nya absoluts. Els atletes van 
dur a terme el seu millor 
campionat de Catalunya ab-
soluts dels últims 25 anys 
(quatre medalles de plata, 

dues de bronze i 
deu llocs de fina-
lista (entre els 
vuit primers), un 
rècord del món 
paralímpic, un 
rècord absolut 
del CAM i onze 
millors marques 
personals, i així 
es ratifica el bon 
moment de l’en-
titat.  

MMMòòònnniiicccaaa   CCCllleeemmmeeennnttteee,,,   RRRiiicccaaarrrddd      CCCllleeemmmeeennn---

ttteee   iii   AAAnnnnnnaaa   CCCiiirrrcccuuunnnsss,,,   aaammmbbb   llleeesss   mmmeeedddaaa---

lll llleeesss   bbbrrriii lll lllaaannntttmmmeeennnttt   aaacccooonnnssseeeggguuuiiidddeeesss...   

PPPaaauuulllaaa   RRRaaaüüülll   SSSaaalllaaa   
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El que vam veure a l’estadi d’At-
letisme de Palafurgell, seu dels cam-
pionats, Elena Congost aconseguia un 
rècord del món paralímpic després 
d’haver-se proclamat subcampiona 
absoluta en els 5000 metres amb un 
temps de 17.21.31. Paula Raül en la 
final de 100 tanques va fer uns extra-
ordinaris 14.45 i a més es fa adjudicar 
la medalla de bronze. En semifinals 
havia marcat 14.16 amb a favor. Núria 
Tió, subcampiona absoluta en els 800 
metres amb 2.11.72, només superada 
per Esther Guerrero (FCB) que es va 
imposar amb 2.07.45. Mònica Cle-
mente subcampiona en el salt de per-
xa amb 3,40 metres. Excel·lent actua-
ció d’Ester Guerrero, subcampiona en 
3000 obstacles (10.55.97). Meritxell 
Soler tercera en els 5000 metres. Ous-
sama Chouati quart en els 3000 obs-
tacles (9.00.07). Laua Clemente en de 
perxa també va ocupar la quarta posi-
ció (3,25m). Sisè lloc d’Anna Circuns 
en llargada (5,49m) i Benito Sintes en 
els final de 110 tanques (15.91). Setè 
lloc de Ricard Clemente en perxa 

(4,55m), de Majwa Chouati en 1500 
metres (4.47.32) i Júlia Quevedo en 
triple (11,20). El marxador David Mar-
tínez vuitè en els 5 kms (24.51.89), a 
més d’Anira Mata en els 1500 metres 
(4.48.02) i del corredor David Martínez 
en els 5000 metres (14.41.42). En el 
conjunt de punts per posicions l’Avi-
nent CAM es va situar en quart lloc. 
1/2.6.- Emília del Hoyo la seva actua-
ció en els European Yoouth Olimpic 
Trials que es van disputar a Bakú, amb 

una bona dotzena posició en 
la final del salt de llargada 
amb 5.47 metres. En la qua-
lificació, del Hoyo havia 
aconseguir un salt de 5,87 
metres. 
Per altra banda, Pol Vila ha 
estat campió d’Espanya ca-
det amb la selecció catalana, 

al campionat estatal d’autonomies que 
es va disputar a Valladolid, ocupant el 
desè lloc en el salt de llargada (5,67m). 
En la jornada prèvia del campionat de 
Catalunya individual aleví i infantil a 
les pistes de Gavà, amb una molt bona 

NNNúúúrrriiiaaa   TTTiiióóó...   

EEEmmmíííllliiiaaa   dddeeelll      

HHHoooyyyooo   
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participació de l’Avinent CAM, s’hi van 
desplaçar 72 atletes, nens i nenes, de 
la qual 47 van passaran a disputar les 
finals. 
Meritxell Soler,  ha estat seleccionada 
per la Real Federación Española de At-
letismo per participar en el primer 
campionat del Mediterrani sub23, que 
se celebrarà a Marsella FRA per dispu-
tar els 10.000 metres. 
Soler ja havia aconseguit la mínima 
exigida per RFEA (36”) en dues ocasi-
ons. La primera Des Moines EUA el 23 
d’abril (35.38.55) en els Drake Relays, i 
la segona el 10 de maig a Winona en 
els NSIC Outdoor Championships 
(35.59.31). 
7-6.-  En la fase prèvia del campionat 
de Catalunya individual benjamí i ca-
det, celebrada a les pistes de la Bòvila  
a Gavà, de l’Avinent CAM van aconse-
guir passar a la final vint-i-sis cadets i 
onze benjamins, que fa un total de 37 atletes classifi-
cats per les finals. 
Cal esmentar la nova millor marca cadet de Ton Guitó 
en la prova 5000 metres marxa. (27.10.95). 

