HANDBOL / SOLIDARI

NATACIÓ

Les Seleccions Catalanes
Absolutes i el Granollers, solidaris

n Aquest diumenge, el Palau d’Esports de Granollers acollirà els partits solidaris de la campanya “Somriures que curen”, que organitza la
Mútua de Granollers i el BM Granollers, amb el suport de la Federació
Catalana d’Handbol i amb la transmissió televisiva de La Xarxa.
La jornada solidària començarà
amb el partit que enfrontarà, a les
16.15h, el Fraikin BM Granollers,
l’equip d’ASOBAL i la Selecció Catalana Absoluta Masculina, mentre
que a les 18.15h jugaran el KH-7 BM
Granollers de la DH Femenina i la Selecció Catalana Absoluta Femenina.
Per a aquests partits, el seleccionador català masculí, Xavier Pascual,
no podrà dirigir el combinat i el substituirà enguany Fernando Barbeito
amb la col∙laboració de Lorenzo Rueda i David Martín. Mentre que Pau
Campos dirigirà el combinat femení,
ajudat per Xavier Vilella i Núria Fàbregas.
La Selecció Catalana Femenina
estarà formada per Carla Robles,
Marta Mera, Marta Barbeito i Gal∙la
Carreras de l’Handbol Sant Quirze;
Maria Murillo, Carla Poo i Ona Muñoz del Joventut Handbol Mataró;
Claudia Sabaté i Mireia Sancho de
l’Handbol Sant Joan Despí; Sara Galamba i Carla Rebelles de l’Avannubo La Roca; Julia Calduch i Sara Moles del Sant Vicenç-Bar Mi Casa;
Gemma Gálvez de l’Amposta Lagrama; Cristina Calle de l’OAR Gràcia

Des d’ahir i fins diumenge, al CN Terrassa
es fan els Campionats de Catalunya
Absolut OPEN de Natació, una de les
proves del Circuit Català de Trofeus de
Natació XX Gran
Premi Diputació
de Barcelona –
Trofeu Ciutat de
Terrassa. Una
competició que
serveix per
iniciar la
temporada de piscina llarga. A més,
enguany s’ha inclòs en el nou circuit de
natació de la RFEN, el I Grand Prix OPEN
Natació. Per acabar-ho d’arrodonir,
diumenge es farà el Campionat de
Catalunya de Fons INDOOR. Hi
participaran un total de 556 esportistes
de 66 clubs, d’entre els quals destaca la
badalonina Mireia Belmonte H
ATLETISME

La Selecció Catalana Femenina serà un dels atractius la jornada solidaria “Somriures que curen”
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teve Sesrovires; Ricard Reig de
l’Handbol Sant Quirze; Joan Amigó i
Jordi Deumal del Cavigal Nice
Handball.
La Xarxa de Televisions Locals
emetrà un programa especial, amb
la retransmissió en directe de tots
dos partits, a més diverses entrevistes amb diferents protagonistes, a
través de les televisions locals i a XALA!, diumenge des de les 16.15h.
Per a tot aquell qui vulgui gaudir
dels dos partits des del Palau d’Es-

ports podrà accedir-hi fent un donatiu de 5 • a l’entrada, i tots els diners
recaptats es destinaran a la campanya “Somriures que curen” per a la
lluita contra l’Alzheimer, en benefici
de la Fundació Pasqual Maragall. De
fet, els partits d’handbol solidaris
són l’acte central de la campanya de
recollida de fons que, des del desembre ja ha endegat un seguit d’accions.
Els diners recaptats s’entregaran a la
Fundació Pasqual Maragall el 15 de
març H

de Sabadell, i Joana Georgina Rieres
del Puchi.
Mentre que el combinat masculí,
liderat pel capità del Barça Lassa,
Víctor Tomás, i Arnau García del Fenix Toulouse HB, comptarà també
amb Jordi González, Esteve Ferrer,
Marc Canyigueral i Oriol Márquez
de l’Handbol Bordils; Gerard Forns,
Alex Pascual, Pau Oliveras i Adrià
León del Barça Lassa B; Francesc Laliga i Adrià Cumplido del Sant Martí
Adrianenc; Marc Jordán del Sant Es-
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Plantar cara al líder
Amb jugadors com Pau Ruzafa,
Imanol Martínez (foto) i Roger
Guàrdia, el Recanvis Gaudí Mollet B té arguments per guanyar el
líder, el Lliçà d’Amunt. Ruzafa,
format a Badalona, va jugar a
EBA, Arenys i
UBSA i enguany
estarà a l’ALLSTAR de Copa.
Amb ell, el veterà
Guàrdia, criat a
l’Sferic
terrassenc amb passat universitari als
EEUU, Barça B, Castellbisbal i
que enguany compagina el sènior

Mireia Belmonte
a Terrassa

amb el B, igual que Imanol, el jove
aler tirador format a l’Almeda.
El partit de demà entre el Mollet
6è i el Lliçà, líder, serà un dels partits que es podran seguir per les televisions locals i
a XALA! (18h).
En ‘streaming’
també s’oferiran,
de manera simultània, els partits
entre el Sol Gironès Bisbal Bàsquet, 5è, i l’Outletmoto Grup Barna, 12è, i
l’enfrontament entre el Granollers, 11è, i l’Artés, 9è H

Anar agafant posicions
Un cop iniciada ja la segona fase
de la Nacional Catalana, el Piera
confia a tornar a guanyar per seguir líder. Mirarà de fer-ho a la
pista del GEiEG, en un dels partits
que es podran seguir en la triple
oferta televisiva
de La Xarxa que
es
completarà
amb els enfrontaments Cerdanyola – Noia Freixenet B, tots dos a
XALA!, i el que enfrontarà el Sant
Just amb el Sentmenat, partit que
es podrà seguir també a les televi-

sions locals. Completarà la jornada en aquest grup 1 el Caldes Recam Làser - Olot.
A l’altre grup, el Capellades defensarà el lideratge rebent el Reus
Ploms, el Vila-seca, segon, jugarà
avui com a local
amb el Juneda
Lleida i també
avui, el Manlleu
B rebrà el Ripollet Serveis Immobiliaris, mentre que diumenge, el SHUM Fritz
Ravich jugarà davant el Folgueroles H

Cursa de l’Oli a les
Garrigues
Aquest diumenge se celebrarà la 16a
edició de la Cursa de l’Oli a les Borges
Blanques coincidint amb la 56a edició
de la Fira de l’Oli i les Garrigues. Més
de 750 corredors prendran la sortida a
les Basses
del Parc del
Terrall, punt
en què se
situarà
també la
línia
d’arribada.
S’hi correran
dos traçats, a banda del tradicional de
10 km, enguany s’afegeix una prova de
5 km a causa de la demanda popular.
Els organitzadors del Club Atlètic
Borges han impulsat també un dorsal
solidari amb el qual es recaptaran fons
per a la lluita contra el càncer H
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Convidats a La Volta
Ja es coneixen els sis equips convidats
a La Volta Ciclista a Catalunya. A
banda dels 18 millors equips del món,
enguany els escollits són: el Caja Rural
– Seguros RGA, el Cofidis Solutions
Crédits, l’Euskadi Basque Country –
Murias, el Roompot – Charles, el Team
Arkea Samsic i el Wanty – Groupe
Gobert. La Volta es disputarà del 25 al
31 de març H

