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SANT SADURNÍ - IGUALADA

Sergi Sabaté

La segona volta de la 
lliga europea arrenca 
amb el Noia Freixenet 
com a líder del grup B, i 
amb possibilitats reals de 
classificar-se per la fase 
final aquest mateix cap 
de setmana. 

El calendari porta l’equip de Sant 
Sadurní a jugar diumenge (12:30 
hores) a Igualada. Les Comes és 
sempre un pavelló difícil i, tanma-
teix,  un dels clàssics de l’hoquei. 
Malgrat tot, els de Ferran López 
ja han tastat els èxits al pavelló 
anoienc de manera que es tracta 
de repetir la fita. 

Guanyar en aquesta jornada 
suposaria, per a l’equip sadur-
ninenc, estar matemàticament 
classificat per a la final eight de la 
màxima competició continental. 
I és que el Noia té ara mateix 7 
punts. El segueix el Porto, amb 
5, i l’Igualada en té 4. El quart 

en discòrdia és el Quevert, que 
no ha sumat cap punt i, també 
matemàticament, ja no té opcions 
d’accedir a la fase final. Tres punts 
més per a l’equip de la Capital 
del Cava el situarien, amb sis de 
diferència sobre els igualadins 
i amb gol average particular a 

favor, de manera que la sentència 
favorable estaria dictada. 

 Tots dos equips vénen de 
guanyar amb gols dimarts a 
l’Ok Lliga. El Noia va superar 
el Barça (6-5), tot i que dissabte 
va empatar a Sitges, mentre que 
l’Igualada va perdre dissabte a la 

pista del Vilanova -amb un gol 
de falta directa del sadurninenc 
Xavi Brichs quan faltaven tres 
minuts per acabar- i dimarts va 
guanyar amb contundència el  
Reus (5-2). 

Ara per ara, els precedents 
mutus d’aquesta temporada són 
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Guanyar per sentenciar
El Noia juga diumenge a Igualada (12:30) en un partit de lliga 
europea que, en cas de guanyar, el classificaria per a la fase final

Xavi Brichs intenta prendre la bola a l’igualadí Ton Baliu en un moment del Vilanova-Igualada jugat dissabte

Penedesencs i anoiencs van guanyar i golejar amb molt d’ofici 
en els seus respectius partits de dimarts davant Barça i Reus

SANT SADURNÍ

S. S.

L’Ok Lliga és la millor 
competició del món i això 
també es demostra en 
el rànquing mundial de 
clubs. 

Cada 1 de gener, el portal rink-
hockey.net dóna a conèixer un 
rànquing que, a falta de res millor, 
és considerat com a vàlid. Es tracta 
del rànquing dels millors clubs del 
món i que situen quatre equips 
catalans entre els cinc primers, 
en base als resultats del període 
2008. 

El líder d’aquesta classificació 
és el Roncato Vic, amb 2.552 
punts. El segueixen al pòdium el 
Porto (2.514) i el Barça (2.454). 
Segons aquesta classificació, el 
Noia Freixenet seria el quart millor 
equip del món, sumant 2.448 

El CE Noia, quart millor equip del món

punts, seguit per l’Igualada. 

Set equips penedesencs 
més a la llista

A banda del conjunt de Sant 
Sadurní, el rànquing dels 650 
millors equips del món inclou la 
resta d’equips penedesencs. Tres 

d’aquests estan entre els cinquanta 
primers. El CP Vilafranca es troba 
a la posició 31, el Calafell al lloc 
32 i el Vendrell consta com el 
49è millor equip del món. 

A la llista també hi apareix el 
CP Monjos (256), el Sant Ramon 
de Vilafranca (512), el Riudebitlles 
(513) i el Torrelavit (623). 

altament positius pel conjunt de 
Sant Sadurní. En lliga regular, el 
mes de novembre, els sadurni-
nencs van guanyar a Les Comes 
(1-2) deixant una imatge molt 
positiva en defensa. De fet, fou 
en aquell duel quan Albert Bel va 
debutar a la porteria ateneuenca 
aquesta temporada, deixant la 
sensació de ser un dels principals 
artífexs d’aquell triomf. I a la 
lliga europea, el Noia va derrotar 
en el partit d’anada, a l’octubre, 
l’Igualada per 6-4 amb un gran 
partit a l’Ateneu. 

Talismà Les Comes

El partit està previst per diu-
menge al migdia, a dos quarts 
d’una. Aquesta decisió està presa 
perquè Televisió de Catalunya 
oferirà el partit. La previsió és 
que l’emissió no sigui en directe, 
i s’efectui pel Canal 33 a quarts 
de tres de la tarda. Aquest canvi 
podria provocar que els sadurni-
nencs fossin el segon equip en 
obtenir bitllet per a la final, ja que 
el Vic ho faria dissabte si guanya 
a la pista del Valdagno. 

Només deu mesos després 
d’aixecar la Copa del Rei, el 
Noia pot tornar a localitzar a 
Les Comes un migdia màgic. Va 
ser el 2 de març quan moltíssims 
sadurninencs es van dirigir a la 
capital de l’Anoia per vibrar amb 
aquella final davant el Vic. 

Els altres quatre equips penedesencs de categories nacionals es troben entre els 
cinquanta millors en una classificació elaborada per www.rink-hockey.net

Del Amor jugarà 
al Cerdanyola 
el que resta de 
temporada

CERDANYOLA

3d8

El jugador sadurninenc Jordi Del 
Amor defensarà els colors del 
Cerdanyola pel que queda de 
temporada a la primera divisió, 
la categoria on milita. 

A Del Amor se li va rescindir 
el contracte amb el Vilanova, 
on jugava fins el desembre, per 
decisió del club del Garraf. I és 
que la crisi econòmica comença 
a tocar l’hoquei, i el fet que el 
jugador tingués la fitxa més ele-
vada de la plantilla en va ser el 
detonant. 

Del Amor es troba a l’equip 
vallesà amb Ricard Hernàez com 
a entrenador, una persona que 
coneix perfectament ja que 
Hernáez va dedicar molts anys 
al Noia com a preparador físic 
i com a entrenador. 

La Copa del Rei 
de La Corunya es 
jugarà del 19 al 
22 de març

LA CORUNYA

3d8

La Copa del Rei d’hoquei es 
jugarà finalment del dijous 19 
al diumenge 22 de març, a La 
Corunya, modificant-se la data 
prevista inicialment (del 26 de 
febrer a l’1 de març). Així ho 
han acordat els diferents actors, 
després de diverses setmanes de 
rumors que especulaven aquest 
possible canvi, malgrat que fins 
la setmana passada la Federació 
Espanyola seguia afirmant la data 
inicial, a l’espera de fer oficial les 
noves dates. El principal motiu 
d’aquest canvi és que l’1 de març 
se celebraran les eleccions auto-
nòmiques a Galícia. 

D’aquesta manera, serà tres 
setmanes més tard quan el Noia 
Freixenet posarà en joc la seva 
corona actual. 
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Els jugadors del Noia celebren un gol 