8-6.- Marta Busquets, en la Trail va ser 
sisena absoluta i primera atleta vete-
rana la línia d’arribada amb un temps 
de 12 hores 23 minuts i 25 segons (a 
8.29 el km) després dels 87,5 quilò-
metres de recorregut i superant els 
4410 metres de desnivell positiu i els 
4365 metres de desnivell negatiu. En 
la Volta Cerdanya Trail 2014. 
A més a més, en la prova 5 kms, Marc 
Ballús va ser segon absolut amb 
16.48, a només vuit segons de José 
Valero, guanyador de la prova. En la 
cursa femenina, Lorena Cubillas va ser 
tercera amb 20.40. 
Per altre banda a Mollet del Vallès els 
veterans manresans, els campionats 
de Catalunya, van aconseguir 19 me-
dalles (vuit d’or, sis de plata i cinc de 
bronze). 
Van ser campions Josep M. Paz (M70) 
en salt d’alçada (1,14m) i javelina 

(21,31m); Raúl Sánchez (M80) en pes (8,63m) i disc 
(24,92m); Manela Martínez (W55) va guanyar els 1500 
metres (5.39.35); Montserrat Prat (W45) va fer el rè-
cord de Catalunya veterà (2,80m) i Josep Comas (M60) 
els 400 metres amb 1.16.67). 

MMMaaarrrtttaaa   BBBuuusssqqquuueeetttsss   
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David Díaz (M40) va ser subcampió en 100 (12.04) i 200 
metres (24.85), Joan Busquets (M75) en martell 
(18,87m); Josep Perramon (M70) en els 400 metres 
(1.18.15),    Francesc  Ferrer  (M65)  en  els   100 metres  
17.42 i Joaquim Falcó  (M50) 30.18 en la javelina. Van 
aconseguir el bronze, Jordi Jorba (M35)en els 800  
(2.07.64) i 1500 metres (4.28.31), A. P. Ortega (M45) en 
200 metres (25.02). Gerard Olivares en 5000 metres i 
Salvador Amella M40 en alçada (1,59m).  
 
 
 
 
 
 
 
  

18-6...---   LLL’’’AAAvvviiinnneeennnttt   CCCllluuubbb   AAAtttlllèèètttiiiccc   
MMMaaannnrrreeesssaaa   vvvaaa   aaacccooonnnssseeeggguuuiiirrr   dddeeeuuu   
mmmeeedddaaalllllleeesss   aaalll   cccaaatttaaalllààà   dddeee   ppprrrooommmooo---
ccciiióóó,,, 2 d’or, 2 de plata i 6 de 
bronze i 34 llocs de finalista 
(vuit) primers. 
Bethlehem Manzano, va gua-
nyar amb molta autoritat els 
3000 metres infantils amb re-
gistre de11.09.82. Èlia Rius, feia 
el mateix en l’alçada aleví 
(1,31m) i fou cinquena en la fi-
nal de 60 tanques (en semifi-
nals havia fet el millor registre 
manresà amb 9.81. Elna Corne-
llas, en categoria infantil va 
guavyar plata i bronze en les 
tanques (33.95 en 220 tanques 
i 12.96 en els 80t.). També me-
dalla de plata per Núria Tarragó 
en els disc infantil (26,80m). 
 
 

MMMooonnntttssseeerrrrrraaattt   PPPrrraaattt,,,   
nnnooouuu   rrrèèècccooorrrddd   dddeee      
CCCaaatttaaallluuunnnyyyaaa   vvveeettteeerrrààà   eeennn   sssaaalllttt   dddeee   
pppeeerrrxxxaaa   WWW444555,,,   eeennn   aaaiiixxxeeecccaaarrr---ssseee   aaa   
222,,,888000 mmmeeetttrrreeesss...   
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Medalles de bronze per Dani Soler en 80 metres infan-
tils (10.48), Meritxell Tarragó en 600 metres  infantil 
(1.46.26), Biel Díaz en disc aleví (24,16), Mireia Sanllehí 
en 60 metres benjamí (9.69) i Núria Ballarín en 2000 
metres marxa millorant la seva pròpia millor marca 
aleví (11.20.94).  
15.6. L’Avinent sub-20, va fer-se amb el bronze del 
campionat de Catalunya disputat a Cornellà on es van 
reunir vuit formacions catalanes. Els resultats van ser 
aquests: FC Barcelona 140p, AA Catalunya 117,5, Avi-
nent CAM 94, Girona Costa Brava 86,5, ISS-L’Hospitalet 
79,5, UA Terrassa 58,5, Cornellà At. 56 i UA Lleida 26. 
Mentre, en la categoria masculina els manresans van 
ocupar una meritòria setena posició. Amb aquest 
resultat: AA Catalunya 136p, FC Barcelona 133, CA 
Igualada 92, Cornellà At. 92, ISS-l’Hospitalet 77, Lleida 

