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XARXA
HOQUEI PATINS 
El Cerdanyola guanya l’Europeu sub-17 femení  
Gràcies a la victòria per 2-1 contra el CH Mataró, a una jornada per al 
final de la competició, el Cerdanyola CH es va proclamar campió de 
l’Europeu de clubs, Copa Quima Jimeno, celebrat a la localitat 
vallesana. Les amfitriones van guanyar els cinc partits jugats, 
mentre que les mataronines van acabar terceres.

HANDBOL 
El Granollers B es posa al dia 
El filial del BM Granollers juga demà a les 21.30h el partit pendent 
de la quarta jornada de la Primera Estatal masculina davant el 
Sant Joan Despí. Els locals busquen escalar fins a la vuitena posició 
i trencar una ratxa de tres partits perduts, mentre que els del Baix 
Llobregat volen allunyar-se de la part baixa de la classificació.

▄  Televisió de Badalona / Els Ba-
dalona Dracs es van proclamar cam-
pions de la Copa d’Espanya per 
cinquena vegada en la seva història. 
Els badalonins es van desfer dels Black 
Demons de Las Rozas per un 
 clar 24 a 0 amb un gran segon quart i 
van sentenciar el partit abans del 
descans. Els anotadors dels ‘tou-
chdowns’ dels Dracs van ser Guillem 

FUTBOL AMERICÀ    ► COPA D’ESPANYA

García, Sergi Gonzalo i Albert Pascual, 
tot i que el premi al millor jugador va 
ser per a Felipe Archilla, protagonista 
d’una intercepció clau que va perme-
tre el ‘touchdown’ de Gonzalo. Els ba-
dalonins sumen el primer títol de la 
temporada, i al gener començaran la 
lliga contra els València Firebats a do-
micili, una lliga que intentaran aconse-
guir per quart any consecutiu.

CICLISME    ► CIRCUIT

ESPORT 
LOCAL 

BILLAR            
TRES BANDES A 
BARCELONA 

La 20a edició del 
Trofeu 
Internacional 
Ciutat de 
Barcelona de billar 
a tres bandes 
comença demà al 
Club Billar 
Barcelona si bé la 
final es farà al 
Museu Olímpic i de 
l Esport. Hi 
participaran 
figures mundials 
com el català 
Daniel Sànchez, 
Frédéric Caudron i 
Torbjorn Blomdahl.  

NATACIÓ                   
A ESCENA  
ELS MILLORS 
NEDADORS 
TARRAGONINS 

El Club Natació 
Tàrraco celebra la 
44a edició Trofeu 
Nadal aquest 
divendres. Hi 
participen uns 
300 nedadors de 
clubs com el 
Cambrils, el 
Vendrell, el Reus 
Ploms, el Salou, el 
Vila-seca, el 
Tortosa i els 
amfitrions del CN 
Tàrraco. 

BOWLING  
CAMPIONAT 
CATALÀ A 
GIRONA 

Aquest cap de 
setmana arriben 
els cinquens 
Campionats de 
Catalunya Sènior 
de Bowling, a Salt, 
Girona. La 
competició es farà 
a les instal·lacions 
del Girobowling. 
L’any passat, la 
cita va tenir lloc a 
Sant Vicenç dels 
Horts.

res, justifica la reducció de partici-
pants per la cada cop més propera ci-
ta dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020. 
“A mesura que ens hi acostem, el 
nombre de tripulacions preolímpi-
ques es va reduint dràsticament, i 
molts regatistes estan ja més pen-
dents dels canvis futurs que hi pot ha-
ver en algunes classes”, explica Palo-
mares. Espanya encapçala el ràn-
quing de tripulacions presents a la 
regata nadalenca de Palamós, se-
guida de la Gran Bretanya. L’edició 
d’aquest any compta amb la presèn-
cia de tripulacions arribades del Ca-
nadà, Veneçuela, Hong Kong, el Perú 
o Taiwan, entre d’altres. La resta de 
països europeus presents són Ale-

R
àdio Palamós / Després de 
la jornada d’inscripcions i 
entrenaments d’ahir di-

marts, avui arrenca la competició de 
la 43a edició de la regata internacio-
nal de vela Palamós Christmas Race. 
256 tripulacions de 22 països i 4 
continents competeixen fins dissab-
te vinent en aquesta prestigiosa 
competició de classes olímpiques, la 
més destacada de l’hivern i punt de 
partida de la temporada de vela 
olímpica mundial. 
La participació d’aquest 2018 és me-
nor que en l’edició anterior i la prova 
passa de 12 a 8 classes. S’hi han inscrit 
5 classes olímpiques: Finn, Laser 
Standard, Laser Radial femení i 470 
masculí i femení; així com les promo-
cionals de la Federació Internacional 
de Vela, Laser Radial masculí i 420 
masculí i femení. Finn i 470 són les 
dues úniques que han estat inamovi-
bles en les més de quatre dècades de 
la Christmas, i Joan Cardona i Álex 
Muscat lideraran la flota espanyola 
de Finn. El director tècnic de la Pala-
mós Christmas Race, Carles Paloma-

VELA   ► CHRISTMAS RACE

El món de la vela, 
pendent de Palamós

Els Dracs de Badalona 
segueixen regnant

▄  Canal Blau / Gairebé un cen-
tenar de nens i nenes van rodar pel 
nou circuit de ciclisme de Vilanova i 
la Geltrú, que aquest cap de setma-
na ha obert les portes. Han estat 
dos dies intensos per a la Unió Ciclis-
ta Vilanova que ha celebrat els ac-
tes del 40è aniversari i ha posat fi a 
una reivindicació històrica del club. 
Gràcies a l’estrena d’aquest circuit, 

que va comptar amb la presència de 
Blanca Albà, regidora d’Esports, i el 
president de la UC Vilanova, Antoni 
Palacios, l’entitat ha vist en els da-
rrers mesos com augmentaven les 
inscripcions a l’escola. A més de les 
activitats de ciclisme, també s’hi 
entrenaran els membres del Club 
Transtriatló de Vilanova i tothom 
que vulgui pagant una cuota.

Les bicicletes ja roden  
pel nou circuit de Vilanovamanya, Àustria, Bielorússia, Croàcia, 

Eslovènia, França, Holanda, Hongria, 
Irlanda, Itàlia, Polònia, Portugal, Rús-
sia, Suïssa i Ucraïna. La reducció del 
volum de participants fa que, excep-
cionalment, aquest any la Christmas 
Race tingui una sola seu, situada a les 
instal·lacions del Club Nàutic Costa 
Brava-Vela Palamós, i que no hi hagi 
sortida d’embarcacions des de la 
platja Gran, com ha estat habitual en 
altres anys. 
Una altra de les novetats és que se su-
primeix la Medal Race, un format que 
es posava en pràctica l’última jor-
nada de regates, amb la participació 
de les deu primeres embarcacions 
classificades de cada classe. 
Un dels principals actius de la Pala-
mós Christmas Race és el fet de cele-
brar-se en dates de temporada turís-
tica baixa, amb el plus que això supo-
sa per a l’economia del territori. Les 
diferents activitats que genera el 
Club Nàutic Costa Brava-Vela Pala-
mós en els mesos d’hivern tenen un 
impacte positiu valorat en més d’un 
milió d’euros.

La competició 
de vela més 
prestigiosa  
de l’hivern  
es pot veure  
a la Costa Brava

Part de la flota torna a terra després d’una jornada de regates en l’edició del 2017 //CHRISTMAS RACE


