
RALLY
Joies sobRe 
Rodes

Ja està en marxa 
la segona edició 
del Rally Comtat 
de Cerdanya, 
a Alp, la prova 
de regularitat 
més aventurera 
i emocionant de 
la tardor. Ahir 
dijous es van fer 
els primers trams 
i avui culmina la 
competició de 
715 quilòmetres 
amb cotxes 
històrics, clàssics 
i ‘youngtimers’.

CiCLisMe
soRtidA 
exCLusivA
Arriba la Sealight 
Camí de Llum 
que va tancar 
inscripcions amb 
llista d’espera 
i prepara una 
experiència 
‘biker’ única.
Avui es fa la 
primera etapa de 
67 km de Cotlliure 
a Cadaqués. 
Demà s’invertirà 
la ruta, però  
es rodarà  
per camins 
costaners.

CuRsA 
soLidÀRiA
CARdedeu, 
soLidARi
Demà es farà la 
2a edició de la 
Cursa Solidària 
de Cardedeu que 
recaptarà fons 
per a l’ONG SOS 
Mediterranée que 
ajuda persones 
refugiades que 
arriben per mar. 
L’any passat es 
van destinar 
els ingressos al 
conflicte bèl•lic 
de Síria.

ALtRes 
espoRts

▄ El derbi veïnal entre el Pa-
lautordera Salicrú i el Sant Es-
teve de Palautordera serà demà 
el partit de La Xarxa i el podreu 
veure a les televisions locals i a 
XALA! (18 h).
El conjunt local recupera Ge-
rard Hernández de les Fran-
queses, Ferran Hernández del 
Granollers, Aleix Sala que tor-
na després d’un any en blanc i 
Jordi Cervera del B. Són nous al 

HANDBOL ► PRIMERA ESTATAL

palautordera vibra amb  
el derbi veïnal de demà

club: Pere Bataller que arriba del 
Palafrugell i Bernat Artiaga del 
Granollers.
Pel que fa al Sant Esteve, Eric 
Morales, Dani Oliver i Jordi Sibi-
na arriben precisament del Pal-
autordera i torna a la banqueta 
Pau Ventura. Els joves del B Mar-
çal Àngel, Marc Carrera, Albert 
Hernández i Alejandro Martínez 
ajudaran aquesta temporada el 
primer equip.

El partit de la quarta jorna-
da de Copa Catalunya que 
podreu seguir avui a La 

Xarxa, enfrontarà el Granollers 
amb el Sol Gironès Bisbal Bàs-
quet i es veurà a les televisions 
locals i a XALA (18 h).
Els locals han iniciat un projec-
te ple de novetats. El nou tècnic 
Ricard Ventura compta amb set 
fitxatges. Destaca l’arribada del 
senegalès Mohamadou Diop que 
ve del CB Martorell i que ja llueix 
en les primeres jornades de cam-
pionat. L’aler-pivot arriba al Gra-
nollers després de jugar a LEB 
Plata i haver estat internacional 
amb la seva selecció. També re-
forcen l’equip tres germans, Gon-
zalo, Guillermo i Ricardo Baltà del 
Sant Quirze, Marc Salmerón i Edu 
Vázquez del Boet Mataró i el ve-
terà Albert Griso del Mollet, amb 
catorze temporades a Lliga EBA 
com a credencial. Fins ara els gra-
nollerins han guanyat només un 
partit i n’han perdut dos. Arriben 
a la cita després de caure a la pis-
ta de l’Horta.
En canvi, el Bisbal Bàsquet, en 

