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ATLETISME/CURSA POPULAR 

n La XXX Cursa Popular de Bagà va 
aplegar, diumenge, vuitanta corre-
dors. Els atletes que van participar a 
la prova sènior van haver de comple-
tar el recorregut circular de 8,1 km 
que recorre la carretera de Giscla-

reny, la calçada que mena a l’ermita 
de Sant Joan i la popular Via del Ni-
colau. El guanyador de la categoria 
masculina va ser Guillem Fernández 
Bruch (CA Manresa), amb un temps 
de 30’ i 33’’. La corredora més ràpida 
va ser Sílvia Roca (Smartfit Calldete-
nes). Roca va travessar la línia d’ar-
ribada 34’ i 45’’ després de sortir-ne.

Vuitanta corredors van prendre 
part a la Cursa Popular de Bagà
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Sílvia Roca i Guillem Fernández Bruch, els guanyadors AMICS DE L’ATLETISME DE BAGÀ

BÀSQUET/COPA CATALUNYA 

n El tècnic que va conduir el pri-
mer equip de l’AE La Salle Manresa 
a assolir l’històric ascens a la Copa 
Catalunya, la màxima categoria del 
bàsquet territorial català, Toni Ma-
ñosas, així com tot el seu equip de 
col·laboradors (els entrenadors aju-
dants Carles Xarli Caballer i Xavier 
Cornet, i el delegat, José Garrido) 
continuaran duent les regnes del 
conjunt lasalià la temporada vi-
nent. Així ho va anunciar, diumen-
ge, a través del seu compte de Twit-
ter, l’AE La Salle Manresa. A més, a 
hores d’ara, la plantilla lasaliana per 
al proper exercici ja està pràctica-

ment definida. Els tècnics de l’enti-
tat manresana aposten, prioritàri-
ament, per donar continuïtat al 
grup de basquetbolistes que va 
aconseguir l’ascens de categoria i 
només s’han efectuat dos fitxatges 
per reforçar el joc interior de l’equip: 
el jove ala-pivot Martí Talarn i el pi-
vot Nil Deix. Per tant, en aquests 
moments, la plantilla de l’AE La Sa-
lle Manresa per al curs esportiu 
2022-23 la configuren els bases Al-
bert Aguilera (capità), Martí Cuñé i 
Adrià Palà; el base-escorta Pau Vi-
rós; els escortes Marc Noguera i Jor-
di de la Rosa; els ales Joan Carceller 
i Oriol Font; els ala-pivots Bernat 
Farell i Martí Talarn, i els pivots Nil 
Deix i Gerard Talarn.

L’AE La Salle Manresa 
renova el cos tècnic 
que va signar l’ascens
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Toni Mañosas va conduir el conjunt lassalià a la Copa Catalunya ARXIU/JORDI BIEL

FUTBOL/TORNEIG HISTÒRICS 

n La primera jornada de la fase de 
grups de la 36a edició del Torneig 
d’Històrics va certificar la classifica-
ció per a les semifinals del Terrassa 
FC (Segona RFEF). Així doncs, ni el 
CF Montañesa ni el FC Vilafranca 
(Tercera Divisió), van protagonitzar 
la primera gran sorpresa de la com-
petició en la jornada inaugural. 

El primer matx del triangular de 
tres partits de 45 minuts que confi-
guraven el grup 1r va enfrontar el 
conjunt  vilafranquí i el barceloní. 
Els jugadors de Raúl Paje van gene-
rar quatre immillorables ocasions 

de gol, però no les van materialitzar. 
Guillermo Torres (min 43) va donar 
el triomf al FC Vilafranca (1 a 0). 
L’empat sense gols que es va produ-
ir en el duel entre el CF Montañesa 
i el Terrassa FC va suposar l’elimi-
nació dels groc-i-negres. Per tant, en 

el tercer partit de la vesprada, Ter-
rassa FC i FC Vilafranca van dirimir 
la identitat del primer semifinalista. 
Ambdues formacions van poder 
marcar en dues ocasions abans que 
David Jiménez (min 43), sentenciés 
la classificació dels egarencs (1 a 0).

