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XARXA
HANDBOL / PRIMERA ESTATAL 
Emoció i homenatge al Miquel Poblet de Montcada 
La Salle Montcada rep el Granollers B en la 13a jornada de la 
Primera Estatal en un partit que es podrà seguir a les televisions 
locals i a XALA! demà (18h). El servei d’honor el farà la 
montcadenca Claudia Pina, campiona amb la selecció espanyola al 
mundial sub-17 i millor jugadora de la competició.

ATLETISME 
Darrera gran prova de l’any al Maresme  
Canet de Mar acull demà el Campionat de Catalunya de Cros Curt 
Individual i per Clubs. Els millors atletes es classificaran per a 
l’estatal del març a Càceres. La següent cita destacada del 
calendari català serà el Campionat de Catalunya Individual, Clubs i 
Relleus Mixtos Màster a Caldes de Malavella el 20 de gener.

▄   Televisió de Badalona / 
Badalona Dracs i Black Demons de 
Las Rozas (Madrid) tornen a enfron-
tar-se en la final de la Copa d’Es-
panya per segon any consecutiu. Els 
badalonins van guanyar la final de 
l’any passat per un clar 26 a 7, i avui 
tindran l’oportunitat de revalidar el 
títol que també han guanyat en les 
edicions del 1999, 2014 i 2016. Els 

FUTBOL AMERICÀ    ► COPA D’ESPANYA

Dracs arriben a la final després 
d’exhibir-se en semifinals davant del 
Mariners de Gijón (47-10) i amb l’ex-
pectativa de tornar a veure en acció 
jugadors com Raúl Cernuda, Eduard 
Morlans i Jordi Rúa (foto), la tripleta 
mallorquina que va fer sis ‘tou-
chdowns’ davant dels asturians. La 
final es jugarà a l’Estadi Pedro Es-
cartín de Guadalajara a les 17 h.

BÀSQUET    ► COPA CATALUNYA FEMENINA

ESPORT 
LOCAL 

CÚRLING         
INICI DE  
LA LLIGA 
CATALANA 

Avui comença la 
temporada de 
cúrling amb la 
disputa de les dues 
primeres jornades. 
La competició es fa 
al Club 
Poliesportiu de 
Puigcerdà en totes 
les categories. La 
darrera edició la va 
guanyar l’equip del 
Puigcerdà Masters 
per davant del  
Val d’Aran 
Montcorbison.  

DUATLÓ      
DOBLE CITA A 
TERRASSA 

La 9a edició del 
Duatló de 
Muntanya de 
Terrassa, 
puntuable per a la 
Copa Catalana, es 
farà demà a la 
zona del Pla de 
Bon Aire. La prova 
de 6 km a peu, 20 
km en BTT i 3 km 
més a peu, tindrà 
un recorregut 
paral·lel en la 
Cursa de 
Muntanya de  
10 km. 

HOQUEI PATINS 
PROMESES 
EUROPEES A 
CERDANYOLA 

En marxa des 
d’ahir la 5a edició 
del Campionat 
d’Europa de clubs 
femenins sub-17, 
Copa Quima 
Jimeno. La 
competició 
compta amb la 
participació de 7 
equips de 5 països, 
entre els quals 2 
representants 
catalans, el 
Cerdanyola i el 
Mataró.

places que donaran accés al grup 1. 
El líder Cerdanyola (23 punts), el 
Sant Just (2n, 23 punts), el Recam 
Làser Caldes (3r, 22 punts), el GEiEG 
(4t, 21 punts), el Manlleu (5è, 20 
punts) i el Capellades (6è, 18 
punts), encara tenen opcions. 
A l’última jornada, tots els partits 
del grup B seran decisius amb un 
duel directe televisat per La Xarxa 
entre el GEiEG i el Cerdanyola, que es 
podrà seguir a les televisions locals i 
a XALA! Els gironins necessiten 
guanyar per assegurar la classifica-
ció, mentre que els vallesans po-
drien quedar fora si perden. 
Al Sant Just li val l’empat a la pista 
del SHUM, però també es classifi-
carà si el Manlleu no guanya a la 

