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EMÍLIA DEL HOYO,
internacional amb
l’equip estatal.
ELENA CONGOST,
fa el rècord del món
Paralímpic de
10.000 metres
(38.08.22).
LOLES VIVES,
campiona europea
W35 en el salt de
llargada (4,74m).

Biografies de Rosalia Rogé i
Alba Martí.
Les veteranes campiones de
Catalunya i Espanya.
Paula R. Sala, subcampiona
de Catalunya absoluta.
Bronze estatal promesa pels
germans Clemente.
Estefania Sebastian, participa
a l’Europeu de pista coberta.
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Figures llegendaries…
Rosalia Rogé i Graell
Manresa, 1959 – Entrenador Josep Ribas Jordana

Millors actuacions:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Novena en 1500m en Cts d’Espanya absolut. Madrid
el 1970.
Vuitena en 1500m en Cts. Espanya absoluts. Madrid
el 1971.
Vint-i-dues en, Ct. d’Espanya de cros. Granollers,
1972.
Tercera Ct. d’Espanya absolut PC en 800 metres. Madrid, el 1973.
Ct. d’Espanya de cros per clubs, vuitena amb l’equp
manresà i 24ª individual. Laredo 1973.
Segona amb l’equip manresà de relleus 4x400 metres, Cts. d’Espanya absoluts. Barcelona 1974.
Campiona d’Espanya Sindical, en 400 i 800m.
Madrid 1972.
Tercera d’Espanya Ct. Sindical, en 400 metres.
València 1973.
Tercera d’Espanya Ct.Sindical, en 400 i setena
en 800 metres. Madrid 1974.
Segona individual i per equips, en campionat
de Catalunya de cros. Manresa 1969.
Segona en Ct. de Catalunya en 800 metres, Eld1969.
Tercera en Ct. de Catalunya en 400 metres, el 1971.
Tercera en Ct. de de Catalunya en 400 metres, 1972.
Canpiona en Ct. de Catalunya en 4x400 metres, el
1972.
Campiona de Catalunya en 800 metres PC, el 1973.
Subcampiona de Catalunya en relleus 4x400m, el
1973.
Campiona de Catalunya en relleus 4x400m, el 1974.

Millors marques personals:
400 metres
800 metres
1500 metres

1.01.4
2.21.4
5.00.8

el 1971
el 1974
el 1971

P
Prriim
meerr een
nccoon
nttrree C
Ca
atta
allu
un
nyya
a//M
Ma
ad
drriid
d,,
a
a ll’’eesstta
ad
dii d
d’’E
Ell C
Coon
ng
goosstt,, ll’’1111 d
dee m
ma
aiig
gd
dee
119
7
972
2..
R
o
s
a
l
i
a
R
o
g
é
(
s
e
g
o
n
a
d
e
l
’
e
s
q
u
e
r
r
a
Rosalia Rogé (segona de l’esquerra))
d
doorrssa
all 3
34
47
7,, vva
a ffoorrm
ma
att p
pa
arrtt d
dee ll’’eeq
qu
uiip
p
cca
t
a
l
à
d
e
r
e
l
l
e
u
s
4
x
4
0
0
m
e
t
r
e
s
j
u
n
atalà de relleus 4x400 metres juntt
a
m
amb
bR
Reem
meeii G
Giill ((3
36
67
7)),, C
Ca
arrm
mee G
Góóm
meezz
((n
noo ssee llii vveeu
u)) ii P
Piilla
arr F
Frreeiix
xa
ass ((3
34
46
6))..
Pág. 3

Alba Martí, participa
a la Lliga Catalana el
1986 en la prova de 100
tanques, on va aconseguir fer una millor
marca de 16.2.
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Competicions…
04.01.- En 35è Cros de Vic en
manresans van viure una excel·lent jornada amb cinc podis en les distintes categories. Val a destacar el triomf de Najwa Chouati en la
prova júnior, quarta posició
de l’Ikram Azaf que confirma
la seva millora i bon estat de
forma. En aquesta mateixa
categira sisena posició de
Lorena Cubillas.
En categoria cadet, Toni Baños és segon i, entre les noies,
Júlia Dalmau quarta. Mercè
Pradell setena. En juvenils, val
a destacar la novena posició
d’Arnau López i l’actuació del
debut Pere Canañes. En la
màxima categoria Mireia Via
va tenir bones sensacions
encapçalant la representació
juvenil CAM, que aspira a estar present a l’estatal de cros
de clubs, juntament amb Eva
Muñoz,

Najwa Chouati.
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5.01.- Aquest matí, la Presidenta del CAM, Mercè Rosich, amb la capitana de
Divisió d’Honor, Eulàlia Torrescasana, l’atleta i monitora de la categoria benjamí
de l’entitat, Alba Gallardo,
han lliurat les joguines noves que el pares i mares han
fet arribar a l’entitat en
suport de la Campanya de
Joguines promoguda per
Creu Roja a fi de que cap
nen quedi sense joguines en
aquesta nit de Reis.

