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Següent parada, el Prat

Vilanova concentra el talent europeu

Tot a punt per a la segona Mitja Marató Gran Premi Diputació
de Barcelona de diumenge al Prat de Llobregat. La primera
es va fer a Sabadell i poblacions com l’Espirall, Vilanova i la
Geltrú, Sitges, Terrassa, Mataró i Sant Cugat, seran altres
punts del territori on es faran curses del circuit.

Els 16 equips que competeixen a l’Eurockey Cup U15 ja són a Vilanova i la
Geltrú, on demà comença la competició. Dos equips catalans prenen part
en la cita continental: el GEiEG i l’amfitrió, el CP Vilanova. L’Sporting
portuguès defensa el títol aconseguit l’any passat. El darrer equip català
que va guanyar va ser l’Arenys de Munt el 2015.

► CATALUNYA STARS

Màgia a Fontajau

ALTRES
ESPORTS
ULTIMATE
EL CREMAS DE
CASTELLDEFELS
ACABA SETÈ

La representació
local va participar
com a vigent
campiona
d’Espanya 2017 i va
exercir d’amfitriona.
Malgrat la pluja i el
fred que van
acompanyar la cita,
Castelldefels es
consolida com el
lloc de referència a
l’Estat per a
l’ultimate platja.
Quaranta-vuit
equips de 19 països
van participar en els
Campionats
d’Europa de Clubs
al litoral del Baix
Llobregat.
FUTBOL
AMERICÀ
LA LLIGA
SÈNIOR, A PUNT

La primera edició del Catalunya Stars va ser un gran espectacle //ADRIÀ P. PETIDIER

Després de l’aclaparador èxit de
l’any passat, el pavelló gironí es prepara per acollir la segona edició del
Catalunya Stars. L’espectacle del
patinatge artístic enfrontarà tres
equips en les modalitats de lliure individual i parelles d’artístic, solo dance, inline, grups de xou i quartets i
aplegarà els millors patinadors catalans del moment.
La competició, concebuda com un
gran espectacle de moviment i color,
serà televisada en directe per La Xarxa dissabte (18h) i es podrà veure per
les televisions locals i a XALA! Per
triar els millors, es comptarà amb un
sistema de votació popular via Twitter i la d’un jurat format per jutges
internacionals.
Cadascun dels tres equips participants té un padrí: el Vermell està
apadrinat per la cantant Nina, el
Groc per l’Orquestra Diversiones i el
Blau per la nedadora Ona Carbonell. Catalunya és una gran potència en patinatge artístic. De fet, en el
Catalunya Stars hi participen alguns
dels millors patinadors del món. Al-

guns d’ells ja van lluir al darrer Mundial celebrat a França. El CPA Olot,
flamant medalla d’or en grups de
xou grans i gran dominador de l’especialitat en les darreres dècades; el
CPA Girona, plata en grups de xou
grans; Pere Marsinyach, medalla
de plata en sènior individual; Pau
Garcia, or en júnior individual, i el CP
L’Aldea que va acabar tercer en
grups de xou petits, seran presents
sobre el parquet de Fontajau.
L’equip Groc el capitanejaran Llorenç Àlvarez del CPA Ripollet i Carla Escrich del Caldes d’Estrac. El
completaran el Reus Deportiu pel
xou gran, pel petit el CP L’Aldea, del
juvenil se n’encarregarà el CP Bescanó i el quartet el posarà en escena

Al Catalunya
Stars hi participen
alguns dels
millors patinadors
del món

l’ASPA Lliçà de Vall. També aportaran la seva qualitat Marina Gibaja, Àngela Martín Mora, Eloi
Canals, Pau Garcia i Carla Méndez.
L’equip Vermell, comandat per Pere Marsinyach del Foment Cardoní
i Sara Castillo del CP Parets, el
completaran el xou gran del CPA
Olot, el petit del CP Matadepera, el
juvenil del Reus Deportiu i el quartet
del CP Guixolenc. Meritxell Bachero, Arnau Albiol, Núria Gas, Àlex
Medina i la parella Mireia Martínez-Aleix Bou defensaran també
l’equip roig.
L’equip Blau comptarà amb Mònica Gimeno de l’Aldea i Sergio Canales del Reus Deportiu com a capitans i el completaran el xou gran
del CPA Girona, el petit del PA
Maçanet, el juvenil del CO Celrà i el
quartet del Foment Cardoní. Arrodoneixen la convocatòria d’aquest
equip: Evelin Hernández, Àlex
Ilici, Grace Tara Lloret, la parella
Eli Prat-Artur Balaguer i Laura
Quintero.

Aquest dissabte
comença la 31a edició
de la Lliga amb els
partits Barberà
Rookies - Barcelona
Uroloki i Riudoms
Rebels - Vilafranca
Eagle. Ja diumenge
els vigents campions,
els Terrassa Reds,
debuten davant el
CFA Legends de
Torrelles de
Llobregat.
CORFBOL
TÍTOL ABANS DE
LA LLIGA

El KC Barcelona és
el nou campió de la
Supercopa
Catalana després
imposar-se al CK
Castellbisbal per 22
a 26, en la final de
diumenge a
Vacarisses. Aquesta
competició és el
preludi de l’inici de
la lliga, previst per a
aquest cap de
setmana.

HANDBOL

► PRIMERA ESTATAL

Marc Amargant, del
Palautordera a Egipte
▄ Ràdio Vitamènia / Marc Amargant, segon entrenador del CH Palautordera de la Primera Estatal, ha
tornat a fer les maletes, recordant la
seva època de jugador, per fer-se
càrrec durant cinc setmanes de la selecció d’handbol d’Egipte.
L’oportunitat li arriba gràcies al seu
amic d’infantesa, el també palauenc
David Davis, actual seleccionador
egipci, càrrec que compagina amb el

MOTOCRÒS

d’entrenador del Veszprém hongarès.
A Davis, però, aquest novembre li és
impossible treballar amb la selecció
pels compromisos amb l’equip hongarès i per això ha pensat en Amargant.
El nou entrenador provisional
d’Egipte va iniciar-se al BM Granollers i va arribar a ser internacional
amb la selecció espanyola.

► CAMPIONAT DE CATALUNYA

El garriguenc Edgar Canet,
campió de Catalunya
▄ Ràdio Silenci / El joveníssim pilot de la Garriga Edgar Canet és el
flamant campió de Catalunya de
motocròs en la categoria MX85 juvenil amb l’equip Moto Club Polea. Es
tracta del primer títol que aconsegueix. Amb 13 anys, el garriguenc ha
viscut una temporada complicada
marcada per la greu lesió que va patir a l’abril, que va allunyar-lo de la

moto gairebé dos mesos.
Va provar la seva primera moto amb
només 4 anys, i des d’aleshores no
ha parat d’entrenar-se i competir,
fins a esdevenir una de les grans
promeses del motocròs català.
Un títol que defensarà l’any vinent,
alhora que també lluitarà pel campionat d’Espanya i per fer el millor
paper possible a l’europeu.