El Terrassa FC venç el FC Vilafranca 
i serà a les semifinals de l’Històrics
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u Els egarencs van empatar 
amb el CF Montañesa i van 
sotmetre el FC Vilafranca 
amb un gol a les acaballes

Els egarencs van superar els vilafranquins ‘in extremis’ TORNEIG D’HISTÒRICS

FUTBOL/SEGONA CATALANA 

n Setze renovacions i cinc fitxatges 
han permès al director esportiu del 
CF Atlètic Gironella, Jordi López, 
tancar la plantilla amb la qual el con-
junt del Baix Berguedà iniciarà la 
pretemporada el proper dilluns, 15 
d’agost, a les ordres del nou tècnic 
groc-i-blanc, Joan Segura. 

La tornada al club on es va forjar 
com a futbolista del davanter Iván Li-
anes és la novetat més remarcable 
que presenta la plantilla gironellen-
ca. Lianes va fitxar per la UE Avià la 
temporada 2014-15. La seva progres-
sió futbolística al conjunt avianès el 
va convertir en un dels golejadors de 
referència de l’equip. Els cursos es-
portius 2018-19 i 2019-20, Iván Lia-
nes va materialitzar 15 i 10 gols, res-
pectivament, al grup 7è de Tercera 
Catalana. Vuit exercicis després, Iván 
Lianes torna al CF Atlètic Gironella.  

Els altres fitxatges de la formació 
gironellenca són quatre joves pro-
meses del futbol de la Catalunya cen-
tral. El porter Joan Rovira, format a 
cavall del Club Gimnàstic, CE Man-
resa, CF Damm i CE Mercantil, ater-
ra al CF Atlètic Gironella després de 
viure el seu primer curs com a ama-
teur al CE Sallent (Segona Catalana). 
També procedeix del conjunt ba-
genc el lateral dret Enric Núñez, de 

20 anys. El central sallentí Denys 
Chellenyak s’incorpora al CF Atlètic 
Gironella després de jugar el seu dar-
rer any com a juvenil a la Unificació 
Bellvitge (Divisió d’Honor Juvenil). 
Per últim, Jordi López ha aconseguit 
la cessió de l’incansable davanter del 
juvenil D del Club Gimnàstic de 
Manresa Lamin Yaffa, autor de 31 
gols la darrera temporada. 

Aquests cinc fitxatges s’afegeixen 
a les renovacions del porter Arnau 
Vidosa; dels defenses Álex Cobos, 
Guillem Maza, Albert García i Ferran 
Prat; dels migcampistes Rubén Pa-
lomo, Wahid Rachdi, Pau Ragués, 
Marc Santané i David Safont; i dels 
davanters Èric Anglès, Aitor Monta-

ña, Èric Santmartí, Pere Portell, Rafa 
Zafra i Toni Magem. A més, faran la 
pretemporada amb el primer equip 
els jugadors del filial Mouchine 
Mennah (extrem esquerrà) i Roc 
Molina (central esquerrà) i els juve-
nils Jordi Ferrer (mitja punta), Àlex 
Guerrero (porter), Jan Santané (por-
ter) i Roger Valls (mig centre).  

Les baixes registrades a la planti-
lla groc-i-blanca han estat set: els 
porters Roger Fernández i David So-
ria; els defenses Marc Oses (que mi-
litarà al filial per qüestions perso-
nals) i Pol Ginestà (que s’ha d’operar 
d’una lesió); el migcampista Guillem 
Dalmau (retirat); i els davanters Bi-
lal Ait Mekideche i Manel Uribe.

El CF Atlètic Gironella tanca 
l’equip amb cinc fitxatges
u El porter Joan Rovira, el lateral Enric Núñez, el central Denys Chellenyak 
i els davanters Lamin Yaffa i Iván Lianes completen el conjunt gironellenc

Iván Lianes torna al club on es va forjar després de vuit cursos ARXIU PARTICULAR
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