Laua Colell i Gemma Martín.
En veterans, triomf de
Ramon Camps en la seva
categoria, i brillants segones posicions d’Oscar
Cols (segon) i Ramon
Buscart tercer en la prova
Open. Javier Martínez
quart.
La Real Federació Espanyola d’Atletisme (RFEA)
va fer públlic que confirma que el 2014 ha estat
la millor temporda en 59
anys d’història.
L’Avinent Manresa ha
estat el 13è millor club de
l’estat aquest 2014 amb
un total de 5638 punts
entre els 473 clus classificats, superant la 16a posició aconseguida el
2013.
19-01.- 54è. Cros de Sant
Sebastià que es disputa

Alba Gallardo, Txell Soler, Dolores Jiménez, Marina Petkova, Aníria Mata i Ester Guerrero,
quartes al català absolut de cros curt.
en el Parc Catalunya de Sabadell, l’equip sènior femení de cros curt de l’Avinent Manresa va aconseguir classificar-se per a l’estatal que se celebrarà en
primer de març a Càceres, en ser quartes en el
campionat català. La cursa que constava de 3600
metres, va estar dominada per Marta Galimany
(FCB). Per clubs va guanyar el Montornès (25), seguit del Barça (36), AA Catalunya (45) i Avinent
Manresa (53).
A nivell individual Marina Petkova va ser sisena,
Ester Guerrero 14a, Meritxell Soler 15a, Dolores
Jiménez la 23a.
En homes l’Avinent CAM es va classificar en setena
posició i, a nivell individual, el millor va ser Sergi
Rodríguez en la 22a posoció. La resta de l’equip va
ser Savador Ciurana 35è, Oriol Sellarès 37è, Ramon
Camps 48è, Gerard Olivares 54è i Jordi Jorba 60è.
A més a més, els atletes del CAM van aconseguir set
podis més Laura Colell segona en juvenils, Gerard
Cabrera segon en benjamins. Mercè Pradell tercera
en cadets, Berta Eslava tercera en alevins i Bethlehem Manzano, tercera. Per equips, tant els alevins
com infantils van guanyar.
En la 37a Cursa del Barri de Sant Antoni, sobre un
circuit urbà de 10 kms, David Martínes va aconseguir el tercer lloc absolut amb un registre de 30.28.
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A més a més Ferran Camps (36.36), Agustí Codina
(36.57), Pau Cabañes (38.00) i Dario Beksic (39.26).
A la 116a Mitja Marató de Mataró, Just Sociats va
acabar la prova de cinquena posició amb un temps
de 1.10.12, mentre Marta Busquets (w45) era segona amb 1.31.03.
23.01.- Jornada final del 8è Campionat d’Atletisme
1r d’ESO IES Querpus a Sant Joan de Vilatorrada, el
CAM dóna en tret de sortida a la 9a temporada de
promoció d’atletisme en els centres de secundària
de Manresa i Comarca.
La final es disputar amb molta intensitat per part de
tots els joves finalistes, destacant el registre de Carla López en la final de llargada a peus junts.
Aquest mateix divendres l’Avinent CAM celebra la
Nit de Campions-Sopar de Germanor, essent elegits
millor atletes de la temporada 2014 Oussama Chouati
i Núria Tió, també es van
reconèixer els socis que
porten més 50 anys a l’enChouati i Tió.
titat.
24/25.01.- Carme Robles va guanyar el GP de Viladecans de marxa, en categoria de veterans W40
sobre una distància de 5 kms (26.59). David Cervelló
primer en M35 sobre aquesta mateixa distància
(27.06) i Eva Muñoz, quarta en juvenils i la va fer els

Emília Del Hoyo, va participar en una trobada internacional de combinades promesa i júnior que es
va celebrar a la localitat francesa de Nogent Sur Olse entre les seleccions de França, Gran Bretanya i
Espanya. Del Hoyo va quedar sisena i va ser la millor representant del combinat estatal amb un total
de 4665 punts. Va fer aquests registres: 8.97 en 60 tanques, 1,61 en alçada, 9.83 en pes, 5,73 en
llargada i 2.28.33 en 800 metres.

5 kms en 27.16. D’altra banda el cadet Ton Guitó, va
(27.06) i Eva Muñoz, quarta en juvenils i la fer en els
5 kms en 27.16. D’altra banda el cadet Ton Guitó,
tercer en els 3 kms cadets (15.30). A l’estadi de Serrahima, a Barcelona, es va celebrar el Critèrium de
Llançaments d’Hivern, on el cadet David Martín va
fer un excel·lent registre de 57,12 metres en
l’especialitat de martell, que és millor marca del
CAM en la seva categoria i una de les millors marques estatals d’aquesta temporada.
Campionats de Catalunya promesa PC. Laura Clemente va fer-se amb or en la prova de salt de perxa
i es va enfilar fins 3,40 metres. Laura del Paso va
guanyar el bronze en la final de 60 tanques (9.59).
Ricard Clemente quarta en perxa (4,50) i Jodi SolerPág. 7

