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XARXA
BÀSQUET 
Torna el Circuit 3x3 a Viladecavalls  
El Club Bàsquet Rosella exercirà avui d’amfitrió de la 3a 
parada del Circuit 3x3 de la Federació Catalana de 
Bàsquetbol amb uns 300 participants. Les finals femenines i 
masculines, en categories júnior i sènior, es podrà seguir a 
través de les televisions locals i a XALA! (18h). 

MOTOCICLISME 
Doble cita amb el motor a Cambrils  
Aquest cap de setmana s’hi fa el Trial Copa Clàssic amb 50 pilots, i un stage 
de trial femení que avui mateix comptarà amb una demostració de la 
campiona del món Emma Bristow. El Parc del Pescador serà la zona de 
sortida d’una competició puntuable pel campionat provincial que comptarà 
també amb una exhibició del campió d’Europa, el garrotxí Miquel Gelabert.

▄  ETV / Amb la zona alta de la 
classificació de la Primera Divisió fe-
menina de futbol sala comprimida 
en un puny, aquesta tarda a les 16 
hores, es donen cita al Pavelló de Les 
Moreres d’Esplugues de Llobregat, 
dos dels grans aspirants a arrabas-
sar-li el liderat a Burela. 
L’AE Penya Esplugues, tercer clas-
sificat amb 25 punts, rep el segon a 
la taula, el Futsi Atlético Naval-
carnero, que en suma un més.  

FUTBOL SALA    ► PRIMERA DIVISIÓ FEMENINA

Tots dos equips arriben al partit en 
dinàmiques similars, encadenant 
tres victòries, tot i que la forma 
d’aconseguir-les ha estat ben dife-
rent per part d’un i altre equip. Men-
tre que l’Atlético ha passat clara-
ment per sobre dels seus últims ri-
vals, el Penya Esplugues ha hagut 
d’arremangar-se.  
L’equip que guanyi avui podria si-
tuar-se primer en funció del que fa-
cin el Burela i l’Alcorcón.

HOQUEI PATINS    ► NACIONAL CATALANA

ESPORT 
LOCAL 

UNIVERSITARI 
EL RUGBI   
TANCA EL 2019 

El rugbi 7 masculí i 
femení han posat 
el punt i a part, fins 
al gener, dels 
Campionats de 
Catalunya 
Universitaris 2019, 
que coordina 
aquesta 
temporada la 
Universitat de 
Barcelona.  
Els Campionats 
Universitaris  
compten, a més 
del rugbi, amb el 
bàsquet, voleibol, 
futbol sala,    
futbol 7 i handbol.  

HOQUEI GEL    
PARTIDÀS                    
I ESTRENA 

Aquesta nit, el Club 
Gel Puigcerdà rep 
el Jaca en plena 
lluita dels dos 
equips per assolir 
la segona plaça de 
la competició 
estatal.  
El nou porter dels 
ceretans, amb 
experiència KHL, 
Evgenii 
Tsaregorodsev, 
será la gran 
atracció. 

ATLETISME      
CROS  
PUNTUABLE              
A MALGRAT 

El 24è Cros de Sant 
Nicolau es fa avui a 
Malgrat de Mar.  
La cursa és la 
quarta prova del 
Circuit Maresmenc 
de Cros, després de 
les disputades a 
Santa Susanna, 
Arenys i Mataró.  
La següent 
competició tindrà 
la localitat de 
Canet com a 
epicentre.

més 1 no s’escapi més a la classifica-
ció. Igualment volen trencar la ratxa 
de les deu derrotes que ja comença a 
pesar en excés a les joves jugadores. 
El tècnic remarca les caracterís-
tiques peculiars del seu equip “amb 
moltes joves que ho estan fent fran-
cament bé però que, evidentment, 
estan creixent”. Vujasinovic creu, 
no obstant, que l’equip “està anant 
de menys a més i les veig capaces de 
reaccionar perfectament en una ca-
tegoria que està molt igualada i on 
qualsevol pot guanyar a qualsevol, 
tant nosaltres com l’OAR Gràcia”. 
Davant tindran un OAR Gràcia pe-
núltim a la lliga amb 3 punts, els que 
suma d’una victòria i un empat. Per 

