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XARXA
NATACIÓ 
Cita continental a Barcelona  
Dissabte es farà la 92a Travessia al Port de Barcelona, 
2nTrofeu internacional Ciutat de Barcelona d’aigües obertes 
que alhora és Campionat de Catalunya, i puntua per les copes 
d’Espanya i Europa. Hi participaran més de 500 nedadors, un 
centenar d’ells representant 11 seleccions europees.

ESPORT ADAPTAT 
La Diputació de Barcelona estimula l’esport als municipis  
L’ens provincial ofereix als ajuntaments unes jornades d’esport adaptat per 
a persones amb diferents tipus de discapacitats, físiques, sensorials, 
psíquiques o de salut mental, de totes les edats que poden gaudir d’unes 
sessions amb monitors especialitzats en diferents disciplines esportives 
com vela, l’equitació o el senderisme.  

▄  L’Espluga FM Ràdio / Per 
quart any l’Escola de Dansa del Ca-
sal de l’Espluga portarà una coreo-
grafía al Dance World Cup que co-
mençarà aquest divendres a la lo-
calitat portuguesa de Braga. La 
coreografia que representarà l’es-
cola és “Continu”, interpretada per 
la montblanquina Alba Foguet, 
de 21 anys, una peça de dansa con-
temporània creada per la ballarina 
Jèssica Estadella. 

DANSA    ► DANCE WORLD CUP

Alba Foguet va aconseguir classi-
ficar-se per al campionat del Mon 
d’aquest esport, en categoria 
sènior, després d’una fase elimi-
natòria que es va celebrar a Burgos 
i en la què van participar més de 
1.500 ballarines de dansa, obtenint 
la puntuació mínima per viatjar al 
mundial. Aquest 2019 és el quart 
any en què l’escola arriba al Dance 
World Cup, i el tercer en què concur-
sarà Foguet.

HANDBOL    ► PRIMERA ESTATAL

ESPORT 
LOCAL

KARTING 
EL CATALÀ, A 
MORA D’EBRE 

En la tercera cita 
que es disputa 
aquesta any del 
Campionat de 
Catalunya de 
Kárting s’hi van 
disputar vuit 
curses d’edats 
aleví, cadet, 
júnior i sènior. 
Tres pilots van 
aconseguir un 
doblet en la 
prova 
tarragonina: Raúl 
Zunzarren 
(aleví), Eloi 
González (júnior) 
i Marc Pernía 
(sènior).  

TENNIS 
CONSOLIDAT  
I ADAPTAT 

El Real Club de 
Polo de Barcelona 
acull, des d’avui i 
fins diumenge, la 
tercera edició del 
Tram Barcelona 
Open / Torneig 
Internacional de 
tennis en cadira 
de rodes. La cita 
vol consolidar-se 
com a referent de 
l’esport adaptat 
a la ciutat. 

BITLLES  
ELS MILLORS 
CLUBS, A TORÀ 

Diumenge vinent 
es disputará a 
Torà (La Segarra), 
la 25ena edició 
del Campionat de 
Catalunya de 
Clubs de bitlles 
catalanes. El 
torneig comptarà 
amb la 
participació de 
setze equips, 
entre ells, el Vall-
llobrega, l’actual 
campió de la 
competició.

masculins i un 44per cent de feme-
nins. Una 21ena edició en la qual es 
jugaran més de 300 partits al dia en 
16 pistes diferents. Més de 1000 par-
tits en quatre dies, o el que seria el 
mateix, aproximadament 30 mil ho-
res d’handbol, l’equivalent a 21 dies. 
Uns números que maregen i que no 
serien possibles sense els més de 225 
voluntaris que treballen durant la 
Granollers Cup.  
El que ha estat considerat el millor 
torneig d’handbol base del sud 
d’Europa viurà un dels seus mo-
ments culminants avui, amb la ce-
rimònia d’inauguració a la plaça la 
Porxada, la cercavila de tots els 
equips pel centre de Granollers i l’es-