nau va ocupar la cinquena
plaça en la final de 60 metres
(7.12).
Paral·lelament es van celebrar
els campionats catalans absoluts de 3000 metres, en què
Ester Guerrero va ocupar la
novena plaça (10.20.51).
Sergi Rodríguez va ocupar la
segona plaça els 10 kms ruta
de Vilafranca amb un temps
de 32.30. A més Ramon Camps
(33.49), Oriol Sellarés (34.17),
Ramon Buscart (38.58) i Gemma Martín (46.16).
A la quarta jornada del Trofeu
Sabadell de promoció de pista
coberta, l’Avinent guanya dues
medalles, Bethlem Manzano
va guanyar els 1000 metres
amb 3.23.50, mentre l’altre
infantil, Eric Molina, en triple
és tercer en fer 9.97 metres.
L’aleví Jan Díaz iguala la millor
marca en alçada (1,20m),
també fa el mateix en alçada
Cluadia Galán.
VXXII Cros Juan Muguerza,
disputat a Elgibar sobre un
enfangat circuit. Toni Baños
queda segon en cadets. Najwa
Chouati hi participa en la prova internacional júnior
sent cinquena, sobre un recorregut de 4538 metres.
Va ser tercera atleta estatal amb lluita amb atletes
italianes i belgues.
01.02.- Just Sociats es va proclamar subcampió del
món de recates de neu, que es va celebrar al Qyebec.
Sobre un recorregut de 10 kms que suposaven quatre voltes en un circuit de 2,05 kms pels carrers de
Quevec City, la cursa ha estat prou entretinguda
amb una primera part en que el francès Sthephane
Ricard (favorit pel títol) va imposar un fort ritme.
Sociats sempre va mantenir l’espectativa per tal de
veure com anava desenvolupant la prova. Va ser a
la tercera volta quan Sociats ha marxat sol, fins que
a falta de 500 metres va ser superat pel canadenc

se a la final amb 7.69 (iguala la millor marca
del CAM). En semifinals havia fet 7.71.
Dolors Vives campiona veterana W55 de la
Comunitat de Madrid disputat en el mòdul
CSD. Vives va marcar uns destacats 8.49 en
els 60 metres.
Mentre, Maria Dolores Jiménez Guardeño va
pujar tres vegades al podi en ser campiona
en 200, 400 i 800 metres W45 dels campionats d’Andalussia per a veterans que es van
disputar a Antequera.
Carme Robles va aconseguir la tercera plaça
absoluta en el 24è Ciutat de Badalona de
marxa. Robles va fer uns destacats 26.31 en 5
kms.
David Cervelló, en veterans es va situar tercer fent els 5 kms en 21.32.
Núria Ballarín, va guanyar els 2 kms alevins
amb 11.44, supera la millor marca i Pol Guiral
va quedar sisè en alevins sobre un recorregut
de 2 kms (13.61).
Cinquena jornada del Trofeu de Sabadell de
promoció en pista coberta, val a dir que la
infantil Meritxell Lladó va superar el llistó a
2,40 en el salt de perxa.

Les veteranes campiones de Catalunya.
Maxime Leboeuf. Els resultats van ser aquests: Lebouf va fer un temps de 46.40.55, Sociats 46.58.98,
Joel Bourgeois (CAN) 47.10. 10, i el francès Sthephane Ricard 48.48.51.
Aquest diumenge els atletes de l’Avinent CAM, als
campionats de Catalunya de cros cadets i veterans a
Caldes de Maravella, van tenir una destacada actuació en aconseguir cinc podis.
Toni Baños va assolir el subcampionat cadet, en la
mateixa cursa Ton Guitó el 40è i Eric Jané 62è. En
l’apartat femení, Júlia Dalmau va ésser vuitena, i les
seves companyes d’equip Mercè Gràcia 25a i Anna
Gassó 32a.
Per la seva part, el veterà Ramon Camps va aconseguir el subcampionat en categoria M45 i Josep Comas tercer en M60. Per equips l’Avinent CAM va ser
segon.
Paula Sevilla a Puerto Llano, va ser campiona absoluta de Castella la Manxa en 60 metres, a l’imposarEva Muñoz.
Pág. 8

8-2.- L’equip veterà fe09.02.- Paula Paül es promení de l’Avinent Manreclamar subcampiona de
sa novament torna a
Catalunya absoluta de 60
guanyar el Campionat de
tanques en pista coberta
Catalunya i d’Espanya en
al pavelló d’Esports de
pista coberta, aquesta
Sabadell. Oaula va fer
formació manresana ha
l’excel·lent temps de 8.75
sumat dinou títols, tres
que a més d’otorgar-li la
subcampionats i un bronmedalla de plata va fer la
ze. Ha estat present en el
millor marca absoluta de
podi en els 23 campionat
l’entitat. En semifinals hadisputats, i ara torna provia marcat 8.83.
clamar-se campiona de
A més a més, les gerCatalunya de clubs. Sent
manes Clemente (Laura i
aquesta la classificació
Mònica) van obtenir el
final: Avinent Manresa
bronze en fer ambdues
41p, Barcelona Atletisuna idèntica actuació en la
me 39, Lleida UA 35, Prafinal de salt de perxa, sent
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ris 18, CA Tarragona 14.
perar el llistó situat a 3,65
En categoria masculina,
metres. Ricard Clemente,
la formació manresana, que va disputar un bon
cinquè en aquesta mateixa disciplina a l’enfilar-se a
campionat, va ocupar la sisena posició d’entre 13
4,65 metres, Jordi Solernou cinquè en els 60 metres
clubs participants.
amb 7.15, l’andorrana Estefania Sebastián, setena
Eva Muñoz va fer-se, a Igualada, amb el campionat
amb 7.93 (7.91 sf) i Anna Circuns, setena al salt de
de Catalunya juvenil sobre una distància de 10 kms
llargada amb 5,19m. També Benet Sintes en semifide ruta aconseguint un temps de 54.05.
nals de 60 tanques va fer 8.93 i onzè lloc per Laura
Per altre banda Carme Robles s’ha proclamant subCosta en la final de llançament de pes (8,99m).
campiona de Catalunya W45 sobre 5 Kms amb
El fons de l’Avinent es va lluir en el Campionat de
25.56.
Catalunya de cros individual que es va disputar a

