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XARXA
TENNIS TAULA 
El Girbau Vic TT jugarà a la Champions  
L’equip femení del Vic serà el primer conjunt català que jugui 
la Lliga de Campions, la màxima competició continental, 
reservada per als 12 clubs europeus amb millor rànquing. 
L’equip vigatà és un dels escollits per la temporada 
2019/2020 i aquest dissabte coneixerà els rivals del seu grup.

RUGBI 
La UE Santboiana es reforça   
Jaume Genabat, que torna després de superar una lesió i Pau Rodríguez 
“Pope”, que ve del CR Sant Cugat, són les dues primeres incorporacions pel 
projecte de la U.E. Santboiana 19/20.  Els dos  catalans s’incorporen al degà 
per reforçar dues línies (la primera i tres quarts) que aquesta temporada 
han patit força com a conseqüència de les lesions.

▄  Ràdio Ciutat de Tarrago-
na/ Dissabte comença la 57a edició 
de la Volta Ciclista a Tarragona, la cur-
sa per etapes més antiga de l’estat i la 
tercera d’Europa, tan sols superada 
pel Tour de França i la Volta a Bèlgica. 
Enguany constarà de tres etapes. La 
primera, de 81,4 km, es correrà dis-
sabte al matí amb sortida i arribada a 
La Pobla de Mafumet. La segona, es 
farà la tarda de dissabte i recuperarà 

CICLISME   ► VOLTA A TARRAGONA

la tradicional cronoescalada al Cas-
tell d’Escornalbou amb sortida des 
de Riudecanyes i la  tercera, diumen-
ge al matí, de 90,2 km amb sortida i 
arribada a Reus. 
La Volta a Tarragona inclou les cate-
gories Màster 30, 40 i 50 així com Elit 
per invitació. Hi participaran més de 
200 corredors d’equips d’arreu de Ca-
talunya i d’altres provinents de 
València o Aragó. 

HOQUEI PATINS    ► WRG

ESPORT 
LOCAL

HANDBOL 
EL BARÇA 
GUANYA 
L’ESTATAL 
INFANTIL 

El Barça Lassa ha 
superat l’UE 
Sarrià en la final 
de l’estatal 
masculina per 33 
a 28 en una fase 
final que es va 
jugar a Sarrià de 
Ter i Bordils. En la 
competició 
femenina, 
disputada a 
Pontevedra, 
l’Handbol Sant 
Joan Despí no va 
poder superar la 
fase de grups. 

 VELA   
REGATES 
ADAPTADES           
A BLANES 

La localitat de la 
Selva va acollir el 
segon Campionat 
de Catalunya 
Special de Vela 
per a persones 
amb discapacitat 
intel•lectual que 
va comptar amb 
una trentena de 
regatistes de 
Blanes, 
Barcelona, 
Cambrils i 
Vilanova i la 
Geltrú. 

ATLETISME 
CASTRO I 
SALTOR 
S’IMPOSEN AL 
MARESME     

Els atletes Rubén 
Castro amb 16’10” 
i Alicia Saltor amb 
20’57”, es van 
proclamar 
guanyadors de la 
setena edició de 
la cursa popular 
del Masnou, prova 
de 5 quilòmetres 
en què hi van 
participar més de 
550 corredors.

de l’equip, després d’una tempora-
da que ha anat de menys a més. A la 
primera cursa al circuit d’Albaida 
(València) Canet va ser desqualifi-
cat per un canvi de moto abans de 
començar la prova i la direcció de la 
cursa li va ensenyar la bandera ne-
gra. Un mal resultat que ha com-
pensat des de llavors amb cinc vic-
tòries de deu, una segona posició i 
en tres ocasions ha arribat a la me-
ta en tercer lloc. El flamant títol aca-
ba amb el mal regust de boca que li 
va deixar la temporada passada, 
després de perdre’s part de les pro-
ves de l’espanyol i l’europeu, entre 
març i juny, per una lesió al braç que 
es va fer a la primera cursa del cam-

R
àdio Silenci / La Garriga, al 
Vallès Oriental, compta des 
d’aquest mes de juny amb 

un nou campió d’Espanya de mo-
tocròs. El jove Edgar Canet, de 14 
anys, va emportar-se el títol a la 
darrera prova del torneig estatal 
que es va disputar al circuit de Mo-
torland Aragó. Canet arribava al cir-
cuit d’Alcanyís líder del campionat 
amb 11 punts d’avantatge sobre el 
seu més immediat perseguidor, Víc-
tor Puig, que l’obligava a fer un bon 
paper a les dues curses del cap de 
setmana. 
Canet va sortir amb precaució a la 
primera prova i va acabar en tercera 
posició sense prendre massa  riscos. 
Un escenari que es va repetir a la se-
gona cursa del cap de setmana per 
tornar a pujar al tercer graó del po-
di. Un resultat que el va convertir, 
matemàticament, en campió d’Es-
panya de 85 centímetres cúbics per 
primera vegada. 
L’alegria i les celebracions es van 
desbordar a la línia d’arribada amb 
els seus pares i també els membres 

MOTOCRÒS    ► CAMPIONAT D’ESPANYA

El garriguenc Edgar 
Canet, campió de MX-85

La cronoescalada a 
Escornalbou, gran atractiu

▄  Canal Terrassa / Compte en-
rere perquè la localitat vallesana si-
gui la subseu dels World Roller Ga-
mes acollint part la competició mas-
culina d’hoquei patins, el 
Campionat del Món Challenger’s. 
Dotze seleccions que competiran a 
Terrassa. Al grup “A” hi haurà Bèl-
gica, Xina-Taipei, Uruguai, Àustria, 
Japó i Nova Zelanda, mentre que al 
“B” hi figuren Holanda, Índia, Estats 

Units, Mèxic, Xina i Macau-Xina. 
La seu terrassenca serà el Pavelló de 
la Maurina que recentment ha inau-
gurat una segona pista auxiliar. A 
banda de Terrassa, l’hoquei patins 
també es disputarà a Vilanova i la 
Geltrú, Sant Cugat i Barcelona. 
Els World Roller Games 2019 és l’es-
deveniment més important en l’àm-
bit mundial de totes les disciplines 
d’esports sobre patins. 

Terrassa acollirà partits  
del Challenger’spionat d’Europa. “Ha estat compli-

cat perquè a la primera prova em 
van ensenyar una bandera negra i 
no vaig poder sumar punts i ha sig-
nificat molt sacrifici per recuperar el 
terreny perdut. Després vaig tornar 
amb més ganes i amb més ràbia 
per guanyar-ho tot”, explica Edgar 
Canet en declaracions a Ràdio Si-
lenci. Pel que fa a la temporada el 
pilot de la Garriga diu que “l’estatal 
era l’objectiu més directe que tenia i 
l’hem aconseguit. Ara anem a acon-
seguir el campionat d’Europa i el del 
món”. 
Aquest títol se suma al campionat 
de Catalunya que va aconseguir 
l’any passat també en MX-85, i que 
aquest any pot revalidar per segon 
cop. Canet no marxa de vacances 
perquè ha aconseguit la classifica-
ció per la final del campionat d’Eu-
ropa de motocròs que es disputarà 
el 27 i 28 de juliol a Loket (República 
Txeca). Dues setmanes abans, de-
butarà al campionat del món que es 
disputarà al circuit italià de Pietra-
murata. 

Després de fer-se 
amb l’estatal, 
Edgar Canet 
busca ara 
l’europeu i                          
el mundial

El jove pilot de la Garriga durant el Gran Premi de Portugal //MXSHOOT