UA 67, Avinent CAM 57 i UA 
Terrassa 27. 
18.6.- Molta gent, més 140 nens 
i nenes, van assistir a la festa de 
cloenda de l’Escola Manresana 
d’Atletisme de la temporada 
2013-14 que es va celebrar a 
l’estadi del Congost a la tarda. 
Es va començar amb uns relleus 
tots junta al centre del camp. A 
continuació es oferir un berenar 

EEEqqquuuiiippp   dddeee      

rrreeelllllleeeuuusss   bbbeeennnjjjaaammmííí   

fffeeemmmeeennnííí. 
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a tots i es  va fer la foto de tots els equips de l’escola 
amb un obsequi a cada un dels nens i nenes, de seguit 
es van fer els lliuraments del premis EMA. I per finalizar 
l’acte es va fer un sorteig de regals. 
 

 

IIInnnfffaaannntttiiilll   mmmaaassscccuuulllííí   

BBBeeennnjjjaaammmííí   fffeeemmmeeennnííí   

CCCaaadddeeettt   fffeeemmmeeennnííí   

CCCaaadddeeettt   mmmaaassscccuuulllííí   

IIInnnfffaaannntttiiilll   fffeeemmmeeennnííí   
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 nats marques d’Espanya W45, prop de les marques 

europees. Primer es va imposar en els 400 metres amb 
1.01.82 mc, després els 800 metres llisos amb uns 
extraordinaris 2.18.47 mE, a més a més va aconseguir 
guanyar la final dels 1500 metres (4.45.86 rC), 
finalitzant amb el títol dels 2000 metres obstacles amb 
7.22.42 rE. 
D’altre banda, Eulàlia Torrescasa W40 va aconseguir 
dues medalles d’or, en 400 metres llisos (1.00.65) i 
increíblement guanya els 100 metres amb 13.67. 
Manela Martínez W55, or en 800 metres (2.49.26) i 

quarta a la final de 1500 metres amb 
5.37.86. Raúl Sánchez M80, va fer-se 
amb dues medalles més per la 
reprensentació del CAM, en disc 
(25,84m) i pes (8,78). També hi va 
participar José Ruiz en 200 i 400 
metres. 
21/22.6.- Els campionats de Catalu-
nya juvenil, júnior i promesa es van 
celebrar a Lloret de Mar i els 
manresans van fer gran paper, 23 
medalles aconseguides (8 d’or, 11 de 
plata i 4 de bronze. 
En juvenils, Arnau Rovira va guanyar 

l’or en els 400 metres (50.65). 
Emília del Hoyo, campiona en en 
100 tanques (14.34) i alçada 
(1,62m) i subcampiona en pes 
(11,47 metres. Sergi Cabezón, 
segon en pes (13,99m) i tercer en  
disc (41,89m). Najwa Choati, 
segona en 1500 metres (4.52.63). 
Marwan El Fadili, segon en 1500 
metres (4.14.10). Mercè Riera, 
segona en martell (42,51m). 
Hèctor Martín, tercer en 100 
metres (11.47). Sara Flores, quarta 

EEElllsss   vvveeettteeerrraaannnsss   dddeee   lll’’’AAAvvviiinnneeennnttt   MMMaaannnrrreeesssaaa,,,   ggguuuaaannnyyyeeennn   
999   mmmeeedddaaalllllleeesss   ddd’’’ooorrr   aaalllsss   eeessstttaaatttaaalllsss   ddd’’’HHHuuueeelllvvvaaa   

MMMaaarrríííaaa   DDDooolllooorrreeesss   JJJiiimmmééénnneeezzz   eeennn   vvvaaa   aaacccooonnnssseeeggguuuiiirrr   444   ddd’’’ooorrr   