Paula Raül,
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Salvador Ciurana (711), Ramon Camps (706) Gerard Olivares (707).

Mataró en aconseguir sis podis, dos individuals i per
equips.
En júnior femení Najwa Chouati, es va imposar amb
autoritat i va ser campiona. Onzena posició de Júlia
Gonfaus, 14a Ikram Azraf, 15a Lorena Cubillas i van
el campionat de Catalunya júnior per equips.
En juvenil femení, també van ser campiones per
equips gràcies a aquestes bones actuacions: Mireia
Via 14a, Laura Colell 16a i Gemma Martín 17a. En
nois l’Avinent CAM va quedar setè, amb Arnau Pérez 27è, Mohammed El Kharraz 39è, Pau Cabañes
38è i Oriol Rodríguez 49è.

En la cursa sènior masculí van ser
cinquens per equips d’entre 17
clubs classificats. Just Sociats 20è,
Sergi Rodríguez 34è, Salvador Ciurana 43è, Guillem Simonet 45è,
Ramon Camps 54è, Oriol Sellarés
58è, Gerard Olivares 65è i Jordi Arola 97è. En dones sènior, Ester Guerrero va ocupar la 15a posició. En
júnior masculí, Ferran Camps el 34è.
La infantil Bethelem Manzano va ser
subcampiona de Catalunya, Judit
Martínez 50a i Judit Fíguls 51a, i les manresanes van
destacar en quedar cinquenes per equips. Els nois
van aconseguir el subcampionat amb Miqui Riera 9è
Biel Díaz 27è i Marc Fernández 30è.
L’equip benjamí masculí va guanyar el bronze, amb
Gerard Cabrera 16è, Jan Pol Catot 27è, Elias Manzano 35è. Les noies van ser quartes per equips, amb
Martina Ruiz 16a, Mar Santanach 18a i Queralt Vallbona 25a.
En aleví noies cinquenes amb Mireia Sanllehí 16a,
Berta Eslava 21a i Aina Trapé 47a. Els nois desens
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amb Jan Díaz 45è, Joan Navarro 63è, i Adrià García
68è.
Campionat de Catalunya de marxa en ruta per
equips i individual, que han tingut lloc a Igualada.
A nivell d’equips el CAM ha situat dos conjunts
campions de Catalunya a càrrec de l’infantil masculí
i benjamí masculí. Les components de l’equip benjamí femení han estat subcampiones. Mentre la
formació infantil femení merescudament va ser
quart i l’aleví masculí sisè.
Individualment Lluc Jané, que va pujar al tercer del
podi en la prova benjamí va fer el quilòmetre en
5.26. Núria Ballarín, aleví, va quedar-se a les portes
del podi entrant a la meta en quarta posició i va fer
els 2 kms en 11.00.
Nova millor marca de Claudia Galán, en el salt
d’alçada amb 1,30 metres i bon registre de l’infantil
Pau Santanach en el llançament de pes (9,65m), en
la sisena jornada del Trofeu de promoció PC.
13.02.- Meritxell Soler va rebaixar el seu rècord absolut de Catalunya de 5000 metres PC en el complex esportiu de Sandfor-Jackarabbit Atletic Complex de la South Dakota State Universiti. Soler va ser
novena i va aturar el crono en un bons 17.41.33. El
primer de març a Bemidji (USA) ja havia fet
17.45.76.
15.02.- Quatre títols manresans en els campionats
de Catalunya júnior pista coberta, disputats al Pavelló d’Esports de Sabadell.
Paula Raül en 60 tanques (8.73, 8.72 sf), Emília del
Hoyo en llargada amb uns formidables 5,94m que

són millor marca absoluta del CAM, ella mateixa
guanya un bronze en pes (10,67m) i un altre en 60
tanques, Mònica Clemente en perxa (3,70m), Najwa
Chouati en 3000 metres 10.2104 i Sergi Cabezón en
pes (14,63m) van ser campions de Catalunya. Júlia
Quevedo segona en triple (11,05m).
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Txell Soler.

