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n L’espectacle  de  l’ALLSTAR  de
Copa Catalunya té un nom propi: 
el de Marquie Smith. El nord-ame-
ricà, nascut a Alemanya, ha gua-
nyat  les  dues  primeres  edicions 
del  concurs  d’esmaixades  amb 
una  capacitat  de  salt  digne  dels 
millors  ‘dunkers’ de  la NBA. De-
mà  serà  una  de  les  estrelles  del 
Bàsquet  Català  fent  tremolar  la 
cistella del Nou Congost de Man-
resa.

Smith  va  arribar  a  Catalunya
l’any  2016,  a  Girona,  per  jugar  a 
bàsquet alhora que polia els altres
projectes professionals que té en-
tre mans; una línia de roba pròpia 
i una agència de publicitat i pro-
moció  d’esdeveniments.  Aquell 
any després de participar a la Ma-
resme BBVA Cup, va fitxar pel Bo-
et Mataró de la Lliga EBA. L’any 
següent se’n va anar al CB Caste-
llar amb qui es va proclamar cam-
pió  a  Copa  Catalunya.  Enguany 
s’entrena amb el CB Prat de la Lli-
ga Leb Or.

Marquie Smith havia jugat a la
Fayetteville State University, des-
prés va passar per la Lliga argenti-
na abans d’arribar a casa nostra. 
L’home-espectacle  participarà  al 
concurs d’esmaixades per revali-
dar el títol: “Si aconsegueixo el ter-
cer  títol  d’esmaixades  posaré  el 
meu  nom  a  la  història  de  l’ALL-
STAR. De tota manera, la competi-
ció no és jo contra els altres, per mi
és jo contra jo, però amb la inten-
ció de fer un bon xou per transme-
tre emocions als espectadors”.

Al concurs de esmaixades, Mar-

quie Smith competirà per repetir 
títol amb Guillem Sánchez del CB 
Cerdanyola  Al  Dia,  Terry  Hope-
well  del  Sol  Gironès  Bisbal  Bàs-
quet,  Hasain  Bunnell  del  CB  Ar-
tés,  Dave  King  del  Cantaires  de 
Tortosa i Oriol Pérez del Sant Cu-
gat Negre.

Abans, es jugarà el partit entre
els millors jugadors dels dos grups
de  Copa  Catalunya  que  enguany 
seran  dirigits  per  Romà  Cutrina 
del  Lliça  d’Amunt,  assistit  per 
Carles Rofes del Lluïsos de Gràcia 

i Albert Morejon del CEB Girona. 
El  grup  2  tindrà  David  Igualada 
del Ripollet-Aíbaba, Xavi Grau del
Santa Coloma i Xavi Riera, del Ba-
dalonès Fruits Secs Corbera, com 
a entrenadors.

I diumenge, partit de  les estre-
lles de Copa Catalunya femenina i
concurs de triples en què la juga-
dora del CityLift GEiEG UniGiro-
na Anna Jòdar mirarà de revali-
dar  el  títol  de  millor  triplista 
aconseguit dos anys seguits.

L’ALLSTAR de Copa Catalunya

es viurà demà i diumenge a la ca-
pital del Bages. Dissabte, torn per 
a l’espectacle masculí amb el par-
tit  entre  els  millors  jugadors  de 
Copa i el concurs d’esmaixades i 
diumenge, torn per a les jugadores
de Copa i concurs de triples. Tot 
plegat es podrà seguir a les televi-
sions locals i a XALA! (18h). Una 
iniciativa de la Federació Catala-
na  de  Basquetbol,  en  col∙labora-
ció amb La Xarxa i l’Ajuntament 
de Manresa. Espectacle en majús-
cules! H

