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XARXA
ATLETISME 
Córrer vora el mar  
Aquests dies es fan els darrers preparatius per a l’edició 36 de 
la Mitja i el 8è Quart de Marató de Sitges que es farà diumenge. 
La Mitja forma part del circuit Challenge de Mitges Maratons 
Gran Premi Diputació de Barcelona amb un recorregut 
espectacular pel passeig marítim de la vila garrafenca.

ESPORT ADAPTAT 
Hoquei i natació, protagonistes del proper cap de setmana 
Dissabte arriba la tercera jornada de la Lliga Catalana d’hoquei en cadira de rodes 
elèctrica amb l’enfrontament entre el Comkedem i els DRACS CEA Green Team. L’altre 
partit serà DRACS CEA Black Team - ADB Barberà. També dissabte arriba la segona 
jornada de la Lliga Catalana de natació al Club Natació Martorell amb 
els millors nedadors i nedadores del moment.

▄  La selecció catalana ha assolit 
tres subcampionats a l’Estatal de 
bàsquet que s’han celebrat a Huelva. 
Els equips cadets femení i el masculí, 
i l’infantil femení han lluitat fins al da-
rrer dia per aconseguir el títol, però 
en els tres casos han cedit a la final. 
El cadet femení es va veure superat 
per Andalusia per 62 a 69 i el cadet 
masculí per Madrid per 55 a 63. Tam-

BÀSQUET    ► CAMPIONATS D’ESPANYA

bé va perdre contra Madrid, l’infantil 
femení (46-75). I l’infantil masculí va 
caure també davant Madrid (41-
65) en la lluita per la tercera posició 
final. 
Un any més, Catalunya ha estat en-
tre les millors seleccions en aquest 
campionat estatal demostrant que 
es manté entre les potències més 
destacades del bàsquet estatal.

HANDBOL    ► CAMPIONATS D’ESPANYA

ESPORT 
LOCAL 

HOQUEI PATINS 
REACCIÓ 
DAVANT LA 
VAGA 
D’ÀRBITRES 

El col·lectiu 
arbitral d’hoquei 
patins català ha 
convocat per a 
aquest cap de 
setmana una vaga 
en protesta per la 
congelació de 
tarifes. La 
Federació 
Catalana de 
Patinatge 
assegura que 
garantirà que la 
jornada transcorri 
amb normalitat i 
prioritzarà la 
designació segons 
la categoria. 

NATACIÓ 
PRIMER 
CAMPIONAT 
MÀSTER 
D’HIVERN 

La piscina de la UE 
Horta acollirà el 
primer Campionat 
de Catalunya de 
natació màster 
d’hivern aquest 
cap de setmana. 
Fins ara, la 
comunitat màster 
només disposava 
d’un campionat 
català d’estiu. S’hi 
esperen uns 500 
nedadors. 

RUGBI                       
LA SANTBOIANA 
MÉS SOLIDÀRIA 

La UE Santboiana 
destinarà la 
totalitat de la 
taquilla del derbi 
de diumenge 
davant el FC 
Barcelona a la 
lluita contra la 
pobresa de Creu 
Roja. Els socis 
pagaran 5 € per 
accedir al Baldiri 
Aleu i els no socis 
n’abonaran 15.

Tornaran a l’hivern a veure’ns. Ho 
enfoquem com un projecte sòlid, 
ambiciós i amb la mirada posada en 
el 2030”. 
La Federació Catalana, mentres-
tant, continua amb les seves activi-
tats, moltes de caràcter competitiu 
de primera línia: “Enguany tindrem 
Copes del Món a Baqueira 
(’snowboarder cross’), a Spot i a La 
Molina (descensos IPC i superge-
gant). També al març i abril a Spot 
es faran els Campionats de Cata-
lunya en diferents modalitats i els 
Campionats d’Espanya d’esquí alpí 
a Baqueira, també al març”. 
Cruz esta convençut que el nivell 
dels esportistes catalans en les di-

E
l somni olímpic és ben viu. Les 
opcions que la candidatura 
Pirineus – Barcelona prospe-

ri depèn, en gran part, del que suc-
ceeixi aquest 2019. La cursa olímpi-
ca ja ha començat i les diferents en-
titats que l’impulsen treballen des 
de fa mesos per entregar una docu-
mentació demanada pel COI. El 
president de la Federació Catalana 
d’Esports d’Hivern, Òscar Cruz, ho té 
clar: “Aquest 2019 serà clau per a la 
cursa olímpica, ja que es triaran les 
seus del 2026 i es donarà el tret ofi-
cial de la cursa pels Jocs del 2030 
pels quals esperem estar ja ben po-
sicionats”. Cruz assegura que la fei-
na que s’està fent és més un projec-
te que un anhel: “El projecte olímpic 
l’estem treballant amb calma però 
determinació. Els membres del COI 
que van venir al setembre ens van 
demanar uns informes amb dades 
tècniques de llocs on es poguessin 
fer proves olímpiques sostenibles. 
Sense grans despeses. Estem en-
llestint la documentació a presen-
tar i en els propers dies l’enviarem. 

ESPORTS D’HIVERN    ► OLIMPISME

Mirant cap al cel, els 
termòmetres i Lausana

Amb la mel als llavis

▄   Les seleccions catalanes 
d’handbol van aconseguir tres meda-
lles d’or als campionats estatals. Els 
equips juvenil i infantil en categoria 
masculina i l’equip cadet en cate-
goria femenina van assolir el títol de 
campió de manera brillant. 
L’equip infantil masculí es va imposar 
en la final a Astúries per 23 a 22. Tam-
bé va aconseguir l’or l’equip juvenil de 

Catalunya que es va desfer de Valèn-
cia en el partit pel títol per 36 a 20. 
La selecció catalana cadet femenina 
també va pujar al graó més alt del po-
di després de superar Galícia en la 
gran final de la competició estatal per 
38 a 24. 
Mentre que les seleccions catalanes 
femenines juvenil i infantil, es van 
quedar a les portes de medalla.

Catalunya es banya  
d’or a Valladolidferents disciplines d’esports d’hi-

vern farà enguany un altre salt en-
davant: “En patinatge de velocitat 
tenim grans esperances en Nil Llop, 
molt jove, ja recuperat de la greu le-
sió i amb un futur impressionant. En 
patinatge artístic, Adrià Díaz, i An-
der Mirambell, en skeleton. I Núria 
Pau que ha debutat a la Copa del 
Món. També despuntarà en alpí el 
júnior Albert Ortega que anirà al 
Mundial i María Iglesia en esquí de 
fons, a més d’un bon grapat de nois 
i noies que sobresurten en esquí al-
pí, fons o ‘snow freestyle’ i que en 
dos anys se’n sentirà a parlar”. 
Ara, tot esperant que baixin les 
temperatures i que arribi la neu a les 
estacions catalanes, la gent del 
món 
de l’esquí i dels esports d’hivern en 
general ja no només miren cap al cel 
i els termòmetres, també treballen 
i miren cap a Lausana, on el COI 
analitzarà en breu el projecte català 
per tornar a mostrar-se, 38 anys 
després, com a epicentre mundial 
de l’esport.

El món dels 
Esports d’Hivern 
treballa pel 
projecte Olímpic 
Pirineus-
Barcelona 2030

El nivell dels esportistes catalans en esquí alpí creix any rere any //GUUN PRODUCCIONES FCEH