Les veteranes victorioses
Les veteranes de l’Avinent
al velòdrem Lluïs Puig de
València van aconseguir el
seu novè t´toñ a l’estatal de
clubs (7 a l’aire lliure 2 en
pista coberta), a l’imposarse amb molta autoritat la III
Copa de clubs veterans.
Tot i la baixa, per lesió a
darrera hora, de Dolores
Jiménez, l’equip manresà va
saber imposar-se amb una
evident superioritat.
Sent aquesta la classificació
final: Avinent CAM 65p,
Barcelona Atletisme 59,
Lleida UA 50, Durango Kirol
49, Catarroja UE, 40, Ardillas el Escorial 34, Linze Parta 29 i Grupo Oasis Tres
Cantos 29.

Amb aquests resultats: Loles Vives, primera en 60
metres (8.38). Sílvia Cortés, primera en els 200 metres (28.62). Àngela López, segona en 400 metres
(1.07.47). Eulàlia Torrescasana, segona en els 800
metres (2.25.85), Manuela Martínez, segona en els
1500 metres (5.35.87), Angela López, segona en 60
tanques (9.45). Mercè Bes, sisena en alçada (1,33).
Ester Maruny, quarta en llargada (4,07), Lurdes
Rossinyol primera en pes (9,90) i Loles Vives, Carme
Bes, Sílvia Cortés i Eulàlia Torrescasana, primeres en
els relleus 4x200 (1.54.92).
Bronze pels germans Clemente a l’estatal promesa de perxa, en el campionats d’Espanya de pista coberta que es van
celebrar a Antequera.
En la jornada matinal de
dissabte, Ricard Clemente
va guanyar la medalla de
bronze en superar el llistó
per sobre dels 4,60 metres. En jornada de tarda,
la seva germana Laura
Clemente, també va aconRicard i Laura Clemente.
seguir el bronze superant
el llistó per sobre de 3,80
Pág. 12
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metres i va suposar la millor
marca absoluta de l’entitat
en pista coberta i mínima
per participaren el campionat estatal absolut.
Per altra banda val a destacar a Anne Suso, sisena en la
final de 800 metres, amb
2.19.92 (2.18.50 sf).
Eva Muñoz es va proclamar
subcampiona de Catalunya
juvenil de 3000 metres
marxa en pista coberta a
Sabadell. Muñoz va uns
excl·lents 14.59.56, que és
millor del CAM i participarà
en el campionat estatal
juvenil de marxa en ruta
sobre una distància de 10
kms.
Laura Clemente, Paula R. Sala, Paula Sevilla i Marina Petkova.
En l’Edreams Mitja Marató
de Barcelona, la paralímpica
Elena Congost, va debutar
en la distància marcant un
A Sabadell va tenir lloc el campionat infantil de
temps d’1h.23.33, que significa rècord Paralímpic
clubs PC amb dos excel·lents resultats, l’equip
Mundial, i que s’acosta més al seu objectiu de
femení va ser campió de Catalunya i el masculí
debutar a la Marató de Londres i buscar la mínima
tercer.
exigida per poder participar als Jocs Paralímpics de
Rio 2016.
En el 51è campionat d’Espanya absolut PC, que es
A més, Gerard Olivares (53 amb 1.1.2.43), Ramon
va disputar a Atequera, el CAM va aconseguir dues
Camps (70 amb 1.13.59), Marius Terré (123 amb
posicions de finalista i dues millors marques
1.15.39) i Abel Àvila (137 amb 1.16.03).
personals.
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Àngel Garcia i el seu deixeble David Martín.
Jordi Jorba.
Manela Martínez i Marta
Busquets.
Paula R. Sala va debutar en l’absolut PC va ser
sisena en una final de 60 tanques amb 8.71 (en s/f
8.69, que és millor marca local).
Laura Clemente amb la perxa es va
enfilar fins 3,85 metres, es setena i
alhora fa la millor marca CAM de tots
els temps en pista coberta. Paula
Sevilla, corre els 60 metres i estableix
la millor marca absoluta amb uns bons
7.87, a més en els 200 metres marca
un temps de 25.27, també és millor
registre en la història del CAM. Marina
Petkova, corre els 1500 metres amb
4.41.64.
23-2.- Al Campionat Català de pista
coberta de veterans, els manresans
van aconseguir 15 medalles (6 d’or, 4 plata i 5 de
bronze).
Sent Jordi Jorba campió català M40 en 800m
(2.10.22) i 1500 metres (4.24.25). Destacada
actuació d’Àngel García en el llançament de pes
M60 (5 quilos) amb uns distància d’11,88 metres.
Així com Raúl Sánchez, campió també en pes M80
amb una tirada de 8.90 metres. Jordi Lladó M45, es
va enfilar amb la perxa a 3,70 metres, mentre
Montserrat Prat, campiona també en perxa W45 en
superar el llistó a 2,70 metres.
Subcampions, David Cevelló M35 en 3 kms marxa
(15.14.91), a l’igual que Carme Robles W40 i

