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JIU JITSU

Comencen els esports per equips

Èxit del Campionat d’Espanya a Blanes

Ahir va donar el tret de sortida la competició amb els primers
partits de bàsquet masculí, al Complex Esportiu de l’Hospitalet
Nord i avui ho farà el bàsquet femení. Demà es posa en marxa
el futbol sala femení i en les properes setmanes se sumaran el
futbol, l’handbol, el rugbi 7 i el voleibol.

► COPA CATALUNYA

Els Franch tornen als orígens

Hi han participat una vuitantena d’atletes de Catalunya, Andalusia, les
illes Balears i Astúries. Els representants del Club Jiu Jitsu Blanes han
obtingut 1 medalla d’or, 3 de plata i 1 de bronze. La competició va incloure
el Campionat d’Espanya de Random Atakks en parelles i l’Open d’Espanya
de Kosen Jiu Jitsu en individuals.

ESPORT
LOCAL
FUTBOL SALA
CATALUNYA,
AL MUNDIAL

La selecció
catalana sub-20
viatja a Colòmbia
per jugar el
Mundial com a
actual campiona
d’Europa. El
combinat català,
entrenat pel
lleidatà Jordi
Castejón, ha
quedat enquadrat
al grup A amb
l’Argentina, el
Marroc i Bolívia,
amb qui debutarà
dilluns.

HOQUEI PATINS

► OK LLIGA

Mia Ordeig, experiència
per al CP Voltregà
▄ (E l9TV).- Dissabte observava
atentament el derbi entre el CP Vic i el
CP Voltregà des de la grada a l’Olímpic.
Mia Ordeig no es va vestir de curt, però
ja sabia que aviat tornaria a patinar,
però no amb l’escut del club vigatà
que tants anys ha defensat, sinó amb
la samarreta de l’històric rival voltreganès. Ordeig serà presentat com a
nou jugador aquesta tarda.

De fet, Mia Ordeig ja entrena un
equip de categoria Infantil de Sant
Hipòlit i el seu pare, Catxo Ordeig, és
una de les peces clau en l’organigrama tècnic del club blanc-iblau. Mia Ordeig arriba al Voltregà
per resoldre el dèficit d’experiència
d’un equip que només compta
amb un altre jugador veterà, Petxi
Armengol.

GOALBALL
FUTBOL PER
A CECS

Quim, Oriol i Roger Franch amb la Copa Badalona assolida aquest setembre //SALVADOR FRANCH

U

na de les claus del gran inici
de temporada del Maristes
Ademar de Badalona al
grup 2 de Copa Catalunya és el rendiment de tres membres de la família
Franch que s’han retrobat per fi
aquesta temporada. I és que els germans Oriol i Roger Franch tornen a
jugar amb el seu cosí Quim després
de fer-ho al pati de l’escola. Si bé tots
tres s’han format al club badaloní,
el petit de la nissaga, el Roger, no
s’ha mogut mai del club i aquesta
temporada ha fet ja el salt al sènior
A. L’Oriol va haver d’emigrar un curs a
l’AE Minguella i dues temporades a
la UE Montgat, però ja és un dels
puntals del primer equip dels Maristes. Qui ha tornat després de fer moltes voltes és en Quim. Va estar-se a
l’Ademar fins a mini, va marxar a la
Penya, on es va quedar els dos anys
de júnior i després va passar per l’ABB
(el Bufalà, una unió de clubs badalonins), el Mollet de lliga EBA i les
darreres cinc temporades ha format
part de l’exitós projecte del Boet Ma-

taró.Aquesta temporada comparteixen el vermell de la samarreta, un
viratge que el destí els tenia preparat. I les coses no els van gens malament. L’equip és segon a la classificació (5-2). L’Oriol, el Roger i el Quim
van coincidir diumenge a la pista del
Bàsquet Pia Sabadell, en què es van
imposar (72-86). Els Franch van signar, entre els tres, 30. La nissaga badalonina afronta amb il·lusió el derbi d’aquest diumenge davant el Badalonès Fruits Secs Corbera, cinquè
(4-3), partit especial per als tres
Franch. Qualsevol enfrontament
entre clubs de la ciutat està marcat
en vermell al calendari. A més, a la

Els germans Oriol
i Roger Franch i
el seu cosí Quim
són companys
als Maristes
de Badalona

Copa Badalona jugada aquesta pretemporada, els Maristes van
guanyar la final al Badalonès i a la ja
habitual rivalitat, se suma ara l’ànim
de revenja esportiva. Porten el 30, el
10 i el 13 a la samarreta. Tres números que a la pista i a la vida es
complementen a la perfecció. Lluny
de Badalona, concretament a Melilla, un altre Franch es dedica al bàsquet professional. És en Josep
Franch, el germà del Quim, una inspiració per a tots ells. Tot i que ara
pot semblar utòpic, qui sap si algun
dia en Josep també tornarà a casa
per jugar plegats. De fet, el Quim explica que una de les converses recurrents gira al voltant de la possibilitat que coincideixin algun els quatre al mateix equip. Amb tot, el
Josep, amb 27 anys, vol estirar la seva carrera professional al màxim. El
seu germà gran, el Quim assegura
que aguantarà el que calgui per
aconseguir el retrobament dels quatre Franch amb la samarreta dels
Maristes en un futur.

El Trofeu
Internacional
Ciutat de
Barcelona que
comença aquest
divendres
enfrontarà la
selecció catalana
masculina amb
Alemanya, Algèria i
Romania, i a la
femenina amb el
Barcelona, el
Tarragona i el CRE
ONCE barceloní.
HANDBOL
NOUS TÈCNICS
A L’OAR

Gerard Gomis i Cesc
Borrell ja
exerceixen com a
responsbles de
l’equip masculí de
1a Estatal
substituint Miquel
Benítez que ha
deixat el càrrec.
Gomis ja va
asseure’s a la
banqueta en la
darrera jornada,
amb derrota 23-25
contra el Sant Joan
Despí.

CICLISME

► BTT

Pau Marzà guanya a la Marxa
Xtreme a Torredembarra
▄ (Ona la Torre).- Prop de 170
ciclistes van participar en la segona
edició de la segona Marxa Xtreme de
BTT a Torredembarra que organitza
el Bikepark Costa Daurada. La prova
comptava amb dos recorreguts de 31
i 61 quilòmetres.
El corredor de Xerta Pau Marzà va ser
el guanyador de la distància llarga,
amb un ritme superior als 21
quilòmetres per hora. Van com-

pletar el podi Javi Galván i Sergio Gutiérrez. En categoria femenina, laguanyadora va ser la tarragonina
Lourdes Cayetano, per davant
d’Arantxa Salvador i Rosa Almazora.
A la distància curta els guanyadors
van ser Óscar Mestre i Marta Rubio, la
‘biker’ torrenca del Bikepark
Bauhaus Torredembarra es coronava a casa.

