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L'Avinent aconsegueix dinou
medalles en els Catalans juvenil,
júnior i promesa

Laia Solà amb les seves dues medalls | CAM

L'Avinent Manresa ha aconseguit aquest cap de setmana divuit medalles (9 d'or, 3 d'argent i 6 de
bronze) en el Campionat de Catalunya Juvenil, Júnior i Promesa, que s'ha disputat a Lloret de
Mar amb la participació de trenta atletes del club manresà.
Laia Solà s'ha imposat en el 100 metres llisos juvenil amb 12"73. En les semis havia marcat
12"70. Toni Baños ha fet el mateix en els 2.000 obstacles juvenils amb uns brillants 5'53"48, que
és millor marca europea de la temporada i 12a millor marca mundial. Montserrat Montañes ha
guanyat en les finals de pes i disc juvenil amb 12,32 metres i 34,52 metres, respectivament.
Judith Sellarés s'ha penjat l'or en la final de javelina juvenil amb 41,65 metres (mmp), que
significa rècord juvenil de l'entitat. Mònica Clemente ha dominat la final de perxa promesa amb un
salt de 3,70 metres. Paula Raul s'ha imposat amb autoritat en la final dels 100 metres tanques
promesa amb 14"58. En les semis, havia marcat 14"62. Sergi Cabezon s'ha endut l'or en la final
de pes promesa al tirar la bola fins a 12,61 metres. I Maria Montañes ha guanyat la final de disc
promesa llançant l'artefacte fins a 35,34 metres.
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Marta Riera ha estat segona en la final dels 100 metres tanques juvenils amb un temps de 14"43.
En les semis havia marcat 14"58. Júlia Quevedo ha quedat subcampiona en la final de triple
promesa amb un millor intent de 11,59 metres. I Mercè Riera ha fet el mateix resultat en la final
de martell promesa, llançant l'artefacte fins a 37,92 metres.
Finalment, Meritxell Tarragó ha fet bronze en la final dels 400 metres llisos juvenils amb un temps
de 59"83 (mmp). En semifinals havia marcat uns ja destacats 1'00"24. Laia Solà també ha estat
tercera en al final dels 200 metres llisos juvenils amb 26"30. En semifinals havia marcat 26"69.
Mar Ariso ha estat tercera en la final del concurs de perxa juvenil superant el llistó sobre 3,40
metres (mmp). Montserrat Montañez s'ha penjat el bronze en la final de martell juvenil amb una
marca de 50,93 metres. Albert Baronet també ha fet tercer en la final dels 5.000 metres promesa
amb un temps de 15'30"98 (mmp). I Lorena Cubillas ha fet bronze en la final dels 5.000 metres
promesa amb 19'27"08.
Anna Cabrera ha estat 4a en altura juvenil amb 1,54 metres; 4a en javelina juvenil amb 32,68
metres i 8a en pes juvenil amb 10,49 metres. Aleix Casas ha quedat 4rt en martell juvenil amb
47,48 metres. Arnau López ha quedat 5è en 3.000 metres obstacles júnior amb un temps de
9'54"82 (mmp). Maria Perramon ha quedat 5a en 400 tanques promesa amb 1'13"55. Meritxell
Pujol ha estat 6a en 200 metres juvenil amb uns destacats 26"99 -mmp-. Benito Sintes ha fet 6è
en 110 tanques promesa amb un temps de 16"66. Anna Feliu ha quedat 6a en triple júnior amb
11,25 metres. Joel Medina ha fet 6è en martell juvenil amb 38,29 metres. Josep Maria Llanas ha
quedat 7è en 200 metres juvenil amb 23"19 -mmp-. I Judith Sellarés ha quedat 8a en martell
juvenil amb 41,65 metres).
Cal destacar que l'Avinent Manresa ha estat la millor entitat d'aquests campionats en la categoria
juvenil.
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