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Gemma Abant va guanyar
diumenge la segona prova
de la copa del món de bici-
trial, disputada a Pra Loup
(Occitània), i es va posar lí-
der de la general. La catala-

na va completar la primera
volta amb només vuit
punts, empatada amb l’es-
lovaca Tatiana Janickova,
mentre que l’alemanya Ni-
na Reichenbach, vencedo-
ra de la primera prova, va
fer 18 punts. Abant es va
posar líder en solitari en la

segona volta (7 punts) i va
obtenir la victòria en la ter-
cera, amb una puntuació
final de 22. En el podi la
van acompanyar Janicko-
va (29) i l’australiana Jani-
ne Jungfels (30). La pròxi-
ma prova es farà a Méribel
(23 d’agost). ■

Gemma Abant guanya a
Pra Loup i es posa líder
L’Esportiu
BARCELONA

Ciclisme. Va acabar la segona prova de la copa del món de bicitrial
amb 22 punts. Janickova (29) va ser segona i Jungfels (30), tercera

Abant, en acció ■

Nadal es lesiona al
canell dret. Rafael
Nadal es va lesionar al
canell dret i estarà en-
tre dues i tres setma-
nes de baixa, segons
va comunicar ell ma-
teix als organitzadors
del Masters 1.000 de
Toronto, que havia de
jugar a partir de di-
lluns. El manacorí es
va lesionar mentre
s’estava entrenant.
Tampoc jugarà en el
Masters 1.000 de Cin-
cinnati i perdrà molts
punts en el rànquing,
ja que els va guanyar
tots dos l’any passat.
S’espera que torni en
l’obert dels Estats
Units el 25 d’agost. ■

Ramos és eliminat a
Kitzbuehel. Albert
Ramos va perdre en la
segona eliminatòria
contra l’argentí Máxi-
mo González per un
doble 6-4. La pluja va
fer ajornar la resta de
la jornada i avui juga-
ran Marcel Granollers i
Pere Riba.■

Sortejats els grups
de l’EsportsPenedès.
Els grups de les copes
EsportsPenedès.cat
d’hoquei sobre patins
ja estan sortejats. En
l’OK Lliga femenina el
Sant Cugat, el Voltre-
gà, el Girona, el Mataró
i el Palau de Plega-
mans formen el grup
A, i l’Sfèric de Terras-
sa, el Bigues i Riells,
l’Igualada, el Vilanova i
el Manlleu, el B. La fa-
se final es farà el 25 i
26 d’octubre a Bigues i
Riells. En la 1a estatal
el Lloret, l’Arenys de
Munt i el Caldes esta-
ran en el grup A i el
SHUM, el Sant Cugat i
el Sant Feliu, en el B.
La fase final serà l’11
d’octubre a Lloret. ■

“Excepcional inte-
rès” per a Reus 2014.
El mundial de patinat-
ge artístic de Reus
2014 ha aconseguit la
qualificació d’“excep-
cional interès”. Els or-
ganitzadors van signar
ahir un conveni de col-
laboració amb el Mi-
nisteri d’Hisenda i el
Consell Superior d’Es-
ports. Entre altres
avantatges, promou
els incentius fiscals
per a les empreses que
hi col·laborin. El mun-
dial de Reus es dispu-
tarà del 28 de setem-
bre a l’11 d’octubre. ■

BREUS

Després d’un mes d’atura-
da, el mundial de ral·lis
(WRC) inicia avui la recta
final amb la primera etapa
del ral·li de Finlàndia, vui-
tena de les tretze cites del
curs. Amb onze victòries
seguides des del ral·li
d’Austràlia de l’any pas-
sat, l’equip Volkswagen és
el clar favorit en una prova
sobre pistes de terra rapi-
díssimes i farcides de
salts. Així doncs, el triomf
se l’hauran de jugar el pilot
local Jari-Matti Latvala
–guanyador el 2010– i el lí-
der del WRC, Sébastien
Ogier –vencedor l’any pas-
sat–, amb permís d’un al-
tre finlandès, Mikko Hir-
vonen, amb Ford. El ral·li
també puntua per al tro-
feu Fiesta de promoció,
amb la participació del pi-
lot català Nil Solans. ■

Latvala corre a
casa i mirarà
de parar els
peus a Ogier

V.F.
BARCELONA

Motor. El mundial
de ral·lis es reprèn a
Finlàndia, amb els
VW com a favorits

Recorregut: 1.625,13 km
(360,94 km cronometrats)