Elisabet Duocastella W45, amb 15.41.12 i 21.17.90.
Josep Comas, plata en 1500m i bronze en 400
metres M65. Javier Martínez bronze en 1500
metres M50 amb uns destacats 4.38.73. Josep
Perramon, bronze en 400 i en 60 metres M70.
Francesc Ferrer M65 tercer en 60 metres.
A més David Díaz, cinquè en 60 metres M40 (7.72) i
quart en 200 (25.06). Josep Quvedo, quart en 3000
metres M60.
Dues veteranes de l’Avinent CAM, Marta Busquets
W45 (3.12.49 i Manuela Martínez W55 (3.19.57)
van guanyar en les diferents categories en la Zurich
Maratón de Sevilla.
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M
Meerriittxxeelll SSoolleerr tteerrcceerraa..
27.02.- Soler, defensant
els colors de l’Augutana
College, va ser tercera
amb un extraordinari
registre de 17.15.39 en
els 5000 metres. Que
alhora guanyava la medalla de bronze, doncs signifiquen nou rècord de
Catalunya absolut en
pista coberta.

En la fase prèvia dels
Campionats de Catalunya PC, quatre
equips de L’Avinent
CAM es van classificat per la final de
relleus 4x200 metres. Cal dir que
l’equip cadet masculí va ser segon en
sèries i van aconseguir la millor marca
amb un temps de
1.38.41 (Llumà, Torra, Benabdelkrim i
Els manresans presents en el 50è campionat estatal de clubs.
Mesas).
En el Trofeu de Sabadell PC de promoMireia Via (61), Laura Colell (94) i Gemma Martín
ció, els nois de l’Avinent guanyen vint-i-dues meda(109). Mentre l’equip sènior femení finalitzava en la
lles (11 d’or, 7 de plata i 4 bronzes).
dissetena posició de trenta-quatre classificats. Les
01-03.- En el 50è campionat d’Espanya de cros de
manresanes van entrar per aquest ordre. Ester
clubs, que es va disputar a Càceres sobre el circuit El
Guerrero (49), Aniria Mata (58), Alba Gallardo (69),
Cuartillo, l’equip júnior femení compost per Najwa
Marina Petkova, va tenir problemes físics i només
Chouati (4), Lorena Cubillas (25) i Júlia Gonfaus (37),
va poder entrar la 129a i Dolores Jiménez (135).
van ocupar la quarta posició de dotze equips classiA la cursa “gran” els manresans en van col·locar en
ficats. Les cadets van onzenes amb Júlia Dalmau
24a posició final amb Sergi Rodríguez (83), Salvador
(31), Mercè Pradell (35), Aina Cerdeira (53) i Anna
Ciurana (111), Guillem Simonet (120), Oriol Sellarés
Gassó (161). Les juvenils en el lloc vint-i-tres amb
(121), Gerard Olivares (130) i Ramon Camps (166).
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Txell Soler, campiona als Estats Units.
01.03.- Carme Robles va conquerir el subcampionat
estatal W40 de marxa atlètica en ruta, que es va
disputar a Jumilla (Múrcia), sobre una distància de
10 kms i un temps de 58.11.
D’altre banda, Eva Muñoz, integrant de la selecció
catalana juvenil-júnior, va ocupar l’11a posició (tercera catalana) amb un registre de 55.24, també sobre una distància de 10 kms.
El veterà David Cervelló va entrar cinquè en la cateEva Muñoz.

David Cervelló i Carme Robles.
goria M35 en aturar el crono en 1h.56.38 en una
distància de 20 Kms.
01.03.- Arnau Rovira va quedar campió de Catalunya de juvenil en els 400 metres amb un registre de
50.57, que a més millor marca del Club. A més a
més Laura Farrés i Hèctor Martín, cinquens en 200

Arnau Rovira.
metres amb 23.09. Laura Farrés, sisena en els 60
tanques amb 8.64.
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01.03.- En la jornada prèvia del campionat de Catalunya infantil, l’Avinent
CAM va aconseguir excel·lents resultats amb 34
actuacions dels 23 atletes,
dels quals de 21 actuacions
14 passaran a les finals de
nois i noies. Dels quals destaquen les actuacions
d’Adrià Mesas en els 2000
metres marxa (10.58.95).
També de Judit Devers en
60 tanques i amb el millor
registre de totes les participants (9.89 mmi), Pau
Santanach en pes (10.29) i
Meritxell Lladó en la perxa
(2,50m).

