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Torna la Clàssica Isaac Gálvez

Cunit acull la Copa Catalana Aeròbica

Demà arriba la 8a edició de la Clàssica Isaac Gálvez, la
cinquena prova puntuable del circuit de Grans ClàssiquesTrofeu Joan Casadevall. Un any més, la prova sortirà des del
Pavelló Isaac Gálvez de Vilanova i la Geltrú amb un recorregut
ja tradicional de 152 quilòmetres per les vinyes del Penedès.

La millor gimnàstica aeròbica desembarca al Complex Esportiu dels Joncs, a
Cunit. Diumenge, la localitat del Baix Penedès rebrà més d’un centenar
d’esportistes d’arreu de Catalunya per participar en la Fase Final de la Copa
Catalana en les categories des de prebenjamí fins a senior, tant en
modalitats individual, parelles, trios o grups.

► SEGONA DIVISIÓ

Aitor Ruibal: perseverança per
fer-se un lloc entre els grans

ESPORT
LOCAL
TRIATLÓ
IRONCAT, UN
TRIATLÓ PER A
TOTS

Triatletes de tots
els nivells
prendran part
demà en una nova
edició de
l’IRONCAT, en el
que serà la XV
edició de la Copa
de les Nacions de
l’Ampolla. Les
distàncies a cobrir
seran de 3.800
metres nedant pel
Port del Fangar,
180 km en bicicleta
i 42,2 km mes de
cursa a peu.
BÀSQUET 4
EQUIPS
BUSQUEN UN
LLOC A LA FINAL

Aitor Ruibal, en el partit de la Liga 1|2|3 davant el CD Lugo //CF RAYO MAJADAHONDA

▄ Canal Taronja Central/
Gràcies a la constància, l’esforç i el
seu treball de formiga a Tercera i
Segona Divisió B, Aitor Ruibal, nascut i format a Sallent, és un dels
homes de moda a Segona Divisió.
Davanter fitxat pel Real Betis, actualment està cedit al Rayo Majadahonda, equip de Segona, on disputa la seva primera temporada a
la competició. Amb 23 anys, és un
dels noms que més sonen per a
equips de Primera, ja que abans del
30 de juny el Betis haurà de triar si
li fa fitxa al primer equip o bé el
deixa lliure perquè marxi a qualsevol altre club. De moment, però,
Ruibal admet que “no en vull saber gaire, li dic al meu agent que no
m’expliqui res. Jo vull concentrarme amb el meu equip d’ara”.
Amb 11 gols a les seves cames en la
seva estrena a Segona, està sent
un dels millors davanters d’aquest
curs. Malgrat que l’equip no està en
el seu millor moment, lluitant per
la permanència, Ruibal ha destacat aquesta temporada per l’encert de cara a porteria: “Personalment estic vivint una molt bona

temporada, però vull ajudar a
l’equip a salvar la categoria”. Unes
molèsties al quàdriceps l’han apartat dels terrenys de joc les últimes
dues jornades. Un petit contratemps en una temporada molt regular del sallentí. Però probablement un dels moments que més
recorda Ruibal és el seu debut a Primera Divisió, al Benito Villamarín
davant l’Atlètic de Madrid. 10 minuts de joc per demostrar moltes
coses.
A Sallent, un poble miner amb només 6000 habitants, ja han vist
debutar quatre jugadors a Primera: abans que Ruibal, Lluís González, Gabri i Rubén Navarro ja havien trepitjat màxima categoria.
“Jo mai hagués marxat del Sallent.

El futbolista de
Sallent va pel
camí de jugar
a Primera
la propera
temporada

Clubs com el CdE Manresa m’havien trucat molts cops per jugar
allà, però jo volia estar al poble
amb els amics, tot i això al final
has de fer una passa endavant”.
Va debutar a Primera Catalana
amb el Manresa sent juvenil i a Segona B amb el Cornellà amb 17
anys, Aitor Ruibal va haver de picar
molta pedra per seguir escalant al
món del futbol. Els canvis a mitja
temporada eren recurrents, amb
tot el que això comporta per a un
jove de 20 anys.
A l’Hospitalet, una lesió del davanter titular li va donar una oportunitat de lluir a Segona B, i el sallentí
no la va desaprofitar. Va ser el toc
de casualitat: ser al lloc adequat en
el moment adequat per a poder
demostrar el seu talent: “Al desembre d’aquella temporada em
va fitxar el Betis. Quan em van trucar, no m’ho podia creure.”
Ruibal s’ha reivindicat demostrant
dues coses: que amb regularitat té
un talent innegable i que l’interès
d’equips de Primera se l’ha guanyat
picant pedra i treballant fort, tal
com sempre s’ha fet al seu poble.

Arriben les
semifinals de la
Copa Catalunya de
bàsquet en cadira
de rodes, demà al
Pavelló Municipal
Joan Creus de
Ripollet amb els
partits MIFAS
Valida Sin Barreras
- CE Costa Daurada
i CE Global Basket
UAB - Barça UNES.
VELA REGATA
INTERNACIONA
L A LA COSTA
BRAVA

Avui comença la
Mediterranean Finn
Cup 2019,
organitzada pel Club
Vela Calella i el Club
Nàutic de Llafranc.
S’hi han inscrit
embarcacions de
diferents clubs
catalans, balears,
gallecs, italians,
francesos i
holandesos.

MOTOR

► CAMPIONAT D’ESPANYA

L’Espluga de Francolí
acull el millor Enduro
▄ L’Espluga FM Ràdio / La lo-

calitat de la Conca de Barberà serà
aquest cap de setmana l’escenari
del Campionat estatal i català d’Enduro. L’Espluga rebrà 200 pilots que
disputaran una prova sense precedents al territori. L’enduro d’alt
nivell, arriba després d’anys de picar
pedra per part del Motoclub Francolí, sent amfitrió de proves de categories inferiors.

HANDBOL

Durant tot el cap de setmana la població es rendirà al motor, ja des de
dissabte amb una exhibició nocturna al nucli urbà. La prova oficial serà
diumenge amb un ral·li d’uns 70
quilòmetres per volta que arrenca
des del centre cultural de la vila i es
distribueix en diversos circuits als
afores. “Serà bastant dur i tècnic”,
avança el president del Motoclub
Francolí, Quim Morgades.

► FASES D’ASCENS

L’Handbol Banyoles
fa el salt a Estatal
▄ Banyoles TV / Històric ascens
del primer equip de l’Handbol Banyoles a la Primera Estatal. El conjunt banyolí va superar l’Agustinos
d’Alacant (22-15) en el tercer i definitiu partit de la fase d’ascens jugada a casa, el que li va permetre
acabar com un dels 3 millors segons
classificats. L’equip de Gerard Espígol confirma així la progressió experimentada des que l’exjugador

d’Asobal va agafar les regnes de
l’equip ara fa cinc anys. L’altre equip
català que optava a l’ascens, el Calella, no va poder assolir l’ascens.
En categoria femenina, l’Handbol
Gavà ha pujat a la Divisió d’Honor
Plata després de ser el millor en la
fase d’ascens. L’altre equip català
que jugava per pujar, el Novadmin
Lleida Pardinyes es va quedar amb la
mel als llavis.

