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Els administradors de la Llum
d’enguany, el Club Tennis Manre-
sa, han farcit d’actes relacionats
amb aquest esport la primera jor-
nada de la festa, avui. Un dels més
emblemàtics serà, a les 6 de la tar-
da, un partit d’exhibició a la primera
pista de tennis que va funcionar a
Manresa a partir del 1911, al pati del
Casino, on encara ara en queden al-
gunes ratlles blanques al terra, i que
s’adequarà per a l’ocasió. 

Com encara es fa ara en molts
llocs, les ratlles blanques de la pis-
ta del Casino es van fer d’obra i la
resta era terra que es cobria amb
carbonissa que anaven a buscar a
la Pirelli i barrejaven amb calç.
Ara, el color vermellós de les pistes
el dóna la pols de totxo. En un i al-

tre cas, l’objectiu era fer la superfí-
cie més lliscant per als jugadors. 

A les 7 del vespre es farà la in-
auguració d’una escultura per re-
cordar aquesta primera pista. Hi as-
sistirà Joan Manel Menéndez, el
soci en actiu del Club Tennis Man-
resa de més edat -té 94 anys-, que
va jugar a la pista del Casino. Se-
guidament, s’obrirà una exposició
a la casa Lluvià que  repassa els 50
anys Club Tennis Manresa, des del
1964, quan van comprar 16.161
m2 de terreny en un parc de l’Agu-
lla on encara no hi havia el llac, pas-
sant pel naixement de l’escola de
tennis, el 1974; l’ampliació de les
instal·lacions fins als 25.000 m2
actuals i l’activitat que s’ha anat afe-
gint amb els anys al club, que té 800
socis i dóna feina a dotze persones,

a les quals s’afegeixen els autò-
noms i, a l’estiu, mig centenar de
monitors. La història del club a la
mostra està organitzada per blocs
com si fos un partit de tennis. 

Avui, també hi ha una visita
guiada a l’edifici de l’Anònima; da-

vant de la biblioteca del Casino,
matí i tarda, partits de miniten-
nis, i el joc La Plaga, i demà,  la
caminada de Montserrat a Man-
resa, mentre que l’excursió en
bicicleta per l’entorn de la Sèquia
s’ha traslladat al diumenge 21.
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El tennis agafa tot 
el protagonisme 
en l’arrencada de 
la Festa de la Llum

El Club Tennis Manresa inaugura exposició, i
una escultura recorda la primera pista al Casino


Les ratlles de l’antiga pista de tennis que encara hi ha al pati del Casino
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Ahir al migdia va quedar ins-
tal·lada al pati del Casino, a l’en-
trada pel carrer de l’Arquitecte
Oms, l’escultura de Jaume Solde-
vila que commemora la primera
pista de tennis de Manresa, que va
funcionar al pati del Casino del
1911 fins als anys 60, i que és un

encàrrec a l’escultor del Club
Tennis Manresa. 

L’obra de Soldevila la for-
ma una placa de travertí  on

hi ha la inscripció comme-
morativa i una de ferro corten

que representa un juga-
dor de tennis. Inicial-
ment, havia d’anar a

la placeta del carrer de
l’Arquitecte Oms

amb el de Car-
denal, però el

consistori
no ho va
voler per
temes de
mobili-
tat.
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Travertí i ferro
corten han donat
forma a l’escultura
commemorativa de
Jaume Soldevila 

Per completar els plafons que repassen la història del Club Tennis Manresa
a partir de la cronologia i dels col·lectius del club, el Museu de la Federació
Catalana de Tennis el ha deixat objectes, com una raqueta de fusta del 1902
i la premsa on les posaven per adreçar-les; una capsa de fusta del 1875 amb
el necessari per muntar una pista de tennis portàtil, i una reproducció de la
Copa Davis de Moscou 1994. Tot plegat es podrà veure a la casa Lluvià fins 
al 5 de març. Josep M. Marcos, Carles Planes, Joan Noguera, Manel Farré i el
president actual, Anjo Valentí, són els principals responsables de l’exposició.   



Objectes històrics del tennis acompanyen la mostra 
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Les cambres catalanes donen suport a BCN World

Consideren, també la de Manresa, que el projecte serà beneficiós per l'economia

De: Redacció   

El Consell de Presidents de les Cambres de Catalunya, reunit a Barcelona, ha acordat
unànimement fer públic el seu suport al projecte BCN World. Des del primer moment,
les cambres catalanes s’han mostrat favorables a aquesta iniciativa perquè consideren
que és beneficiosa per a l’economia del Camp de Tarragona, així com a la del conjunt
de Catalunya.

En aquest sentit, els presidents de les 13 cambres catalanes consideren que el projecte
reforçaria la posició de Catalunya com a destinació turística i complementaria l’oferta
existent.  El  projecte,  a  més,  permetria  captar  un  públic  més  ampli  i  reduir
l’estacionalitat.

Així mateix, la zona de Tarragona ha estat la més castigada per la crisi econòmica, amb
una  taxa  d’atur  superior  actualment  a  la  mitjana  catalana.  La  iniciativa  permetria
generar ocupació directa i indirecta, així com potenciar infraestructures necessàries pel
desenvolupament econòmic. 
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