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FUTBOL SALA

Escalar posicions i pressionar el líder

Buscant els primers punts del curs

El Sant Esteve Sesrovires pot col•locar-se segon a la
classificació de la Primera Estatal si aconsegueix guanyar a la
pista del Granollers B, onzè, en el partit pendent que es jugarà
aquesta nit (21.30h). Els del Baix Llobregat superarien el Sant
Quirze i se situarien a només 1 punt del líder, la UE Sarrià.

El Femisport Palau, que s’estrena aquest any a la màxima categoria, encara no ha
aconseguit puntuar. Aquesta setmana té una doble cita; demà juga a la pista del Poio
gallec, novè, i dissabte a la del Saragossa que és penúltim amb 1 punt. L’equip català
espera aconseguir els primers punts del curs per no quedar despenjat a la classificació.
En la darrera jornada, l’equip va caure a casa davant el Viaxes Amarelle (1-3).

► WORLD PADDLE AWARDS

Quim Fontané, nominat
als Oscars del piragüisme

ESPORT
LOCAL
HOQUEI PATINS
ACABAR AMB
BONES
SENSACIONS

El Folgueroles juga
avui (21.30h) el
darrer partit com a
local de la primera
fase davant el
Reus Ploms. A
manca de dues
jornades per
acabar, són els
equips pitjor
situats al grup A de
Nacional Catalana i
ja saben que
jugaran la següent
fase per salvar la
categoria.

HANDBOL

► PRIMERA ESTATAL

Cloenda de luxe per al 65è
aniversari de l’OAR
▄ L’entitat sabadellenca jugarà demà un partit amistós davant la selecció de Qatar (19h),
plat fort de la celebració del 65è
aniversari del club. L’equip masculí, que milita a la Primera Nacional, s’enfrontarà al combinat
asiàtic que prepara el Mundial del
2019. La selecció, entrenada per
Valero Rivera, visita Catalunya
regularment per preparar les cites

internacionals.
L’OAR va encetar els actes commemoratius amb un doble partit
amistós davant els primers equips
sèniors femení i masculí del BM
Granollers a l’abril.
El club sabadellenc es va fundar el
1953 seguint el corrent del moment, ja que l’handbol era l’esport
de moda a la ciutat. Actualment
compta amb 450 socis i 14 equips.

ATLETISME
CURSA
POPULAR A
SANT ANDREU
Quim Fontané fa cabrioles a l’aigua, un mestre de l’especialitat freestyle //NÚRIA FONTANÉ

E

l palista del Club Salt-Ter està
entre els vuit millors piragüistes internacionals de l’any pels
World Paddle Awards, considerats
els premis Oscar del piragüisme.
Fontané va guanyar, ara fa un any, el
Mundial d’estil lliure a San Juan, a
l’Argentina.
El saltenc assegura que no s’ho esperava: “m’ha sorprès, ja que normalment són les especialitats olímpiques les que centren les candidatures, i el freestyle no acostuma a
ser-hi. Només tinc 25 anys i alguns
dels nominats tenen una gran trajectòria al darrere”.
Fontané compta amb un extraordinari palmarès. A banda del Mundial,
ha estat tres vegades campió d’Europa (2010, 2012, 2016), finalista en
els mundials del 2015 i reconegut
amb la Medalla d’Honor del Comitè
Olímpic espanyol el 2012. La vida del
gironí és un no parar. Sempre amunt
i avall. De fet, l’any passat va viure a
Nottingham on va preparar-se per
al Mundial mentre estudiava un
màster en Sports Management.

Però els indrets que més l’atrauen
són llunyans: Uganda, a les fonts del
Nil, que habitualment visita durant
al gener, i el Canadà, on aprofita el
desgel de la primavera.
A Catalunya, el seu entorn natural és
a Salt, on es va formar com a esportista des dels 9 anys, quan els seus
pares, fundadors del club Salt-Ter, el
van introduir a ell i a la seva germana
Núria, en els ràpids dels rius. De fet,
la Núria també és un referent en
aquest esport, subcampiona del
Món júnior i campiona d’Europa en la
mateixa especialitat.
La nova residència d’en Quim podia
fixar-se ara a Salzburg, a Àustria.
Recentment ha presentat un projecte per crear unes Sèries Mundials
de piragüisme que, en cas que tiri en-

Fontané
vol guanyar
el Mundial 2019
que es farà al
juliol a Sort

davant, el faria treballar per la marca
referència en aquest esport, Red Bull.
El seu següent repte esportiu consisteix a revalidar el títol de campió del
món de caiac d’estil lliure en els mundials que se celebraran el 2019 a Sort,
al Pallars Sobirà: “Enguany intentaré revalidar el títol, i més a casa, a
Sort a principis de juliol. Em fa una
il•lusió especial”.
De fet, una de les coses que té capficat el Quim és la construcció de l’onada que s’està fent a Sort de cara al
Mundial. “Aquest mes han començat les obres, és una mica tard, ja
que entre una cosa i l’altra, només
s’hi podrà entrenar plenament dos
mesos, ja que fins a l’abril, amb el
desgel, no hi baixarà prou aigua”.
Els guanyadors se seleccionaran a
través del vot dels membres de
l’Acadèmia (60% del pes del vot),
però també a través del vot digital
del públic en general (votacions
obertes fins al 9 de desembre). “Estic
molt content, espero que la gent em
voti a través de les xarxes socials”, ha
comentat.

Demà se celebrarà
la 40a edició de la
Cursa del barri de
Sant Andreu de
Palomar,
organitzada pel CN
Sant Andreu. Com
cada any, es farà
una cursa de 5
quilòmetres per als
adults, una de les
més ràpide s de la
ciutat i 3
recorreguts més
curts.
SNOW ADAPTAT
DUES MEDALLES
PER ACABAR
L’ANY

Astrid Fina va
aconseguir una
medalla de plata i
una de bronze a la
Copa del Món de
snowboard que es
va celebrar a Pyhä
(Finlàndia). Fina
tanca un any
històric en què
també ha guanyat
el bronze als Jocs
Paralímpics de
Pyeongchang.

ESPORT ADAPTAT

► JORNADES PER TRENCAR ELS LÍMITS

Els StQlímpics, esport
per als valents
▄ Cugat.cat / “És una manera
d’empoderar-se i créixer. Les entitats consideren la pràctica esportiva com a element clau”. Ho explica
Oscar Barril, tècnic de Polítiques Socials de l’Ajuntament de Sant Cugat
i un dels organitzadors dels StQlímpics, unes jornades que promouen
l’esport entre les persones amb trastorns del desenvolupament

intel•lectual, malaltia mental o discapacitat física. Nascuda el 2012, la
iniciativa s’ha consolidat amb jornades de bàsquet, atletisme o petanca. Els protagonistes asseguren que
volen “trencar els límits de la societat perquè la vida és tenir valentia, i
en això som experts”. Un cop feta la
jornada de bàsquet, al febrer se’n
farà la de petanca.

