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PÀDEL

Duel de realitats diferents

Les promeses, a escena

Al grup B de Nacional Catalana, el GEiEG, quart, manté vives
les opcions d’acabar la 1a fase en el bloc capdavanter, mentre
que el Vila-seca, cuer, ha d’encadenar una ratxa positiva per
evitar el del descens. El partit el podreu veure demà per les
televisions locals i a XALA! (16H).

Les instal•lacions del Barberà Pàdel Indoor acullen des d’ahir la fase prèvia
del Campionat de Catalunya de Menors 2018. Fins al 25 de novembre, el
futur del pàdel català de menors es podrà veure a la localitat vallesana en
la qual és la seva prova reina, que compta amb una participació rècord amb
la inscripció de 218 parelles.

► COPA CATALUNYA

Guanyar per començar
a mirar cap amunt

ALTRES
ESPORTS
HANDBOL
LIDERATGE EN
JOC A 1A
ESTATAL

El líder, el Sant
Quirze rebrà demà
el Sant Esteve
Sesrovires, tercer
amb un partit
pendent i els
mateixos punts.
L’altre pol
d’atracció es
podrà veure demà
a les televisions
locals i a XALA!
(18h) entre el
Sarrià de Ter,
quart, i el Sant
Cugat, dotzè.

ATLETISME

► CROS CIUTAT DE MATARÓ

El Cros Ciutat de Mataró,
a tocar del mig segle
▄ Mataró Audiovisual / Demà
arriba una nova edició, la número 49,
del Cros Ciutat de Mataró. El Grup
Atlètic Lluïsos Mataró, entitat organitzadora, fa mesos que prepara la
prova. Des de fa 15 dies, ultima el circuit perquè estigui en les millors condicions. El de Mataró, circuit permanent i referent en àmbit català, genera la possibilitat de tenir més d’un

recorregut a la vegada i també obtenir bones marques.
L’any 1971, un grup de socis de
l’aleshores Grup Gimnàstic Lluïsos va
decidir organitzar un cros a Mataró,
en una època en la qual, contràriament al que succeeix ara, n’hi havia
molt pocs. De fet, el Cros Ciutat de
Mataró és actualment el quart més
antic de Catalunya.

TENNIS TAULA
NIVELL
MUNDIAL A
BARCELONA

El darrer partit que va guanyar el CB Artés va ser a la pista del Vedruna Gràcia //FCBQ

E

l partit de bàsquet del grup
1 de Copa Catalunya que podreu veure a La Xarxa, a les
televisions locals i a XALA! aquesta tarda a les 18h, promet emoció.
El CB Artés rep el Cerdanyola Al Dia
en un duel d’equips que es troben
a mitja taula i no acaben d’agafar
la regularitat necessària per mostrar tot el seu potencial. Tots dos
estan amb un balanç negatiu de 3
victòries i 4 derrotes que miraran
d’equilibrar avui. Els bagencs, condicionats per les lesions des de
l’inici de temporada, encadenen
tres derrotes consecutives, mentre
que els vallesans es mostren capaços de grans gestes, com ser el
primer equip a derrotar el Lliçà
d’Amunt o perdre a casa davant el
CEB Girona en la darrera jornada.
Dubtes i pals a les rodes que tots
dos volen deixar enrere.
L’Artés és 8è a la classificació, i a
poc a poc va recuperant efectius. El
seu líder, Roger Portella, ja ha
oblidat la lesió que el va apartar de
l’equip i torna a mostrar el seu ni-

vell, mentre que Hasain Bunnell
segueix aportant potència al joc.
Per al partit d’avui, a banda
d’Oriol Sensat, Jordi Sobrevias
i el japonès Tatsuya Sakai, l’Artés
no podrà comptar amb Albert
Illa amb molèsties al genoll.
Pel que fa al rival, el Cerdanyola Al
Dia, arriba a la cita marcat per la
irregularitat. Venen de caure a casa davant el CEB Girona. Els
d’Oriol Carmona confien en
l’aportació de Genís Tena, Javier
Antón, Albert Salat, Aitor Murua i Oriol Domènech per mirar
cap amunt.
En aquest grup 1, el Lluïsos de
Gràcia, líder imbatut (7-0), rep

Un Artés ferit
rebrà un
irregular
Cerdanyola avui
a les televisions
locals i a XALA!

demà el Camping Bianya Roser
(5-2), tercer, en un dels partits
destacats de la vuitena jornada. Al
grup 2, el Ripollet-Aíbaba Restaurant és l’únic equip amb ple de
victòries i rebrà el Basquetpia Sabadell. En aquest grup destaca el
derbi badaloní que enfrontarà diumenge els dos darrers finalistes de
la Copa Badalona, el Maristes
Ademar, segon (5-2) amb el Badalonès - Fruits Secs Corbera, cinquè (4-3).
A Copa Catalunya Femenina, el
Basket Almeda segueix intractable (9-0) i té un repte davant el CEJ
L’Hospitalet, que és sisè (5-4). El
partit de la jornada, però, es viurà
avui a Girona amb l’enfrontament
entre el CityLift GEiEG UniGirona,
tercer (7-2), amb el Gress Platges
Mataró, quart (6-3). Un altre dels
partits que promet emocions fortes serà el que enfrontarà el TGN
Bàsquet, cuer (2-6) amb un partit
pendent, amb el penúltim, el Petropinto ASFE Sant Frruitós (2-7) a
terres tarragonines.

El Trofeu Ciutat
de Barcelona
arriba demà a la
32a edició.
L’esperada cita
internacional
comptarà amb la
presència de
figures de prestigi
mundial i
d’alguns dels
millors palistes
catalans del
moment com
Marc Duran o Joan
Masip.
ESPORT
ADAPTAT
FUTBOL SENSE
BARRERES

Avui comença a
Tarragona la nova
edició de la Liga
Genuine, per a
jugadors amb
discapacitat
intel•lectual. Hi
participen 4
equips catalans.
Els primers partits
seran Reus Oviedo, Girona Las Palmas,
Espanyol - Atlètic
i Nàstic Albacete.

PESCA SUBMARINA

► COPA CATALANA

Els millors equips
a les Terres de l’Ebre
▄ Ràdio L’Hospitalet de l’Infant /
El 4t trofeu de pesca submarina del
Club Nàutic l’Hospitalet-Vandellòs
es farà demà, després d’haver estat
ajornat per les males condicions meteorològiques fa dues setmanes.
L’objectiu de la prova és escollir els
tres primers equips de la Copa Catalana de pesca submarina sumant els
punts dels dos primers equips de ca-

da club. Els equips poden reunir pescadors sèniors, veterans i debutants.
A la prova hi poden participar membres d’altres indrets, però per a la Copa Catalana, només s’hi podran
classificar els pertanyents a la Federació Catalana.
Les peces capturades durant el trofeu es destinaran íntegrament a
menjadors socials.