Avui: 4 trams (59,51 km)

Demà: 9 trams (134,47 km)

Dissabte: 10 trams (130,36 km)

Diumenge: 3 trams (36,60 km)

Podi 2013 
1r Ogier-Ingrassia ..................... (VW Polo)
2n Neuville-Gilsoul .............(Ford Fiesta)
3r Ostberg-Andersson..... (Ford Fiesta)

Mundial 2014
1r Sébastien Ogier (VW Polo)...........166
2n Jari-Matti Latvala (VW Polo) ......116
3r Andreas Mikkelsen (VW Polo) ..... 83
4t Mads Ostberg (Citroën DS3) .........66

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

La fitxa

La Unió de Federacions
Esportives Catalanes
(UFEC) ha decidit fer un
pas més per defensar les
entitats que tenen un
reconeixement interna-
cional amb la creació
d’una comissió que vetlla-
rà pels seus interessos i
també pels de les que esti-
guin interessades a co-
mençar el procés de reco-
neixement. El màxim res-
ponsable de la comissió
serà el president de la fe-
deració de patinatge,
Ramon Basiana, proba-
blement el dirigent que
més experiència té en
aquest àmbit a Catalunya.

La federació, de fet, enca-
ra està reconeguda per la
Confederació Sud-ameri-
cana de Patinatge.

Els altres membres de
la comissió pertanyen a fe-
deracions també recone-
gudes en àmbits interna-
cionals: Joan Ricart (bit-
lles i bowling), Jordi Meri-
no (excursionisme), Ru-
bén Pueyo (twirling), En-
ric Torrent (fisioculturis-
me) i Josep Maria de Déu
(curses d’orientació). Els
objectius de la comissió
són propiciar suport jurí-
dic i financer a totes les en-
titats reconegudes que ho
necessitin. Moltes
d’aquestes federacions
han tingut problemes en
els últims anys per les tra-

ves que han posat algunes
federacions espanyoles i el
Consell Superior d’Es-
ports perquè continuïn
sent reconegudes. El cas
més flagrant és el de la fe-
deració de bitlles, l’única
que comparteix cadira
amb una federació espa-
nyola en una entitat inter-
nacional.

El president de la
UFEC, Gerard Esteva, re-
marca la necessitat que no
tan sols les federacions re-
conegudes tinguin un su-
port explícit, sinó les que
estiguin interessades a re-
córrer el camí internacio-
nal. “Tot i que ara vivim un
moment polític complicat,
encara hi ha algunes fede-
racions que han sol·licitat

informació sobre el procés
de reconeixement, i
aquesta comissió, i sobre-
tot el seu president, poden
ajudar, i molt, a fer-les
avançar.”

L’anterior president de
la UFEC, David Moner, va
intentar que aquesta co-
missió actués sota la deno-
minació de Comitè Olím-
pic Català. “Hi ha una sen-
tència que és claríssima i
que ens impedeix usar
qualsevol denominació
que inclogui el terme olím-
pic”, va precisar Esteve,
que creu que la comissió
no entrarà en conflicte
amb la Plataforma Pro Se-
leccions. “No farà una fun-
ció política, sinó de servei
a les entitats.” ■

Lluís Simon
BARCELONA

La UFEC obre un “ministeri”
d’afers exteriors

Seleccions. Ramon Basiana presidirà la nova comissió de suport de les
federacions reconegudes i de les que ho vulguin ser

El president de la UFEC, amb els membres de la nova comissió ■ UFEC

El Barça d’handbol, a
punt per començar.
El Barça d’handbol co-
mençarà els entrena-
ments dilluns al Palau
Blaugrana. El club ha
informat que en
aquesta primera jorna-
da es farà la presenta-
ció dels dos últims fit-
xatges, el porter Gon-
zalo Pérez de Vargas i
el lateral tunisià Wael
Jallouz. L’altra incor-
poració de l’equip de
Xavier Pascual és l’ex-
trem Sigurdsson. ■

BREUS
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El Badalona Odyssey aconsegueix el doblet 

E
l P&P La Garriga va ser 
l’escenari, el cap de set-
mana passat, de la 10a 
Copa Catalunya –Trofeu 
Solius 2014, competi-

ció en la qual van participar els 8 
equips millors classificats del Cam-
pionat de Catalunya: P&P Badalona 
Odyssey, Vallromanes, Franciac, 
Gualta Grup Escrivà Interiors (cam-
pió 2013), Jugadors del Vallès, Can 
Rafel, Team Hcp 1 i Sant Cebrià.

