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MARXA NÒRDICA

La Roca s’endú el Campionat de Catalunya
Juvenil

Més de 600 participants a Girona
Aquest cap de setmana s’ha celebrat la 6a edició de la marxa popular que
enguany coincidia amb la primera prova de la Copa del Món de Marxa
Nòrdica (caminada assistida amb bastons). Girona es convertia així en l’inici
d’un ‘tour’ que en els pròxims mesos passarà per països com Rússia, Polònia
o Itàlia. La participació s’ha triplicat respecte a les edicions anteriors.

L’Avannubo BM La Roca va proclamar-se campió de Catalunya juvenil
femení després de guanyar la final a 4 celebrada aquest cap de
setmana a Granollers. L’equip roquerol es va imposar al KH-7 BM
Granollers en la final (28-19). Tercer va acabar el Sant Vicenç Bar Mi
Casa i quart La Salle Montcada.

BÀSQUET

► LLIGA ENDESA

David Òrrit, l’última
perla del Nou Congost

ESPORT
LOCAL
MOTOS
AQUÀTIQUES
COMENÇA EL
CAMPIONAT DE
CATALUNYA

La competició
s’inicia dissabte al
Canal Olímpic de
Castelldefels amb
la primera de les
proves de la 30a
edició del
campionat. El
circuit s’aturarà en
el propers mesos
en cinc escenaris
més: Cambrils,
Empuriabrava,
Sant Andreu de
Llavaneres,
Amposta i
l’Ampolla.
ATLETISME
ESPINOSA I
NÚÑEZ
GUANYEN A
BANYOLES

David Òrri, davant el blaugrana Thomas Heurtel en les semifinals de la Lliga Catalana del setembre //XIULET FINAL

C

anal Taronja Central / Debutar a l’ACB com a base del
Bàsquet Manresa, a la pista
del Madrid, amb només 18 anys; robar la pilota a Campazzo, un dels
millors bases del moment; deixar
clavat amb una finta a un 2’08 com
és Thompkins, i anotar a cistella
passada. Aquest és, probablement,
el debut somiat per a molts jugadors
de bàsquet i David Òrrit el va complir, després de superar moments
difícils.
Quan va debutar a l’ACB al març feia
quatre mesos que no jugava per una
lesió al cinquè metatarsià del peu
dret. Quatre dies després de rebre l’alta mèdica, Joan Peñarroya, l’entrenador del BAXI Manresa, el va incorporar a la rutina del primer equip, ja
que el base Corey Fisher patia una
lesió que l’impedia viatjar a Madrid.
Peñarroya el va acabar utilitzant
com a base i el jove no va desaprofitar l’oportunitat. “Teníem moltes
baixes a la posició de base i estava
mentalitzat que podia debutar, però

no les tenia totes: estava molt baix
de forma”, afirma Òrrit. Va acabar
jugant 12 minuts i anotant 8 punts.
El debut va culminar amb una feina
fosca i dura: Òrrit, de Santpedor, es
va lesionar jugant amb el Barberà,
equip de la Lliga EBA vinculat al Bàsquet Manresa. Els pronòstics apuntaven a dos mesos de baixa, però a la
pràctica n’han sigut quatre. “La
recuperació no ha sigut gens fàcil.
Estava molt baix d’ànims. Mai havia
tingut cap lesió i el meu pare em va
ajudar molt. Ha sigut tot un aprenentatge.”
Fa just un any era jugador del Junior
manresà, tot i que s’entrenava amb
el primer equip. El Martorell, alesho-

El jove base de
Sampedor ja ha
gaudit dels
primers minuts
de qualitat a l’elit

res vinculat al Manresa, el va cridar
en dues ocasions, però la seva aparició a l’equip va ser testimonial. Al Junior, els seus números tampoc destacaven en excés. El seu futur al
bàsquet no era massa clar. “Jo estava concentrat en el batxillerat i en la
Selectivitat, que al cap i a la fi és
l’important”, diu el mateix Òrrit.
Les lesions dels bases titulars del
Manresa van fer que Aleix Duran el
fes debutar a LEB Or amb el Manresa al març de 2018. “Si entrenar-se
amb el primer equip amb jugadors
com en Jordi [Trias] ja era un somni,
imagina debutar”.
La tradició al Nou Congost diu que
quan un jove debuta a l’ACB la resta
de companys el rapen. I ara, amb el
cap pelat, Òrrit ha tornat a la rutina.
“Em llevo, vaig a la universitat i segueixo entrenant-me”, al cap i a la fi
“el bàsquet s’acabarà i l’únic que em
quedarà seran els estudis”. Segueix
recuperant-se de la lesió perquè “encara no m’estic entrenant al 100%,
el procés és llarg”.

500 atletes van
córrer la 25a Mitja
Marató del Pla de
l’Estany i la 12a
Volta Popular. A la
Mitja, victòries per
a Pol Espinosa (CN
Banyoles) i
Encarna Núñez (CA
Granollers). En la
popular es van
imposar Ferran Coll
(Independent) i
Irene Batlle (Lleida
UA).
RUGBI
EL BUC, CAMPIÓ
A SARAGOSSA

L’equip català
dirigit per Paula
Murillo s’imposa
en la primera Lliga
Nacional de rugbi
en cadira de rodes
en superar a la
final l’equip local
del CAI Deporte
Adaptado (45-47).
El jugador del BUC
Marc Subirón va ser
l’MVP.

BTT

► TITAN DESERT

Dos equips del Pallars,
al Dakar de les BTT
▄ Ràdio Tremp / A finals de
mes se celebrarà al Marroc una nova
edició de la Titan Desert, la competició ciclista més espectacular del
món, i el Pallars hi tornarà a tenir representació. L’equip GECE Team repetirà en aquesta nova edició. També hi participarà el jove equip
2kDreams de les Valls d’Àneu.
La Garmin Titan Desert és una de les

TENNIS TAULA

proves més reconegudes del calendari BTT i una de les més exigents i
prestigioses del planeta.
Des dels seus inicis, més de 5.000 ciclistes hi han participat, moguts pels
espectaculars paisatges que ofereix
el desert del Marroc i l’esperit aventurer que brinden els 600 quilòmetres de dunes i muntanyes que hauran de superar.

► SUPERDIVISIÓ MASCULINA

L’elit del tennis taula tornarà
a fer parada a l’Escala
▄ Ràdio l’Escala / El CER l’Escala seguirà un any més a la Superdivisió Masculina de tennis taula després d’empatar a 3 contra el Vincios
gallec aquesta jornada. El punt
decisiu el va aconseguir el jove de la
planter Norbert Tauler, que feia el
primer punt a la màxima categoria,
resultat que ha servit per certificar la
permanència quan resten encara 3
enfrontaments per tancar la lliga

regular.
El conjunt gironí va deixar la feina
pràcticament enllestida en la primera volta sumant 11 punts, un tram
del curs en què el club va apostar
per un equip molt més competitiu: el
rus Kirill Shvets, el portuguès Diogo
Dos Santos (foto), que ha estat el jugador que ha fet més punts, i el català Sergi Grau.

