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El Proinosa afronta la segona cita
important d’aquesta setmana, la
tornada dels vuitens de la Copa de
la CERS contra l’Amatori Lodi d’I-
tàlia. En el partit d’anada, els arle-
quinats van superar la prova de foc
amb èxit notable després de man-
tenir el pols als italians, en un pa-
velló ple d’aficionats que van pro-
vocar un gran ambient d’hoquei.
A Itàlia els igualadins van fer un
dels millors partits d’aquesta tem-
porada tot i acabar l’enfrontament
amb un empat a un.

El partit és important per man-
tenir possibilitats en una compe-
tició que permet oblidar, de mo-
ment, l’OK Lliga. Durant els darrers
dies hi ha hagut missatges de su-
port i ànims per al Proinosa, com
el que es va poder veure en una
pancarta situada al darrere de la
porteria de Balagué en el partit
contra el Reus, en què es dema-
nava la unitat de jugadors i tècnics
en aquests moments importants i
una exhaustiva crida a fer pinya al
voltant del primer equip. Hi ha ha-
gut consignes per superar  la mala
situació a la classificació de l’OK
Lliga i també per omplir el pavelló

de les Comes i intimidar els ita-
lians, que es presenten amb força
capacitat de fer mal.

Els jugadors han preferit fer un
punt i a part, oblidar-se del mal re-
sultat obtingut davant del Reus i
centrar-se en el partit d’avui. Amb
Formatjé recuperat, tot està a punt
per plantar cara als italians, des-
prés de l’entrenament de dijous.

Els de Joan Carles han combinat
el treball a la pista amb xerrada a
la sala de vídeo. Ahir, divendres, va
ser un dia de descans per recupe-
rar forces després d’una setmana
intensa. Qui es pot perdre el par-
tit contra els italians és Ton Baliu
per culpa d’un fort cop al bessó
que es va fer en l’enfrontament
contra el Reus.

HOQUEI PATINS
�COPA DE LA CERS
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El Proinosa ha de gestionar
l’empat del partit d’anada 

Els jugadors del Proinosa volen estar units per superar el Lodi

ARXIU/MANUEL HIDALGO

Jordi Timblau i el seu equip tenen una visita difícil al CN Montjuïc

ARXIU/SALVADOR REDÓ

El CN Manresa Deyse afronta
aquest cap de setmana el com-
promís més difícil que pot tenir a
Segona Divisió. Els manresans vi-
siten la piscina d’un CN Montju-
ïc que ha vençut en tots els com-
promisos d’aquesta temporada a
casa i que només ha cedit un em-
pat a domicili. El partit és molt di-
fícil, contra un rival que ja va gua-
nyar a la primera volta a la piscina
manresana, però la victòria aniria
molt bé per seguir la petja del
Moscardó, que és segon i que
marca la zona de promoció. El
partit comença a les sis de la tar-
da a la piscina barcelonina.

Pel que fa a l’altre equip bagenc
de Segona Divisió, el CN Sallent,
juga un partit assequible, també a
les sis, contra el Santa Eulàlia, que
és penúltim, amb dotze punts
menys que els bagencs. Una bona
oportunitat per sumar tres punts.

A Primera Divisió femenina, el
CN Manresa juga avui, a partir de
dos quarts d’una del migdia, da-
vant del Ciutat de Palma, que és
setè a la classificació, davant del
qual les bagenques intentaran re-
fer-se de la derrota a casa de la set-
mana passada davant del potent
Concepción. Pel que fa al CN Mar-
torell, té un partit molt complicat,
a dos quarts de sis de la tarda, a la
piscina del segon de la classifica-
ció, el GEiEG Fustes Moles.

WATERPOLO
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El Deyse visita el líder
intractable, el Montjuïc

L’equip del CT Manresa de pàdel
va perdre en els quarts de final del
campionat de Catalunya de quar-
ta categoria davant del CT Saba-
dell, a les instal·lacions del Club Pà-
del Osona, i no va poder assolir
l’objectiu de l’ascens a la tercera ca-
tegoria, un lloc en el qual hauria de
ser per nivell.