El dissabte a les 9 h s’iniciava 
la primera ronda de la competició. 
En cada enfrontament hi havia 
9 punts en joc, 3 de parelles i 6 
individuals, jugats per forats. La 
primera volta es jugava sota la 
complicada modalitat foursome 
(parelles) i posteriorment seguien 
els individuals. Els equips que van 
arribar a semifinals van ser els de 
Badalona, el Gualta, el Franciac i el 
Vallromanes. El Badalona Odyssey 
va derrotar per un ajustat 5 a 4 al 
Gualta Grup Escrivà Interior, mentre 
que el Vallromanes es desfeia del 
Franciac pel mateix resultat. 

A la final, l’equip guanyador va ser 
el P&P Badalona Odyssey, que es va 
imposar al Vallromanes per 5,5 a 
3,5 punts. L’equip de Badalona ha 
aconseguit  aquest 2014 el doblet 
en guanyar el Campionat de Cata-
lunya per Equips-Interclubs i la Copa 
Catalunya Trofeu- Solius. L’equip de 
Badalona va estar format per Xavier 
Monleón (capità), Jordi Giró Clarasó, 
Jordi Giró Codina, Marc Fortuny, Al-
bert Moreu, Sergi Peña, Jose Posilio, 

Salvador Moreu, Enric Sanz, Manuel 
Amor, Ramón Corral, Marc Bella i 
Carlos Vilardell. La tercera posició 
va ser per al Franciac, que va guanyar 
el Gualta Grup Escrivà Interiors per 
5 a 4. 

Aquest any s’ha fet una Copa Ca-
talunya per cada una de les 4 divisio-
ns. La resta de campions han estat el 
Cantera Badalona en segona divisió, 
el CG Palamós en tercera i el Calleje-
ros en quarta. n

Els jugadors del P&P Badalona Odyssey

PITCH & PUTT

UfeC

La Unió de Federacions Espor-
tives de Catalunya (UFEC), com 
a entitat que forma part del 
Pacte Nacional pel Dret a Deci-
dir, ha arribat a un acord amb 
l’Assemblea Nacional Catalana 
(ANC) i Òmnium per difondre la 
‘V’ del proper 11 de setembre 
entre el món esportiu català.

La reunió es va celebrar ahir a 
la seu de la UFEC amb la presèn-
cia del president de la Unió de 
Federacions, Gerard Esteva; el 
vicepresident Ramon Basiana; el 
director, Jordi Sans; la presiden-

ta d’Òmnium, Muriel Casals, la 
presidenta de l’ANC, Carme For-
cadell i Josep Maria Bosch, tam-
bé de l’ANC. Durant la reunió, 
Carme Forcadell i Muriel Casals 
van explicar l’organització de la 
‘V’ i la campanya ‘Ara és l’hora’ 
(www.araeslhora.cat).

La UFEC ha demanat un 
tram a la ‘V’, que tindrà lloc el 
proper 11 de setembre, per al 
món de l’esport. Properament 
s’informarà dels trams i la mane-
ra d’inscriure’s. La sintonia de la 
reunió va ser d’acord total. 

La UFEC arriba a un acord amb 
l’ANC i Òmnium per difondre la 
‘V’ entre el món esportiu català

La Unió de Federacions Esportives Catalanes ha 
creat la comissió de suport a les Federacions Es-
portives Catalanes per a la internacionalització de 
l’esport català. L’objectiu de la comissió és donar 
suport institucional, jurídic i administratiu per al 
reconeixement internacional de les seleccions 
catalanes i les seves federacions. 

Aquesta comissió està presidida per Ramon 
Basiana (Patinatge), i formada per Gerard Esteva, 
president de la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya; Joan Ricart (Bitlles i Bowling); Josep 
Maria Dedéu (Curses d’Orientació); Jordi Merino 
(Entitats Excursionistes); Enric Torrent (Físic-Cul-
turisme) i Rubén Pueyo (Twirling). 

