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HANDBOL / PRIMERA ESTATAL

KORFBAL

El millor handbol català, a escena
n La Primera Estatal comença de
mà amb dos equips nous, el Poble
nou i La Salle Bonanova, que ocu
pen les places de l’ascendit Sant
MartíAdrianenc i del Bordils B
que ha baixat a Lliga Catalana.
Dissabte es jugaran sis partits.
Obrirà la temporada regular l’en
frontament entre l’Avannubo La
Roca i el Joventut Handbol Mata
ró i el seguiran els duels La Salle
Bonanova  KH7 Granollers B,
Sant Esteve Sesrovires  La Salle
Montcada, Sant Joan Despí  Sar
rià, Sant VicençBar Mi Casa  Pa
lautorderaSalicrú i tancarà la jor
nada el nouvingut Poblenou que
s’estrenarà a casa rebent l’Esplu
gues.
Diumenge es disputarà la resta
de la jornada, amb els partits entre
el Sant Quirze i el Sant Esteve de
Palautordera, i menció especial a
l’enfrontament per al duel de les
sis de la tarda entre l’OAR Gràcia
sabadellenc i el Sant Cugat, partit
que podreu seguir a través de les
televisions locals i en streaming a
XALA!
Els locals, amb tres reforços
d’alt nivell, volen millorar la sise
na plaça de la temporada passada.
El tècnic de l’equip sabadellenc,
Miquel Benítez, compta amb les
incorporacions del porter Enric
González, que arriba del Grano
llers, Jordi Sancho, un primera lí
nia procedent del Barça i Matías
Galán, extrem que viurà una jor
nada especial enfrontantse al seu
exequip, el Sant Cugat. L’OAR,

El Castellbisbal,
a l’Europa Cup
La competició es juga a Kocael,
Turquia, des d’avui i fins diumenge, i
enfronta cinc campions nacionals
europeus: 1908 SZAC Budapest
(Hongria),
Cardiff City &
Met (Gal∙les),
CK Castellbisbal
(Catalunya),
FJEP Bonson
(França) i
Mamara
University Sport Club (Turquia).
L’equip vallesà, que ha incorporat
com a tècnic Jordi Díaz, debuta
aquesta tarda (19:30h) davant els
amfitrions. Els castellbisbalencs han de
quedar entre els dos primers per tal
d’accedir a la fase següent de l’Europa
Cup 2019 de Kortrijk, a Bèlgica H

MOTONÀUTICA

Enfrontament de la temporada passada entre l’OAR Gràcia i l’Handbol Sant Cugat
per contra ha vist com es retira
ven dos dels seus històrics juga
dors: Sebas Ogalla i Dídac Munta
da i alhora ha perdut Quim Vaíllo,
que ha fitxat pel Barça, mentre
que Arnau Conejero reforçarà el
segon equip aquesta temporada.
El Sant Cugat, per la seva ban
da, enceta un projecte gairebé
nou. Xavi Vilella arriba a l’entitat
vallesana per ferse càrrec del pri
mer equip, després de dirigir el fe
mení B del Granollers la tempora

HOQUEI PATINS / NACIONAL CATALANA

da passada. Vilella començarà la
nova etapa al capdavant del club
santcugatenc tornant a casa, ja
que va formarse com a tècnic pre
cisament a l’OAR. Amb ell pugen
set jugadors a la primera plantilla
des del sènior B i el juvenil i s’in
corpora Carlos Marín que torna al
club després de jugar al Rubí. Una
clara aposta per l’handbol base de
l’entitat, després que hagin mar
xat fins a set jugadors que van par
ticipar en l’equip el curs passat.
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La passada temporada, el Sant
MartíAdrianenc va guanyar la
lliga regular i en la fase d’ascens
va aconseguir pujar a Divisió
d’Honor Plata masculina. També
ho va intentar el Sant Esteve Ses
rovires en haver acabat segon a la
Lliga, amb els mateixos punts que
els adrianencs. En la fase d’as
cens, però, els sesrovirencs no van
poder aconseguir arribar a la no
va categoria i enguany ho torna
ran a intentar H

BÀSQUET / COPA CATALUNYA FEMENINA

Busquen la primera

Partit estel∙lar a Viladecans

El HC Sant Just i el Capellades HC
volen estrenarse. Els dos van em
patar al primer partit de la Nacio
nal Catalana i esperen sumar ja de
tres en tres. Els lo
cals van arrencar
un punt de la pista
del
Vilaseca,
mentre que el Ca
pellades va igua
lar també a 2 a ca
sa
davant
el
Manlleu B. El HC
Sant Just, dirigit per l’exjugador i
tècnic Ferran Pujalte, és nou en la
categoria, després de quedarse la
plaça que ha alliberat el CP Torde

La Copa Catalunya femenina de
bàsquet viurà la segona jornada
amb un partit destacat que enfron
tarà l’equip del Baix Llobregat i el
Camping Bianya Ro
ser al pavelló Atrium
de Viladecans.
Les blaves, dirigi
des una temporada
més per Joan Carles
Díez, mantenen la co
lumna vertebral amb
Sònia Pascual, Nidia
Jiménez, Marta Guerrero i Mireia
Casanovas, afegint qualitat exte
rior amb l’escorta Mar Ribera i la
pivot Teresa Cabanillas.

ra. Frederic Hinojal, que arriba
del Sant Feliu i Borja López, que
ve del Vic són les novetats a la
plantilla. Mentre que el Capella
des ha incorporat
Oriol Prat, cedit
per l’Igualada, els
joves
Marcel
Monclús, Víctor
Moreno i el veterà
porter Albert Po
vedano, amb pas
sat al Mataró i al
Lleida Llista entre d’altres. El par
tit el podreu seguir diumenge a les
16 hores a les televisions locals i en
streaming a XALA! H

Les locals hi arriben amb bones
sensacions, després de guanyar en
l’estrena a la pista del Draft Gra
menet, mentre que les barceloni
nes no han començat
bé el curs. Dissabte
passat queien a casa
davant el Basket Al
meda. Jordi Payano
substitueix
David
Cuartero a la ban
queta del Roser amb
la intenció de no pa
tir per mantenirse a la categoria.
El partit el podreu seguir demà
a les 18 hores a les televisions lo
cals i per streaming a XALA! H

Motos aquàtiques
a l’Ampolla
La localitat del Baix Ebre acull demà la
darrera de les set regates que han
format part del Campionat de
Catalunya 2018.
L’escenari de la cursa serà la cèntrica
platja de les
Avellanes,
lloc habitual
d’aquesta
competició
els darrers
tretze anys.
Les altres
regates han
tingut lloc a
Empuriabrava, al Canal Olímpic de
Castelldefels, a Cambrils, l’Estartit, al
Club Nàutic El Balís i a Amposta.
L’espectacle començarà a les 11 del
matí de dissabte i hi participen dues
categories: GP3 i F4 H

VELA

Campionat de Catalunya
de J70 a l’Escala
Des d’avui, les aigues del Golf de Roses
acullen el primer campionat català
d’una classe de vela lleugera que va
sumant adeptes any rere any. La
competició s’emmarca en el 50
aniversari del CN L’Escala.
Avui presa de contacte amb el camp
de regates i dissabte i diumenge es
faran les vuit proves programades H

