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Dani Castilla s’acomiada
avui del Navàs després
de deu temporades
 L’enfrontament a casa

ARXIU/SALVADOR REDÓ

BASQUETBOL
MARC AMPOSTA | MANRESA

El capità Dani Castilla

bé ho vam fer a Vic. Són dues pistes en què es pot perdre». Romeu,
en canvi, té molt clar que a casa
«s’ha de guanyar sigui com sigui».
Del rival, en destaca la parella de
bases, «Ferran Garcia i Sergi Pérez,
que aporten molt; a més, tenen
bons escortes tirades i els seus
ales són molt durs».
Tram decisiu del Sedis
«Els propers quatre partits marcaran si hem de començar a mirar
amunt o avall», explica Jaume Roigés, tècnic del Sedis Mausa. Els urgellencs juguen aquesta tarda contra el Castellbisbal (18.30 h), on tenen la intenció de demostrar certa millora. «Tenim més intensitat
i entrenem millor», afegeix Roigés,
que valora l’aportació dels dos jugadors nous, Bottiroli i Konan.
BASQUETBOL/PRIMERA CATALANA

BASQUETBOL/COPA CATALUNYA

L’Artés vol sortir de
la zona de perill
Després de la nova derrota, per
82-88 amb el Minguella, l’equip del
Cerberus Artés es troba als darrers
llocs del grup segon, amb tan sols
3 victòries. Els jugadors que mana
Pep Martín intentaran revifar-se en
la pista del Sant Andreu Natzaret.
En el grup primer, l’Igualada s’ha
de desplaçar a Viladecans, mentre
que el Martorell ho fa a Sitges.
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LLIGA EBA

Breus

La manca de pagament fa
que el CB Olesa no s’entreni
LLIGA FEMENINA

amb el Barberà serà el darrer
que disputi el capità; també
deixa l’equip Agustí Morales

El CB Navàs viurà aquesta tarda
un partit especial en la visita del
Barberà (20 h). Però l’al·licient no
són ni el rival ni la derrota en la
darrera jornada a la pista del Santfeliuenc. El partit serà emotiu perquè és el darrer que disputa el capità Dani Castilla amb l’equip.
Després de deu temporades a Navàs, l’ala de 34 anys s’acomiada per
motius personals.
«Tinc dos nens i em costa molt
compaginar-ho tot. Pensava que
ho podria aguantar, però arriba a
un punt en el que pujar a entrenar
costa molt», explica Castilla, que
no descarta jugar a bàsquet a un
nivell més baix d’aquí a un temps.
«Ara em costarà molt farà, com
també anar a veure partits de l’equip. Deixo el bàsquet amb pena
perquè és el que he fet tota la vida
i hi he fet molt bons amics amb qui
fa molt de temps que jugo, com el
Piñero i el Portella».
L’equip arriba al comiat del capità després de perdre en la darrera
jornada a Sant Feliu. Un derrota lògica que pot entrar dins les previsions, segons l’entrenador Joel Romeu: «hem perdut al camp del
millor equip de la lliga, com tam-
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L’Escola Montserrat
Santpedor té un dur
adversari amb l’IPSI
En el grup segon de la Primera
Catalana, l’Escola Montserrat FP
Santpedor té un difícil escull amb
un IPSI que té el millor bagatge, 8
victòries i una sola derrota. Avui, a
les 17.45, els santpedorencs (6-2)
intentaran fer valer que jugaran a
casa. També molt interessant és el
matx Esparreguera-Salle Reus (a
les 17,45 de demà) que enfronta el
segon amb el primer al grup 3. En
la Segona Catalana, el Berga ha de
defensar la seva primera posició
en la difícil pista del Balsareny, des
de les 18 hores de diumenge.

BASQUETBOL/PREFERENTS

El Joventut visita avui el Catalana Occident
cadet al complex del Vell Congost
Els grups de Preferent afronten ja les jornades decisives. L’equip del
Catalana Occident cadet, que lluita per acabar la primera fase entre els
quatre primers, rep avui l’imbatut Joventut, a les 18.15 hores. Les cadets
del Joviat La Salle es troben en la mateixa situació i buscaran un triomf
a la pista del Sant Adrià, un rival directe. En a categoria júnior de nois,
el Catalana Occident és favorit en la visita al cuer Lleida. Pel que fa a les
noies júniors, destaca l’Igualada-Hospitalet a les Comes.

