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n La  5a  jornada  de  Lliga  arriba
amb l’Handbol Sant Quirze com a 
millor equip català de la categoria,
a dos punts dels colíders, el Beni
dorm i l’Elda Prestigio. Les valle
sanes rebran el Sant Joan Despí, 
mentre que els equips alacantins 
s’enfrontaran al Puig d’en Valls i a
l’Agustinos respectivament.

La jornada ens oferirà un altre
partit destacat, el que enfrontarà 
el millor equip català de les dues 
últimes  temporades,  el  Sant  Vi
cenç Bar Mi Casa amb el Joventut 
Handbol Mataró. Un duel que po
dreu seguir a través de La Xarxa, a
les  televisions  locals  i  a  XALA! 
diumenge a les 18h. Les del Baix 
Llobregat  s’han  mostrat  irregu
lars en aquest inici de curs, amb 
dues victòries (Dominicos i OAR 
Gràcia) i dues derrotes (Elda i Am
posta).  Les  maresmenques  s’han 
desinflat  després  de  guanyar  els 
dos  primers  partits  (Puig  d’en 
Valls  i  Mislata)  i  ara  encadenen 
dues derrotes (Sant Quirze i Elda).
Els  dos  equips  se  situen  a  mitja 
taula amb 4 punts. S’espera un par
tit molt igualat i, si un dels dos és 
capaç d’endurse la victòria, faria 
un salt qualitatiu a la classificació.

En la darrera jornada, les vicen
tines van imposarse amb contun
dència a la pista de l’OAR Gràcia 
sabadellenc  (1325).  La  jugadora 
més destacada va ser la jove inter
nacional  vicentina,  Sara  Molés, 
que amb 6 dianes va tornar a de
mostrar el seu protagonisme en la 
primera temporada en l’equip sè
nior. Per la seva banda, les mata

ronines venen de perdre a casa da
vant l’Elda (2331). Tot i la desfeta, 
Sandra  Fargas  va  destacar  en 
aquest enfrontament amb 8 gols.

El partit té diferents al∙licients i
un d’ells és veure com es van adap
tant  els  dos  conjunts  que  tenen 
nou tècnic aquesta temporada en 
la  segona  categoria  de  l’handbol 
estatal.  L’equip  de  Sant  Vicenç 
dels Horts ha hagut de refer la co
lumna  vertebral  de  l’equip  des

prés de sis baixes i un canvi d’en
trenador.  Josep  Maria  ‘Pepo’ 
Mestre ocupa ara la banqueta com
a recanvi de Xavi Esteban. També 
hi ha nou entrenador a l’equip fe
mení  de  l’entitat  mataronina.  El 
club ha confiat  el  nou  projecte a 
Jordi Rubí, que substitueix Rosa 
Maria Hernández. Rubí prové del 
juvenil del Granollers.

La resta de la jornada en aquesta
Divisió  d’Honor  Plata  femenina 

enfrontarà el Mislata amb la Roca,
que també suma dues victòries  i 
dues  derrotes.  L’Amposta  jugarà 
un duel català amb l’OAR, en un 
duel  ja  de  necessitats,  ja  que  les 
ampostines  només  han  guanyat 
un partit i les sabadellenques en
cara no han puntuat. Per acabar, 
l’Associació  Lleidatana,  amb  2 
punts, visita la pista del Domini
cos de Saragossa, també situat a la 
part baixa.

HANDBOL / DIVISIÓ D’HONOR PLATA FEMENINA

Sant Vicenç Bar Mi Casa  Joventut Handbol Mataró

La 5a jornada ve marcada pel par
tit que enfrontarà el Gress Platges
Mataró  amb  el  CN  Terrassa  que 
serà ofert per La Xarxa a través de
les  televisions  lo
cals i a XALA! demà
a les 18h.

Les mataronines,
amb el nou entrena
dor Alex León, bus
caran la tercera vic
tòria  del  curs 
davant  les  egaren
ques que encara no n’han guanyat
cap,  amb  Josep  Miquel  Bossaco
ma com a nou tècnic.

La resta de la jornada comença

avui amb l’Unilever Viladecans  
Bencriada (12h) i demà es jugaran 
els partits CEJ L’Hospitalet  Ekke
Lleida,  Camping  Bianya  Roser   

Ivette PonsIgualada i
l’interessant  Citylift
GEiEG  UniGirona  
Basket  Almeda,  els
dos únics equips amb
4 victòries.

Diumenge  tanca
ran  la  jornada  tres
partits:  Draft  Grame

net – Snatt’s Femení Sant Adrià B,
TGN Bàsquet  Joventut Les Corts
i Petropinto ASFE Sant Fruitós  
Outletmoto.com Grup Barna.

BÀSQUET / COPA CATALUNYA FEMENINA

Tècnics nous a la Copa
Arriba  la  5a  jornada  a  Nacional 
Catalana amb dos grups ben dife
renciats. Al grup A hi ha màxima 
igualtat. Els primers, Olot i June
daLleida, no s’esca
pen, mentre que no
més  el  cuer,  el 
Ripollet, amb 1 punt 
s’està  quedant  des
penjat.  En  canvi,  al 
grup B, el Cerdanyo
la  es  mostra  intrac
table  i  ha  guanyat 
tots els partits, sent el líder desta
cat  amb  5  punts  d’avantatge  res
pecte als seus perseguidors.

El partit que oferirà aquest diu

menge  La  Xarxa  serà  el  que  en
frontarà el Folgueroles amb el No
ia Freixenet B. Tots dos busquen 
la segona victòria de la temporada

per allunyarse de la
part baixa i apropar
se als equips capda
vanters. A més hi ar
riben plens de moral
després  de  guanyar
en la darrera jorna
da  i  voldran  conti
nuar amb la bona di

nàmica.
Aquest enfrontament el podreu

seguir a  les  televisions  locals  i a 
XALA! diumenge a les 16h H

HOQUEI PATINS / NACIONAL CATALANA

Dos grups, dues realitats

VOLEIBOL

NATACIÓ

Divendres i dissabte arriba la 10a 
edició de la Radikal MarBrava. El traçat 
7.0, el més exigent, té la sortida a 
Calella i l’arribada a Llafranc, passant 
per les Illes Formigues. En aquesta 
edició, hi participaran 1.400 nedadors 
entre populars, amants de les aigües 
obertes, i esportistes d’alt nivell H

Torna la Radikal 
MarBrava

Les màximes categories del vòlei 
estatal comencen demà amb el DSV 
Sant Cugat i el Barça en categoria 
femenina i l’equip masculí de l’entitat 
blaugrana com 
a únic 
representant 
català a l’elit 
després del 
descens del 
Sant Pere i Sant 
Pau de 
Tarragona.

En aquesta primera jornada, 
santcugatenques i barcelonines 
s’enfrontaran reeditant la final de la 
recent Lliga Catalana en què es van 
imposar les jugadores blaugrana.

El vòlei català està experimentant 
un enorme augment d’equips en 
competició. En total s’han inscrit 641 
equips, als que cal sumar els 25 equips 
de competició estatal H

Comencen
les Superlligues

AQUATLÓ

Avui es fa la setzena edició de 
l’Aquatló de Badalona que té com a 
novetat que serà el primer Campionat 
de Catalunya per Equips. A més, al ser 
la darrera prova de la Lliga Catalana 
d’Aquatló, decidirà el guanyador final.

La prova es realitzarà a la Platja dels
Pescadors, el passeig Marítim i la 
Rambla.

Badalona 
proclamarà els 
campions


