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XARXA
HOQUEI PATINS  
El calendari s’enfila  
Al grup A, el líder Sentmenat (foto) rep avui el segon, l’Olot. 
Ben atents estaran els protagonistes del partit que 
enfrontarà demà el CN Reus Ploms, novè, i el Piera, tercer, 
que podreu seguir a les televisions locals i a XALA! (16h). Al 
grup B, avui duel a la part alta entre Capellades i Sant Just.

CICLISME 
Pedalada nocturna 
Els amants de la bici podran gaudir avui d’una pedalada sense 
cronòmetres, sense classificacions i sense premis en la 16a edició de la 
pedalada BTT Nocturna de Castellbisbal. Començarà a les 18h i s’allargarà 
fins a les 23h amb dos recorreguts: un de 45 km i l’altre de 35 km entre 
camins i corriols de l’entorn de la localitat vallesana.

▄  Dos gols en contra en 10 par-
tits. Són les xifres de la porteria 
menys golejada del país, la del FC 
l’Escala, del grup 1 de la Segona 
Catalana. El porter Joan Ureña rep 
un gol cada 450 minuts, és a dir, un 
gol cada cinc partits. L’empor-
danès dona seguretat, solidesa i 
fermesa a l’equip de Sepu, que ca-
mina amb pas ferm cap a l’ascens 

FUTBOL     ► SEGONA CATALANA

de categoria. En bona part gràcies 
a l’estat de forma de l’exporter 
d’Olot, Peralada i Figueres, l’Esca-
la és líder amb un marge de 2 
punts respecte al Guíxols i 6 ja en-
vers el tercer. 
L’Escala d’Ureña juga aquesta tar-
da (16.30h) al camp del Santa 
Pau, a la Garrotxa, un dels equips 
de la part baixa de la classificació. 

HANDBOL    ► PLATA FEMENINA

ESPORT 
LOCAL

ATLETISME      
CAMPIONAT DE 
CATALUNYA DE 
RELLEUS 

La 4a edició del 
Campionat de 
Catalunya de 
Relleus Mixtos de 
Cros en les 
categories 
Absoluta, Sub20, 
Sub18, Sub16, 
Sub14 i Sub12, es 
disputarà demà en 
el marc del 17è 
Cros de 
Canovelles. 
L’Agrupació 
Atlètica de 
Catalunya mirarà 
de revalidar el títol 
absolut per 
equips.  

EXCURSIONISME                                
MARXA A 
TORTOSA 

La 30a Marxa del 
Port, memorial 
Josep Maria Brull 
se celebrarà demà 
a la capital del 
Baix Ebre. Aquest 
any se sortirà des 
d’Alfara de Carles. 
La prova, amb 
dos traçats de 5 
km o 3,5 km, és 
oberta a tothom 
amb l’objectiu de 
gaudir d’un dia de 
muntanya. 

DUATLÓ                 
9A EDICIÓ A 
TAVÈRNOLES   

Tot a punt per al 
duatló de 
muntanya de la 
localitat 
osonenca per a 
categories des de 
júnior fins a 
veterans en la 
modalitat 
d’esprint. 
Tavèrnoles serà 
l’epicentre d’una 
prova en què 
s’hauran de fer 9 
km a peu en dos 
trams i 20 km  
en BTT.

llà encaren el derbi del Llobregat 
amb els millors registres anotadors 
de la categoria i la segona millor de-
fensa. Eloy Acedo continua apostant 
per la base Lucía Pablos, l’alera Cristi-
na Pujol, l’alera pivot Lara Fernández 
i la pivot Carolina Guerrero, com a 
nucli dur de l’equip. 
A banda d’aquest espectacular Vila-
decans - Almeda, la jornada a Copa 
Catalunya Femenina viurà avui un al-
tre partit destacat a la part alta, el 
que enfrontarà el Camping Bianya 
Roser, quart (5-3), i el CityLift GEiEG 
Uni Girona (6-2), tercer. 
Pel que fa a Copa Catalunya Masculi-
na, al grup 1, el Lluïsos de Gràcia se-
gueix manant (6-0), ara en solitari, 

