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pilota

ciclisme

Demà s’inauguren els Mundials de Pilota

Pedalades per La Selva

La gran cita es farà als frontons olímpics de la Vall d’Hebron
on uns 300 jugadors de 14 països competiran en quatre
especialitats: Cesta Punta, Pala-Paleta, Mà i Frontennis. La XVIII
edició del Mundial s’allargarà fins el 20 d’octubre. La Diputació
de Barcelona col·labora en l’esdeveniments.

Uns 200 ciclistes participen avui en la segona edició de la Challenge In
Costa Brava 2018 amb seu a Blanes. La marxa cicloturista inclou tres
rutes; la més exigent de 246km, la mitja de 142km i la curta de 120km.
Els ciclistes passaran per les selves verdes que porten fins a Sant Hilari
Sacalm, l’Alt dels Cortalls pujant per Arbúcies i Les Guilleries.

bàsquet ► copa catalunya femenina

Projectes nous
a Mataró i Terrassa

Hípica
bike trial
Alba Hidalgo
l Mundial
d’Alemanya

La ciclista de
Sant Andreu
de Llavaneres
competirà demà
pel sotscampionat
amb la francesa
Basseville
que li treu 20
punts, i amb la
sueca Karmak que
només n’hi porta
5. L’alemanya
Reichenbach
ja és la virtual
campiona. Hidalgo
va signar dos
podis en les dues
primeres proves.
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l Josep Mora de Mataró serà avui l’escenari del
partit entre el Gress Platges Mataró i el Club Natació Terrassa corresponent a la cinquena jornada. Un enfrontament en
que les locals buscaran la tercera
victòria de la temporada, mentre que per les visitants, serà una
nova oportunitat d’aconseguir el
primer triomf del curs.
L’equip mataroní encara la temporada amb força novetats.
Alex León, el nou tècnic coneix
bé l’entitat ja que porta 9 anys al
club. Aquesta és però, la seva experiència com a màxim responsable del primer equip, agafant el
relleu d’Adrià Castejón.
La majoria de les novetats que
León ha d’acabar d’acoblar ja coneixen la casa. L’aler Paula Domènech, torna del Cornellà, la
pivot Cynthia Molina també torna al Platges procedent del JET
Terrassa, Clara Solé, la veterana
aler-pivot inicia una nova etapa
al club on es va formar. La darrera temporada va ser la millor jugadora del Cerdanyola, i després

d’una dilatada experiència a la
LF2 i en lligues dels Estats Units i
Alemanya, ara torna a casa. També és novetat a la plantilla Laida
Martínez, aler que puja de l’equip
junior. També destaca la incorporació de l’escorta nordamericana
Theresa Anne Elworth.
Pel que fa al CN Terrassa, que segueix a Copa Catalunya en quedar-se la plaça alliberada pel Cerdanyola que ha pujat a LF2, inicia
un nou projecte amb el tècnic Josep Miquel Bossacoma, que torna
al club després de la seva darrera
experiència al CN Sabadell.
El Terrassa també ha d’acabar
d’adaptar les sis cares noves de
que disposa enguany. La base
Eva García arriba del Draft Gra-

Platges MataróCN Terrassa per
les televisions
locals i a XALA!
avui a partir de
les 18.00h

menet, l’aler Anna García i l’alerpivot Berta Martín, totes dues venen del Barça CBS i Carla Escuet,
pivot ue ve del Campus Promete
de Logronyo. EL CN aposta per
dues jugadores del filial, la pivot
Maria Amposta i la base Valentina Nieves.
El partit Gress Platges MataróCN Terrassa el podreu seguir a La
Xarxa a través de les televisions locals i a XALA! aquesta tarda (18h).
Ahir va començar la cinquena jornada amb el partit entre
L’Unilever Viladecans i el Bencriada de Banyoles (92-52), la resta
de la jornada viurà avui els partits CEJ L’Hospitalet - Ekke Lleida, Camping Bianya Roser - Ivette Pons-Igualada i l’interessant
Citylift GEiEG UniGirona - Basket
Almeda, els dos únics equips amb
ple de victòries.
Diumenge es tancarà la jornada
amb tres partits: Draft Gramenet
– Snatt’s Femení Sant Adrià B,
TGN Bàsquet - Joventut Les Corts i Petropinto ASFE Sant Fruitós
- Outletmoto.com Grup Barna.

handbol ► plata femenina

Forces igualades al Pavelló
de Sant Josep
▄ El Sant Vicenç Bar Mi Casa,
vuité classificat, rep demà al Joventut Handbol Mataró, quart.
El partit es jugarà a les 18h i es
podrà veure a les televisions locals i a XALA!
El nou Santvi de Josep Maria
‘Pepo’ Mestre, té les novetats de
la pivot Laura Roldán, la lateral
Júlia Calduch, Sara Moles, extrem internacional de la base del
Santvi, Ainhoa González, pivot

del B i la lateral Rocío Parra.
Al conjunt mataroní, el nou tècnic Jordi Rubí disposa enguany de la portera Lídia Benktib,
l’extrem Sara Muniesa, la pivot Alisa Forné i la jugadora de
Burkina Fasso, Kensa Falissa
com a novetats.
Els altres partits de la cinquena
jornada, són, Mislata-La Roca,
Amposta-OAR i Ass LleidatanaDominicos.

cúrling
trofeu vila de
Puigcerdà

Ahir va començar
la tretzena
edició en que
hi participen
conjunts de Suïssa,
França, Estats
Units, Escòcia
o Itàlia, a més de
catalans i estatals.
El trofeu, que
s’acaba diumenge,
dóna el tret
de sortida a la
temporada
de cúrling.
ESCACS
catalunya
- argentina

Demà s’acaba
el 23è Trofeu
Internacional
Ciutat de
Barcelona
entre les dues
seleccions, a la seu
de la Federació.
El campionat ,
homologat per
la Federació
Internacional
s’adapta
al Sistema
Scheveningen de
competició.

hoquei patins ► nacional catalana

Amb bones sensacions
▄ El Folgueroles rebrà demà
al Noia Freixenet B amb l’objectiu
compartit d’aconseguir la segona victòria de la temporada
i allunyar-se de la part baixa de
la classificació. Els osonecs arriben al duel després de guanyar
el primer partit del curs a la pista
del Juneda-Lleida i sumen ja 5
punts. Mentre que els de l’Anoia
en tenen 4, però també venen

amb la moral reforçada en aconseguir la primera victòria en Lliga
a l’Ateneu davant el Reus Ploms.
El partit Folgueroles – Noia B, de
la 5a jornada, el podreu seguir a
les televisions locals i a XALA!
diumenge a les 16h.
Al Grup A, l’Olot és el líder amb 9
punts. En el B, l’intractable Cerdanyola encapçala la taula amb
un ple de victòries.