La UFEC crea la comissió de suport per a la 
internacionalització de les Federacions Esportives Catalanes 

UfeC VeLA

L’EuroCup de Làser 4.7 es 
va celebrar de l’11 al 13 de 
juliol a Dziwnów (Polònia). 
Després de celebrar 8 pro-
ves, el regatista del CN el 
Masnou, Nèstor Cano, va 
guanyar amb autoritat, amb 
9 punts de distància sobre 
el segon i 21 sobre el tercer. 
L’altre català que va parti-
cipar en la competició, Jan 
Urquizu (CM Altafulla), va 
acabar 14è d’un total de 77 
regatistes participants. 

Nèstor Cano es proclama guanyador      
de l’EuroCup de Làser 4.7 de Polònia

UfeCTV (www.UfeC.TV) PROGRAMACIÓ
Nous vídeos disponibles: La Copa ITU Banyoles 2014 de triatló, els gossos de mostra de caça, la final del 
Campionat de Catalunya de futbol platja i UFEXics golf.
Properes emissions: El Campionat d’Europa cadet de Pentatló modern, el Campionat de Catalunya d’Estiu 
Rescue de salvament i socorrisme, la 4a Copa del Món d’eslàlom de piragüisme i UFECXics tennis de taula.
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Deu jugadores catalanes, campiones
del món júnior amb la selecció estatal

La UFEC crea la comissió de suport per a la internacionalització de les federacions

Crystal Mallots continuarà recolzant Natalia Garcia

n La selecció estatal feme-
nina d'hoquei línia júnior
s'ha proclamat campiona
del món en el darrer Mun-
dial disputat a Tolosa, on,
de les 14 jugadores que for-
maven l'equip campió, deu
eren catalanes: Alba Gonza-
lo (Tucans ASME), Eva
Marquès i Shauny Ortega
(Rubí Cent Patins), Joana
Marturià, Jana Reventós,
Laura Madrenas i Carla Lli-
veria (Barcelona Tsuna-
mis), Mar Boronat (CHL Ju-
jol), i Esther Colomé i An-
drea Pérez (AE Sant An-
dreu). El conjunt estatal, in-
victe en tot el campionat, va
vèncer en la final contra
pronòstic a la favorita, la se-
lecció dels Estats Units, per
4-2, amb gols de jugadores
catalanes: dos de Shauny
Ortega, un de Carla Llive-
ria i un d'Andrea Pérez.

El tècnic d'Alt Rendi-
ment de l'hoquei línia cata-
là, Jeroni Díaz, s'ha mostrat
molt satisfet pel resultat:
"S'ho mereixien després
d'anys d'esforç i dedicació".
Segons Díaz, "la tasca duta
a terme en el nostre centre

de tecnificació comença a
recollir els seus fruits".

El tècnic també ha volgut
reconèixer el meritori ter-
cer lloc assolit per la selec-
ció estatal sènior femenina
en el darrer mundial, amb
cinc jugadores catalanes:
Alba Gonzalo (ASME Tu-
cans) Eva Marquès, Jana
Casi i Marlen Beltran (Rubí
Cent Patins), iJoana Martu-
rià (Barcelona Tsunamis).

En els mateixos termes,
s'ha expressat el secretari
general de la Federació Ca-

talana de Patinatge (FECA-
PA), Quim Pastor: "Cal feli-
citar les esportistes, els
clubs i els tècnics de l'ARC-
FECAPA per l'èxit assolit".
Pastor considera essencial
fer compatible la formació
tècnica i tàctica en el club
amb la tecnificació que es
duu a terme des de la Fede-
ració Catalana: "A l'esport
d'alt nivell s'arriba a partir
de la millora tècnica i espor-
tiva que les esportistes
aconsegueixen en una eta-
pa inicial de tecnificació es-

portiva. Si es treballa bé en
aquesta etapa les jugadores
d'hoquei línia, no només
perfeccionen els aspectes
tècnics, sinó que interac-
tuen amb jugadores d'altres
clubs i desenvolupen aspec-
tes de tàctica individual i
col·lectiva essencials en la
seva formació. És per això
que els clubs han de veure
la tecnificació com un valor
afegit".

