
esport 
adaptat
supercopa  
a malgrat

La competició 
d’hoquei en cadira 
de rodes elèctrica 
es disputarà 
diumenge a la 
localitat del 
Maresme. La
jugaran l’ADB 
Barberà, actual 
campió de la Lliga 
Catalana i la Copa, 
i el Comkedem 
barceloní,
subcampió de 
Copa en els Jocs 
Catalans celebrats 
a Manresa.

excursionisme
emarxa al cor 
de catalunya
Demà se celebrarà 
la 26a edició 
de la marxa de 
muntanya Rasos 
de Peguera 
– Manresa. El trail 
començarà
al xalet Refugi 
Rasos de Peguera 
i acabarà a la 
capital del Bages. 
La prova puntua 
pel Circuit Català 
de Caminades de 
Resistència.

escacs
tret de 
sortida
Tres oberts 
comencen 
avui arreu del 
territori. La 36a 
edició del Vila de 
Cerdanyola, el 15è 
Obert del
Maresme i el 12è 
Open d’Escacs 
Santa Eulàlia de 
Ronçana. Les tres 
competicions 
formen part del
calendari de 
la Federació 
Catalana.

més 
esports

▄ L’HC Sentmenat, candidat a 
l’ascens, i el CH Ripollet, nouving-
ut a Nacional Catalana i que fa 
tres temporades competia a Se-
gona Catalana, seran els protag-
onistes de l’enfrontament de-
stacat del cap de setmana a la 
màxima categoria de l’hoquei so-
bre patins català. El partit el po-
dreu seguir demà a les 16h a La 
Xarxa, a través de les televisions 

hoquei ► nacional catalana 

duel vallesà a la xarxa
locals i a Xala!. Els blaus buscaran 
un triomf per no despenjar-se dels 
primers llocs i els grocs la primera 
victòria a la nova categoria.
El Sentmenat fa 25 anys va ser 
finalista de la Copa d’Europa 
d’hoquei patins mentre que el 
Ripollet celebrarà l’any vinent 
els 50 anys d’història. Un duel 
vallesà que promet emocions 
fortes.

T oni Espinosa, el mític ju-
gador d’ACB, serà un dels 
grans atractius del partit 

de Copa Catalunya que oferirà 
La Xarxa a través de les televisio-
ns locals i a Xala! aquesta tarda 
al pavelló Ramon Sitjà. Espinosa 
coincidirà a la pista amb el seu 
fill Toni. L’escalenc torna a com-
petir a alt nivell després de dotze 
anys. Debutava a l’elit la tempo-
rada 88/89 amb l’aleshores Valvi 
Girona, club en què va fer la ma-
jor part de la seva carrera pro-
fessional. A la màxima categoria 
del bàsquet estatal Espinosa va 
jugar 177 partits en 14 tempora-
des. Defensant l’escut del Girona 
va arribar a una semifinal de la 
Korac i la seva sarmarreta amb 
el número 14 està penjada al cel 
de Fontajau. La seva trajectòria 
també té parades a Gran Cana-
ria, Tenerife i Melilla.
El CEB Girona, que entrena Al-
bert Morejon, ha fitxat també 
Isaac Valera del Bàsquet Girona, 
Albert
Agustí del Quart i Toni Carpin-
tero, que prové del Sant Narcís. 

bàsquet ► copa catalunya

un mite al ceb girona

Amb aquestes novetats s’espera 
no patir tant com la passada 
temporada per mantenir la ca-
tegoria.
El rival serà el Recanvis Gaudí 
Mollet B que inicia la seva sego-
na temporada consecutiva a Co-
pa després de segellar la salvació 
a les fases de permanència. Con-
tinuen dos jugadors importants 
com Roger Guàrdia i Joni Seidi en 
l’equip dirigit per Àlex Coma. Des-
taca la incorporació de Pau Ruza-
fa, un exterior amb experiència a 
Lliga EBA i Copa Catalunya que 
arriba del Sant Adrià. El club va-
llesà inicia una il·lusionant tem-
porada en què celebra el 75è ani-
versari de l’entitat.
La temporada de Copa Catalunya 

comença avui amb nous equips. 
Al Grup 1 s’estrenen el Càmping
Bianya Roser, que ha baixat 
d’EBA, i l’Horta, el Sol Gironès 
Bisbal, el Cerdanyola Al Dia, els 
Lluïsos de Gràcia i el Grup Mar-
the Mataró, equips que han pujat. 
Mentre que al Grup 2 hi trobem 
tres equips nous, el Cantaires de 
Tortosa, que només ha estat un 
any a EBA, i el Ripollet i l’AESE de 
l’Hospitalet que ascendeixen de 
1a Catalana.
A banda d’aquest atractiu CEB Gi-
rona-Mollet B de La Xarxa, la pri-
mera jornada al Grup 1 tindrà els 
següents enfrontaments: Roser-
Vedruna de Gràcia, Horta-Bisbal, 
Cerdanyola-Granollers, Grup Bar-
na-Ciutat Vella, Artés-Lluïsos de 
Gràcia i Lliçà d’Amunt-Mataró.
Al Grup 2 es juguen el Santa Co-
loma-Sant Cugat, Badalonès-
Fruits Secs Corbera; Molins, 100 
Anys Ploms la Salle Reus-Círcol 
Cotonifici de Badalona, Caste-
llar-Cantaires de Tortosa, Maris-
tes Ademar-Ripollet, Bàsquet Pia 
Sabadell-AESE de l’Hospitalet i 
Sitges-Alpicat.

Toni Espinosa, pare i fill, companys aquesta temporada al CEB Girona 

El partit entre  
el CEB Girona y  
el Mollet B  
es veurà a  
La Xarxa a  
les 18:00 hores

fuTbol sala 
Derbi català per començar
Plat fort en la primera jornada de la 1a Divisió de futbol sala 
femení amb l’històric debut del Femisport Nou Escorial a la 
categoria rebent el Penya Esplugues, l’altre equip català de 
la Lliga. El partit es jugarà avui a les 16h al Pavelló del Nord 
de Sabadell.

bÀsQuET / llIGa CaTalaNa fEMENINa 2 
El títol es decideix al Prat
El Lima Horta defensa el títol aquest cap de setmana al pavelló Joan 
Busquets del Prat de Llobregat. Per arribar a la final, haurà de superar 
avui al Mataró Parc Boet en la primera semifinal. En la segona, el Barça 
CBS, finalista l’any passat, s’enfronta al Segle XXI. La gran final es jugarà 
demà a dos quarts de sis de la tarda.

la xarxa

▄ La G La Xarxa ofereix 
demà a les 18 h el partit en-
tre la Cooperativa de Sant Boi 
i el Lleida Pardinyes, dos dels 
millors equips del passat curs. 
L’espectacle el podreu seguir per 
les televisions locals i a XALA!
Les cooperativistes han incorpo-
rant vuit jugadores: Marta i Ma-
ria Grau del Vilanova del Camí, 
Mireia Albesa, Sara Muñoz i Irati 

handbol► lliGa catalana FeMenina

dos aspirants a l’ascens,  
demà cara a cara

Vidal de l’Esportiu Castelldefels, 
Dafne Loana del Gavà, Júlia Par-
aera del Martorell i Andrea Sanz 
del Sant Vicenç.
El nou tècnic del Pardinyes, Xavi 
Mena compta amb les novetats 
d’Andrea Bolaños del Eharialdea 
de Vitòria i Cristina Morell que 
torna al club des del Puig d’en 
Valls. L’ascens a Plata torna a 
ser l’objectiu dels dos equips.
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