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La corredora d’ultratrails Núria Pi-
cas va ser anit la guanyadora de la
45a edició de Nit de l’Esportista
que es va celebrar al teatre Kursaal.
La campiona de la Ultratrail World,
d’actualitat fa unes setmanes per la
seva frustrada ascensió al Makalu a
causa dels terratrèmols al Nepal, va
tornar a regnar en una festa en la
qual l’han proclamat vencedora en
tres dels darrers quatre anys, tot
coincidint amb la seva millor etapa
com a ultrafondista. El nedador del
Sant Andreu Arnau Rovira (campió
estatal en els 400 lliures) va acabar
segon en el podi, i de fet és el que
més ha discutit el regnat de la Picas,
en aconseguir ser designat com a
millor el 2013. Arnau Rovira era
absent ahir perquè està competint
al Míting de Montecarlo.

La tercera posició a la 45a Nit va
ser compartida per esportistes en
modalitats d’equip que han tingut
un 2015 brillant. Jael Freixanet, de
l’Spar Citylift Girona, ha aconse-
guit el títol de la màxima categoria,
el de la Lliga Femenina de bàsquet.
Per la seva banda,  Sergi Mora, ju-
gador del CN Terrassa de waterpo-
lo, ha tornat a la selecció absoluta i
va ser el màxim golejador en lliga re-
gular de la Divisió d’Honor. Mora
tampoc no hi va poder  ser ja que es
troba concentrat amb la selecció. Pel
que fa al premi jove, per als menors
de 18 anys, va ser per a Xavier Ser-
ra, company de Mora al Terrassa.

Després de rebre el seu premi,
Núria Picas, manresana tot i que en
l’actualitat viu a Berga, va declarar
que «per a mi és un estímul aquest
premi, m’ajuda a poder continuar
treballant. El Makalu continua allà,
però ara em torno a centrar en les
curses, a poder repetir la victòria en
la Ultratrail World i a guanyar la Ul-
tra del Mont Blanc, una prova que
em falta». Jael Freixanet, que va
anunciar que per raons d’estudis la
temporada que ve serà a Finlàndia,
va mostrar-se «contenta i sorpresa
per estar en el podi». El secretari ge-
neral de l’Esport, Ivan Tibau, no va
faltar ahir a la Nit, i va deixar clar en
el discurs que «a Manresa sou un re-
ferent per al país tant per la quanti-
tat com per la qualitat dels vostres es-
portistes. Un esport local fort és
important per poder ser un país
respectat».

Valentí Junyent es va acomiadar
de regidor d’Esports (continua com
a batlle però deixarà aquesta funció)
agraint la tasca dels tècnics dins de
l’àrea en la qual va reconèixer que ha
tingut «poca dedicació, tot i que
m’apassiona». Va lloar que «estan
pujant noves generacions de grans
esportistes manresans». Va felicitar

les entitats i va desitjar que «entre
tots puguem mantenir el bàsquet
d’elit, que puguem aprofitar una
permanència que ha costat». Com
els darrers anys, la gala va tenir una
durada de dues hores.

Casasayas i la formació
Amb un selfie dels presentadors
Anna Vilajosana i Xavier Serrano es
va encetar la gala, en la qual els pri-
mers a intervenir van ser Maurici
Casasayas (president i director
d’Esport7) i el pregoner de la festa
manresana, Xavier Ferràs.

Casasayas va felicitar tots els
nominats, tots els esportistes, i els
pares. «Podreu estar satisfets, en el
futur, per haver aconseguit que els

vostres fills siguin uns campions en
la vida». Tampoc no va oblidar els
entrenadors, als quals reconeixia
com «uns segons pares». Va acabar
amb una pinzellada d’Esport7, tot
recordant l’evolució en nombre de
practicants, «amb una gran línia
d’expansió amb mètodes moderns,
amb alt nivell tècnic». Un vídeo va
sintetitzar la història de l’entitat.

Xavier Ferràs, que és cinturó
negre (segon dan) i és degà de la
Universitat de Vic-Central de Ca-
talunya, va sintetitzar el judo com
una disciplina en la qual «t’ense-
nyen a lluitar, i la vida és lluita. És
autoexigent, i la cerca de la per-
fecció que també podem aplicar en
el dia a dia. És un esport en per-

manent contacte físic i que t’ense-
nya a ser molt proper. Segur que el
món seria millor si fóssim més
propers». Va acabar amb un gran
agraïment a Casasayas, «que és el
meu mestre».

