MÉS ESPORT · 17
L’ESPORTIU. DIVENDRES, 12 D’OCTUBRE DEL 2018

Hoquei sobre patins. El conjunt de Ricard Ares, amb set catalanes,
goleja Anglaterra i acumula quatre triomfs en quatre partits de l’europeu

BREUS
HOQUEI SOBRE PATINS. OK LLIGA

L’Igualada Rigat vol arrodonir a
Alcoi el seu bon inici de curs

Espanya es jugarà el títol
demà contra Portugal

Igualada. L’Igualada Rigat, cinquè amb sis punts,

lluitarà avui per estrenar-se a fora a la pista de l’Alcoi
(12 h) en el partit avançat de la quarta jornada per
arrodonir el seu bon inici de curs. El pavelló Francisco Laporta ha estat tradicionalment un escenari esquerp on fins i tot grans equips han cedit els punts.
L’equip de Ferran López haurà de posar tota la carn a
la graella contra un equip que té molts de canvis respecte del curs passat i que ha arrencat malament,
amb tres derrotes, tot i que s’ha de destacar que dues
han estat per la mínima. L’Igualada va caure a Sant
Sadurní en el seu primer desplaçament i ha guanyat
els dos partits a casa. ■

ANGLATERRA 0
ESPANYA
20

———————————————————————————————————————————————

ANGLATERRA: King, Ford, McCarthy, Todd i Kneeshaw -inicial-; Finch,
Johns, Courtenay-Barrow i Parfitt (ps).
ESPANYA: Ferrer, Lee (3), Casaramona (5), Marta González (1) i Busquets (2)
-equip inicial-; Puigdueta (2), Barcons
(1), Díez (4) i Sara González (2).
MITJA PART: 0-13.
ÀRBITRES: D. Loewe i J. Thibaud.
FALTES: 4 d’Anglaterra i 3 d’Espanya.

Joan Martí

Tres DiFT per triar

BARCELONA / MEALHADA

La selecció espanyola femenina, amb set jugadores catalanes, va apallissar
ahir Anglaterra com era
de preveure per un escandalós 0-20 –0-13 a la mitja
part–i va sumar el quart
triomf en quatre partits
en l’europeu que es juga a
Mealhada (Portugal). Anglaterra va jugar ahir la seva jornada doble i va carregar prou fort, ja que al matí
Itàlia ja li havia endossat
un 1-7. Les transalpines es
jugaran avui contra França la medalla de bronze.
El partit d’ahir va ser el
típic entre dues realitats
de joc ben diferents, entre
dos mons. Quan no s’havien jugat ni tres minuts,
el conjunt de Ricard Ares
ja dominava per 0-3. Anna
Casaramona, amb 5 gols,
va ser la màxima golejadora del partit, seguida de
Maria Díez (4). L’equip va
marcar tres dels quatre
penals que va llançar. ■

El tècnic Ricard Ares alliçona les seves jugadores en un temps mort ■ WSE / ANTONIO LOPES

El sistema de competició
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El triomf previsible d’ahir
permetrà al conjunt de Ricard Ares lluitar demà
(22h) pel títol contra Portugal en el partit decisiu del
campionat. Abans, però, la
selecció espanyola jugarà
avui el darrer tràmit contra
Alemanya, conjunt que fins
ara s’ha mostrat com un
dels més febles de la competició, que té el format de
lliga regular amb set equips i en què ja s’havia pre-

vist que l’últim partit fos el
Portugal-Espanya perquè
la previsió apuntava que
podria ser el duel que decidís el títol. Si tant Espanya
com Portugal arribessin al
darrer partit amb cinc partits guanyats i empatessin,
s’hauria de recórrer a la famosa diferència de gols
global per determinar el
campió, fet que estimula
intentar golejar el màxim
possible els rivals.

Europeu femení
Anglaterra - Itàlia ................................... 1 - 7
Alemanya- Suïssa................................... 4 - 1
Anglaterra- Espanya......................... 0 - 20
Portugal - Itàlia............................. pendent
Equip

Espanya
Portugal
Itàlia
França
Alemanya
Suïssa
Anglaterra
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12
9
7
6
4
3
1
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Soler i Pedrero, amb
Valverde a la Llombardia
BARCELONA

El vilanoví Marc Soler i el
terrassenc Antonio Pedrero estaran al costat del
campió del món, Alejandro
Valverde, en l’última prova
de l’UCI World Tour de la

temporada, la clàssica volta a la Llombardia, que es
disputarà diumenge entre
Bèrgam i Como (241 km).
El Movistar també ha inscrit Mikel Landa, que reapareixerà després de la
forta caiguda que va tenir
en la clàssica a Sant Sebas-

tià i que li va impedir córrer
la Vuelta a Espanya. Valverde figura entre els principals candidats a la victòria en una prova en què ja
va ser segon el 2013 i el
2014. Vincenzo Nibali defensarà la victòria obtinguda l’any passat. ■

GF

GC

0 45 2
0 25 5
1 14 11
2 22 19
2 8 16
3 9 20
4 9 59

Avui
Itàlia-França (18.00 h); Espanya-Alemanya (20 h); Suïssa-Portugal (22
h).

Ciclisme. En el Movistar també reapareixerà Mikel Landa després de
l’accident que li va impedir córrer en la Vuelta a Espanya
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Any rere any les seccions territorials del Col·legi de
Fisioterapeutes de Catalunya (CFC) celebren, en
diverses ciutats catalanes, el seu particular dia de
la fisioteràpia (DiFT) amb l’objectiu —comú de tot
el CFC— de fomentar l’activitat física i un estil de
vida saludable, de la manera el més social i lúdica
possible.
Aquest 2018, els escollits són els dissabtes 20 i
27 d’octubre, i el ventall de possibilitats és prou ampli perquè tothom hi trobi el seu ganxo: hi haurà una
caminada popular, una sessió de marxa nòrdica i un
circuit d’obstacles. I tot plegat, amb fins solidaris, és
a dir que tots els diners recaptats amb les inscripcions es destinaran a diferents ONG.
Passem als detalls?
Secció lleidatana del CFC. A l’entorn del pantà de
Sant Llorenç de Montgai (Camarasa, la Noguera), a
quarts de deu del matí del dissabte 20, podreu gaudir d’una ruta guiada d’iniciació a la marxa nòrdica
amb monitor, en un circuit de 8 km, amb un desnivell positiu aproximat de 270 m. La inscripció costarà 5 euros, i les bones vistes i l’aire pur hi estaran assegurats.
Secció gironina del CFC. A Girona mateix, també
a quarts de deu del matí del dissabte 20, s’hi farà
una marxa popular inclusiva amb dues distàncies (2
i 6 km) per a tots els públics. El punt de sortida i arribada serà el Parc Tecnològic de la Creueta de Girona. La inscripció serà un donatiu voluntari. Podeu
anar-hi amb tota la família.
I finalment, secció tarragonina del CFC. El dissabte 27, durant tot el matí, tindrà lloc a Reus la DiFT
Challenge, una cursa d’obstacles també per a tots
els públics, cronometrada i solidària, que inclourà un
circuit de 10 estacions a l’aire lliure i dues categories:
infantil (dels 7 als 12 anys) i adults (de 2 nivells de dificultat). També donatiu voluntari solidari.
Per a més detalls, podeu consultar la pàgina web
del CFC. I recordeu la màxima: qualsevol dia, qualsevol moment és bo per moure’s, per suar una mica, i
trobar-se millor.
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
cfc@fisioterapeutes.cat
www.fisioterapeutes.cat

Marc Soler ■ EFE

