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El Manlleu B vol seguir fort a casa
n El Manlleu B afronta la setena
jornada de lliga amb l’objectiu de
tornar a guanyar a casa, on de moment s’ha mostrat intractable. De
fet, el seu rendiment fluctua a extrems en funció de si juga com a local o no. Al Pavelló Municipal n’ha
guanyat tres de tres, s’ha imposat
al Caldes Recam Làser B, al Sant
Just i al GEiEG. A fora, va sumar
un punt en l’estrena a Capellades i
ha perdut els següents desplaçaments a les pistes del líder, el Cerdanyola, i la passada setmana a la
del SHUM Frit Ravich B. Amb tot,
els osonencs segueixen a la part alta, amb 10 punts, a 5 del Cerdanyola. Els de Jordi Garcia presentaran diumenge un equip força més
competitiu que el de la darrera jornada en què no van poder disposar
de fins a cinc jugadors.
El rival de diumenge del Manlleu és el cuer del grup B, l’únic
equip de la categoria que encara
no ha guanyat, el Vila-seca. Els
tarragonins han empatat dos partits i n’han perdut quatre. Arriben
a la setena jornada després de caure amb el Capellades (1-4). L’equip
de Ricard Notario buscarà a la pista osonenca la primera victòria
del campionat, en la segona temporada a la categoria. Les novetats
del Vila-seca per a aquest curs són
Oriol Borràs, que despenja els patins; Jaume Pàmies del CN Reus
Ploms; Gerard Montes del júnior, i
el porter Eric Soriano, provinent
del Cronenberg alemany. Remarcable també, però, l’adeu de Xavi

La 7a edició del Tast de la Mitja serveix
de preparació de La Mitja de
Granollers que es disputarà al febrer.
El Tast de demà té dos recorreguts, de
10 km i 5 km,
amb sortides
des de la
Garriga i les
Franqueses. Les
dues tenen
arribada a
Granollers.
Entre els 3.000 atletes que hi prendran
part destaquen Ibrahim Chakir,
vencedor l’any passat (foto) i que va
batre el rècord de la prova, Mohamed
Zarhouni, Ibrahim Ezzaudouni, Artur
Bossy, Roger Roca, Mourad Mounim,
Marta Galimany, Laia Andreu, Marina
Bagur, Miriam Ortiz i Janet Becerra H
HALTEROFÍLIA

El Manlleu B vol referse en aquesta jornada de la derrota a la pista del SHUM B
Diez, que ha fitxat pel Valls. L’objectiu d’enguany és no patir tant
com l’any passat per salvar la categoria.
El partit entre el Manlleu B i el
Vila-seca el podreu seguir a La
Xarxa a través de les televisions locals i a XALA! diumenge a les 16h.
En aquest grup B, el Cerdanyola
continua primer tot i patir en l’última jornada la primera derrota a
la pista del Caldes B (4-2). Al conjunt vallesà el segueixen tres
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equips empatats amb 10 punts, el
Caldes B i el Capellades, que s’enfronten demà, i el Manlleu B. Un
punt menys té el GEiEG gironí
que encara està viu en la lluita pels
llocs capdavanters i que avui
(21.55h) juga a la pista del líder.
També aquesta jornada el Sant
Just rebrà el SHUM B.
A l’altre grup, l’Olot amb 13
punts lidera la classificació, seguit
del Sentmenat amb 12, el CN Reus
Ploms amb 9, els mateixos que el
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Piera i el Juneda-Lleida. Per sota
el Noia Freixenet B amb 7 i ja despenjats, el Folgueroles amb 5 i el
Ripollet que tanca la taula amb 4
punts. La setena jornada al grup A
ens ofereix demà els partits entre
el Folgueroles i l’Olot, el Piera rebrà el Juneda, el Ripollet jugarà
com a local amb el filial del Noia,
mentre que el Sentmenat buscarà
com a mínim mantenir la segona
plaça rebent el tercer, el CN Reus
Ploms H
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Lluïsos, a seguir invicte Lideratge en joc al Segrià
Al grup 1 de Copa Catalunya Masculina, el Lluïsos de Gràcia juga demà
a la pista del Sol Gironès Bisbal Bàsquet, partit que podreu seguir a La
Xarxa a través de
les televisions locals i a XALA!
(18h). Els graciencs, que han pujat aquest any, estan fent un gran
inici de temporada (4-0) i comparteixen el cap de la classificació amb
el Lliçà d’Amunt, que diumenge rebrà l’Artés. El Bisbal, quart a la lliga
(3-1) en el seu retorn a Copa, posarà a

Arriba el Tast
de la Mitja

prova els barcelonins.
Al grup 2, només hi ha un equip
invicte, el Ripollet que diumenge juga a Tortosa contra el Cantaires.
Molt atents al que
passi al Baix Ebre
estaran el segon,
el Santa Coloma, i
el tercer, el Maristes Ademar de Badalona, tots dos
amb el mateix balanç (3-1).
A Copa Catalunya Femenina, el
Basket Almeda segueix intractable
(6-0) i juga demà a Sant Fruitós davant el Petropinto ASFE, onzè H

Hi ha dos equips empatats a gairebé tot al capdamunt de la classificació, el Granollers Atlètic i el Lleida Pardinyes. Són els únics que
han guanyat
les quatre primeres jornades. En la cinquena,
s’enfronten al
Segrià en un
partit que promet emoció.
En situació
inversa trobem el Banyoles (foto)
que busca els primers punts de la
temporada. Les gironines tan-

quen la classificació i reben el sisè
classificat, el Vilamajor, en el partit que podreu seguir a La Xarxa,
per les televisions locals i a XALA!
diumenge a
les 18h.
Les del Pla
de l’Estany
arriben a la
cita després
de caure a la
pista de La
Roca (36-27),
mentre que
les vallesanes van sumar un empat a casa davant el tercer a la lliga, el Gavà (25-25).

Torneig Internacional
al GEiEG
Demà a la tarda es farà a Girona el
Torneig Internacional d’Halterofília del
GeiEG, al Complex Esportiu de Sant
Narcís. L’activitat està inclosa en el
programa de festes que arrenquen avui
mateix.
El club
gironí, que
inclou
l’activitat
d’halterofília
des de 1959,
pot presumir
de comptar
amb els germans Nasser i Mountasser
Baghdadi (foto) que van ser els
protagonistes del darrer Campionat
d’Espanya d’halterofília júnior de Madrid.
Amb només 18 anys, els dos aixecadors
grupistes van guanyar un total de sis
medalles, quatre ors i dues plates H
CULTURISME

L’Open de Catalunya es
celebra demà a Pallejà
La Sala Pal∙ladius de Pallejà acull demà
una nova edició del clàssic d’hivern de
la Federació Catalana, l’Open de
Catalunya de Físic-culturisme i Fitness.
L’obert és classificatori per al
Campionat del Món WNBB. Aquest
estiu a Olesa de Montserrat es van fer
les darreres proves obertes de la
modalitat H