21/22.6.-La verdade-
ra protagonista dels 
campionats 
d’Espanya per atle-
tes veterans cele-
brats a Huelva, ha 
estat Maria Dolores 
Jiménez a l’aconse-
guir quatre medalles 
d’or, dues millors 
marques dels campi-
oants  

PPPaaauuulllaaa   

RRRaaaüüülll   
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en perxa (3,20m). Júlia Quevedo, 
quarta en triple (11,05m) i sisena en 
200 metres (26.49). Alexandra 
Fernández, cinquena en alçada 
(1,50m). Mireia Via, sisena en 800 
metres (2.26.30). Ferran Camps, desè 
en 5000 metres (18.04.78). 
Eln la categoria júnior Paula R. Sala, 
campiona en 100 metres llisos (12.61) 
i tercera en 100 tanques (14.73). 
Mònica Clemente, campiona en perxa 
(3,55m) i segona en triple (11,29m). 
Lorena Cubillas, segona en 5000 
metres (19.49.41), Benito Sintes, 
tercer en 100 metres (11.41) i quart 
en 110 tanques (15.41). Laura Costa, 
quarta en disc (28,99m) i sisena en 
pes (9,07m). Sarah Strauss, cinquena 
en alçada (1,53m). Roger Molist, 
cinquè en martell (46,12m). Els promesa van fer això, 
Laura Clemente va quedar subcampiona de Catalunya 
en perxa amb millor marca personal (3,70m). Laura del 
Paso, campiona en 400 tanques amb 1.06.63. Ricard 
Clemente, campió en llargada amb 6.79 metres, segon 
en perxa (4,55m), quart en alçada (1,84) i cinquè en 
110t (16.23). Marc Valero, segon en 400 tanques 
(54.14). Aniria Mata, quarta en 800 metres (2.22.34). 

Jordi Solernou, vuitè en 100 metres 
(11.53). 
Mentre, els campionats de Catalunya 
cadets, que s’havien suspès a causa de 
pluja a Vic, es van celebrar aquest 
mateix dia, a Lloret, a la tarda on es 
van aconguir aquests resultats, Toni 
Baños segon en 1500m obstacles 

AAArrrnnnaaauuu   RRRooovvviiirrraaa   
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(4.40.12). David Martín, segon en 
martell (44,64m). Toni Guitó, quart 
en 5 kms marxa (26.38.93 mmC. 
Maria González, cinquena en 300 
metres (42.91). Laura Farrés, 
cinquena en 300 tanques (49.38), 
Ariadna Garcia, setena en alçada 
(1,44m), Anna Feliu, setena en 
triple (10,49m). Gemma Martín, 
setena en 3000 metres (11.51.27). 
Gerard Mesas, novè en triple 
(11,93m) i Laura Colell, desena en 
1500 obstacles (5.58.40). 
Un extraordinari Oussama Chouati, 
dissabte dia 21 de juny a la tarda, a 
la Reunió Internacional Villa de 
Bilbao, participa en els 3000 
obstacles i fa uns sensacional 
8.55.69. La cursa va estar guanyada 
pel kenyà Hillary Kemboy amb 
8.22.26.D’altra banda, Núria Tió va 
córrer els 800 metres marcant uns 
bons 2.09.40. 
Marc Ballús, va ocupar la segona 
posició absoluta en la quarta edició 
de 5 kms de La Canonja (16.23). 
Campionats d’Espanya cadets. David Martín va ser setè 

en la final de martell (45,25m). 
Judit Sellarés també setena en 
perxa (2.82m). Mar Arixo quinzena 
en perxa. Eva Muñoz, cinquena en 
3000 metres marxa (16.26.26), 
mentre que Toni Guitó va estar 
desqualificat en els 5000 metres 
marxa. 
30.6.- Els equips veterans van fer 
una gran actuació, les dones van 
ser campiones i els homes van ser 
subcampions en el campionat de 
Catalunya de clubs màster. 
La classificació final de l’encontre 
femení va ser aquest: Avinent 
Manresa 56p, Lleida UA 49, 
Barcelona Atletisme 47,5, Pratenc 
AA 41,5, CA Tarragona 24, CA 
Igualada 22, Cornellà At. 21 i CA 
Nou Barris 18. 
En la classificació final de l’en-
contre es van reunir dotze equips 
catalans amb aquests resultats: 
Pratenc AA 150,5, Avinent Manresa 
110, CE Universitari de Barcelona 
102,5, Barcelona Atletisme 98, JA 

Sabadell 96, CA Laietània de Mataró 87... 

