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BÀSQUET / COPA CATALUNYA

HOQUEI PATINS

L’ALLSTAR del bàsquet català, a Manresa
n La 3a edició de l’espectacle de
l’ALLSTAR de Copa Catalunya es
disputarà el cap de setmana del 26 i
27 de gener al Pavelló Nou Congost
de Manresa.
La Federació Catalana de Bas
quetbol organitza, amb el suport
de La Xarxa de Comunicació Local
i l’Ajuntament de Manresa, el ma
jor espectacle del bàsquet català.
Serà el tercer any consecutiu que
s’aposta per aquest format des
prés que l’any 2017, es fes a Corne
llà i l’any passat a Sabadell.
L’esdeveniment mantindrà el
funcionament de les dues edicions
anteriors i els entrenadors de Co
pa Catalunya seran els encarre
gats d’escollir els millors jugadors
i jugadores de la categoria que
conformaran els dos equips, el
blau i el blanc, que s’enfrontaran a
la capital del Bages.
Dissabte 26 a la tarda es disputa
rà l’ALLSTAR masculí que, a ban
da del partit de les estrelles amb
una selecció dels més destacats del
bàsquet català, comptarà amb el
tradicional concurs d’esmaixades
que l’americà Marquie Smith s’ha
endut els dos últims anys. Diu
menge 27 serà el torn de l’ALL
STAR femení amb un partit entre
les millors jugadores de la compe
tició i un concurs de triples, amb la
gironina Anna Jòdar com a vigent
campiona.
En breu, els tècnics de Copa en
llestiran la tria dels seleccionats i
es donarà a conèixer quins juga
dors formaran cadascun dels

L’equip del Baix Camp, ascendit
aquesta temporada a Nacional
Catalana, compta amb una base de
jugadors que juguen junts des de
l’etapa d’aleví i
infantil. Molts
es van formar al
Reus Deportiu,
però van acabar
marxant a
l’altre equip de
la ciutat.
El Ploms va patir fa uns anys una
crisi institucional i esportiva que el va
deixar sense hoquei base. Aleshores,
un grup d’emprenedors, encapçalat
per l’actual coordinador, Xavier Cabré,
van anar a “pescar” a la riba del Reus
Deportiu. Catorze anys després
compten amb 10 equips al seu planter.
El CN Reus Ploms serà protagonista
del partit que l’enfrontarà al Piera
diumenge a les 16h i que es podrà
veure per les televisions locals i a XALA!
CICLISME
L’espectacle de l’ALLSTAR de Copa Catalunya 2018, a Sabadell
equips i quins seran els seus entre
nadors, així com també es farà pú
blic el nom dels participants en els
diferents concursos.
Un any més, aquesta festa del
bàsquet català i de la Copa Catalu
nya es televisarà a través de La
Xarxa, en directe a les televisions
locals i per streaming a XALA!,
plataforma en què també es podrà
veure el material extra relacionat
amb l’esdeveniment.
L’any passat a Sabadell, Mar

HANDBOL / DIVISIÓ D’HONOR PLATA FEMENINA

quie Smith, que jugava al Caste
llar, va revalidar el títol en el con
curs d’esmaixades després de
superar a la sèrie final Víctor Vi
nós, de l’Alpicat en una vetllada
espectacular.
En categoria femenina, el con
curs de triples el va guanyar Anna
Jòdar, jugadora del Citylift GEi
EG Uni Girona, que també reedita
va el títol aconseguit en la primera
edició de l’ALLSTAR, derrotant a
la final Sònia Pascual, jugadora de
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l’Unilever Viladecans.
En la passada edició més de
1.300 persones van gaudir de la ci
ta a la localitat vallesana, omplint
el Pavelló del Nord sabadellenc.
En clau Copa Catalunya Feme
nina, aquest dissabte a les 18h, La
Xarxa us oferirà, a través de les te
levisions locals i a XALA! el parti
dàs entre l’Unilever Viladecans
(71) i el Basket Almeda de Corne
llà (80), segones contra primeres a
l’Atrium viladecanenc

ATLETISME

Gols argentins a Amposta Un torderenc a la Marató de NY
n Xoana Iacoi és una de
les sensacions de l’inici
de curs de l’Amposta a
Plata Femenina. L’ar
gentina va arribar a la
capital del Montsià des
prés que l’exselecciona
dor xilè Alejandro
Quintana recomanés el
seu fitxatge al president
del club, Xavi Simón. Ia
coi, internacional amb
el seu país, s’ha adaptat
a la perfecció, és la sego
na màxima golejadora
de la lliga amb 48 gols i ha potenci
at un equip que il∙lusiona, però

El CN Reus Ploms,
producte local

que sap que l’únic ob
jectiu és mantenirse.
Des de l’extrem dret, és
el complement perfec
te de l’experimentada
Zulema González, la lí
der del conjunt ampos
tí.
La jugadora argenti
na serà un dels grans
al∙licients del duel ca
talà entre l’Amposta
Lagrama i l’Avannubo
La Roca que podreu se
guir a les televisions
locals i a XALA! diumenge a les
18h H

n Ràdio Tordera / Amb un temps
de 3 h 39 min i 10 s, el torderenc Jo
sep Alsina va completar la Marató
de Nova York. La
mítica
prova
aplega
milers
d’atletes d’arreu
del món que in
tenten
aconse
guir una bona
marca i a la vega
da ser un dels “fi
nishers” del re
corregut.
La
història del torderenc comença
amb un repte que es marquen tres
amics que comparteixen la matei

xa passió, participar en proves de
resistència. A Nova York, els par
ticipants s’han d’inscriure amb
antelació i esperar
el sorteig que repar
teix els dorsals. En
Josep va ser l’únic
agraciat, però els
tres amics van aca
bar viatjant fins a
Amèrica.
Alsina diu que
una de les imatges
que l’han marcat
més de la prova va ser el suport de
la gent als carrers, molt present en
tot el recorregut H

57 equips a
la 3a Oncobike
342 ciclistes repartits en 57 equips
participaran demà en la cursa solidària
de BTT que organitza la Fundació
Oncolliga Girona
a la Vall de
Llémena. La
prova s’havia de
fer a l’octubre,
però es va
ajornar perquè
un temporal va malmetre part del
recorregut.
El centre neuràlgic de la cursa està
situat a la localitat de Sant Gregori,
que acull la sortida i l’arribada, i els
equips poden optar entre dos
recorreguts de 200 km o 150 km.
En aquesta 3a edició els donatius es
destinaran a finançar el nou servei
d’Estètica Oncològica Integral.

PÀDEL

L’Atlètic Terrassa, solidari
Aquest diumenge se celebrarà a les
instal∙lacions de l’Atlètic Terrassa la
sisena edició del Torneig de Pàdel que
recapta fons per a la planta de
pediatria de l’Hospital de Terrassa. Les
categories participants seran 1a, 2a i
3a masculina, femenina i mixta. Amb
el nou format, els palistes jugaran un
mínim de tres partits.

