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ESPORTS POLIESPORTIU

BANYOLES/CH MARTORELL
 CH MARTORELL. Joan
Obiols, Óscar Gironella, Marc
Gaset, Marc Lapuente, Jordi

Florenza, Xavi Ferri, Yassine Salhi i Àlex Mar-
quez. MITJA PART. 18-10.

El CH Martorell es va despedir de
les fases de permanència després de
perdre per un clar 35-18 en la pista
del Banyoles. Els martorellencs van
començar fluixos i mancats física-
ment per la falta de jugadors. Al fi-
nal de la primera part els locals do-
minaven per un ampli 18-10. A la re-
presa, els visitants van continuar llui-
tant, però amb un joc no gaire con-
sistent van acabar cedint per un am-
pli resultat. JOSE CARLOS ELIAS

PARDINYES/HIMESA SA SÚRIA
HIMESA SA SÚRIA. Edu,
Monell, Garriga, Gerard 1,
Martí 3, Josep 1, Collell 2, Gó-

mez 2, Albert 1, Feliu 8, Ramon, Pedro 2, Xavi
1 i Miquel 4.

L’Himesa Sa Súria no va poder su-

perar el CH Pardinyes i va perdre en
una disputada eliminatòria. Els ba-
gencs van veure com el Pardinyes re-
muntava el gol de diferència que els
suriencs portaven al seu favor del
partit d’anada. Els visitants van sor-
tir dominant en els primers compas-
sos malgrat el marcador no reflectia
mai més de dos gols de diferència en-
tre ambdós conjunts. Els suriencs
van combinar bé en el seu atac i es
van mostrar regular en defensa i po-
sant les coses difícils als locals. En el
segon temps el partit va continuar
amb la mateixa tònica. Els locals van
poder escapar-se en el marcador
amb una renda de dos gols, on els su-
riencs es van poder acostar perillo-
sament però no van saber sentenciar
i atrapar al conjunt rival. CAPI

CH IGUALADA/SANT ANDREU
 CH IGUALADA. Marc Tarri-
da, Sergi Velasco, David Cubí,
Roger Calzada 2, José Luis

Alvarez 3, Eduard Jounou, Adrian Suero 10,
Pol Cantero 3, Miquel Albareda 1 i Ruben Al-
varez 3. MITJA PART. 11-16.

El CH Igualada no va poder supe-
rar el CH Sant Andreu de la Barca i va
quedar eliminat de la Copa. Els locals
van haver de cobrir amb jugadors del
juvenils les nombroses baixes que

tenien i no van poder fer res davant
un equip molt motivat que va domi-
nar de principi a fi. L’equip entrenat
per Jordi Ribas, no podien parar l’atac
visitant i van arribar al descans amb
un marcador en contra de 11-16. A la
segona meitat la dinàmica va conti-
nuar igual. Els jugadors del Sant An-
dreu van seguir dominant el ritme del
partit i van anar incrementat la dife-
rència de gols fins al resultat final de
22-32. CHI

GARBÍ PALAFRUGELL/SANTPEDOR
 SANTPEDOR. Arnau, Mi-
guel, Joan, Albert, Aleix, Ser-
gi i Ricard.

Un Santpedor amb moltes baixes
no va poder plantar cara al Garbí Pa-
lafrugell i va acabar perdent per un
ampli 29-15 en el marcador. Els sant-
pedorencs van anar des d’un princi-
pi a remolc i no van tenir cap opció
davant un bon Palafrugell. Una ex-
pulsió d’un jugador visitant va deixar
el combinat bagenc amb un jugador
menys, cosa que no va afavorir gens
els seus interessos i van veure com
els jugadors locals anaven ampliant
les diferències en el marcador fins al
definitiu 29-15. GABRIEL
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Handbol

SANT ESTEVE S./VENDRELL
 SANT ESTEVE SESROVI-
RES. Xavi Pérez, Juan Caña-
mero, Isidre Campanyà 5, Ber-

nat Tous 1, Pol Vilaplana 1, Marc Folch 6, Joan
Martínez 1, Roger Pujol 5, Albert Falguera 3,
Carles Cabello, Quim Peropadre 2, Jaume Sesplu-
gues, Victor Ridao i Guillem Juncà 2. VEN-
DRELL.  José Olivares, Juan Cantero, Victor Cres-
po, Narcís Boterull, José Maria Fernàndez, Victor
Monroy, Melcior Malivern, Mario Fernàndez, Joa-
quin Carrero, Manel Cardona, Marc Alonso, Gui-
llermo Maldonado i Victor Torrents. ÀRBI-
TRES. Miguel Laguna Martínez i Bruno Maestro
Alegre. Vàren excloure amb 2 minuts als juga-
dors visitants: José Maria Fernàndez (min.29),
Victor Crespo (min. 46) i Mario Fernàndez (min.
53). MITJA PART. 13-8

Setena victòria consecutiva (la
quarta a la Copa) del Sant Esteve
Sesrovires després de superar per
un ajustat 26-24 el Vendrell. 