V
OTV / L’edició 21 de la Gra-
nollers Cup portarà aquesta 
setmana a Granollers, les 

Franqueses del Vallès, Canovelles i 
Vilanova del Vallès a prop de 5000 
esportistes de fins a 20 anys vinguts 
de tres continents diferents, 324 
equips de 13 països d’arreu del món, 
78 d’estrangers, 57 de les diferents 
comunitats autònomes de l’estat i 
fins a 188 de catalans, record històric 
de participació catalana a la Cup. 
On sí que s’ha notat una baixada és 
en les inscripcions dels equips es-
trangers, dels 16 de les dues an-
teriors edicions als 13 d’aquesta. No-
ruega, un any més, serà el país que 
més equips porti al torneig, amb un 
total de 42, seguida de lluny de 
Suècia amb 10 mentre que Euskadi 
amb 17, Balears amb 11 i la Comu-
nitat Valenciana amb 10 seran els 
qui més equips portin a nivell esta-
tal. Una Cup que continua també en 
el camí correcte amb l’handbol fe-
mení. Enguany hi haurà 183 equips 
masculins i 141 de femenins, o el que 
és el mateix, un 56 per cent d’equips 

HANDBOL    ► GRANOLLERS CUP

La Cup impregna el 
Vallès d’hanbold base

Alba Foguet repeteix 
participació al Mundial

▄   Ràdio Sant Esteve / Ar-
mand Rubiño substitueix a Dani 
Ariño com a entrenador del primer 
equip del CH Sant Esteve. Es tanca 
així un cicle de cinc anys on els ses-
rovirencs han aconseguit un títol, 
han arribat a tres finals de Copa 
Catalana, han disputat tres semifi-
nals de la Supercopa Catalana i un 
històric segon lloc al grup D de Pri-
mera Estatal que els va permetre 

jugar la Fase d’Ascens a Divisió 
d’Honor Plata. Rubiño, exjugador 
del FC Barcelona i de l’Atlètic de Ma-
drid treballa amb una plantilla en 
què 7 jugadors han estat baixa, però 
que ja compta amb 6 reforços com 
Dídac Duran, Marc Rovira, Bra-
yan Stiven Mezquita, Ricard 
Castro, Oriol Olivera i Marc Turé-
gano. En els pròxims dies podria 
haver-hi més fitxatges. 

El CH Sant Esteve Sesrovires 
inicia un canvi de ciclepectacle de mapping que tancarà la 

jornada al Palau d’Esports. Una jor-
nada inaugural que comptarà un 
any més amb la participació dels pa-
drins de la Cup. Aquest 2019 l’exjuga-
dor del Fraikin BM Granollers, actual-
ment al Kristianstad, Marc Cañe-
llas, i la jugadora internacional de 
l’equip francès ESBF Handball Be-
sançon, Lara González. A banda 
durant els quatre dies de compe-
tició la Real Federación Española de 
Balonmano realitzarà un curs de 
promoció pels seus àrbitres que se-
ran avaluats segons el seu rendi-
ment a la Cup. També hi hauran pa-
relles arbitrals vingudes de Norue-
ga, Rússia, Suècia, Bòsnia o Brasil 
mentre que la Federació Catalana 
d’handbol aportarà fins a 75 àr-
bitres catalans. 
La trobada internacional, més enllà 
de les xifres, suposa un excel·lent 
aparador pels joves jugadors, alhora 
que els connecta en l’àmbit, conti-
nental i mundial. L’esperada festa de 
l’handbol vallesà comença avui i 
s’allargarà fins diumenge.

Amb la 
cerimònia 
d’inauguració 
d’avui es dona el 
tret de sortida a 
la Granollers Cup

Les categories inferiors del BM Granollers sempre están presents a la Granollers Cup //GRANOLLERS CUP


