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n Mataró  Audiovisual  /  Les  selecci
ons catalanes absolutes d’hoquei 
patins juguen diumenge a la tarda
al Jaume Parera i León de Mataró 
contra  les  seleccions  de  Xile.  Ho 
fan en el marc de la segona edició 
del ‘Nadal sobre rodes’. Si la tem
porada passada, a Vic, les selecci
ons catalanes es van enfrontar als 
combinats masculí i femení de la 
resta del món, en aquesta segona 
edició ho faran amb unes selecci
ons que d’aquí uns mesos partici
paran als World Roller Games de 
Barcelona 2019.

Per  la  Federació  Catalana,  se
gons la seva directora tècnica, Mò
nica Piosa, poder competir davant
rivals  mundialistes  “ens  marca 
un  guió  i  una  exigència  que  de
mostra que som un dels bressols 
mundials  d’aquesta  disciplina, 
que no tenim res a envejar a cap al
tra selecció. I ho volem tornar a de
mostrar  diumenge  davant  de  Xi
le”.

I és que els noms que presenten
els  seleccionadors  Josep  Maria 
Barberà i Jordi Camps són tots ju
gadors i jugadores de l’OK Lliga. 
Ara mateix només hi ha una plaça
pendent,  la  de  Pol  Galbas,  lesio
nat, al qual s’està buscant substi
tut.  A  la  llista  masculina  hi  tro
bem Marc Grau i Sergi Llorca (CE
Noia Freixenet), Marc Julià i Joan
Salvat (Reus Deportiu), Cesc Cam
por  (CH  Caldes),  Gerard  Camps 
(CE Vendrell), Xavier Crespo (CP 
Voltregà),  Roger  Bars  (Igualada 
HC) i Àlex Grau (CH Lloret).

A la llista de jugadores de la se

lecció catalana femenina cal des
tacar la presència de quatre juga
dores de l’HC Palau de Plegamans:
Júlia Vilarrassa, Laura Puigdue
ta, Carla Fontdeglòria i Aina Flo
renza.  Completen  la  llista  Maria 
Díez  i  Nara  López  (CP  Manlleu), 
Laia Salicrú (Reus Deportiu), Ber
ta  Tarrida  (CP  Voltregà),  Laia 
Castro  (Girona HC)  i Marta Bor
ràs  (CHP  Bigues  i  Riells).  Dues 
d’elles, Carla Fontdeglòria i Aina 
Florenza, tornen a la pista que les 
ha vist créixer com a esportistes.

Més enllà de  la part purament
esportiva, aquest ‘Nadal sobre ro

des’ s’ha volgut emmarcar dins el 
1r  Memorial  Irene  Llobet  /  Tor
neig  Joan  Petit.  Una  competició 
d’escoles  de  vuit  clubs  catalans 
(CE Arenys de Munt, CH Arenys 
de Mar, CH Corbera, CP Olesa, CH
Claret, CP Voltregà i UE La Garri
ga a banda dels amfitrons de l’CH 
Mataró),  que  tindrà  lloc  abans 
dels partits de les seleccions i, com
explica el president del Club Ho
quei Mataró, Ignasi Prat: “serà el 
primer dels tornejos que anirà lli
gat al nom d’Irene Llobet, que va 
morir  l’octubre  de  l’any  passat, 
víctima d’un càncer. Ella va estar 

molt lligada a la nostra escola i va
ser l’’alma mater’ del Joan Petit 
que vam organitzar fa dos estius. 
Aquest  torneig  servirà  per  no 
oblidar la seva gran tasca”.

Els dos partits de diumenge es
podran seguir en directe per les 
televisions locals i a XALA! a les 
16h amb el partit masculí i a par
tir de les 18h, el partit femení. En
tre els dos partits estan previstes 
diverses actuacions de patinatge 
a càrrec de la parella formada per
Mireia Martínez i Aleix Bou i la 
patinadora  d’artística  en  línia 
Àngela MartínMora H
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Les Seleccions Catalanes al ‘Nadal sobre rodes’

n El partit destacat de la darrera
jornada  de  la  primera  volta  a  la 
Lliga Catalana Femenina enfron
ta  el  Perelló 
amb  el  líder, 
l’Avannubo  La 
Roca.  El  partit 
es podrà seguir 
a les televisions
locals i a XALA!
diumenge  a  les 
18h.