Les jugadores del CB Olesa, que
aquesta tarda (20 hores) juguen un
important partit a casa davant de
l’Hondarríbia Irún, han estat tota
la setmana sense entrenar-se com
a senyal de protesta, ja que no han
cobrat encara la seva mensualitat
d’octubre. Les jugadores van rebre,
dies enrere, la promesa per part del
club que tindrien el 70% del sou a
ﬁnal de la setmana passada i que
la resta els seria abonada durant
aquesta. El CB Olesa era a l’espera de cobrar uns diners des de
l’Ajuntament i de lligar també un
petit patrocinador. Però en veure
que el club no podia complir amb
els seus compromisos, la plantilla
va decidir acudir al pavelló durant
les hores ﬁxades per a entrenament però sense exercitar-se.
Ja fa uns dies, Stephanie Marie
Gandy, americana amb passaport
britànic, va deixar l’equip a causa
del retard en el cobrament. Dins de
la plantilla queden vuit jugadores
professionals: l’americana Chloe
Darielle Kerr, la romanesa Claudia
Pop, l’ala senegalesa Aya Traoré, la
russa Olga Podkovalnikova, Mari
Moreno, Laura Navarro, Aina Denti i Lorena Infantes. Les jugadores
del planter del CB Olesa, Maria Bas
i Gabriela Rodríguez, completen
l’equip de Lliga Femenina.
Xavi Tubau, entrenador del CB
Olesa, diu que «tal com tenim ara
el panorama, el partit d’avui contra l’Hondarríbia Irún és molt difícil de preparar. Fa una setmana

La senegalesa Aya Traoré (esquerra), jugadora del CB Olesa

El club deu el mes d’octubre i
les jugadores disputaran avui
el partit contra l’Hondarribia
sense haver-se entrenat

que l’equip no ha tocat pilota. No
sé què pot passar a partir de la setmana vinent». Laura Navarro, escorta manresana, és una de les jugadores de l’Olesa. «No hem fet els
set o vuit entrenaments que són els
normals de cada setmana. Totes
ens dediquem al bàsquet, i s’han

d’afrontar despeses. La decisió de
no entrenar-nos va ser presa dilluns
entre totes». El proper partit de les
olesanes és a Saragossa.
Per la seva banda, el Cadí la Seu
també té jornada aquest dissabte.
En el cas de les urgellenques, han
de viatjar a la del Ros Casares de
València. El partit comença a les
18.30 hores i arriba després de la
derrota per 76-65 del Ros a casa del
Perfumerías Avenida, que ara és el
nou líder. El Cadí és el penúltim
amb 2 triomfs, com l’Hondarríbia.
El CB Olesa en té tres.

Marcel Granollers s’enfronta demà
a tres promeses del CT Manresa
ARXIU PARTICULAR

 El número 41 de l’ATP

farà una exhibició i dirigirà
un clínic demà, en les finals
del 25è Open del Bages
TENNIS
REDACCIÓ | MANRESA

El jugador Marcel Granollers,
número 41 del rànquing mundial, serà el convidat estrella demà
en les grans ﬁnals de l’Open del Bages, que enguany compleix 25
anys. Serà a partir de les 11 del matí
quan Granollers farà una exhibició de tennis, cara a cara amb
Marc Vargas, David Biosca i Albert
Codina, tres de les joves promeses
del Club Tennis Manresa, entitat
organitzadora del torneig.
Després d’aquests enfrontaments, Marcel Granollers dirigirà
un clínic per als jugadors de l’Escola del CT Manresa, amb una sessió pràctica a la pista, i pels volts de
dos quarts d’1 del migdia, se celebraran les grans ﬁnals del torneig.

El campió català júnior, Marc Vargas, jugarà davant Marcel Granollers

La jornada de demà, amb els atractius de la visita de Granollers, el clínic i les ﬁnals, pretén ser una jornada sobretot festiva a les instal·lacions del club bagenc. A més, avui
al matí es disputen els partits de semiﬁnal, a partir de les 10.
L’Open del Bages s’ha reprès

amb força amb l’aniversari de plata, després de sis anys en què no
s’havia disputat. La competició
va començar el cap de setmana
passat i hi participen cent tennistes d’arreu del Bages i, també, de
Catalunya. El principal patrocinador és enguany Ibercaja.