El torneig va començar molt
bé, a la primera ronda, amb la
victòria per - contra l’amfitrió,
però a la segona, davant del CT Sa-
badell, es va perdre per -. Ante-
riorment, els vallesans havien der-

rotat el número  del quadre. L’e-
quip del CT Manresa que ha dis-
putat el torneig era integrat per
Eduard Nadeu, Xavi Noguera, Joan
Prat, Toni Cirujeda, Roberto Bar-

bas, Joan Palau, Vicenç Navarro,
David Ferré, Carles Riba, Natxo
Cots i Estanis Nadeu i haurà de
continuar intentant l’ascens en
edicions successives.

PÀDEL
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El CT Manresa va
perdre als quarts de
final i no va poder
assolir l’ascens

L’equip del CT Manresa que va ser derrotat pel CT Sabadell

CT MANRESA

Breus

El Bombons Blasi Xaloc Olesa vi-
sita demà, a les  del migdia, la
sempre complicada pista del Ca-
jagranada, equip dominador de la
lliga durant molts anys que ara és
cinquè. Tot i que l’any dels anda-
lusos no és bo, ja saben què signi-
fica vèncer l’Olesa, ja que van su-
perar els catalans per - a la pri-
mera volta. L’equip de Manel Su-
nyé, però, té ara una ratxa de qua-
tre triomfs en cinc partits.

JOAN PASCUAL | OLESA DE MONTSERRAT

El Bombons Blasi vol
donar el cop a la
pista del Cajagranada

TENNIS TAULA-LLIGA ARTEAL

Demà es disputa la quarta edi-
ció del duatló de carretera Ciutat
d’Igualada, que, a més, és el cam-
pionat de Catalunya de clubs. La
prova, l’organitza el CI Triatló Pe-
tromiralles, i les tres primeres po-
sicions donaran accés a participar
amb la selecció catalana en el
campionat d’Espanya per comu-
nitats autònomes, que es disputarà
el  de març a la ciutat murciana
de Caravaca de la Cruz. En aques-
ta prova destaca l’actuació del ga-
llec Iván Raña, a més a més de la
del manresà Xavier Llobet i d’altres
esportistes, com Roger Roca i Mel-
cior Mauri. En acabat, es farà el du-
atló infantil de promoció.
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El Ciutat d’Igualada
es converteix demà
en el català de clubs
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CAPS DE SETMANA I PONTS 30/03 AL 2/04 
TERRES CASTELLANES

Villa de Caleruega-Peñaranda de 
Duero-Castillo de Peñafiel-Pinarejos (gran 

costellada al camp a base de productes 
típics de la terra -monestir de la Vid...)

El viatge inclou: autocar, guia 
acompanyant, entrades als monuments, 
P. C. al reconegut hostal EL VENTORRO, 

aigua i vi als menjars. I als vespres 
animació nocturna amb cava i licors.

Preu per persona en hab. doble: 

275 €, sup. ind. 40 €

24 al 25 abril 
VITÒRIA-PAMPLONA

El viatge inclou: autocar, guia 
acompanyant, visites amb guies 

locals a les dues capitals 
+ entrades monuments, a més 

de visita al pintoresc poble 
de LAGUARDIA. 

Règim de P. C. amb aigua i vi als 
menjars. Hotel cèntric a la ciutat 

de Pamplona.

22 al 23 maig 
CAP DE SETMANA DE 

TEATRE I SOPAR MEDIE-
VAL AL CASTELL DE 

TORDERA
El viatge inclou: autocar, guia 

acompanyant, P. C. amb aigua i vi 
als menjars. Sopar medieval, 
Entrada de teatre i visita als 

jardins de Santa Clotilde 
de Lloret de Mar.

12 al 13 juny 
CAP DE SETMANA A 

ANDORRA I VISITA A LA 
CASA DELS LLOPS

El viatge inclou: autocar, guia 
acompanyant, P. C. amb aigua i vi 

als menjars. Hotel cèntric a les 
Escaldes. Entrada al museu de la 
miniatura d'Ordino, propietat del 

miniaturista NIKOLAI SIADRISTYI, 
considertat el millor del món en el 
seu gènere. Entrada a la Casa dels 

Llops, departament de l'Arièja, i 
dinar de comiat a Puigcerdà.