El lliurament de premis ja es va
encetar tot seguit amb el guardó  de
l’esport escolar (premi Andreu
Vivó) i la distinció va ser per a José
Antonio Agustín Pardillos, que és
preparador físic a l’escola Pare Al-
gué de Manresa. El premi Josep M.
Pintó a la dedicació especial va
ser per a l’exdelegat del CE Manresa
Tomás Herraiz i l’entrenador de
bàsquet Vicenç Llobet, que ja fa 50
anys que es dedica a una feina de
formació, ara al CBiUM.

El premi al patrocini va ser per a
Dental Manresa, espònsor tant de
La Salle com del futbolístic CE
Manresa. L’entitat premiada com a
millor del 2015 va ser l’Egiba per la
seva gran tasca en gimnàstica. El
Moto Club Manresa va rebre una
distinció especial per organitzar
la Rider 1.000 i la recuperació de la
pujada al Pont de Vilomara.

El guardó al directiu va tenir
dos guanyadors: Lluïsa Tulleuda
(del CE Manresa) i Dídac Martínez,
el secretari del Vòlei 6.  Altres dis-
tincions (la llista completa a la pà-
gina 3) van ser a l’entrenador Jordi
Teixidó, a l’atleta màster Loli Ji-
ménez i a l’equip femení de l’Avi-
nent CA Manresa. 

X. P./F. D. | MANRESA

Triplet de Núria Picas a la Nit de l’Esportista
La campiona de la Ultratrail World Tour, millor de Manresa per tercer any al davant d’Arnau Rovira, Jael Freixanet i Sergi Mora�

ESPORT7 OFEREIX UNA FESTA MARCADA PER LA FILOSOFIA DEL JUDO La 45a Nit de l’Esportista de Manresa es va celebrar al
Kursaal amb l’organització de l’Esport7, que va oferir una gala que va deixar clar que el judo és una forma de vida a la qual sempre cal ser
conseqüent. La gala va tenir una gran varietat de premiats, de moltes disciplines, que mostren la vitalitat esportiva a la capital del Bages
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Núria Picas amb l’alcalde en funcions Valentí Junyent, emocionada en rebre el guardó
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Jael Freixanet, amb Ivan Tibau
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Xavier Serra, premi jove
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Xavier Casimiro, de l’Egiba
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Estic molt satisfeta, aquest
premi és un estímul per

continuar endavant. Em tornaré
a centrar en la Ultratrail World
Tour i la del Mont Blanc»

Ens hem d’alegrar que hi
ha noves generacions de

grans esportistes manresans»

Manresa és un referent per
la quantitat i per la

qualitat dels seus esportistes»

«
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VALENTÍ JUNYENT
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«

NÚRIA PICAS
GUANYADORA DE LA NIT
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MILLOR ESPORTISTA (categoria absoluta)
1. Núria Picas (curses de muntanya)
2. Arnau Rovira (natació)
3. Jael Freixanet (basquetbol) i Sergi Mora (waterpolo) 
Altres finalistes: David Martínez (atletisme), Pep Vila (automobilisme),
Vanessa Planell-Jordi Parés i Rosa Carné-Guillem Pascual (ball  esportiu),
Miquel Feliu i Álex Hernández (basquetbol), Oriol Perarnau (beisbol),
Anna Villar (bicicleta de muntanya), Xevi Bonet (beisbol), David Pal-
mada (escalada), Carles Corvo (futbol sala), Kevin Traid (gimnàstica),
Laia Fernández (judo), Xevi Bonet (parapent), Marc Torras (trampolí),
Dani Calvo i Anna Vila (waterpolo).

Més victòries a la Nit de l’Esportista: Manel Estiarte (waterpolo),  amb
5; Neus Panadell (natació), amb 4; Montse Majó (natació), Toni Elías
Deix (motocròs), Joan Creus (basquetbol), Carles Sanz (waterpolo) i Nú-
ria Picas (curses de muntanya), amb 3; Josep Maria Torres (karate), An-
dreu Vivó (gimnàstica), Alba de las Heras-Jonathan Cañada (aeròbic),
Carles Checa (motociclisme), Rafa Martínez (bàsquet) i Toni Elías Jus-
ticia (motociclisme) amb 2.

PREMI BAGES (Trofeu Manel Estiarte)
Josep Claret. Exentrenador i nedador sallentí de 71 anys. Internacional
absolut, va ser el primer nedador estatal en una final europea. Com a
màster ha batut 20 rècords del món i entre 1967 i 1976 va ser el tècnic
del Club Natació Manresa, en la millor època de l’entitat. 

