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BÀSQUET / COPA CATALUNYA

HOQUEI PATINS

Portella, l’experiència del CB Artés
n Quan era petit volia jugar a futbol, però el professor de gimnàstica
de l’escola, que era home de bàsquet, el va convèncer que l’esport de
la cistella era millor. També el seu
germà gran, el Jordi, havia optat pel
bàsquet i tot plegat el va ajudar a decidir-se. Ara, 30 anys després, celebra aquesta orientació. Va començar a jugar a bàsquet a l’escola
Paidos, al Sant Fruitós i al Bàsquet
Manresa, on es va formar des de ben
petit fins a categoria júnior. Després, una dècada al Navàs, de la qual
guarda un especial record dels anys
que va estar sota les ordres de Miquel Nolis, i ara, en la recta final de
la seva carrera, juga a l’Artés. Fa set
anys que llueix la samarreta vermella del club bagenc.
El Roger té 35 anys, és odontòleg a
Navàs, està casat i té dos fills petits.
La feina i la família absorbeixen
gran part del seu temps, però el que
li queda el dedica al bàsquet. La seva
parella també hi havia jugat i això
ho fa tot més senzill.
L’Artés és vuitè a la classificació
del grup 1 de Copa Catalunya. Ha
perdut les tres darreres jornades i
està patint molt amb les lesions. El
Roger s’ha perdut tres partits
aquest curs i fins al passat cap de setmana, en què va fer 23 punts davant
el Camping Bianya Roser, no s’ha
començat a sentir bé. Però les baixes d’Oriol Sensat, Jordi Sobrevias
i Joan Carceller, han afectat el rendiment de l’equip. A més, aquesta
temporada comptaven amb un base
japonès, Tatsuya Sakai, que arribava de la Universitat de Nebraska, a

Duel de contrast a
Nacional Catalana
El GEiEG té diumenge una cita clau per
consolidar-se entre els millors i
apropar-se al primer objectiu del curs,
la permanència. Els grupistes són
tercers del grup
B, mentre que
el rival, el Vilaseca, és cuer,
molt allunyat
del grup
capdavanter.
Els homes de
Franc González preparen el partit
recordant que l’enfrontament de la
primera volta a la pista tarragonina,
que van guanyar 1-3, va acabar amb
polèmica i tensió entre els dos equips.
El partit GEiEG - Vila-seca el podreu
seguir diumenge a les televisions
locals i a XALA! a les 16h.
TENNIS TAULA / ETTU CUP

Roger Portella, envoltat de rivals, lluint la samarreta del CB Artés
Kearney, però un problema burocràtic l’ha obligat a tornar al seu país uns mesos i no se l’espera fins al
2019. Tot plegat ha minvat el potencial d’un equip que començava el
curs amb unes expectatives més altes. Amb tot, Roger Portella ja en
forma, Hasain Bunnell i Albert Illa,
aguanten un equip que a poc a poc
ha de créixer.
Demà l’equip bagenc rep el Cerdanyola Al Dia, que també arriba a
la cita marcat per la irregularitat. Si
fa dues jornades els vallesans eren

HANDBOL / PRIMERA ESTATAL

capaços de trencar la imbatibilitat
del Lliçà d’Amunt, la setmana passada queien a casa davant el CEB
Girona. Els d’Oriol Carmona confien en l’aportació de Genís Tena, Javier Antón, Albert Salat, Aitor Murua i Oriol Domènech per
estabilitzar el projecte i mirar cap
amunt. Tant l’Artés com el Cerdanyola tenen el mateix balanç (3-4).
Podreu seguir el partit a La Xarxa
per les televisions locals i a XALA!
(18h). En aquest grup de Copa, el
Lluïsos, líder imbatut, rebrà demà
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el Roser, tercer, en un dels partits
destacats de la 8a jornada. Al grup 2,
amb el Ripollet com a únic equip imbatut, es viurà un derbi badaloní ple
d’al∙licients, que enfrontarà demà
el Maristes Ademar amb el Badalonès.
A Copa Catalunya Femenina, el
Basket Almeda segueix intractable
(9-0), mentre que el partit de la jornada es viurà avui a Girona amb l’enfrontament entre el CityLift GEiEG
UniGirona, tercer (7-2), amb el
Gress Platges Mataró, quart (6-3).

POWERLIFTING / CAMPIONAT D’ESPANYA

Arrelats al club

Llegat dels Jocs Mediterranis

n El primer equip de la UE Sarrià
manté bona part dels jugadors que
l’any 2014 van ser tercers d’Espanya juvenil, una de les fites recents
del club. En l’actualitat
set
d’aquells joves,
els germans Pere
i Martí Arnau,
Pau Guitart, Antonio
Moreno,
Arnau Rovira,
Adrià Serrano i
David Mariscal (foto), juguen plegats a les ordres de Pere Coll. La seva joventut queda compensada
amb la veterania de Nitu Pórtoles i

Constantí Ràdio / El Pavelló de
Constantí acollirà l’abril de 2019 el
Campionat d’Espanya de Powerlifting (aixecament amb potència). Després de
l’èxit organitzatiu de les proves
d’halterofília
durant els Jocs
Mediterranis al
juny, la Regidoria d’Esports de
l’Ajuntament
de
Constantí
impulsa aquest campionat estatal,
una disciplina esportiva de força
que consisteix en l’aixecament del

Josep Ballester, que formaven part
d’aquell recordat Sarrià que va assolir l’ascens a Plata el 2011, tot i renunciar-hi per motius econòmics.
El conjunt gironí, que forma part
del grup capdavanter amb 12
punts, rebrà diumenge el Sant Cugat, que és a la
part baixa, però
en trajectòria ascendent, ja que ha guanyat les dues
darreres jornades. El partit el podreu veure a La Xarxa per les televisions locals i a XALA! (18h) H

major pes possible en tres exercicis diferents: l’esquat (‘sentadilla’), el ‘press’ de banca i el pes
mort.
L’Ajuntament
de Constantí es
compromet a facilitar les instal∙lacions i tot
el material necessari per al
desenvolupament de la competició, mentre
que l’organització del campionat
anirà a càrrec de la Federació Catalana de Físic-Culturisme.

El Borges Vall
juga a França
El conjunt garriguenc visita avui la
pista del potent Istres francès (19.30h),
en el partit d’anada dels setzens de
final de l’ETTU Cup masculina. El
conjunt de les Borges Blanques, amb el
trident
titular
format pel
vilanoví
Marc Duran,
el sitgetà
Oriol Monzó
(foto) i
l’igualadí
Joan Masip, s’enfronta a un equip de
gran nivell que competeix a la màxima
categoria a França, una lliga amb més
nivell que l’espanyola. L’Istres compta
amb el dominicà d’origen oriental Wu
Zhang, a més de Paul Gauzy, Laurens
Tromer i Samuel Walker H
CURSES D’ORIENTACIÓ

La cursa Vallmoranta
estrena mapa demà
Demà se celebra la 8a edició de la cursa
d’orientació solidària Vallmoranta, a
Sant Pere Molanta, amb 400 participants
i un nou mapa per continuar mostrant la
bellesa del balcó del Gran PenedèsGarraf. Recaptarà fons per a la lluita
contra el càncer. La competició puntua
per la Lliga d’Orientació del Gran
Penedès i el Circuit Català Rogaines H