21 FINALS ESPEREN
ELS MANRESANS
LLUITAR PER LES
MEDALLES

07/08.03. Una dotzena de
medalles va ser la increïble
collita que els màsters
l’Avinent CAM van aconseguir en el campionat estatal
de pista coberta que es va
celebrar al pavelló d’Anoeta
de Sant Sebastià, van ser sis
ors, guanyats per Carme
Robles (W40) en els 3000
marxa, Joan Busquets M80
va superar el llistó a un metre en el salt d’alçada, i també Lita López es va imposar
Estefania Sebastián participarà amb l’equip
en els 400 metres (1.00.22) i
d’Andorra en la prova de 60 metres del 33è Campioels 6o tanques (9.50), Eulàlia
nat d’Europa de pista coberta que és disputarà a PraTorrescasana, primera en els
800 metres (2.30.51), menga amb una millor marca personal de 7.78.
tre Loles Vi-ves fa uns extraordinaris 8.42 en els 60 llisos.
Cinc medalles d’argent a càrrec de Raül Sánchez,
JJoorrddii LLllaaddóó,,
Jordi Lladó i Montserrat Prat en el salt de perxa, de
LLiittaa LLóóppeezz,,
Lita López i Salvador Amella en alçada. I medalla de
LLoolleess VViivveess,,
bronze per Joan Busquets (M80) en pes.
JJoorrddii JJoorrbbaa,,
07/08-03.- Als estatals júniors PC, el CAM aconseDDaavviidd DDííaazz,,
gueix tres or. Va ser la millor actuació de la història
JJaavviieerr M
Maarrttíí-del CAM júnior, tres ors i un bronze. A més a més en
n
e
z
i
M
nez i Moonnttssee
quarta posició per clubs. Emília del Hoyo campiona
PPrraatt
en el pentatló a imposar-se amb 3578 punts (8.92
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7/8.03.- CCaam
mppiioonnaattss dd’’EEssppaannyyaa jjúúnniioorrss PPCC.. La representació Avinent CAM va fer
una collita de tres medalles d’or, una de bronze i tres posicions de finalista. Emília
del Hoyo va ser campiona en el pentatló a l’imposar-se amb 3578 punts (8.92 60t,
1,59 SA, 10,24 LP, 5.51 SL, 2.31.12 800m). Mònica Clemente en perxa també campiona en enlairar-se a 3,85 metres que és nou rècord del Club. Paula Sevilla, tercera
en la final de 60 metres amb 7.78 (7.77sf i 7.77s).

en 60 tanques, 1,59 en alçada,
10,24 en pes, 5,51 en llargada i
2.31.12 en 800 metres.
Laura Clemente va guanyar l’or en
el salt amb perxa i en aixecar-se a
3,85 metres va fer la millor del
club en PC. Paula Sevilla va guanyar la final de 60 metres amb uns
excel·lents 7.78 (7.76 en s/f i 7.77
en sèries. Ella mateixa amb uns
brillants 25.28 es col·loca a la final
de 200 metres i torna a vèncer
baixant de 25 segons (24.75). A
més a més, Sergi Cabezón cinquè
Judit Canal, Èric Molina i Judit Devers.
en pes (14.74m), Paula R. Sala sisena en la final de 60 tanques
15.03.- 37a Zurich Marató BCN a Barcelona. El miamb 8.92 (8.82 s/f i 8.71 en sèries). Sara Flores vuillor dels manresans va ser Sergi Rodríguez aconsetena a la final de perxa amb 3,05m i Benito Sintes
guint una extraordinària dinovena posició amb
en les semifinals de 60 tanques va aconseguir 8.72
2.29.25. Manel Deli el 53 amb 2.38.39 i Marius Tar(sent 16è).
ré el 57 amb 2.39.11.
07.03.- Molt bona actuació dels tres representants
15.3.- Campionats de Catalunya cadets PC. Els
del CAM en els campionats de Catalunya infantils de
manresans van aconseguir dos ors, una plata i un
combinades PC, amb la destacada actuació de Jubronze. Toni Baños en els 1000 metres primer, amb
dith Devers en ser segona de la tetratló infantil amb
2.41.43; David Martín guanyador en el pes amb en
2061 punts, mentre Judit Canal, que havia entrat en
llançar la bola a 14.17. Mar Arisó, subcampiona de
competició a darrera hora va ser setena. Èric MoliCatalunya en amb perxa (3,05m). Igual que el quarna, sisè amb 1481 punts.
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FFIITTXXAA PPEELL CCAAM
M AAVVIIN
NEEN
NTT
AAN
NDDEERR M
MIIRRAAM
MBBEELLLL..
1111..0033.. AAnnddeerr M
Miirraam
mbbeell
vvaa eessttaam
mppaarr llaa sseevvaa ssiigg-nnaattuurraa ccoom
m aattlleettaa ddee llaa
AAvviinneenntt CCAAM
M.. M
Miirraam
mbbeellll
eess vvaa ccoonnvveerrttiirr eenn eell pprrii-m
meerr eessppoorrttiissttaa ddee llaa hhiiss-ttoorriiaa eenn rreepprreesseennttaarr aa
ll’’eessttaatt eessppaannyyooll eenn llaa
m
mooddaalliittaatt ddee ll’’SSkkeelleettoonn..
HHaa ppaarrttiicciippaatt eenn ddooss JJooccss
O
Ollíím
mppiiccss ((VVaannccoouuvveerr
22001100 ii TToottxxii 22001144))..N
Naassccuutt
aa CCaalleellllaa eell 1177 ddee ffeebbrreerr
ddee 11998833,, ppeerròò aarrrreellaatt aa
M
Maannrreessaa,, hhaa ddeecciiddiitt ffoorr-m
maarr ppaarrtt ddee ll’’eeqquuiipp m
maann-rreessàà dd’’aattlleettiissm
mee..

tet de relleus 4x200 metres
format per Usama Benabdelkrim, Gerard Mesas, Pere
Torra i Toni Baños s’han fet
amb el bronze (1.37.95).
14/15.03.- Campionats d’Espanya juvenils PC. Al Pavelló
d’Anoeta a Sant Sebastià val a
destacar a Héctor en els 200
metres desè i a dinou centèsimes per entrar a la final,
marcant un extraordinari registre de 22.93 en sèries i
23.08 en semifinal.
Arnau Rovira onzè en aturar el
rellotge a 51.41, insuficients
per passar a la final de 400 m.

