BÀSQUET / COPA CATALUNYA MASCULINA

Guanyar aviat per no patir
n Arriba la segona jornada de Co
pa Catalunya masculina amb el
Càmping Bianya Roser i el Caste
llar com a líders dels grups 1 i 2
respectivament gràcies a les àm
plies victòries aconseguides en
l’estrena. Els barcelonins es des
placen demà al Baix Empordà per
jugar a la pista del Sol Gironès Bis
bal Bàsquet, mentre que diumen
ge els vallesans visiten el pavelló
de la Plana de Badalona per en
frontarse al Círcol Cotonificio.
El partit que podreu seguir a les
televisions locals i a Xala! serà el
que enfrontarà dissabte a les 18h
el Sitges i el Maristes Ademar al
pavelló Pins Vens de la localitat
del Garraf, un enfrontament en
què els dos equips busquen el pri
mer triomf de la temporada. Els
sitgetans hi arriben després de
perdre en el debut de forma cruel,
encaixant un triple sobre la botzi
na a la pista de l’Alpicat (7675). Els
badalonins tampoc han començat
amb bon peu. Van caure a casa da
vant el Ripollet per quatre punts
(8286). Els locals, que un any més
treballen sota les ordres del tècnic
Eduard Piñero, tenen la voluntat
de fer una temporada més regular
que l’anterior en què van transi
tar per la zona de descens i no va
ser fins la penúltima jornada que
se’n van escapar. El Maristes Ade
mar, entrenats un any més per
Lluís GarcíaUbero, encara recor
den el patiment del curs passat en
què no van segellar la permanèn
cia fins a la darrera jornada del

ESPORT ADAPTAT

Comença la lliga
de bàsquet en
cadira de rodes
El Pavelló Juan Carlos Navarro de Sant
Feliu de Llobregat serà l’escenari demà
de l’estrena d’una nova edició de la
competició de bàsquet en cadira de
rodes Nivell 1
amb el partit
que enfrontarà
el BarçaUNES
amb el Valida
sin BarrerasCB
MIFAS. D’altra
banda, el partit
que s’havia de disputar el mateix
dissabte entre el CE Costa Daurada i el
CE Global Basket UAB de Sabadell s’ha
hagut d’ajornar. La segona jornada de
la competició es disputarà el tercer
cap de setmana d’octubre, amb el
partits MIFAS  Global Basket i Barça 
Costa Daurada H

RUGBI

El CB Sitges en acció tempoarda 2017/18
playout davant el Torreforta.
També demà, al mateix grup, es
jugarà el partit entre la UE Sant
Cugat i l’Alpicat. Pel que fa al grup
1, tres partits obriran la jornada
dissabte. L’esmentat entre Bisbal
Roser, un interessant Granollers
Outletmoto.com Grup Barna i el
Recanvis Gaudí Mollet B  Artés,
un partit en què els dos equips
buscaran estrenarse.

HANDBOL / LLIGA CATALANA FEMENINA
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Diumenge la jornada es comple
tarà al grup 2 amb els partits AE
SE  Santa Coloma, Círcol Cotono
ficio  Castellar, Cantaires de
Tortosa  Bàsquet Pia Sabadell, Ri
pollet  BadalonèsFruits Secs Cor
bera i Molins  100 Anys Ploms Sa
lle Reus. Al grup 1, diumenge es
jugaran els partits entre el Ciutat
Vella i l’Horta, el Grup Marthe
Mataró rebrà el CEB Girona, els

Lluïsos de Gràcia jugaran com a
locals davant del Cerdanyola Al
Dia i tancarà la jornada l’enfronta
ment entre el Vedruna Gràcia
amb el Lliçà d’Amunt.
Pel que fa a la Copa Catalunya
femenina, tres equips lideren la
classificació: Unilever Vilade
cans, Basket Almeda i CityLift
GEiEG UniGirona, que han gua
nyat els 3 partits jugats H

HOQUEI PATINS / NACIONAL CATALANA

El Lleida Pardinyes,
candidat a tot

Gran nit d’hoquei
al territori

n Arriba la segona jornada de la
Lliga Catalana amb un duel desta
cat que es podrà seguir a través de
La Xarxa, a les tele
visions locals i a XA
LA!, i que enfrontarà
el Lleida Pardinyes
amb les Franqueses
diumenge a les 18h.
Les lleidatanes van
demostrar que volen
estar a dalt, impo
santse en el debut a la complicada
pista del Cooperativa de Sant Boi
per dos gols de diferència (2426),

n La Nacional Catalana masculi
na d’hoquei patins viu aquesta nit
l’inici de la quarta jornada amb el
duel del grup A June
daLleida  Folguero
les (21:50h) i dos par
tits al grup B:
Cerdanyola  Man
lleu B (21:55h) i
SHUM Frit Ravich B
 Vilaseca (22h).
El JunedaLleida
és el líder del grup A després d’ha
ver aconseguit guanyar els 3 par
tits fins ara. Al B, en la mateixa si

mentre que les vallesanes hi arri
ben escaldades després d’encaixar
un dolorosa derrota (1632) davant
l’Ascó. L’equip de la
Ribera d’Ebre és el
primer líder de la
classificació.
La resta de la jor
nada ens oferirà els
partits OAR Gràcia
B  Banyoles, Ascó –
Canovelles, Sant Vi
cens B – Palautordera, La Roca B –
Vilamajor, Granollers Atl. – Coo
perativa i Perelló – Gavà H

tuació trobem un Cerdanyola que
està demostrant ser un dels grans
favorits a l’ascens. Un dels equips
que també mira
amunt en aquest
grup és el GEiEG
que rebrà el Capella
des en partit que
diumenge oferirà
La Xarxa (16h). Els
gironins tenen 6
punts i volen acos
tarse a les posicions de privilegi.
Més urgències té el conjunt ano
ienc, penúltim amb només 1 punt H

Els equips catalans
s’estrenen
Demà arrenca la Divisió d’Honor
Catalana Femenina amb vuit equips.
Segueixen els set del curs passat i s’hi
incorpora el LleidaQuebrantahuesos,
una fusió entre l’INEF lleidatà i l’equip
aragonès.
En l’estrena
de demà, el
nouvingut
Lleida
Quebrantahues
os rebrà la
Santboiana. A
Castelldefels,
les locals s’enfronten al Sant Cugat,
mentre que el BUC i el Gòtics jugaran
un apassionant derbi barceloní a la
Foixarda. Per diumenge quedarà
l’enfrontament entre el GEiEG gironí,
campió de la passada temporada, i el
CN Poble Nou a Palau Sacosta H

MOTOR

Campions al Ral∙li de Valls
La 9ª edició del Ral∙li de Valls veurà en
acció als flamants campions de
Catalunya absoluts, Xavier Domènech i
Àlex Coronado, que van certificar el
títol el passat cap de setmana.
La prova de demà sortirà de Valls i
passarà pel Coll de Lilla, Pira, Solivella,
els Omells, Blancafort, l’Espluga de
Francolí i Montblanc H

