Esports | Redacció | Actualitzat el 08/12/2014 a les 20:48

Oussama Chouati, de l'Avinent a
becat per una universitat d'EUA
Amb la presència, també, de Tió, Soler, Casanovas i Martínez, el club manresà és
el que més atletes, que han passat per la seva pedrera, aporta a les universitats
d'aquell país

Oussama Chouati durant una cursa d'obstacles. Foto: CAM

L'Avinent CA Manresa tornarà a aportar un nou atleta a les universitats americanes. El que ha
estat considerat millor atleta de l'entitat durant 2014, l'especialista en 3.000 metres obstacles,
Oussama Chouati, marxarà becat el proper 7 de gener cap a Maryland per a incorporar-se a les
ordres de l'equip tècnic de la universitat d'aquesta població i cursar el graduat d'exactes.
Cal recordar que l'agost del 2013 la joanenca Meritxell Soler va marxar cap a Sioux Fouls becada
per l'Augustana College com a corredora de fons amb projecció, i al mateix temps poder cursar el
graduat en Biologia. Més endavant, l'agost del 2014, va seguir el mateix camí la campiona
d'Espanya júnior i recordwoman absoluta de Manresa, Núria Tió, que va anar a Califòrnia becada
per la Universitat de Berkeley, una de les més reconegudes del món, per tal de defensar els seus
interessos esportius en les disputades lligues universitàries, i cursar estudis empresarials.
Amb la incorporació de Chouati seran tres els atletes del grup entrenat pel manresà Joan Lleonart,
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d'Avinent Manresa, que hauran aconseguit ser escollits per universitats americanes per formar
part dels seus equips i, al mateix temps, beneficiar-se d'una beca del 100% en els estudis per tal
de cursar les seves opcions acadèmiques.
Del nostre territori, i sortits de la pedrera de l'entitat manresana, hi ha dos atletes més en
universitats americanes: la surienca Alba Casanovas, que es troba entrenant en la Universitat de
Texas, i el manresà Albert Martínez, que es troba en Riverside College a Califòrnia.
D'aquesta manera el Club Atlètic Manresa es el club català que aporta més atletes a les
universitats americanes sortits de la seva pedrera.
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