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n La Copa Catalunya de bàsquet
arriba aquest cap de setmana a la 
darrera jornada del 2018 amb qua-
tre noms propis regnant per sobre
de la resta. En categoria femenina,
l’imbatut Basket Almeda de Cor-
nellà ha guanyat els 12 partits que 
ha  jugat a  la present  temporada. 
En categoria masculina, al grup 1 
el  Lliçà  d’Amunt  i  el  Lluïsos  de 
Gràcia amb idèntic balanç (9-1) co-
manden  la  classificació.  Mentre 
que  al  grup  2  el  Ripollet-Aíbaba 
Restaurant,  amb  ple  de  victòries 
(10-0), s’ha situat a dalt de tot. En-
cara queden tres jornades per aca-
bar la primera volta, però les coses
comencen ja a prendre forma.

A Copa Catalunya Femenina, la
jornada  ens  oferirà  un  partit  es-
tel∙lar, el que situarà cara a cara el
segon,  l’Unilever  Viladecans 
(10-2), i el tercer, el CityLift GEiEG
UniGirona,  que  té  el  mateix  ba-
lanç.  Un  partit  que  decidirà  qui 
acaba segon el 2018.

També  arriba  ple  d’al∙licients
l’enfrontament entre el Bencriada
de  Banyoles  i  el  Joventut  Les 
Corts. Les gironines, tretzenes a la
classificació,  rebran  el  catorzè. 
Tots dos tenen només 3 victòries i 
mentre les locals han perdut 9 par-
tits, les barcelonines 8 i encara te-
nen  un  partit  pendent.  Els  dos 
equips  encadenen  3  derrotes  se-
guides i volen reaccionar ja.

El  Bencriada  només  ha  fitxat
una jugadora aquesta temporada, 
Júlia  Juvanteny,  que  arriba  del 
GEiEG per suplir Helena Trabal i 
ha  promocionat  del  júnior  Anna 

Badosa  i  Laura  Pla.  Amb  tot,  el 
conjunt dirigit per Sandra Ventu-
ra té en Carla Duch, Júlia Thió i 

Esther  Corominola  les  referents 
sobre la pista. Ventura fa una cri-
da perquè l’afició ompli el Pavelló 

de La Farga: “Encarem el partit 
amb molta ambició  i conscients 
que ens enfrontem a un rival di-
recte que presenta un perfil molt 
semblant al nostre. Jugar a casa 
amb  la  nostra  afició  ens  dona 
l’energia  necessària  per  entre-
gar-nos al màxim i sortir a perse-
guir la victòria”.

Pel que fa a Les Corts, l’equip
dirigit un any més per Marc Ro-
set, també compta amb un equip 
jove i ha incorporat Maria Ripoll 
procedent del GEiEG. Sobresur-
ten  Júlia  Garriga,  Laura  Martí-
nez,  Alba  Serrano  i  la  capitana 
Laura Guilanyà, les quatre juga-
dores ja formaven part del nucli 
dur que va assolir l’ascens en pu-
jar de Primera Catalana.

El partit entre el Bencriada i el
Joventut  Les  Corts  es  podrà  se-
guir a La Xarxa per  les televisi-
ons locals i a XALA! demà a les 
18h.

A Copa Catalunya Masculina,
al grup 1 el Lliçà d’Amunt mirarà
de mantenir el lideratge a la pista
del  Granollers,  que  està  a  mitja 
taula, mentre que el derbi graci-
enc de contrastos posarà a prova 
el Lluïsos, colíder amb els  lliça-
nencs, amb el cuer Vedruna, que 
encara no ha guanyat. Mentre el 
Lluïsos té el millor registre defen-
siu de la categoria (598 punts en-
caixats), el Vedruna és qui menys
anota (604 punts anotats).