Les locals són
vuitenes  a  la 
classificació  i 
arriben al partit després de caure 
a  la  pista  del  Canovelles  (2116). 
Mentre  que  les  roqueroles  cami

nen amb pas ferm i passaran les 
festes nadalenques en la primera 
posició, si bé el segon, el KH7 Gra

nollers  Atlètic,
un  punt  per  so
ta,  té  un  partit
pendent  que  ju
garà  passat
Reis.

De la resta de
la  jornada,  des
taca el partit en
tre  el  Novadim
Lleida  Pardi
nyes,  tercer

equip a  la classificació a 2 punts 
del líder, amb el Palautordera Sa
licrú, novè amb 12 punts H
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El Perelló posa a prova el líder
Banyoles  TV  /  Una  setantena 
d’equips ompliran el pavelló de la 
Farga de Banyoles per participar, 
demà, en la quarta prova del Cir
cuit  Català  de 
bàsquet 3X3. La 
capital  del  Pla 
de l’Estany s’in
corpora  aquest 
curs  al  projecte 
que  la  Federa
ció  Catalana  de 
Basquetbol  va 
posar en marxa 
l’any passat.

L’objectiu  de  la  competició  és
potenciar, promocionar i consoli
dar el 3X3 com a modalitat forma

tiva, educativa, lúdica, competiti
va i integradora del bàsquet, per a 
totes les edats. En la 1a edició, el 
Circuit va comptar amb 10 seus i 

una Gran Final,
i  va  reunir  un
total  de  895
equips i 3.580 ju
gadors i jugado
res. Enguany, el
circuit  creix
amb  tres  noves
seus,  entre  les
quals  hi  ha  Ba

nyoles. Un any més, les categories 
són les de mini, infantil, cadet, jú
nior i sènior, tant en masculí com 
en femení.
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Banyoles s’estrena al Circuit 3X3

FUTBOL SALA

CICLISME

Després de 16 proves, demà finalitza 
el circuit de la Copa Catalana de 
ciclisme en la modalitat CX a l’estadi 
Municipal El Congost de Manresa. Hi 
participen totes les categories des de 
cadets fins a màsters 60. Un euro de 
cada inscrit es destinarà al nou 
Hospital de Dia d’Oncologia i 
Hematologia de la Fundació Althaia H

El Ciutat de Manresa 
tanca la Copa Catalana

L’AE Penya Esplugues s’enfronta a 
l’Ourense Envialia demà a les 13h al 
Complex Esportiu Municipal Les 
Moreres en la 13a jornada de la lliga 
femenina de 1a divisió. Les gallegues, 
invictes fins a la 
setmana 
passada, són les 
cinquenes 
classificades 
amb 25 punts. 
Les 
espluguines, terceres amb 28 punts, 
confien en les seves opcions i saltaran 
a la pista amb la fèrria voluntat de 
guanyar i seguir a la zona alta.

El partit enfrontarà la defensa 
gallega, una de les millors de la lliga 
amb 16 gols encaixats, amb el bon 
atac català, 40 gols en 12 partits H

Espectacle assegurat 
a Esplugues

ATLETISME

Aquest dissabte els amants del cros 
tenen una cita ineludible a Sant 
Celoni, on se celebra la vuitena edició 
del Cros del Baix Montseny. Als marges 
de la Pista Municipal d’Atletisme s’hi 
aplegaran 
centenars 
d’esportis
tes. La 
prova està 
reconeguda 
per la 
Federació 
Catalana d’Atletisme i tindrà totes les 
categories, des d’absolut, tant masculí 
com femení, fins a premini. La 
competició és puntuable també per al 
Campionat Comarcal Escolar del Vallès 
Oriental. L’any passat els guanyadors 
absoluts van ser Manuel Tornero i 
Susana Lombardo H

Cros al Baix 
Montseny


