HANDBOL / PRIMERA ESTATAL

RUGBI

El derbi de Palautordera marca la jornada
n Els dos equips de la 1a Estatal
Masculina del Baix Montseny
s’enfronten en un derbi de necessitats diumenge (18h) en el partit
que tancarà la jornada i que serà
ofert per La Xarxa a través de les
televisions locals i a XALA! El Palautordera Salicrú rebrà el Sant
Esteve de Palautordera en la cinquena jornada.
L’ambient de derbi en el món de
l’handbol en els municipis veïns
de Santa Maria i Sant Esteve de
Palautordera ja es comença a viure. Serà el tercer any consecutiu
que tots dos equips s’enfrontin a la
categoria de bronze de l’handbol
estatal.
S’espera una gran entrada al pavelló Josep Llavina. L’any passat,
més de 500 persones van omplir la
instal∙lació per viure el derbi. Va
ser un enfrontament molt vibrant
que es va resoldre a quatre segons
per al final, amb un gol de José Manuel Paniagua (33-32) per als locals de Santa Maria, que va fer embogir la graderia.
Aquesta temporada, el partit
més esperat arriba a la cinquena
data del calendari amb els locals
en novena posició amb quatre
punts i els de Sant Esteve situats
en tretzena posició amb només
dos.
El Palautordera afronta el partit després de perdre en la darrera
jornada a casa davant el Joventut
Handbol Mataró (28-30). El Sant
Esteve, per la seva banda, hi arriba després d’empatar el segon partit del curs, aquest cop, també com

Arriba la Nit del
Rugbi Català
El Fòrum de Barcelona serà l’escenari
avui de la Nit del Rugbi Català, en què
es premiaran els millors jugadors i
entrenadors de la passada temporada
i es farà un homenatge als campions
de les competicions catalanes que es
van poder seguir per La Xarxa.
S’entregaran el premis individuals
als millors entrenadors de la Lliga
Kopparberg, Coral Vila i Marià
Pasarello, del GEIEG, i a millor
jugadora, Judith Vélez, també del club
gironí. Pel que fa al millor entrenador
de la Divisió d’Honor Catalana Vueling,
el premiat és Pedro Castilla del Químic,
i el de millor jugador, Miguel
Cachafeiro del mateix equip.
Cordialitat abans de l’inici del derbi de Palau de la passada temporada
a local davant el Poblenou (33-33).
Un altre dels partits destacats
de la jornada és el que jugaran diumenge el Sant Quirze i la Salle
Montcada. Segon contra quart,
tots dos amb sis punts. El líder, el
Sant Esteve Sesrovires té els mateixos punts, però un partit pendent. Els sesrovirencs juguen a la
pista del Poblenou dissabte al vespre. També dissabte, el Mataró,
que forma part del grup d’equips
capdavanters, rebrà el Sarrià; el

BÀSQUET / COPA CATALUNYA MASCULINA

Sant Joan Despí jugarà com a local davant l’Esplugues, i l’OAR
Gràcia de Sabadell s’enfrontarà a
La Salle Bonanova.
Pel que fa a la jornada de diumenge, el Sant Vicenç-Bar Mi Casa rebrà el KH-7 Granollers B. Els
vallesans jugaran el primer partit
de la temporada quan la resta
d’equips ja n’han disputat quatre,
i és que el juvenil del club vallesà,
Pau Farré, que juga regularment
al filial, ha estat disputant els Jocs
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de la Joventut a Buenos Aires, on
ha aconseguit la medalla d’or en
handbol platja. El partit de diumenge entre vicentins i granollerins posarà a prova tots dos conjunts. Els de David López també
buscaran la primera victòria de la
temporada, ja que de moment només han sumat un punt.
El darrer precedent entre Santvi i Granollers va ser aquest estiu
a Copa Catalana i el filial es va imposar 21-38 H

HOQUEI / NACIONAL CATALANA

El lideratge, en joc

El Cerdanyola, intractable

n El CEB Girona i el Ripollet manen als grups 1 i 2 de Copa respectivament. Els gironins comparteixen el liderat amb el Lliçà
d’Amunt, el seu rival de diumenge, i
el Lluïsos de Gràcia, tots tres imbatuts. En canvi, el
Ripollet, que és
l’únic invicte al
seu grup, rep diumenge el segon, el
Castellar.
La Xarxa oferirà el Granollers Sol Gironès Bisbal a les televisions locals i a XALA! demà (18h).

n El conjunt vallesà és l’únic
equip que ho ha guanyat tot a Nacional Catalana. Quinze punts de
quinze possibles en les cinc primeres jornades i ja ha
obert una diferència
de cinc punts amb el
segon, el Manlleu B.
Arriba així la sisena jornada, que viurà ja avui dos partits. Al grup B, el
Vila-seca rebrà el
Capellades, mentre que a l’A, el
CN Reus Ploms jugarà al Baix
Camp davant el Folgueroles.
Demà, protagonisme per al

Un duel amb dues de les estrelles
de la competició, l’aler-pivot senegalès Mohamadou Lamine Diop
per als locals i el pivot americà
Terry Hopewell
(Foto) per part
empordanesa.
A Copa Catalunya Femenina, el
Basket Almeda,
líder amb 5 victòries en 5 partits,
rep la visita del
Gress Platges Mataró, un rival que aspira a trencar
la imbatibilitat de l’equip del Baix
Llobregat H

grup A amb tres partits: el Noia B
jugarà davant el Sentmenat, l’Olot
rebrà el Piera i el Juneda-Lleida
s’enfrontarà al Ripollet Serveis
Immobiliaris.
Diumenge es jugarà el gruix de la
jornada del grup B
amb els partits GEiEG - Sant Just, Recam Làser Caldes B Cerdanyola i el
SHUM Frit Ravich
B - Manlleu B, que serà el partit
que us oferirà La Xarxa a través de
les televisions locals i a XALA!
(16h) H

TIR AMB ARC

Èlia Canales, plata
a Buenos Aires
L’arquera del Club de Tir amb Arc
Constantí Èlia Canales ha fet història.
La jove esportista de 17 anys, ha
obtingut la
medalla de
plata en la
categoria
d’arc
recorbat
femení dels
Jocs
Olímpics de
la Joventut.
A la final va caure davant la xinesa
Mengyao Zhan. Aquesta medalla de
Canales situa el nom de Constantí a
l’elit del tir amb arc mundial H
NATACIÓ

Mar obert solidari
Demà dissabte el Club Natació Vilassar
de Mar organitza la primera travessa
en aigües obertes per recaptar fons
perquè la Fundació Vicente Ferrer faci
arribar aigua potable a comunitats
aïllades de l’Índia. S’hi nedaran tres
recorreguts: el llarg de 3 km, el mitjà
d’1,5 km i un de 200 metres per als
nens H