L’equip infantil de relleus PC.

Els manresans al velòdrem d’Anoeta.
Maria González vint-i-cinquena en 400m amb un
registre de 1.02.90, fets en sèries. Pol Vila no va
poder acabar la combinada degut a unes molèsties
musculars. Fins llavors havia fet 7.34 en 60 metres,
6.27m en llargada, 12,32 en pes i 1.60 en alçada.
14.03.- Campionat de Catalunya infantil PC. Els
representants del CAM van aconseguir 8 medalles
d’or, 3 de plata, 5 de bronze i tres millors marques
manresanes.
El quartet de relleus 4x200 metres va finalitzar en
segona posició amb un temps d’1.54.82, molt de
Pág. 19

17.03.- Maria del Rosario Torres va superar
el rècord absolut del CAM de martell en llançar l’artefacte a 51,12 metres, en una competició celebrada a les pistes de Carranque de
Màlaga
2211..0033..-- EELLEEN
NAA CCO
ON
NG
GO
OSSTT FFAA U
UN
N RRÈÈCCO
ORRD
DD
DEELL M
MÓ
ÓN
N
PPAARRAALLÍÍM
MPPIICC,, aam
mbb uunn rreeggiissttrree 3388..0088..2222 eenn eell ccaam
mppiioonnaatt ddee
CCaattaalluunnyyaa aabbssoolluutt 1100..000000m
m,, aall hhoorraa ééss pprrooccllaam
maa ssuubbccaam
mppii-oonnaa ddee CCaattaalluunnyyaa aabbssoolluuttaa.. AA m
mééss eenn aaqquueesstt ccaam
mppiioonnaatt eellss
vveetteerraannss G
Geerraarrdd O
Olliivvaarreess gguuaannyyaa eell bbrroonnzzee eenn M
M4400
((3333..4466..2222)),, JJoosseepp CCoom
maass tteerrcceerr eenn M
M6655 ((4444..4400..5511)) ii JJoosseepp
PPeerrrraam
moonn gguuaannyyaa eenn M
M7700 ((4455..0033..0044))..
TTaam
mbbéé vvaall aa ddiirr llaa cciinnqquueennaa ppoossiicciióónn aabbssoolluuttaa ddee SSaallvvaaddoorr
CCiiuurraannaa ((3333..44447788)),, qquuaarrttaa ddee M
Maarrcc BBaallllúúss eenn M
M4400 ((3344..4499..1188)),,
ii llaa cciinnqquueennaa ppoossiicciióónn ddee DDaarriiaa BBeekkssiicc eenn llaa ccaatteeggoorrííaa M
M5500
((3399..3322..4466))..

prop de les primeres, equip compost per Maria Arrufat, Judit Canal, Judit Devers i Laia Badia. Devers a
més es va penjar una segona medalla de plata en la

final de 60 metres
(9.92) i a més una
tercera en llargada
(4.60 metres).
Èric Molina subcampió en llargada
(4, 82m). Adrià Mesas tercer en la prova de 2000 m.
(7.06.53) i Meritxell
Lladó en el sal de
perxa (2,45m).
22.03.- Toni Baños i
Mar Ariso, van guanyar l’or i la plata en
els campionats estatals cadets PC.
Toni Baños va aconseguir l’or en els
1000 metres amb
un registre 2.39.74
(2.44.35) i Mar Ariso
segona en el salt
amb perxa al superar el llistó a 3,11
metres.
David Martín sisè en
la final de pes en
llançar la bola a 13,95 metres. Judit Sellarés 13a en
la perxa en aixecar-se a 2,81 metres.

Pág. 20

24/27.03. En els campionats d’Europa de veterans celebrats a Torun
POL, Loles Vives va aconseguir el
campionat W55 i de pas el rècord
europeu de la categoria del salt de
llargada en anar-se’n a 4,74 metres.
D’altra banda Jordi Jorba va aconseguir diploma a l’ocupar la vuitena
plaça en la final de 800 metres. Jorba s’havia classificat per la final gracies a la tercera plaça aconseguida
en semifinals (2.06.07).
La final guanyada per l’aragonès
Raúl Aragón amb 1.58.06, Jorba va
entrar vuitè a la final amb 2.02.86 a
49 centèssimes del rècord català
(2.01.37).
29.03.- En els campionats de Catalunya benjamí de relleus (fase prèvia) celebrats a les pistes Castellar
del Vallès, l’Avinent CAM va classificar dos dels seus equips, el de nois
A i noies B.

Loles Vives.
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Tres anegrames
similars i
tres esdeveniments
ben diferents.
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