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La temporada de BMX arrenca a Sant Andreu

Camprodon no repetirà com a seu

La temporada de BMX a Catalunya tindrà aquest 2019 dos
circuits principals, com ja ha succeït en els darrers anys: la
Lliga Catalana i la Copa Generalitat. La primera jornada de la
Lliga Catalana, que comptarà amb un total de cinc proves,
serà demà al circuit de Sant Andreu de la Barca.

Veure el campió del món de trial, Toni Bou, a pocs metres, completant una
zona puntuable era un dels luxes que permetia la disputa d’una prova del
Mundial a la comarca del Ripollès. Aquesta temporada, però, els aficionats
al motor es quedaran sense poder-ho fer, ja que la prova que es feia a
Camprodon es traslladarà a Alacant.

► COPA CATALUNYA

Xavi Riera, sang badalonina
i passió pel bàsquet
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El camp de futbol
de la Cava, a
Deltebre, serà
l’escenari demà de
la 8a jornada de la
2a Divisió de la
Lliga de les Terres
de l’Ebre de bitlles
catalanes. La
competició
començarà a les
10.30h. Pel que fa
a la Lliga Catalana,
aquest cap de
setmana es viurà
la 13a jornada.

HANDBOL

► LLIGA CATALANA FEMENINA

L’Avannubo La Roca vol
posar pressió al líder
▄ El conjunt vallesà, segon
classificat a la Lliga Catalana Femenina d’handbol, es troba a un
punt del Granollers Atlètic, equip
que lidera la classificació a la màxima categoria catalana. Demà
l’equip roquerol visita el pavelló de
La Draga de Banyoles per enfrontar-se al conjunt banyolí, penúltim
a la classificació. El partit que co-

mençarà a les 18.05h es podrà seguir a través de les televisions locals i de la plataforma XALA! En la
darrera jornada de la competició,
l’Handbol Banyoles va perdre a la
pista del Perelló per 27 a 22, mentre que l’Avannubo La Roca també
va ensopegar, en aquest cas, contra l’Handbol Gavà, que és cinquè,
per 26 a 30.
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Xavi Riera compleix la tercera temporada a la banqueta del Badalonès //AE BADALONÈS

L

’entrenador de l’equip de Copa Catalunya del BadalonèsFruits Secs Corbera, Xavi Riera, viu amb passió i intensitat la seva feina. És de Badalona -ciutat
bressol del bàsquet- i es va formar
com a jugador a les mítiques i reconegudes Escoles Minguella, d’on
han sortit jugadors com Víctor Sada o Ferran López, per fitxar posteriorment pel planter del Joventut de
Badalona. Al planter verd-i-negre
va coincidir amb cracs com Ivan Corrales o Alfons Albert. Riera jugava
d’1 o 2, de base o escorta.
Com a jugador va estar moltes temporades en clubs de Copa Catalunya com l’Arenys, el Condis Gramenet, Sant Boi, Montgat o Sant Andreu de Nazaret badaloní. El 2003,
quan defensava la samarreta de
l’Arenys, va ser protagonista mediàtic en anotar 45 punts contra el
Blanes.
Sempre ha jugat a bàsquet. Com a
badaloní d’arrel, des dels 6 anys ha
viscut, i de quina manera, el món de

la cistella. Es va retirar amb 35 anys
al Sant Andreu de Nazaret, amb qui
aquella temporada van ser campions de Catalunya. Un dels seus
companys d’equip era Pedro Cuesta, a qui ara Riera entrena al Badalonès. Quan Xavi Riera es va retirar
com a jugador, es va iniciar en el
món del ‘running’. Pot dir amb orgull
que ha completat dues maratons,
la de Barcelona i la dels Alps suïssos.
Una greu lesió al genoll el va deixar
sense aquesta segona passió i va
tornar al bàsquet, en aquest cas
com a entrenador.
Des de fa tres temporades és el primer entrenador de l’Associació Esportiva Badalonès de Copa Cata-

Xavi Riera serà un
dels protagonistes
del duel
d’aquesta tarda
contra el Ripollet

lunya. El seu equip és ara mateix el
segon classificat del grup 2 de la
màxima categoria del bàsquet català. I avui serà un dels protagonistes del ‘Bàsquet en joc’ de La Xarxa
amb el partidàs de la jornada contra
el Ripollet Aíbaba Restaurant. El
duel que es jugarà al pavelló de La
Plana de Badalona (18.05h) entre
el segon i el primer classificat es podrà viure en directe a les televisions
locals i en ‘streaming’ a la plataforma XALA! Els dos equips són juntament amb Alpicat lleidatà els tres
més destacats del grup i els que
lluiten aferrissadament per acabar
al capdamunt de la classificació.
Precisament, l’Alpicat és l’únic equip
que fins ara ha estat capaç de
guanyar el Ripollet, que només ha
perdut un partit en tota la temporada i va ser després de dues
pròrrogues. Avui, l’equip de Xavi Riera intentarà doblegar els vallesans i
acostar-s’hi a la classificació mentre
que el Ripollet-Aíbaba Restaurant
vol obrir forat en el lideratge.

El DSV Volei Sant
Cugat visita avui
(19.30h) la pista
del Madrid
Chamberí, que té
dos punts més que
les catalanes.
L’equip vallesà,
penúltim i que
lluita per la
permanència, vol
aconseguir la
tercera victòria, la
primera a domicili.
FUTBOL SALA
CATALUNYAMÚRCIA A SEMIS

Les seleccions
catalanes sub-20 i
sub-17 juguen
aquest cap de
setmana a Las
Rozas (Madrid) la
fase final del
Campionat
d’Espanya
autonòmic. En les
semifinals de les
dues categories,
Catalunya
s’enfrontarà contra
Múrcia per una
plaça a la final.
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► OPEN JANOS MOLNAR

La selecció catalana
competeix a Hongria
▄ Els joves palistes catalans Eloi
Ruiz (TT Cassà), Cesc Molins (Els 8
de la Garriga), Alex Moreno (Vic TT),
Alex Portell (CER L’Escala), Luca Khidasheli (CN Sabadell) i Bernat Muntada (Tramuntana Figueres), amb
els responsables tècnics de la Federació Aitor Puig i Miquel Arnau, han
fet una estada de concentració a Budapest i aquest cap de setmana

competeixen al prestigiós Open Memorial Janos Molnar on participen
jugadors xinesos, alemanys, anglesos, serbis, hongaresos o austríacs.
També és a Hongria el joveníssim jugador andorrà de 8 anys Oriol Martínez. El jove jugador, que té Daniel
Conic com a entrenador, és el palista de menys edat en el destacat torneig internacional.

