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El femení de l'Avinent Manresa,
davant una nova gran final de la
Lliga Iberdrola
El club manresà podrà presentar el seu equip de gala a l'enfrontament de diumenge

Equip femení de Divisió d'Honor de l'Avinent Manresa | CAM

L'equip femení de l'Avinent Manresa afrontarà aquest proper diumenge la final de la Liga
Iberdrola de Clubs de Divisió d'Honor d'atletisme que es disputarà a La Nucía (Marina Baixa).
Aquesta gran final reunirà a les vuit millors formacions d'aquest 2021: Playas de Castellón, Valencia
Club Atletismo, FC Barcelona, Alcampo Scorpio71 de Saragossa, Grupoempleo Pamplona At.,
At. San Sebastián, Trops-Cuevas de Nerja i el club manresà.
L'equip manresà afrontarà la seva quarta presència en una gran final estatal de clubs de màxima
categoria amb la tranquil·litat de la bona feina feta al llarg d'aquest 2021 que l'ha dut fins aquí, i
amb la il·lusió de lluitar-ho tant com sigui possible.
En aquests set anys a la màxima categoria estatal, des que en el 2014 es va assolir l'ascens,
l'equip manresà ha set present en la final del 2017 a Castelló on va ocupar la 8a posició, i en les
dues finals del 2020, on va ser 7a, tant en la final del Campionat d'Espanya de clubs en pista
coberta Copa Iberdrola disputada a València, com en la final de la Copa d'Espanya de clubs a
l'aire lliure Iberdrola Oro, viscuda a l'Estadio Vallehermoso de Madrid.
[despiece]Formació de l'Avinent
- 100 metres llisos Laia Solà
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- 200 metres llisos Patricia Serrano
- 400 metres llisos Laura Bou
- 800 metres llisos Bethemhem Manzano
- 1500 metres llisos Mercè Guerra
- 3000 metres llisos Meritxell Soler
- 3000 metres obstacles Marina Guerrero
- 5000 metres marxa Mar Juárez
- 100 metres tanques Emilia del Hoyo
- 400 metres tanques Ángela López
- Altura Ona Bonet
- Perxa Mònica Clemente
- Llargada Júlia Quevedo
- Triple Nora Taher
- Pes Ainhoa Martínez
- Disc Aina Solé
- Javelina Sophia B. Girona
- Martell Montserrat Montañés
- 4x100 Laia Solà, Elda Romeva, Meritxell Tarragó, Patricia Serrano
- 4x400 Laura Bou, Maria Salabert, Emilia del Hoyo, Meritxell Tarragó
[/despiece]
L'encontre donarà inici a les 5 de la tarda de diumenge i finalitzarà amb el relleu llarg del 4x400 a
les 20.40h.
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