Aquesta victòria els permet,
quan falta una jornada per al final
d’aquesta primera fase de la Copa
Catalana, la seva classificació ma-

temàtica i com a caps de sèrie pels
quarts de final d’aquesta competi-
ció. El conjunt local, entrenat per
l’asturià Fernando Pastor, va saltar
damunt la pista amb un equip
amb molta joventut. Els jugadors lo-
cals van disputar una gran prime-
ra meitat i van poder arribar al fi-
nal dels primers trenta minuts amb
un avantatge de 13-8 en el marca-
dor. A la represa, la dinàmica va
continuar igual. Els locals van dei-
xar pràcticament sentenciat el par-
tit quan faltaven 10 minuts per al fi-
nal amb un marcador ampli de
24-17. A partir d’aquí, els jugadors
del Sant Esteve es van relaxar i
això ho van aprofitar els jugadors vi-
sitants per maquillar una mica l’e-
lectrònic amb el 26-24 final.

Amb la classificació pels quarts
de final a la butxaca, els sesrovi-
rencs es desplaçaran a terres giro-
nines el proper dissabte, 1 de juny,
per enfrontar-se al Banyoles al Pa-
velló de La Draga, a les 6 de la tar-
da, en un partit sense cap tras-
cendència a la classificació.
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L. C. | SANT ESTEVE SESROVIRES

HANDBOL COPA CATALANA

El Sant Esteve es classifica
com a cap de sèrie per als
quarts de final de la Copa

Amb tres de les quatre parelles
que van disputar les finals del club
local, i un partit masculí vibrant, es
va clausurar ahir la segona edició
del 2n Torneig d’Autosuministres
Motor, i que pertany al Mercedes
Tennis&Pàdel Tour, al Club Tennis
Manresa. Els campions dins de la
categoria masculina van ser Joan
Prat i Xavi Noguera; en les dones,
títol d’Anna Duran (Sitges) i Míriam
Ruiz (Terrassa). Els campions s’han
classificat per la fase final estatal,
del 12 al 15 de juny a Huelva.

En les semifinals, Prat-Noguera
havien guanyat Adrià Sánchez i
Àngel Massafret, també del Club
Tennis Manresa, per 6-2 i 6-4. I en
l’altre, Estanis Nadeu i Natxo Cots
es van desfer en tres sets (6-3, 2-6
i 6-1) d’Edgar i de Cristian Casals
(Top Pàdel). La final va tenir gran
nivell. Tot i que van tenir pilota de
partit, Cots-Nadeu van perdre per
7-5, 3-6 i 7-5. La final masculina va
ser més clara; van cedir Laia Puig
i Marta Navarro per 6-3 i 6-1. A la
semifinal van batre Sílvia Culell i
Núria Nora (6-3, 6-1). I en l’altra,
una derrota de Carme Bosch i de
Mònica Blasi per 6-2 i 6-0 davant
de les posteriors campiones. 

XAVIER PRUNÉS | MANRESA

Prat i Noguera, vencedors
en el Circuit Mercedes

A la final del torneig manresà, es van imposar a Nadeu-Cots en un
partit apassionant; Duran-Ruiz, les campiones en categoria femenina


L’equip infantil del Catalana Oc-
cident va caure per 91-81 davant el
Joventut de Badalona en el partit
pel tercer i quart lloc del campio-
nat de Catalunya de nivell A-1.
Amb aquesta derrota, els manre-
sans acaben en la quarta posició i
es queden fora del campionat
d’Espanya, reservat als tres primers
classificats. A la final del torneig, el
Barça Regal es va imposar per 58-
82 a l’Hospitalet.   

A la primera part, els badalo-
nins, liderats per Èric González (26
punts, 25 rebots i 51 de valoració),
no van tardar a agafar els primers
avantatges per arribar a la mitja

part amb 12 punts de marge (50-
38). A la represa, el Joventut va aga-
far fins a 18 punts de distància i va
sentenciar el matx. En els darrers
minuts, els jugadors manresans,
encapçalats per Miquel Aliaga (18
punts i 6 rebots), van aconseguir
retallar la diferència fins als deu
punts finals.

A la semifinal de dissabte, el-
Catalana Occident va caure clara-
ment davant el Barça Regal (80-
56). Els primers deu minuts de par-
tit van ser igualats, però a partir del
tercer període els barcelonins es
van escapar i van segellar el seu ac-
cés a la final. Per part manresana
van destacar Miquel Aliaga (12
punts i 9 rebots) i Arnau Màrquez
(6 punts, 8 rebots). 

REDACCIÓ | TÀRREGA

El CBiUM cau davant del
Joventut i finalitza en
la quarta plaça el català

Joan Prat i Xavi Noguera amb els finalistes Natxo Cots i Estanis Nadeu

SALVADOR REDÓ

Anna Duran i Míriam Ruiz amb les finalistes Laia Puig i Marta Navarro 

SALVADOR REDÓ

Els manresans van lluitar fins al darrer moment per la victòria

ARXIU PARTICULAR

BASQUETBOL INFANTIL A-1

PÀDEL 