Oussama  
Chouati va fer 
els 3000 obsta-
cles en  

8.55.69. 
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5.7.- Campionats d’Espanya júnior i promesa, disputats 
a Castelló i Durango i en total els representants del 
CAM van aconseguir, una medalla d’or, una de plata i 
dues de bronze, a més de tres llocs de finalistes. 
A Castelló a l’estadi del Campus Universitari Jaume I, 
van competir els júniors, en la qual Núria Tió es va 
proclamar amb molta autoritat campiona estatal en 

800 metres repetint el 
títol aconseguit fa un 
any en aquest mateix 
escenari. La cursaa va 
ser tàctica, iniciant la 
lluita per el en els 
darrers dos cents me-
tres, on Tió va fer valer 
la seva velocitat final 
per imposar-se amb un 
temps 2.09.73. 
Paula R. Sala, va fer-se 
amb la medalla de plata 
en els 100 tanques. En 
eliminatòries s’havia 
imposat amb un temps 
de 14.39, que és nou 
rècord absolut del 
CAM. En semifinals se-
gona de la sèrie amb 
14.48 i en la final  va 

fer-se amb el subcampionat millorant altre vegada el 
rècord manresà (14.36). Mòniva Clemente, medalla de 
bronze en triple salt (11,46m) i quarta en perxa (3,30 
m). Benito Sintes, quart la s/f (15.38) i quinzè en total. 
A Durango, la millor manresana va ser Meritxell Soler, 
tercera en els 5000 metres (17.25.17).  Ricard Clemente  

NNNúúúrrriiiaaa   TTTiiióóó,,,   

cccaaammmpppiiiooonnnaaa   

ddd’’’EEEssspppaaannnyyyaaa   

jjjúúúnnniiiooorrr   dddeee   888000000   

mmmeeetttrrreeesss,,,   aaammmbbb   

eeelll   ssseeeuuu   eeennntttrrreee---

nnnaaadddooorrr   JJJoooaaannn   

LLLllleeeooonnnaaarrrttt...   
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sisè en perxa (4,40m). Laura Clemente setena en 
aquesta mateixa prova (3,35m). Aníria Mata, novena en 
semifinals de 1500 metres (4.57.23). Marc Valero, 
tercer en  semifinals de 400 tanques (54.28). 
Sylvain Quevre va ser el guanyador de la Gavà Nit Run 
que es va fer en un recorregut de cinc kms. L’atleta 

francès domiciliat a 
Manresa es va im-
posar a l’esprint fi-
nal, amb un temps 
de 16.02, a només 
un segon del segon 
del segon classificat, 
el barceloní Javier 
Aznar i tercer un 
altre corredor de 
l’Avinent, Salvador 
Ciurana amb 16.05.  
  

NNNaaajjjwwwaaa   CCChhhoooaaatttiii   iii   

MMMeeerrriiitttxxxeeellllll   SSSooollleeerrr,,,   eeennn   

uuunnnaaa   cccuuurrrsssaaa   dddeee   

fffooonnnsss...   
   

SSSyyylllvvvaaaiiinnn   QQQuuueeevvvrrreee,,,   

aaarrrrrriiibbbaaa   ppprrriiimmmeeerrr   aaa   lllaaa   

mmmeeetttaaa...   
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12.6.- Les veteranes van aconseguir el sub-
campionat estatal de clubs disputat a Duran-
go i només les va separar d’un punt de les 
vencedors, el Lleida UA. 
Tot i alguna baixa, l’equip va lluitar al màxim 
fins a la darrera prova del programa. Sent 
aquesta la classificació per equips: 1 Lleida 
48p, A vinent Manresa 47, Durango Kirol Tal-
dea 46, Barcelona Atletisme 44, Lynze Parla 
de Madrid 29, CEA Tenerife 27, Pratenc AA 
26, At. Alcorcón 18. 
Individualment els resultats van ser aquests: 
100 metres, 6 Mercè Bes 14.12 
200 metres, 2 Eulàlia Torrescasana 27.48 
400 metres, 3 Carme Bes 1.07.22 
800 metres, 1 Manela Martínez 2.46.99 
1500 metres, 2 M. Dolores Jiménez 4.50.72 
Llargada, 7 Elisabet Duocastella 2,42 
Pes, 1 Lurdes Rossinyol 9,62 
4x100 metres, 2 Avinent CAM 55.37 (Mercè 
Bes, Carme Bes, M. Dolores Jiménez i Eulàlia 
Torrescasana).   
 

