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XARXA
RALLY 
El Rally Costa Daurada arriba al sud  
Canal 21 Ebre / El RallyRACC Catalunya-Costa Daurada va 
tornar ahir a les Terres de l’Ebre amb novetats al tram 
conegut fins ara com Terra Alta, ara anomenat Fatarella-
Vilalba i amb recorregut invers. Per la comarca i el conjunt 
del territori, representa un gran aparador dels actius 
turístic-esportius.

CICLISME 
Ciclisme volcànic  
Amb sortida a Les Planes d’Hostoles, la Volcanolimits 2018 tindrà 
un recorregut de 55 km. És una ruta per descobrir La Garrotxa i 
gaudir de la BTT en un entorn natural amb els volcans com a fil 
conductor. Punts del territori com el Puig Mateu, la Xoriguera, Sant 
Pere Sacosta, Sant Feliu de Pallerols o Santa Pau seran 
protagonistes de la prova. 

▄  Els tarragonins, cuers del grup 
B, són els únics que encara no han 
guanyat. Els de Ricard Notario han 
sumat només dos punts i visiten la 
pista del Manlleu B, intractable a 
casa. L’equip de Jordi Garcia és ter-
cer, a cinc punts del líder, el Cerda-
nyola. 
El partit entre el Manlleu B i el Vila-
seca el podreu seguir a La Xarxa a 
través de les televisions locals i a XA-

HOQUEI  PATINS    ► NACIONAL CATALANA

LA! demà (16h). 
En l’altre grup, el Recam Làser Cal-
des B i el Capellades, segon i quart, 
s’enfronten avui entre ells. També 
avui el Sant Just rebrà el SHUM Frit 
Ravich B. 
A l’altre grup, l’Olot lidera la classifi-
cació i juga a la pista del Folgue-
roles. La resta de partits són; Piera - 
Juneda-Lleida, Ripollet-Noia B i 
Sentmenat-CN Reus Ploms.

HANDBOL    ► LLIGA CATALANA FEMENINA 

ESPORT 
LOCAL 

CORFBOL                   
SUPERCOPA A 
VACARISSES 

Una setmana 
després de 
l’experiència 
internacional de 
Catalunya en el 
Campionat 
Europeu 
d’Holanda, el 
corfbol català 
inicia una nova 
temporada. Demà 
es disputarà la 
Supercopa, la 
competició que 
enfronta el KC 
Barcelona i el CK 
Castellbisbal al 
Pavelló Municipal 
de Vacarisses. 

ESGRIMA         
TIRADORS A 
SANT OLEGUER 

Aquest cap de 
setmana se 
celebra el segon 
Trofeu 
Internacional 
d’Esgrima de 
Sabadell - Copa 
del Món Satèl•lit 
en la modalitat 
de floret. Hi 
participaran més 
de 160 esportistes 
de 28 països del 
món, en categoria 
masculina i 
femenina. 

TENNIS                
LES MILLORS,  
A SANT CUGAT 

Dilluns comença 
una setmana de 
tennis amb el 14è 
Open ITF ACV 
Ciutat de Sant 
Cugat, un torneig 
internacional 
femení en què 
participen joves 
tennistes de gran 
projecció. També es 
farà el 18è 
Campionat de 
Catalunya en cadira 
de rodes.

llors registres dels dos grups en l’any del 
seu retorn a la categoria després d’un 
curs a Primera Catalana. El tècnic Carles 
Rofes manté l’equip de l’ascens amb els 
reforços de dos jugadors del sènior B; el 
pivot Òscar Capel convertit ja en el sos-
tre de l’equip (2 metres) i el dinàmic 
aler Alejandro Vallina. La resta, els que 
van catapultar-los a Copa. En aquest 
somniat inici de Lliga destaquen els ger-
mans Oriol i Francesc Pla, Marcos Abri-
nes (foto) i David Capella. 
El lideratge de l’equip gracienc és com-
partit al grup 1 de Copa amb el Lliçà 
d’Amunt (4-0). Els vallesans juguen 
demà a la pista de l’Artes, cinquè (3-1). 