Quim Pastor també és
partidari de fer normal la
participació de les seleccio-
ns catalanes d'hoquei línia:
"Esperemqueaviat les juga-
dores catalanes també pu-
guinparticipar ambnorma-
litat, defensant la nostra se-
lecció en competicions ofi-
cials". El secretari general
de la federació ha avançat
que el6 de setembre la selec-
ció catalana femenina i
masculina sub 20 disputa-
ran un partit amistós a Pre-
mià de Mar, amb motiu del
20è aniversari de la posada
en marxa de l'hoquei línia a
Catalunya, el primer lloc de
l'Estata acolliruna competi-
ció de caire oficial B

La Unió de Federacions Esportives Ca-
talanesha creat lacomissió de suport a
les federacions esportives catalanes
pera la internacionalització de l'esport
català. L'objectiu de la comissió és do-
narsuportinstitucional, jurídiciadmi-

nistratiuperalreconeixementinterna-
cional de les seleccions catalanes i les
seves federacions. Aquesta comissió
està presidida per Ramon Basiana (Pa-
tinatge), i formada per Gerard Esteva,
president de la Unió de Federacions

Esportives de Catalunya; Joan Ricart
(Bitlles i Bowling); Josep Maria Dedéu
(Curses d'Orientació); Jordi Merino
(Entitats Excursionistes); Enric To-
rrent (Físic-Culturisme) i Rubén Pue-
yo (Twirling) B

Laia Talarn va guanyar, el cap
de setmana passat, el
Panamerican Open de Xile,
puntuable per al rànquing
mundial i per a la classificació
olímpica. Talarn, que va
participar en la categoria de
-78 kg, es va imposar en la
primera eliminatòria a la
mexicana Miriam González.

Després va vèncer
l'equatoriana Diana Chala i,
finalment, en el combat per
l'or, va guanyar la judoka local
Jacqueline Usnayo.

HOQUEI LÍNIA

POLIESPORTIU

La selecció catalana cadet s'adjudica la
cronometrada per equips del Memorial Txuma

L'empresa
Crystal Mallots i
Natalia Garcia
han renovat per
dos anys més el
seu conveni de
col·laboració,
per tant,
aquesta
empresa
continuarà
donant suport a la gimnasta
de rítmica catalana fins al
2016. A l'acte de signatura van
assistir Natalia Garcia amb la
seva entrenadora, Iratxe

Aurrekoetxea, així com el
president de la Federació
Catalana de Gimnàstica, Xavier
March, i els dirigents de
Crystal Mallots.

Laia Talarn s'imposa a
Xile i s'acosta als Jocs de
Rio de Janeiro 2016

CICLISME

GIMNÀSTICA RÍTMICA

JUDO

La selecció catalana cadet va
signar una bona actuació en la
cursa per etapes més
prestigiosa d'Espanya, el
Memorial Txuma. El combinat
català es va imposar en la
crono per equips amb 25

segons d'avantatge sobre
València. En la general final
Alex Ruiz va finalitzar quart;
Alex Jaime, cinquè; Jordi
López, setè; i Ivan Valle, novè.
La selecció catalana va ser
segona per equips.

WWW.UFEC.CAT

Deu de les catorze jugadores de la selecció estatal a Tolosa eren catalanes
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Suport a les
federacions
reconegudes

ràcies a la feina feta durant molts
anys per la Plataforma Pro Selec-
cions i per les mateixes federaci-

ons, és clar, actualment hi ha vint-i-una
federacions esportives catalanes recone-
gudes internacionalment. És a dir, que hi

G

ha esportistes catalans de vint-i-una mo-
dalitats que haurien de poder competir
en l’àmbit internacional en plenes condi-
cions. Ho haurien de poder fer, però en
realitat no poden, perquè malgrat que els
empara el dret, des de les federacions ho-
mòlogues espanyoles i des del mateix
Consell Superior d’Esports (CSD), amb
Miguel cardenal al capdavant, no paren
de posar-los traves de tota mena. És per
aquest motiu que la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya (UFEC) ha cre-
at una comissió específica per defensar

els interessos de les entitats que ja tenen
el reconeixement internacional explícit i
per assessorar les que estan interessades
a iniciar aquest procés, que també n’hi
ha. És, sens dubte, una bona mesura del
nou president de la UFEC, Gerard Este-
va, que ha posat al capdavant de la comis-
sió Ramon Basiana, president de la fede-
ració de patinatge, entitat que com cap
altra ha patit en carn pròpia les males
arts de les màximes instàncies esporti-
ves i polítiques espanyoles. Per avançar,
cal no recular amb el que tenim.
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Amb el suport:

