BÀSQUET / TROFEU MOLINET

HOQUEI PATINS

Cistelles de Nadal amb les
finals del Trofeu Molinet
n Avui s’acaba la 56a edició del
Trofeu Molinet de bàsquet que és el
més antic del país i únic a Europa.
La competició serveix perquè les
nenes i nens, d’un màxim d’11
anys, gaudeixin de l’esport en plenes festes de Nadal. També com a
aparador per descobrir futures figures del bàsquet català, ja que
nombrosos participants d’anteriors edicions han acabat jugant en
les millors lligues d’Europa i del
món. Hi participen moltes de les
entitats esportives que d’aquesta
manera mostren la musculatura
dels seus organigrames de bàsquet
formatiu. És un excel∙lent test per
comprovar la bona salut d’aquest
esport arreu de Catalunya.
La 56ª edició del Trofeu Molinet
de minibàsquet, que enguany va
començar el passat 27 de desembre,
s’allarga fins avui. Nou dies de bàsquet de categoria formativa però
amb un component competitiu rellevant. El tradicional torneig es
disputa a dues seus de la capital catalana, el Pavelló de l’Illa Diagonal
i en aquesta 56a edició, ha comptat
també amb un nou escenari de joc,
el Col∙legi Major Sant Jordi de Barcelona. El Molinet és el torneig de
minibàsquet consolidat en el panorama europeu amb especial participació d’equips d’arreu de Catalunya. Enguany, més de 700 nois i
noies hi han participat en la vui-

Hoquei 3x3
a El Vendrell
Al pavelló del Club d’Esports Vendrell,
va tenir lloc la tercera edició del 3x3
OKVENDRELL, que va comptar amb la
participació de 26 equips i un centenar
de jugadors i jugadores, des de la
categoria de
Prebenjamí
Iniciació fins a
la d’Aleví, que
van omplir deu
hores seguides
d’hoquei.
Els campions
en Iniciació van
ser Los Goonies, en Prebenjamí,
Aneljoda, en Benjamí, Bola de Crack i
en Aleví, Reudom Team es van
imposar. En l’entrega de premis, el
jugador d’OK Lliga del CE Vendrell Iker
Casado va acaparar l’atenció dels més
menuts.
FUTBOL SALA

El Sant Adrià va guanyar el Trofeu Molinet en categoria femenina del 2018
tantena de partits que s’hi juguen, i
només resta conèixer quins equips
inscriuran el seu nom en el palmarès de la competició en aquests nou
dies de bàsquet, organitzats per la
Federació Catalana de Basquetbol.
Fins a 41 equips en categoria
masculina i 22 en femenina s’hi
han apuntat enguany i avui, des de
les 10 del matí s’aniran definint les
grans finals. Entitats del prestigi
del CB Sants, el BM Viladecans,
l’UE Horta, el Vedruna, el Lluïsos
el Basket Almeda, el CN Sabadell,

FUTBOL / PRIMERA DIVISIÓ

el CB Cerdanyola, l’UE Mataró, el
CB Mollet o el Barça Santfeliuenc,
entre d’altres, participen en aquesta nova edició del Molinet.
L’any passat, els campions en categoria masculina van ser el SESE
A i, en femenina, el Femení Sant
Adrià. L’equip adrianenc va superar a la final la UE Mataró mentre
que els barcelonins es van imposar
al Club Delfos Cornellà.
Per segon any consecutiu, les càmeres de La Xarxa emetran en directe la Final Femenina a les 16h i
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la Final Masculina 17:30h a través
de la plataforma XALA i de les televisions locals. Les transmissions
comptaran amb dos comentaristes
de luxe com Àlex Terés, el seleccionador català en categoria Mini
masculina i Enric González, el tècnic del combinat Mini femení. Una
nova cita amb bàsquet formatiu
del país amb La Xarxa i la Federació Catalana de Basquetbol sumant esforços en un espectacle per
gaudir i descobrir els cracs del futur H

BÀSQUET / TORNEIG UESC

Un escalenc a Primera Sant Cugat amb el bàsquet
Ràdio L’Escala / El passat 2 de desembre, l’escalenc Valery Fernández va fer el salt a l’elit amb el Girona FC en el partit contra l’Atlètic
de Madrid. Feia
70 anys que cap
veí de l’Escala
aconseguia jugar
a la màxima categoria del futbol
espanyol.
Fernández ha estat el
segon anxover en
arribar a Primera i s’ha convertit en el jugador
més jove en tastar l’elit perquè l’altre escalenc que va jugar-hi, Dídac

Castellà va debutar amb 22 anys i
Valery ho ha fet amb 19.
Castellà va fitxar per l’Espanyol
el 24 d’agost de 1942. El seu debut
va ser la temporada 1942-43 al
camp del Castelló
i l’any 1950, als 30
anys, va fitxar
pel Sabadell de
Segona Divisió.
Des de llavors,
l’Escala no havia
tingut representació a Primera Divisió fins ara
amb l’eclosió de l’esquerrà Valery
Fernández.

Cugat.cat / Les dates nadalenques
són dates de bàsquet. Arreu del
territori s’hi fan Tornejos i a Sant
Cugat està en marxa la 6a edició
del Catalana Occident Torneig de
Reis UESC 2019.
Dos dies de competició, avui es
juguen les finals,
amb la participació de 42 equips
dividits en les categories preinfantil i infantil tant masculí com
femení. El Joventut de Badalona,
el Grup Barna i el Club Bàsquet

Hospitalet són alguns dels clubs
que hi participen. La competició
enguany se celebrarà al Pavelló de
l’institut Leonardo da Vinci i als
tres pavellons de
la ZEM de la
Rambla del Celler.
El president de
la UESC, Vicenç
Beltrán, ha ressaltat que és l’activitat que més
‘esforç’ suposa
però la que més ‘il∙lusió’ fa perquè
potencia el bàsquet a la societat
santcugatenca.

Copa del Món
a Blanes
Durant quatre dies, la Ciutat Esportiva
de Blanes va aplegar el millor del
futbol sala amb la VII Copa del Món en
categories benjamí, aleví, infantil,
cadet i juvenil. Els equips procedien de
40 clubs
internaciona
ls, així com
el conjunt
local del
Blanesport
’83. Hi havia
equips del
Brasil, Estats
Units, Japó, Gran Bretanya i Alemanya,
entre d’altres. En categoria juvenil, el
Corinthians brasiler es va imposar per
2 a 7 al FC Barcelona en la gran final.
La Ciutat Esportiva de la localitat de La
Selva va aplegar uns 1.500 espectadors
per veure l’emocionant desenllaç de la
competició.
HANDBOL

Catalunya a l’estatal
Els combinats catalans, cadets i
juvenils, femenines i masculines ja
competeixen a Valladolid on fins
dilluns, participen al campionat estatal
de seleccions territorials. Durant les
festes de Nadal, els joves integrants de
les diferents seleccions s’han preparat
per aquest campionat que proclamarà
campions el día 7 de gener.

