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CICLISME

El Circuit 3x3 FCBQ arriba a Banyoles

La Volta a Catalunya no tindrà prova femenina

Prop de 130 partits es disputaran avui al Pavelló de la Farga
de Banyoles, amb una setantena d’equips, en una nova prova
oficial del Circuit 3x3 FCBQ. Les finals femenines i masculines
de les categories júnior i sènior, es podran seguir aquest
migdia (13.30h) a les televisions locals i a XALA!

La ‘reVolta’, la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya, no es podrà
celebrar l’any 2019 per una incompatibilitat insalvable del calendari de
fèmines, en coincidir el dia 31 de març amb una prova de categoria superior,
que deixaria la cursa amb una participació testimonial. L’any passat, la
prova femenina

► COPA CATALUNYA

L’ALLSTAR del Bàsquet
Català ja té protagonistes
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La Lliga Catalana
Femenina viurà el
partit entre l’HC
Perelló i
l’Avannubo La
Roca B. Les locals
són vuitenes a la
classificació,
mentre que les
roqueroles, líders,
encadenen 9
jornades sense
perdre. El partit es
podrà seguir a les
televisions locals i
a XALA! demà a les
18h.

HOQUEI PATINS

► AMISTÓS INTERNACIONAL

Nadal Sobre Rodes amb
Catalunya i Xile
▄ Demà, el Poliesportiu Municipal Jaume Parera i León de Mataró
acollirà la segona edició del Nadal
Sobre Rodes, una festa solidària de
l’hoquei patins català organitzada
conjuntament per la Federació Catalana de Patinatge, el Club Hoquei
Mataró i la Fundació Joan Petit Nens
amb Càncer durant la qual les selec-

cions absolutes masculina i femenina de Catalunya jugaran dos partits
contra les de Xile.
A les 16h, serà el torn del partit de les
seleccions masculines i a les 18h ho
faran les femenines, també amb jugadores de la màxima categoria.
Tots dos partits seran retransmesos
per les televisions locals i a XALA!

ATLETISME
ÈXIT DE
PARTICIPACIÓ A
LA BESTDRIVE
DEL MASNOU
L’ALLSTAR femení de la passada temporada va ser tot un espectacle//FEDERACIÓ CATALANA DE BASQUETBOL (FCBQ)
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a coneixem els equips, tant
masculins com femenins, que
s’enfrontaran els dies 26 i 27 de
gener al Nou Congost de Manresa.
L’ALLSTAR 2019 de Copa Catalunya
mantindrà el funcionament i es dividirà en dos dies: dissabte 26, a les
18h, es disputarà l’ALLSTAR masculí
que, a banda del partit de les estrelles, comptarà amb el concurs d’esmaixades; mentre que a partir de
les 18h del dia 27 serà el torn de
l’ALLSTAR femení i un concurs de
triples.
Un any més, aquesta festa del Bàsquet Català i de la Copa Catalunya es
podrà seguir a través de La Xarxa, a
les televisions locals i a XALA!
En categoria femenina, la conferència Sud estarà dirigida per Joan Pau
Torralba, del GEIEG; Álex León, del
Mataró, i Jordi Pérez del Draft Gramenet. Les jugadores triades són Lucía Pablos, Cristina Pujol i Carolina
Guerrero (Almeda), Mar Ribera i
Marta Gurerrero (Unilever Viladecans), Ester Sintes i Judit Boladeres
(CB Lleida), Marina Portillo i Neus
Dutrén (CEJ l’Hospitalet), Laura Pas-

cual i Cristina Peña (TGN Bàsquet),
Laura Tierno (Grup Barna), Mireia
Riera (Joventut Les Corts) i Bárbara
Torrón (Roser).
Per a la conferència Nord, que estarà dirigida per Eloy Acedo del
Basket Almeda, Joan Carles Díez del
Viladecans i Jordi Payano del Roser,
han estat seleccionades Ari Magriñá, Andrea Cobo i Clara Solé (Mataró), Aina Martín, Anna Jodar i
Vane González (GEiEG), Nairin de la
Torre i Inés Perezpayá (Draft), Carlota Carner i Núria Solé (Igualada),
Carla Grau (Sant Adrià), Carla Escuert (CN Terrassa), Mercedes Rogers (Sant Fruitós) i María Ferreiro
(Bencriada Banyoles).
Pel que fa a la competició masculi-

Els millors
jugadors i
jugadores de
Copa Catalunya
s’enfrontaran a
l’ALLSTAR

na, el grup1, l’equip Blanc jugarà amb
Genís Tena (Cerdanyola), Joan Gavaldà (Roser), Gonzalo Baltà (Granollers), Roger Portella (Artés), Toni
Espinosa Jr. (Girona), Pau Ruzafa
(Mollet), Jordi Serra (Mataró), Albert Martín (Vedruna), Marcos Abrines (Lluïsos), Terry Hopewell (Bisbal), Ramón Espuña (Lliçà), Marc
Subirachs (Grup Barna), Jose Bernuz
(Ciutat Vella) i Pol Martínez (Horta). Aquest grup estarà dirigit per
Romà Cutrina del Lliça, Carles Rofes
del Lluïsos i Albert Morejón del Girona.
El grup 2 el conformen Roger Vilanova (Ripollet), Álex López (Santa Coloma), Joaquim Franch (Ademar), Albert Vallverdú (Alpicat), Ferran López (UESC), Albert Cadafalch
(Castellar), Eduard Real (AESE), Damià Páez (Escola Pia), Jordi de Ugarte (Molins), Jordi Boronat (Sitges),
Xavier Costa (Reus), Pedro Cuesta
(Badalonès), Marc Jerez (Círcol) i
Dave King (Cantaires). Els Blaus seran dirigits per David Igualada del Ripollet, Xavi Grau dels Santa Coloma
i Xavi Riera del Badalonès.

Arriba la 39a edició
de la BestDrive
Sant Silvestre del
Masnou, la tercera
cursa nadalenca
amb més
participants a
Catalunya, uns
2.000. Entre les
diferents curses,
primer es farà la
femenina, l’única
Sant Silvestre a
Espanya només
per a dones.
TENNIS
TARRAGONA
VEURÀ ELS
MILLORS
CADETS

El Club Tennis
Tarragona
organitzarà el
Campionat
d’Espanya cadet
del 24 al 30 de
juny. Serà la
primera vegada
que l’entitat aculli
un dels tornejos
individuals
formatius més
importants que
existeixen en
àmbit estatal.

PATINATGE ARTISTIC

► FESTIVAL

El PA Tordera tanca un any
històric amb el festival
▄ Ràdio Tordera / Una de les
entitats més joves del municipi, el
Club Patinatge Artístic Tordera, tancarà demà el curs amb el XII Festival de Patinatge. Un esdeveniment que els seus patinadors/es
porten amb molta discreció i fins a
la mateixa posada en escena a la
pista del Pavelló Parroquial, no revelaran la temàtica amb què han

treballat durant molts mesos. El
que sí que han confirmat és la participació del grup de xou juvenil que
enguany ha aconseguit la copa del
món organitzada per la World Skate que va tenir lloc a Pesaro, Itàlia
(foto) i una meritòria quarta posició al campionat d’Espanya
d’aquest any. L’espectacle es farà
diumenge a les 18.30h.

