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CAMPIONAT DE CATALUNYA DE SUB-10 A SUB-16 D’ESCACS

La primera ronda del Campionat
ja perfila els possibles guanyadors
REDACCIÓ.¬ Dissabte van co-
mençar a l’Hotel Palas-Pi-
neda, a Vila-seca, els Cam-
pionats de Catalunya d’Es-
cacs, de les categories sub-
10, sub-12, sub-14 i sub-16,
uns campionats que s’allar-
garan fins dimecres.

Enlacategoriasub-10,hiha
4 jugadors que tenen tres
punts:LlatzerBru,CoraCas-
tellet, Guillem Salagran i
RoccoBallester;aquestúltim
estava en el número 23 al rà-
qneuin i va donar la sorpre-
sa en posar-se quart. En ca-
tegoria sub-12 hi ha 85 juga-
dors que lluiten per un desl
tres primers llocs. Malgrat
tot, hi ha tres jugadors amb
3 punts. Entre ells hi ha el
campiódeCatalunyasub-10
de l’any passat, Joan Buch
Prades, a qui acompanyen
Jose Pérez Cabas i Gal·la
Garcia Castany. Pel que fa a
lacategoriasub-14,igualque

en la sub-10, també hi ha ara
quatrejugadorsambaquests
tres punts, sense que cap al-
tre els hagi pogut superar:
Marc Sánchez, Imar Tallo,
AlexVidaliPau Díaz-Flores.
Finalment, en la categoria
sub-16hihamàximaemoció
i dimecres serà decisiu. Àl-

varAlonsovaguanyarAnto-
ni Gallego, qui va acabar
abandonat perquè no podia
ferfrontalseurival.Malgrat
tot, hi ha cinc jugadors dar-
rera Alonso amb tres punts:
Jordi Coll, Xavier López,
Sergi Subirats i Alejandra
Porras.

Un instant del Campionat Català que s’està disputant a Vila-seca. [CEDIDA]

HANDBOL

El TDM cau en
un partit molt
complicat

REDACCIÓ.¬ El Poblenou era el
primer classificat de la se-
gona fase i el TDM ja sabia
queseriaunpartitdifícil.Un
fet que es va traduir en el re-
sultat final: 32-30. Els tarra-
gonins van tenir molt bona
actitud i encert en atac, pe-
rònovangaudirdelamatei-
xa sort en el llançament, so-
bretot de cara al porter. Ai-
xò, sumat a no saber aprofi-
tar la seva superioritat nu-
mèrica -el Poblenou jugava
amb un menys-, va ser clau
per a la derrota dels d’Ar-
mand Rubiño. Malgrat tot,
van aconseguir empatar un
parcial (6-6). I, tenint en
compte l’equip al qual s’en-
frontaven, és un mèrit.

FUTBOL SALA

La victòria del Playas
vola en només 5 minuts

REDACCIÓ.¬ El Playas Salou va
deixar escapar una valuosa
oportunitat d’assegurar-se
encara més la permanència
i es va conformar amb un
empat davant el Burela. Ai-
xò sí, va ser un empat ple de
gols (4-4).

De fet, al Burela no li va
costar massa posar en evi-
dència les mancances dels
salouencs i, en només tres
minuts de joc, van inaugu-
rarelmarcador.Totiaixípe-

rò, Alvarito va reaccionar i
va posar l’empat només un
minut més tard.

Semblava que els de Jua-
nito començarien a mostrar
la seva superioritat en el joc
i,defet,aixívaser.Eraelmi-
nut 34 i els salouencs teni-
en un marcador al seu favor
de4-1.Lescosesestavencla-
res. O això és el que es veia
al’electrònic.Peròllavors,el
Playas va caure en els errors
queelshanperseguitdurant
tota la temporada. Potser va
serunexcésdeconfiança.O
potser no. Però en 5 minuts
el Burela empatava. Un em-
patque,amés,eralògicper-
què els jugadors van sortir
molt motivats al terreny de
joc.ElsdeJuanitonovanpo-
der fer-hi res i van ensenyar
unjocquenoteniaresaveu-
re amb el que es va veure
l’anterior jornada, enfront
el Logronyo.

El Playas es va haver de
conformar amb un
empat quan guanyava el
Burela per tres gols
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CICLISME

L’italià Davide Rebellin
s’adjudica la París-Niça
REDACCIÓ.¬ L’italià Davide Re-
bellin (Gerolsteiner) va ser
el guanyador absolut de la
66a edició de la París-Niça.
Malgrattot,vaserl’espanyol
Luis León Sánchez (Caisse
d’Epargne) qui es va adju-
dicar l’última etapa.