MILLOR ESPORTISTA JOVE
1. Xavier Serra (waterpolo)
2. Emília del Hoyo (atletisme) i Paula Sevilla (atletisme)
3. Adrià Martos-Ekaterina Paraschou (ball esportiu)

ESPORTISTA MÀSTER
1. Maria Dolores Jiménez (atletisme/CA Manresa)

CATEGORIA ESCOLAR (Consell Esportiu/Premi Andreu Vivó)
José Antonio Agustín Pardillos. Mestre de l’Escola Pare Algué

CATEGORIA SPECIAL OLYMPIC
Óscar Zafra (natació i basquetbol)

CATEGORIA ESPORTISTA PARALÍMPIC
Elena Congost (atletisme/CA Manresa). Té el rècord mundial femení en
10.000 metres. Plata en el mundial de marató a Londres.

PREMI AL MILLOR PATROCINADOR
Dental Manresa (basquetbol i futbol)

MILLOR EQUIP
Equip femení de l’Avinent CA Manresa. Ascens a la Divisió d’Honor.

MILLOR ENTITAT (premi AE La Salle Manresa)
Egiba (Escola Gimnàstica del Bages). Pel seu gran treball de difusió de
la gimnàstica, ara a les noves instal·lacions al Complex Vell Congost.

TROFEU ENTRENADOR (Premi Josep M. Montfort)
Jordi Teixidó (basquetbol)

MILLOR DIRECTIU
Lluïsa Tulleuda (Centre d’Esports Manresa) i Dídac Martínez (Volei 6)

PREMI JOSEP VILA I VALLDAURA/ESPECIAL DEL JURAT
Josep Vives (president del Bàsquet Manresa SAE). Pels seus tretze anys
a la presidència de l’entitat d’elit que ha mantingut a la lliga ACB.

PREMI JOSEP MARIA PINTÓ (persona amb dedicació especial)
Tomás Herraiz (futbol) i Vicenç Llobet (basquetbol)

PREMI JUTGE-ÀRBITRE
Toni Valderrama (basquetbol)

RECONEIXEMENT ESPECIAL
Moto Club Manresa. Per l’organització d’una prova original i amb una
gran participació, la Rider 1.000.

PREMI CAMPIONS (per equips):  A tots els equips guanyadors en les
seves respectives categories durant aquesta temporada 2014/15.
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ELS PREMIATS

Va ser a l’inrevés del que en prin-
cipi es podia esperar. Dos dels pre-
mis especials de la Nit van ser per a
dos Joseps: el Bages (Trofeu Manel
Estiarte) va ser per a Claret, el vete-
rà entrenador de natació; el Vila i
Valldaura, concedit pel jurat quali-
ficador, a Vives, el president del
Bàsquet Manresa que està en les úl-
times setmanes de timoner del
club. Doncs bé, és coneguda la fa-
cilitat de paraula del directiu del bas-
quetbol, i el presentador Xavier
Serrano li va demanar que mirés de
ser el màxim de breu possible. Es va
allargar més del minut que tenia
concedit per al parlament, però no
gaire més. En canvi, Claret es va es-
tendre més en el seu discurs, que va
dedicar en bona part a recordar  els
mèrits de Manel Estiarte, al qual ell
va donar la primera empenta del
camí a ser una estrella.

Ambdós es van mostrar anit, en
rebre els respectius guardons, ben
emocionats. Si ens hem de fixar en
les paraules i sobretot en allò que va

donar entendre Vives sobre el futur
de La Bruixa d’Or a l’ACB, n’hi hau-
ria per ser optimistes. Va ser un mis-
satge esperançat del que ha de ve-
nir. «Aquest premi jo l’hauria d’es-
micolar en milers de bocins, perquè
no em pertany tan sols a mi; el
mèrit que durant 50 anys hàgim tin-
gut un equip dins la segona millor
lliga del món de bàsquet, no és
d’un president, ni d’un gerent, ni
tampoc del consell d’administració,
ni d’una estrella a la pista o d’un en-
trenador. S’ha pogut aconseguir,
sobretot, gràcies al sentiment de mi-
lers de persones, que han fet pos-
sible l’anomalia del nostre club
que és extraordinària, basada en el
fet que mai no ens rendim i que res
no és impossible. Això ens val tam-
bé per a la nostra ciutat, per a la nos-

tra comarca i el nostre país. Tot i els
moments de solitud, hem sabut ti-
rar endavant i tenim aquí una re-
alitat que vol tenir futur».

Hores de feina a la piscina
El sallentí Josep Claret, als 71 anys
i malgrat l’ensurt cardíac de fa unes
setmanes, mostra un físic envejable.
Va agrair sincerament un Premi
Bages que reconeix tota la seva tra-
jectòria i la gran feina en la tasca de
tècnic del CN Manresa del 1967 al
1976: «vam tenir grans resultats
però és que vam treballar molt;
anàvem a buscar nedadors a dos
quarts de sis del matí. Jo vaig voler
portar de forma conjunta el water-
polo i la natació, i crec que va ser un
encert».