LLLeeesss   vvveeettteeerrraaannneeesss   dddeee   
lll’’’AAAvvviiinnneeennnttt,,,   
sssuuubbbcccaaammmpppiiiooonnneeesss   eeessstttaaatttaaalllsss   
pppeeerrr   cccllluuubbbsss   

MMMàààsssttteeerrrsss   dddeee   ppplllaaatttaaa.........   
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15.7.- El quartet femení de relleus 4x400 metres format 
per Eulàlia Torrescasana, Alba Gallardo, Marina Petkova 
i Núria Tió, van guanyar la medalla de bronze en el 
campionat de Catalunya celebrat a Mataró. Van fer el 
rècord de l’Avinent CAM amb un temps de 3.51.85. 
Mentre, Núria Tió en el Míting Internacional de Mataró 
va fer un nou rècord absolut de l’entitat, en fer els 800 

metres un temps de 2.07.03, 
millorant la seva pròpia marca en 77 
centèsimes (2.07.81, fets el juny 
d’aquesta temporada). Amb aquest, 
registre Tió se situa en el desè lloc 
del rànquing estatal absolut. 
17.7.- L’estadi d’El Congost va viure 
un sisè Memorial Julio Álvarez de 
gran nivell.  
Berta Castells (VTiM), va llançar el 
martell a 69,33 metres, que millor 
marca espanyola de l’any i alhora fa 
la mínima per l’Europeu de Zurich. 
José Javier Ortega (FCB) va ser el 
guayador en pes en llançar la bola a 
17,80 metres. 
El júnior Miquel Alberto Blanco 

TTTooorrrrrreeessscccaaasssaaannnaaa,,,   GGGaaallllllaaarrrdddooo,,,   PPPeeetttkkkooovvvaaa   iii   TTTiiióóó,,,   sssuuupppeeerrreeennn   eeelll   

rrrèèècccooorrrddd   dddeeelll   CCCAAAMMM   dddeee   444xxx444000000   mmmeeetttrrreeesss   (((333...555111...888555)))   

BBBeeerrrtttaaa   CCCaaasssttteeellllllsss...    
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(FCB), va allunyar el martell a 74,94 metres, que 
representen nou rècord de Catalunya júnior de 
l’especialitat, alhora millor marca estatal júnior de la 
temporada. 
Jordi Sánchez (FCB) es va i mposar en el llançament de 
javelina amb uns destacats 72,99. Haja Gerewu (FCB) es 
va imposar en disc (48,08 metres). Val a descar a Sergio 
Guijo (Simply Scorpio) a l’imposar-se en el martell 
masculí amb la seva millor marca personal (63,04m). 
19/29.7.- Emília del Hoyo va quedar campiona estatal 
juvenil, en la combinada (hep-
tatló) que es va celebrar a 
Valladolid. A més la representació 
manresana va aconseguir dues 
posicions de finalista (vuit 
primers) i aquesta medalla d’or. 
Del Hoyo va gratar els 5000 punts 
(4994p), a més de cent punts de 
la segona classificada. La seva 
actuació va ser així: 14.35 en 100 
tanques, 1,61 en alçada, 12,67 en 
pes, 26.39 en 200 metres 5,49m 
en llargada, 26,86 en javelina i 
2.26.68 en els 800 metres. 
Tant mateix, Júlia Quevedo va ser 
sisena en triple (11,52m) i va 
participar en les elimitòries de 

200 metres (26.29). Sara Flores, sisena a la final de 
perxa, superant el llistó a 3,25. Sergi Cabezón, desè en 
pes (13,10m). Arnau Rovira, tercer en semifinals 
(catorzè a la final) amb 51.25. Marwan El Fadili, sisè en 
semifinals de 1500 metres amb 4.08.82 (17è en final). 
Najwa Chouati, sisena en semifinal de 1500 metres 
(4.56.45) i dissetena en total. Hector Martín tercer en la 
seva eliminatòria (11.44) i vuité en semifinal (11.45) i 
divuitè de tots els participants, també va participar en 
els 200 metres marcant un crono de 22.99 en sèries. 

EEEmmmíííllliiiaaa   dddeeelll   HHHoooyyyooo,,,   cccaaammmpppiiiooonnnaaa   

ddd’’’EEEssspppaaannnyyyaaa   eeennn   lllaaa   cccooommmbbbiiinnnaaadddaaa   

jjjuuuvvveeennniiilll. 
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