Els darrers 119 quilòme-
tres de l’edició que va tancar
la carrera, que tenia sortida
i arribada a Niça, no van ser
tan decisius com s’esperava
enunprincipi.Així,Rebellin
vaconservarlasamarretade

líder i Sánchez va donar un
nou motiu de celebració al
seu equip, ja que la jornada
anterior va acariciar un tri-
omfquefinalmentesvaque-
dar a les mans del francès
SylvainChavanel.Noeradia
per a sorpreses.

L’italià va fer valer la seva
experiència en l’etapa final
de la cursa. I és que Rebellin
va pujar al capdamunt del
podi per només tres segons
sobre el seu compatriota Ri-
naldo Nocentini.

CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP

Ernest Aymaní és escollit
president per unanimitat
REDACCIÓ.¬ El regidor de Vi-
laplana i conseller comar-
cal del Baix Camp, Ernest
Aymamí, va ser escollit per
unanimitat nou president
del Consell Esportiu del
Baix Camp. L’elecció es va
dur a terme en el transcurs
d’una assemblea de l’enti-
tat que va tenir lloc el pas-
sat dilluns 10 de març.
Aymamí substitueix en el
càrrec Sebastià Bondia, que
durant 25 anys va estar al
front del Consell Esportiu,
i que a principi d’any va
anunciar públicament que
no es tornaria a presentar a
la reelecció.

Però la vinculació d’Er-
nestAymamíambelmónde
l’esport també és força llar-

ga. Així doncs, durant molts
anys també va ser membre
de la Junta del Consell Es-
portiu del Baix Camp. De
fet, Aymamí va ser vicepre-
sident primer d’aquesta en-
titat durant els últims set-
ze anys.

El SPiSP té 28 punts,
dos més que els seus
rivals més directes,
l’Elx i l’Amoradí i,
encara que els
tarragonins perdessin
els dos partits que
resten, continuarien
mantenint el novè lloc.

Redaccio | Soria

esports@aqui.cat

El Sant Pere i Sant Pau va
aconseguir el seu principal
propòsit de la temporada i,
a més, ho va fer a la pista del
campió de Copa, el Sòria:
aconseguir la salvació ma-
temàtica a la Superlliga
quan manquen només dues
jornades perquè s’acabi.

Un partit molt igualat

Els tarragonins s’enfronta-
ven a un rival molt dur i
complicat. Un fet que es va
deixar veure sobre la pista,
ja que guanyar l’encontre va
serdifícil. Així, el primer set
va ser molt equilibrat. El
marcador mostrava un 23-
23 i, finalment, els visitants
van aconseguir escapar-se
i fer-se amb la victòria ini-
cial. Però el Sòria no es va
deixar aixafar; així doncs, al
segon set van sortir a per
totes per evitar que es repe-

tís l’escena anterior. I ho
van aconseguir: els tarra-
gonins es van quedar sen-
se opcions per fer front al
quart classificat -empatat
a 33 punts amb el tercer- de
la Superlliga.

El marcador mostrava un
empat a un que el SPiSP ha-
via de desfer si volia assolir
elseuobjectiu.Laigualtatno

esvatrencar,peròelsdeBlas
Ortegavanentrarmoltficats
al tercer parcial i van acon-
seguir superar el Sòria quan
ja s’arribava a la recta final.

Un cop més però, els locals
novanvolerperdonarqueels
tarragonins els aixafessin la
seva condició dins la taula
classificatòria i es van endur
elquartsetperunrotund25-

15.Finalment,senseperdrela
tònicadelpartit,un11-11esva
imposar a l’electrònic. El
SPiSP havia de prémer si no
voliacaureenl’inferndeldes-
cens.Unaideaque,nomésde
pensar-la, ja era massa dura.
Nopodiaser.Inovaser.Sau-
cedovaagafarellideratgeiva
rematar el millor triomf tar-
ragoní de la temporada.

El SPiSP guanya i té la salvació
matemàtica a la Superlliga

VOLEIBOL • ELS TARRAGONINS VAN ACONSEGUIR VÈNCER EL CAMPIÓ DE COPA, EL SÒRIA

El Sant Pere i Sant Pau, en imatge d’arxiu, va aconseguir el seu principal objectiu de la temporada. [CEDIDA]
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Ernest Aymamí. [CEDIDA]
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