LA PENÚLTIMA

La primera estatal és més catalana

El SHUM del curs passat, que va ser el primer que no va pujar, i que ho tornarà a intentar enguany ■ SHUM

n aquesta temporada que s’inicia, la pri-
mera estatal, la segona categoria de l’ho-
quei sobre patins és més catalana que en

les temporades anteriors, ja que dels catorze
conjunts que la disputaran, nou seran de Catalu-
nya i cinc de la resta de l’Estat. En total hi haurà
un percentatge del 64,28% d’equips catalans.
Una xifra força alta si es compara amb el 50%
que hi va haver en la campanya passada –set
equips dels catorze participants–; o el 43,75%
de la campanya 2008/09 –set equips de setze
participants–, i que és la més baixa dels temps
moderns.

Aquest 64,28% de catalans és el percentatge
més alt de la primera estatal des que es disputa
en un sol grup i amb una lliga regular de tots
contra tots, la temporada 1999/00. La darrera
campanya en què es va jugar aquesta categoria
amb els equips dividits en dos grups va ser l’an-
terior, la 1998/99. Els vint equips participants
estaven dividits en dos grups, i d’aquests, quinze
eren de Catalunya, el 75%. La primera tempo-
rada en un sol grup va ser la 1999/00, va tenir
divuit equips i deu van ser catalans (55%). En la
temporada següent, la 2000/01, es va reduir
fins a una lliga de setze equips i es van mantenir
els deu catalans, amb la qual cosa es va arribar a
un percentatge del 62,50%. Aquest era, fins ara,
el percentatge més alt d’equips de Catalunya en
aquesta segona categoria de l’àmbit estatal.

Als actuals nou equips catalans de catorze
participants i el 64,28% s’hi ha arribat per la
combinació d’ascensos i descensos del curs pas-
sat. Els tres equips que van baixar de l’OK Lliga a
la primera estatal van ser catalans –el Vilanova,
el Blanes i el Lloret–, i només dos conjunts de
Catalunya –el Manlleu i el Mataró– van acon-
seguir l’ascens, mentre que el tercer va ser de
fora, l’Alcoi. D’aquesta manera es va incremen-
tar en un el nombre de catalans. L’altre va arri-
bar per la part baixa. Els tres equips que van bai-
xar de la primera estatal la campanya passada
eren de fora de Catalunya –el Raspeig, el Santa
Maria del Pilar i el Jolaseta– i, per contra, com
passa en cada temporada, sí que en va pujar un,
el campió de la primera nacional, el Caldes.

E

D’aquesta manera els equips catalans van pas-
sar de 7 a 9 i els no catalans, de 7 a 5 de cara a
aquesta propera campanya. Els representants
de Catalunya en la primera estatal 2014/15 se-
ran el Vilanova, el Blanes i el Lloret, que van bai-
xar de l’OK Lliga, el Caldes que ha pujat des de
primera nacional, i el SHUM, el Sant Feliu, el
Barça B, el Sant Cugat i l’Arenys de Munt, que
s’hi van mantenir. De la resta de l’Estat hi milita-
ran cinc conjunts: el Domincos, l’Areces i l’Alco-
bendas, que van aconseguir la permanència, i el
Burguillos i el Mieres, que van aconseguir l’as-
cens en les fases de sector. La primera estatal es
va sortejar ahir i iniciarà la competició el 18 d’oc-
tubre.

L’increment de conjunts catalans en la pri-

mera estatal farà que sigui més assequible eco-
nòmicament per als diversos clubs, ja que no
hauran de fer tants desplaçaments fora de Ca-
talunya. Des de fa molts anys, es diu que jugar en
la primera estatal és força més car que militar en
l’OK Lliga pel tema del nombre de despla-
çaments, ja que n’hi ha molts més que en la
màxima categoria. En aquesta campanya s’ha
reduït una mica aquesta diferència, ja que en
l’OK Lliga hi haurà tres equips que no són de
Catalunya, mentre que en la primera estatal n’hi
ha cinc. És un pas endavant en comparació
amb la temporada passada, en què en la pri-
mera estatal n’hi havia set, mentre que en la
màxima categoria només dos, el Liceo i el
Cerceda.

Dels catorze
conjunts que
la disputaran,
nou seran
catalans i
cinc de la
resta de
l’Estat.
En total
hi haurà un
percentatge
del 64,28%
d’equips de
Catalunya

Albert Camps
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