L
a 9a jornada de Copa Catalun-
ya Femenina ens porta el par-
tit que tothom estava espe-

rant. L’Unilever Viladecans, segon 
amb set victòries i una derrota, rep el 
Basket Almeda, líder intractable de 
la competició amb vuit victòries i en-
cara imbatut. El duel el podreu se-
guir a La Xarxa, a través de les televi-
sions locals i a XALA! avui a les 18h. 
Les locals arriben al duel després de 
guanyar amb solvència a la pista del 
cuer, el CN Terrassa (41-60), i enca-
denar la quarta victòria consecu-
tiva. Les blaves són el segon millor 
atac de la categoria, només per da-
rrere de l’Almeda. A més, l’equip de 
Joan Carles Díez té la millor defensa 
de la lliga. L’escorta Mar Ribera, la 
pivot Teresa Cabanillas, les bases 
Sonia Pascual i Nidia Jiménez i l’ale-
ra Marta Guerrero, es mostren com 
les jugadores més en forma del con-
junt blau. 
L’Almeda, per la seva banda, és el ri-
val a batre. Ve de guanyar el Draft 
Gramenet (49-35) i superar el vuitè 
repte sense ensopegar. Les de Corne-

BÀSQUET   ► COPA CATALUNYA

El lideratge en joc a l’Atrium Joan Ureña, el porter menys 
golejat de Catalunya

▄  L’equip de Mateu Castellà ha 
guanyat els quatre darrers partits i se 
situa a la part tranquil•la de la clas-
sificació amb 10 punts. Les del 
Montsià rebran demà l’Avannubo La 
Roca, que travessa un mal moment, 
ja que encadena cinc partits sense 
guanyar. El partit el podreu seguir a 
les televisions locals i a XALA! (18h). 
L’equip ampostí, tot i les baixes de 

les veteranes Laia Uliaque, Alba Si-
mon i Erika Graciani, ha sabut con-
feccionar un grup compacte que 
està donant un molt bon resultat. 
Cal afegir l’aportació de la jugado-
ra argentina Xoana Iacoi i l’ex-
cel•lent estat de forma de la porte-
ra Marta Gálvez que permeten a 
l’equip situar-se a només 4 punts 
del líder, el Sant Quirze.

L’Amposta vol la cinquena 
victòria consecutivadesprés que el Lliçà d’Amunt (5-1) per-

dés el primer partit del curs, a casa, da-
vant el Cerdanyola Al Dia (74-76). Els 
graciencs jugaran demà a la pista del 
Granollers (2-4), mentre que els lliça-
nencs ho faran a la de l’Outletmo-
to.com Grup Barna (2-4). 
Al grup 2 de Copa, el líder, el Ripollet Aí-
baba (6-0), juga demà a la pista del 
cuer, el Molins (1-5), buscant la setena 
victòria consecutiva i distanciar-se en-
cara més dels seus perseguidors. 
Aquesta setmana hem conegut 
que el Nou Congost de Manresa serà 
l’escenari de la 3a edició de l’ALLS-
TAR del bàsquet català. El 26 i el 27 
de gener, es veuran els millors juga-
dors i tècnics, esmaixades, triples i 
actuacions a sobre del parquet 
manresà. Un espectacle total que 
podreu seguir amb La Xarxa, a les te-
levisions locals i a la plataforma XA-
LA! en què, a més, podreu veure con-
tinguts extres. Una cita imperdible 
per als amants del bàsquet que amb 
les edicions precedents, Cornellà 
2017 i Sabadell 2018, ja ha deixat 
empremta.

Unilever 
Viladecans i 
Basket Almeda es 
juguen el lideratge 
a Copa Catalunya 
Femenina

L’Unilever Viladecans en un partit d’aquesta temporada davant el Camping Bianya Roser //FCBQ