A l’altre grup, el poderós Ripo-
llet, de llarg l’equip més anotador
de Copa rep diumenge a la tarda 
l’AESE, que està a mitja taula H
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Emocions assegurades per acabar el 2018

Canal blau / Demà, Vilanova i la 
Geltrú  inaugurarà el nou circuit 
de ciclisme, una  instal∙lació que 
fa més de 15 anys que demanava la
Unió Ciclista Vi-
lanova. Fins ara, 
una  localitat 
amb un ciclisme 
base  tan  potent 
d’on  han  sortit 
esportistes  d’alt 
nivell com Marc 
Soler,  Isaac Gàl-
vez o el medallis-
ta paralímpic Joan Font, no comp-
tava  amb  una  instal∙lació  que 
permetés entrenar amb seguretat,

segregats de la circulació, els més 
petits.  El  nou  circuit  comptarà 
amb una pista asfaltada de 515 me-
tres  lineals  de  forma  triangular 

que  permetrà
crear  al  centre
altres  circuits
de  BTT  o  ciclo-
cròs.  Ara  per
ara a l’espai no-
més hi ha el cir-
cuit,  i  no  serà
fins a fases pos-
teriors  del  pro-

jecte quan s’hi construirà un edifi-
ci  per  a  les  oficines  del  club, 
vestidors i magatzems H

CICLISME

Nou Circuit a Vilanova
Cugat.cat / Després d’un inici de 
curs  complicat,  el  DSV-Club  Vo-
leibol Sant Cugat ha mogut fitxa. 
L’equip santcugatenc, que compe-
teix  per  tercera 
temporada  con-
secutiva a la Su-
perlliga femeni-
na, és l’únic que 
encara  no  ha 
guanyat i es tro-
ba a l’última po-
sició.  Tot  i  ser 
un  dels  princi-
pals planters del voleibol  femení 
estatal, jugar a la màxima catego-
ria requereix de talent estranger 

per poder ser competitiu, i és per 
això que el club vermell-i-negre ha
incorporat  la  nord-americana 
Amanda McKinzie, provinent de 

la  Universitat
de  Virgínia.
McKinzie  actua
de  punta,  però
també  pot  ser
determinant
darrere,  capaci-
tat  que  destaca
el  seu  nou  tèc-
nic,  Rafa  Ruiz:

‘’és  molt  completa,  ens  aportarà 
molta  estabilitat  tant  ofensiva-
ment com defensivament’’ H

VOLEI / SUPERLLIGA FEMENINA

Reforç de luxe al Sant Cugat

HOQUEI / NACIONAL CATALANA

TIR AMB ARC

Torrefarrera acull diumenge la 52a 
edició dels Campionats de Catalunya 
de Tir en Sala en categories cadet, 
infantil, aleví, benjamí i esquirol. El 
campionat, organitzat pel Club 
Arquers Torreforta, està homologat per
la FITA i la RFETA. Les modalitats en 
competició són arc recorbat, compost, 
estàndard, nu, instintiu i ‘longbow’ H

Promeses al Segrià

Diumenge finalitza la primera fase de la 
competició, que determinarà dos grups 
que lluitaran, o bé pel títol i l’ascens o per 
eludir el descens.

Al grup A, el Noia B i el Juneda-Lleida
es disputaran 
l’última plaça. Ja 
tenen bitllet 
entre els millors, 
el Sentmenat, el 
Piera i l’Olot. 
Mentre que al 
grup B sis equips 
opten a quatre places; Cerdanyola, Sant 
Just, Caldes, GEiEG, Manlleu i Capellades. 
El duel que es podrà seguir a les 
televisions locals i a XALA! diumenge 
16h, enfrontarà el GEiEG i el Cerdanyola. 
Els gironins necessiten guanyar per 
assegurar la classificació i els vallesans 
podrien quedar fora si perden H

Cinc places per a 
l’ascens, en joc

HANDBOL / PRIMERA ESTATAL

La Salle Montcada rebrà diumenge el 
KH7 Granollers B a la Primera Estatal 
masculina. Els dos equips basculen a la 
zona mitjana de la classificació, però en 
dinàmiques oposades. Els locals han 
guanyat els 
dos darrers 
partits, 
mentre que 
el filial del 
Granollers 
ha perdut en 
les dues 
darreres 
jornades.

Els granollerins són vuitens amb 12
punts i encara un partit per recuperar, 
mentre que els vallesans són novens 
amb 11. El partit es podrà seguir a les 
televisions locals i a XALA! diumenge a 
les 18h. La classificació segueix liderada
pel Sarrià després de 13 jornades H

Guanyar per 
escalar posicions