A
ssociació Lleidatana 
d’Handbol i OAR Gràcia de 
Sabadell s’enfronten en un 

partit ple de necessitats per a tots 
dos equips. Les lleidatanes, últimes 
amb només 2 punts, són conscients 
que cada vegada queda menys 
temps per reaccionar.  
I és que les de Miroslav Vujasino-
vic sumen deu derrotes de forma 
consecutiva perquè només van 
guanyar el primer partit de la lliga, el 
que les va enfrontar a casa amb 
l’Agustinos d’Alacant. Des de lla-
vors, tot han estat derrotes en una 
temporada on l’equip depén, i molt, 
de dues veteranes com són Emma 
Precup, màxima golejadora del 
grup amb 81 gols, i Irina Pop, que 
per diferents situacions personals 
tampoc no es poden entrenar amb 
la regularitat necessària. Vujasino-
vic està donant molts minuts a ju-
gadores joves del juvenil que també 
formen part dels entrenaments 
amb l’equip sènior. 
Contra l’OAR necessiten sumar els 2 
punts perquè l’equip que tenen a no-

HANDBOL    ► PLATA FEMENINA

Trencar la dinàmica per 
mantenir l’esperança

Penya Esplugues - Atlético: 
Duel d’aspirants al títol

▄  El partit que enfrontarà demà 
HC Sant Just i el GEiEG, i que es podrà 
seguir per les televisions locals i a XA-
LA! (16 hores), pot ser decisiu a l’ho-
ra de definir la segona fase de la Na-
cional Catalana d’hoquei patins.  
Els del Baix Llobregat són tercers 
amb 20 punts, un menys que els gi-
ronins. En aquest grup, el Caldes B i el 
Capellades, i una mica menys el 
Manlleu B, estaran expectants del 

que passi al partit de La Xarxa, ja que 
encara tenen opcions de poder co-
lar-se entre els quatre primers de la 
classificació.  
A l’Altre grup, l’A, només queda una 
plaça per definir els quatre millors. 
Se la jugaran en les darreres jor-
nades el Noia B i el Juneda-Lleida, 
amb tot a favor dels sadurninencs. 
Sentmenat, Olot i Piera ja tenen el 
bitllet per estar entre els millors.

Jornada decisiva  
per estar entre els millorsmirar de trencar la ratxa, les saba-

dellenques han canviat d’entrena-
dor. Dani Lara, actual seleccio-
nador espanyol d’handbol platja 
femení, i ex de La Roca, és qui s’ha fet 
càrrec de l’equip i qui mirarà de re-
dreçar la situació d’un conjunt on 
destaca la jugadora Katerina He-
grova i també les germanes Miriam 
i Melanie Moreno. 
L’enfrontament entre les lleida-
tanes i les sabadellenques serà es-
pecial per a la portera, Olga Pena, 
que les últimes temporades havia 
defensat la samarreta de l’Associa-
ció. A l’Onze de Setembre es veurà les 
cares amb una gran amiga, Jen-
nifer Nana, una altra de les jugado-
res veteranes de l’Associació.  
Al seu favor, les lleidatanes tenen 
millors registres golejadors que 
l’OAR Gràcia, 231 per 217. Per contra, 
n’encaixen més, 314 per 282. I és que 
l’equip lleidatà és el més golejat del 
grup. El partit es podrà seguir a les te-
levisions locals i a XALA!, demà a les 
18 hores, des de l’Onze de Setembre 
de Lleida.

L’Associació 
Lleidatana vol 
trencar davant 
l’OAR Gràcia  
una ratxa de deu 
jornades perdent

Una de les estrelles de l’Associació Lleidatana, Irina Pop, en acció davant el Sant Joan Despí // ASSOCIACIÓ LLEIDATANA


