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Programació
Properes emissions: el Trofeu Internacional Ciutat de 
Barcelona de judo, el Campionat de Catalunya per equips 
de pàdel, Copa Catalana – Mediterranean Orienteering 
Championship d’orientació i el TriRelay Duatló de Pineda de 
Mar de Mar de triatló.

PÀDEL
vencedors de les proves del Circuit Bronze Head
La prova del Circuit Bronze Head disputada al club Vall Parc, ha coronat com a campions 
a Sergi Serret i Tino García, a Primera categoria masculina, i a Helena Martínez i Ariadna 
Rovira, a Primera femenina. Mentre que Sergio Bursa i Maurici Andrini, a Primera 
categoria masculina, i Sara Fuentes i Graciela Ferré, a Primera femenina han guanyat 
aquest cap de setmana la prova del Circuit Bronze Head celebrat al Pàdel Reus.
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Viu l’esport català

BÀSQueT cDR
cap De SeTmana 
inTenS

Aquest cap de 
setmana es 
disputen els partits 
corresponents a la 
5a jornada del Nivell 
2 de la competició. 
Dissabte 24 es disputa 
el partit entre el líder 
de la competició, 
l’Escola AFA, contra 
els Màsters FCEDF a 
les 16h. Diumenge a 
les 12h el CB Granollers 
rep a la seva pista a la 
SE Bamesad, al segon 
partit de la 5a jornada 
del Nivell 2  
de la competició.

piTcH & puTT
XeRinola TenniS 
moRa, líDeR De 
l’inTeRcluBS
Després de la 2a 
prova del Campionat 
de Catalunya 
per Equips FCPP 
– Interclubs 2018,  la 
classificació general 
està encapçalada 
per Xerinola Tennis 
Mora, guanyador 
de l’última prova, 
seguit de Team Hcp1 i 
el P&P Badalona. La 
propera prova serà els 
dies 10 i 11 de març al 
P&P Portal del Roc, 
bonÀrea, Hcp1, Oller 
del Mas, Franciac, 
Lleida, Montseny i 
Fornells.

méS  
noTícieS

E l juvenil del CVB Barça 
s’ha proclamat campió 
de la Superlliga Junior fe-

menina després de guanyar a la 
gran final a l’equip local, el DSV 
CV Sant Cugat per 1-3 (20-25/16-
25/25-13/20-25). Amb aquest 
resultat es posa punt i final a la 
competició que ha durat quatre 
dies i que ha acollit els millors 
equips de la categoria a nivell 
espanyol. Les blaugrana tanca-
ven la competició guanyant un 
gran partit on van saber mante-
nir el ritme de joc i cometre pocs 
errors, a excepció del tercer set 
que va ser per les santcugaten-
ques. El primer parcial, tot i co-
mençar amb igualtat al marca-
dor va acabar caient del costat 
blaugrana, a l’igual que el segon 
on les locals es van veure supera-
des amb claredat. Canvi de tor-
nes al tercer set on el Sant Cugat 
va dominar en tot moment i va 
fer presagiar la revifada del con-
junt local. Les jugadores del Ba-
rça, però, van saber sentenciar el 
quart set tot i començar amb in-
ferioritat al marcador. Així, el CV 
Barça es proclamava campió de 
la Superlliga Junior 2018, mentre 
el DSV Sant Cugat es penjava la 
medalla de plata. En tercera po-
sició van acabar les gallegues del 
CV Zalaeta, que van guanyar per 
1-3 a les asturianes del RGC Co-

VoleiBol ► DeRRoTa De l’eQuip local

el cVB Barça, campió de la 
Superlliga Junior femenina 

vandonga aconseguint penjar-se 
la medalla de bronze en el tercer 
calaix del podi. Aina Berbel, juga-
dora del DSV CV Sant Cugat va 
ser escollida com la MVP Iberdro-
la del torneig i va rebre el premi de 
mans de Nuria Terribas, presiden-
ta del club de Sant Cugat. També 
van participar a l’entrega de pre-
mis Albert Salarich, president de 
l’Associació Sant Cugat Creix, que 
va fer entrega de la copa al ter-

El juvenil del CVB Barça es va imposar al DSV CV Sant Cugat

cer classificat; Susanna Pellicer, 
tinència d’alcaldia de Polítiques 
de Cicle de Vida, Progrés Social 
i Habitatge, que va fer entrega 
dels guardons al segon classifi-
cat; i la vicepresidenta de la Real 
Federación Española de Voleibol 
i presidenta de la Federació Cata-
lana de Voleibol, Maribel Zamo-
ra, que va fer entrega de les me-
dalles i la copa de campiones al  
CV Barça. 

▄  La Diputada d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Maite Fan-
dos, ha format part de la delegació 
catalana encapçalada pel Secretari 
General de l’Esport de la Generalitat, 
Gerard Figueras, i amb la participa-
ció de la Comissionada d’Esports de 
l’Ajuntament de Barcelona, Marta Ca-
rranza; el President de la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern, Óscar 
Cruz i la Directora General de la Fede-
ració d’Esports d’Hivern, Mònica Bos-

POLIESPORTIU ► EncaPçaLada PEL SEcRETaRI gEnERaL dE L’ESPORT

Delegació catalana als Jocs 
olímpics a pyeongchang 

ch, entre altres, que ha estat present 
als Jocs Olímpics d’Hivern a Pyeon-
gchang.Durant la seva estada la de-
legació catalana ha mantingut diver-
ses reunions de treball amb membres 
i directius del COI encapçalades pel 
vicepresident del COI, Joan Anto-
ni Samaranch, i han visitat les dife-
rents seus esportives per conèixer de 
primera mà els detalls organitzatius, 
d’infraestructures i serveis necessaris  
per organitzar uns Jocs d’hivern.

▄ Dissabte passat el Nick Spa 
& Sports de Barcelona va acollir la 
3a i 4a Jornada de la Divisió d’Honor 
d’esquaix, Lliga Caprabo. El Malibú Es-
portiu de Sabadell va aconseguir po-
sar-se al cap davant de la classifica-
ció fent un ple de victòries, derrotant a 
l’Esquaix Igualada pel matí i a l’Squash 
Project per la tarda, els dos enfronta-

ESQUaIX ► nOU LÍdER

malibú esportiu lidera  
la Divisió d’Honor

ments per 3 a 0. Els locals es situen se-
gons, després de guanyar per 3 a 0 a 
l’Squash Project a la tercera jornada 
(matí) i caure davant l’Esquaix Igua-
lada a la tarda per 3 a 0. La classifica-
ció queda de la següent manera. Lide-
ra la Lliga Caprabo el Malibú Esportiu, 
seguit del Nick Spa & Sports, l’Esquaix 
Igualada i l’Squash Project.
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