bÀsQuet ► CopA CAtALuNYA

Revolució contra 
continuïtat

l’any del seu retorn a la categoria, 
aposta per la continuïtat. Amb 
Trifón Poch com a director es-
portiu des de fa ja dues tempo-
rades i Joan Ferrer com a entre-
nador, han arribat tres jugadors 
al primer equip. Terry Hopewe-
ll, pivot que arriba del Concord 
de la NCAA, si bé l’últim equip en 
què va jugar va ser bel CB Cordón 
d’Uruguai. L’americà està cridat a 
ser una de les estrelles del cam-
pionat. Els empordanesos també 
han incorporat Àlex Poch, escorta 
que ve del Grup Barna i l’aler-pi-
vot Marc Mateu que puja al sènior 
amb només 18 anys i és la gran 
esperança de futur del bàsquet 
bisbalenc. Segueixen 8 jugadors 
entre els que destaquen els vete-

rans capitans, el pivot Arnau Frau 
i el base Genís Castillo i l’altre ba-
se de l’equip Pau Soler. Amb dues 
victòries en tres partits se situen 
quarts a la classificació i poden 
presumir de la segona millor de-
fensa de la competició.
En aquesta quarta jornada a Co-
pa Catalunya Masculina es viuran 
dos partits en què estan en joc 
el primers llocs dels grups. A l’1, 
el CEB Girona comparteix el lide-
ratge amb el Lliçà d’Amunt, el seu 
rival de diumenge, i el Lluïsos de 
Gràcia, tots tres imbatuts. Al grup 
2, el Ripollet, únic invicte, rep de-
mà el segon, el Castellar.
A Copa Catalunya Femenina, el 
Basket Almeda lidera la clas-
sificació amb cinc victòries en 
cinc partits i rep aquesta tarda 
la visita del Gress Platges Mata-
ró, quart a la taula (3-2), un rival 
que aspira a trencar la imbatibili-
tat de l’equip de Cornellà. Mentre 
que el cuer, el CN Terrassa tindrà 
demà una nova oportunitat de 
guanyar el primer partit del curs 
amb la visita del Petropinto ASFE 
Sant Fruitós.

El Granollers va guanyar el darrer partit a la seva pista davant el Grup Barna // CB GRANoLLERS

Granollers i 
Bisbal Bàsquet 
es veuen  
les cares a les  
18 h en el partit 
de La Xarxa

TENNIS DE TAULA 
El Borges debuta avui a l’ETTU Cup
Les Borges del Camp acull la segona ronda de la competició 
europea. Els amfitrions juguen avui davant el Nino Praha txec 
(14h) i el Juncal portuguès (19h). Demà els de les Garrigues 
s’enfrontaran al Poltava ucraïnès. L’equip borgenc el formen 
Marc Duran, oriol Monzó i Joan Masip.

ESPORT ADAPTAT
Bàsquet en cadira de rodes
Avui comença la segona edició de la Lliga Catalana de bàsquet en 
cadira de rodes Nivell 2 amb el primer partit entre el Bamesad i el 
Costa Daurada B al Pavelló el Temple de Tortosa. Mentre que la 
Lliga es jugaran els partits Barça UNES-Costa Daurada i el Válida sin 
Barreras MIFAS-Global Basket.

LA xARxA

▄ El partit entre el SHUM Frit 
Ravich B i el Manlleu B és el que 
us oferirà La Xarxa a través de 
les televisions locals i a XALA! 
demà (16 h).
Un duel entre els equips més 
golejadors del grup B que viuen, 
però, realitats ben diferents. Els 
de la Selva només han sumat 
3 punts en 5 jornades malgrat 
haver marcat 19 gols, mentre 
que els osonencs, amb 18 gols, 

HOQUEI ► NACIONAL CATALANA 

Garantia de gols
són segons a la classificació a 5 
punts de l’intractable Cerdan-
yola que ho ha guanyat tot.
El SHUM ha incorporat Martí 
Buch del Palafrugell i Aleix Ri-
bot del Malgrat. El Manlleu B ha 
promocionat els juvenils Gerard 
Llobet i Nil Pascal.
Al grup A hi ha més igualtat, 
l’Olot és líder amb tres punts 
més que el Sentmenat i el June-
da-Lleida.

34 spoRt totAL SÁBADO 20
OCTUBRE 2018