BÀSQUET / ALLSTAR

Marquie Smith, l’ànima de la festa

Ràdio  Manlleu  /  El  CP  Manlleu  B 
buscarà contra el filial del CP Vi-
lanova una victòria que li permeti
guanyar aire després de tres par-
tits  sense  puntu-
ar.  Les  vilanovi-
nes també venen 
de perdre i veuen 
perillar la segona
posició  al  grup. 
Les  manlleuen-
ques,  amb  majo-
ria  de  jugadores 
sub-17, intentaran aprofitar el fac-
tor pista per reenganxar-se a mitja
taula  i  evitar  la  fase  de  descens, 
mentre que les del Garraf esperen 

fer valer l’experiència de les seves
jugadores, membres habituals de 
l’equip d’OK Lliga Femenina, per 
recuperar-se. Aquest serà el partit

que  es  podrà  se-
guir  per  les  tele-
visions  locals i a
XALA! diumenge
a les 16h, que jun-
tament amb l’en-
frontament entre
el Sant Cugat i el
Bigues i Riells B,

i el de Nacional Catalana masculi-
na entre el Noia Freixenet B i el 
Sant just, completaran l’oferta te-
levisiva de La Xarxa H

HOQUEI / NACIONAL CATALANA

El Manlleu ha de reaccionar
Mollerussa TV / Sota aquest lema ‘La
més plana que has fet mai’ es defi-
neix la Cursa de Sant Blai del Pa-
lau d’Anglesola (Pla d’Urgell), que
enguany  arriba  a 
la 4a edició amb la 
participació  de 
500  atletes.  Amb 
només 7 metres de
desnivell  acumu-
lat, la cursa és un 
reclam per als es-
portistes  a  l’hora 
d’aconseguir la se-
va millor marca personal. Prova 
d’això, és que les inscripcions per 
a la cita es van exhaurir un mes 

abans de la disputa.
La cursa té dues modalitats, una

de 5 km i l’altra de 10 km, i trans-
corre en un 90% per asfalt i segue-

ix  mantenint  en-
guany  la  seva
vessant  solidària
col∙laborant amb
l’ONG  local  MA-
MI  (Moviment
d’Ajuda al Món de
l’Infant)  que  tre-
balla  perquè  els
infants  necessi-

tats  d’Àfrica  puguin  disposar  de 
material  escolar,  medicaments, 
roba i joguines H

ATLETISME / CURSA DE SANT BLAI

La més plana que has fet mai

HANDBOL

PITCH & PUTT

Demà s’inicia la competició amb la 
primera de les vuit proves que té el 
calendari. Els equips buscaran els 
primers punts del 2019. Les seus són: 
el Roc 3 de Santa Coloma de Cervelló, 
Platja d’Aro, el Vendrell, Castelló, el 
Portal del Roc de Vilanova i la Geltrú, 
Lloret, Sant Cebrià i l’Hcp 1 de Sant 
Vicenç de Montalt H

XXV Campionats de 
Catalunya per equips

Emoció a la Lliga femenina, amb 4 
equips separats per 5 punts que lluiten 
per la primera posició. Tots venen de 
guanyar les 3 darreres jornades, 
aguantant 
ferms als seus 
llocs. Són el 
Granollers 
Atlètic, La Roca 
B, el Lleida 
Pardinyes i el 
Vilamajor. 
Precisament el Pardinyes serà 
protagonista d’una de les transmissions 
que diumenge s’oferiran a través de 
XALA! (18h), el partit que les lleidatanes 
jugaran a la pista de les Franqueses. 
Simultàniament i també en ‘streaming’, 
es podrà veure el Gavà-Perelló, i per les 
televisions locals, el Canovelles-Ascó.

Ningú no afluixa a 
Nacional Catalana

RUGBI

La selecció catalana femenina té nou 
entrenador, l’anglès Graham Smith, que 
dirigeix el masculí del CN Poble Nou, ha 
estat l’elegit per substituir Carlos Juidías, 
que deixa la selecció després de quatre 
anys. Amb 
ell, les 
catalanes 
van assolir 
un 
Campionat 
d’Espanya la 
temporada 
2015/16.

El nou seleccionador tindrà com a 
ajudants Aram Prats, entrenador del 
sènior femení del CN Poble Nou, i Marc 
Sentís, tècnic del BUC femení. Amb més 
de 35 anys d’experiència a les banquetes,
Smith pot presumir d’haver estat campió 
del món femení el 2014 amb Anglaterra.

Experiència anglesa 
a la banqueta