Albert Estiarte li va lliurar aquest
premi que porta com a subtítol el
nom del seu germà. Claret va dir
que «el Manel ha estat irrepetible
com a esportista i una gran perso-
na. Aquest era un premi especial per
a mi, sobretot perquè porta el seu
nom, i no podia faltar».

X. P. | MANRESA

El Premi Bages va ser per a
un evocador Claret i l’especial
per a un Vives esperançat

L’exentrenador de natació recorda Manel Estiarte i l’encara president
del Bàsquet Manresa dóna un missatge d’il·lusió de cara al futur
�

Josep Claret, Premi Bages, amb Albert Estiarte
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El directiu de La Bruixa d’Or
comparteix el Vila i Valldaura
amb els milers d’aficionats de
l’equip de bàsquet de l’ACB

Josep Vives, guardonat amb el Vila i Valldaura

SALVADOR REDÓ
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Grup de trenta esportistes que van optar al premi jove, que finalment es va endur el waterpolista Xavier Serra

REPORTATGE GRÀFIC: SALVADOR REDÓ

Un selfie de la parella de pre-
sentadors, Xavier Serrano i Anna
Vilajosana, va obrir la 45a edició de
la Nit de l’Esportista de Manresa,
una celebració  que no deixa de ser
un «aplaudiment a l’esport», va dir
Serrano a l’hora d’engegar l’acte i
després que la seva companya Vi-
lajosana, també a la vida real,
mostrés la seva satisfacció per es-
tar al seu costat «compartint es-
cenari, cosa que normalment no
puc fer; a més avui hem pogut dei-
xar els dos fills amb la tieta». 

Un elogi al judo van ser els dos
primers parlaments, el de ben-
vinguda a càrrec de Maurici Ca-
sasayas, director d’Esport7, l’enti-
tat organitzadora, i el de Xavier Fer-
ràs, el pregoner escollit, que va ar-
ribar a dir que del judo que és una
«brúixola vital». Entremig, un vídeo
explicatiu de la història del judo,
també a Manresa, que  es va resistir
a passar tot i que finalment es va
poder veure. Els primers guar-
dons van ser els escolars, els més
joves en la Nit de l’Esportista. A
continuació un rosari de reconei-
xements, alguns d’ells prou espe-
cials per la seva trajectòria, enca-
ra que no en la primera fila però sí
de constància en els seus esports,
com els que van rebre Tomàs Her-
raiz (CE Manresa) i Vicenç Llobet
(CBiUM). També Josep Vives, pre-
sident del Bàsquet Manresa, va te-
nir el seu moment. En presentar-
lo, Xavier Serrano va recordar els
quilos que ha perdut, i no preci-
sament per portar les regnes de La
Bruixa d’Or. Josep Claret, Premi Ba-
ges, va fer una lloança de Manel Es-
tiarte, un dels esportistes que va
preparar quan era entrenador del
CN Manresa. «Li deien el Mara-
dona del waterpolo, però més
aviat li haurien de dir el Messi del
waterpolo», va exclamar Claret,
reconeixent la gran vàlua del wa-
terpolista manresà.

Un parell d’exhibicions de judo
a càrrec de Maurici Casasayas So-
ler, Laia Fernández, David Roca i
Sergi Folch va trencar, amb molta
elegància, el gel de la monotonia
dels premis, que van tornar a ser
protagonistes amb una nova ton-
gada de distincions entre les quals
va destacar la d’Óscar Zafra, que tot
i les limitacions per la seva disca-
pacitat física practica la natació, als
42 anys. A l’hora de fer-se les foto-
grafies, cada cop hi havia més di-
ficultats pel nombre d’esportistes
en cada grup, un aspecte que el fo-
tògraf Salvador Redó i la presen-
tadora Anna Vilajosana van coor-
dinat a la perfecció. Al final i en els
premis més importants, les mares
van ser les protagonistes, ja que van
pujar en representació d’Arnau
Rovira i Sergi Mora.

FRANCESC DALMAU | MANRESA

El dia que 
Josep Claret va
batejar Estiarte
com el Messi 
del waterpolo

Dídac Martínez i Lluïsa Tulleuda, millors directius Xavier Ferràs va fer un pregó en el qual va elogiar les virtuts del judo 

Óscar Zafra va recollir el premi Special Olympic

David Palmada amb Maurici CasasayasVòlei 6 va recollir el relleu deixat per Esport7Xavier Serrano i Anna Vilajosana, presentadors

Laia Fernández, Maurici Casasayas, David Roca i Sergi Folch van fer exhibicions
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