M
àxima emoció en la darre-
ra jornada de la primera fa-
se, la que definirà els quatre 

equips de cada grup que es classifi-
quen per jugar una nova lliga pel títol 
i l’ascens, i un altre per eludir el des-
cens. Diumenge, en horari unificat a 
les 16.05h, quedaran establertes les 
sis places que queden per decidir, cinc 
en categoria masculina i una en la 
femenina. 
Al grup A de Nacional Catalana mas-
culina, el Noia Freixenet (4t, 21 punts) 
i el Juneda-Lleida (5è, 18 punts) es 
disputaran l’última plaça que dona 
accés al grup 1 de la segona fase, en 
els partits que els enfrontaran contra 
el Ripollet Serveis Immobiliaris (6è, 11 
punts) i el Piera (2n, 25 punts), res-
pectivament. Ja tenen bitllet per ju-
gar la següent fase entre els millors 
el Sentmenat, el Piera i l’Olot. 
El grup B és el que està més obert, ja 
que encara no hi ha cap equip clas-
sificat per al grup dels vuit millors. 
Excepte el Vila-seca, setè, i el SHUM 
Frit Ravich, vuitè, que ja saben que 
jugaran al grup 2, els altres sis equips 
encara opten a una de les quatre 

HOQUEI PATINS    ► NACIONAL CATALANA

Tot o res en una última 
jornada d’infart

‘Déjà-vu’ a la final  
de la Copa d’Espanya

▄  Banyoles TV / Bencriada Ba-
nyoles i Joventut Les Corts es veuen 
les cares avui al Pavelló de la Farga 
amb l’objectiu d’acomiadar l’any 
amb una victòria que els permeti 
afrontar l’aturada nadalenca amb 
més tranquil·litat. 
Banyolines i barcelonines arriben a 
la cita en plena dinàmica negativa: 
les de Sandra Ventura enllacen qua-

tre partits sense guanyar i les groc-i-
verdes tres. Les dues plantilles es 
troben empatades a tres victòries, a 
tocar de la zona perillosa. 
El Bencriada necessita la millor versió 
de jugadores com Maria Ferreiro, Car-
la Duch o Esther Corominola. La prin-
cipal referència de Les Corts serà Júlia 
Garriga. El partit es podrà seguir a les 
televisions locals i a XALA! (18 h).

Guanyar per allunyar-se  
de la zona de perill

pista del Vila-seca, mentre el Caldes 
rebrà el Capellades, que encara té 
opcions d’acabar entre els quatre 
primers si guanya i perden el GEiEG i 
el Manlleu. 
Pel que fa al grup A de Nacional Ca-
talana femenina, només queda una 
plaça en joc i se l’adjudicaran o Sant 
Cugat (4t, 18 punts) o Lloret (5è, 15 
punts), que s’enfrontaran en el par-
tidàs de l’última jornada a la pista 
santcugatenca. Ja classificats: el 
Palau Plegamans, el Manlleu i el Vi-
lassar. 
Finalment, el grup B femení és l’únic 
dels quatre que arriba a la darrera jor-
nada amb tot decidit. El Vilanova, 
l’Igualada Femení, el Voltregà i el Bi-
gues i Riells ja han enllestit la feina. 
Aquests grups iniciaran una nova lli-
ga oberta. Els quatre millors d’aques-
ta nova fase del grup 1 s’asseguraran 
jugar els play-offs pel títol i l’ascens, i 
els quatre pitjors del grup 2 hauran, sí 
o sí, de jugar 
per evitar baixar. La resta d’equips 
jugaran una eliminatòria amb anada 
i tornada que els portarà a un o 
altre play-off.

El partit  
de La Xarxa  
és clau per 
definir qui jugarà  
en el grup  
dels millors 

El GEiEG depèn de si mateix per ser al grup 1 i lluitar per tot //FCP