E
l Lluïsos de Gràcia, el millor 
equip del Grup 1 de Copa en 
aquest inici de temporada, vol 

mantenir la imbatibilitat en la seva visi-
ta a la pista del Sol Gironès Bisbal Bàs-
quet. Els locals són quarts (3-1) i se-
gueixen mostrant-se com un ferm 
candidat a tot aquest any. Avui, però, el 
repte és majúscul, la visita del líder po-
sarà a prova les dues millors defenses 
del campionat. El partit el podreu 
seguir per La Xarxa a través de les tele-
visions locals i a XALA! (18 h). 
Els empordanesos segueixen revalorit-
zant el flamant fitxatge del pivot nord-
americà Terry Hopewell, que amb Àxel 
Poch (dubte pel partit) i el jove de la ca-
sa Marc Mateu, han arribat per reforçar 
un planter ja cohesionat. L’equip de 
Joan Ferrer es presenta a la cita després 
d’imposar-se a la pista del CB Grano-
llers(66-71).  
El conjunt gracienc va com una picona-
dora. El passat cap de setmana va sig-
nar la quarta victòria del curs davant 
l’Horta (56-50). És la defensa amb mi-

BÀSQUET  ► COPA CATALUNYA

La Bisbal posa a 
prova el Lluïsos

El Vila-seca vol  
trencar la ratxa

▄  El Banyoles encara no ha pun-
tuat en les primeres quatre jornades 
de lliga. Manté el mateix equip de 
l’any passat, però es mostra debi-
litat per dues baixes de llarga dura-
da; Nuri Cáliz i Marta Matamala, les 
dues operades del genoll. 
El rival, el Vilamajor, vigent campió 
de lliga, té nou entrenador, Lauri Gar-
cia. Les vallesanes paeixen encara 

l’adeu de Laura Masip, neboda del 
mític Enric Masip, que ha marxat al 
Granollers. Han incorporat Júlia Pou 
i Marina Mas, de La Roca. També te-
nen les baixes per lesió de creuats 
d’Ana Moreno i Bea Manzanares. 
El partit entre el Banyoles, cuer, i el 
Vilamajor, sisè, es podrà a veure a 
les televisions locals i a XALA! 
demà (18h). 

A per la primera victòriaEls de Romà Cutrina confien en la 
potència de l’imponent aler-pivot Ja-
peth Kadji, per seguir invictes, mentre 
que els del Bages miraran de sumar el 
quart triomf consecutiu. Al Grup 2, 
liderat amb solvència pel Ripollet - Aí-
baba Restaurant (4-0), es viurà demà 
un apassionant Maristes Ademar de 
Badalona – Santa Coloma, tercer con-
tra segon. Els dos equips tenen el ma-
teix balanç (3-1) i miren de reüll el que 
faci el líder, el Ripollet diumenge a Tor-
tosa, a la pista del Cantaires, sisè a la 
taula. 
La Copa Catalunya Femenina, arriba 
ja la setena jornada amb un únic equip 
amb trajectòria impoluta, el Basket Al-
meda que segueix intractable (6-0) i 
juga demà a Sant Fruitós davant el 
Petropinto ASFE, onzè. Els persegui-
dors immediats, l’Unilever Viladecans 
(5-1) i el CityLift GEiEG UniGirona, amb 
el mateix balanç, juguen avui com a lo-
cals davant l’Outletmoto.com Grup 
Barna i l’Yvette Pons Igualada, respec-
tivament. 

El conjunt 
gracienc va com 
una piconadora 
en el seu retorn 
a Copa 
Catalunya

Marcos Abrines, un dels jugadors més destacats de l’equip gracienc aquesta temporada // BÀSQUET LLUÏSOS DE GRÀCIA


