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DUATLÓ

CICLISME

Duatló de Muntanya dels Pèlags

En bicicleta de Barcelona a Girona

Més de 200 esportistes prendran part en la setena edició
d’aquest duatló, que per als federats és Campionat de
Catalunya i puntuable per a la Copa Catalana i la Lliga de
Clubs de Duatló de Muntanya de la Federació Catalana de
Triatló. La prova es farà demà a Vilobí del Penedès.

Demà se celebrarà la 3a edició de la Ladies & Gentlemen’s Gravel Ride
Barcelona-Girona, una marxa que reuneix 300 participants per unir les dues
ciutats catalanes. Els 100 quilòmetres per anar des de la capital catalana
fins a Girona en bicicleta es cobriran per carreteres secundàries, carrils bici,
passeigs fluvials i camins rurals.

► COPA CATALUNYA
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Roger Guàrdia, un dels jugadors amb gran poder anotador del Mollet, en acció a la pista del CEB Girona //FCBQ

Poder anotador al
Plana Lledó de Mollet
D

os dels millors atacs de Copa
Catalunya, el Recanvis Gaudí
Mollet i el Lliçà d’Amunt,
s’enfrontaran dissabte al Pavelló
Municipal Plana Lledó. Els locals, sisens a la classificació (7-5), rebran el
líder, el Lliçà d’Amunt (11-1), que arriba a la cita amb la moral alta després d’imposar-se al Lluïsos el passat dissabte. Els molletans amb 973
punts en les 12 jornades disputades
són els més anotadors, i els lliçanencs, amb 920, els tercers millors.
Només el Ciutat Vella (950) i l’Aíbaba Ripollet (991) del grup 2 els fan
ombra.
Pel bàndol local, el poder anotador
d’Imanol Martínez amb 25 punts
en la darrera jornada i de Roger
Guàrdia, amb 29 punts en el penúltim, asseguren un tanteig alt,
mentre que per part dels lliçanencs,
els registres anotadors queden més
repartits, però en sobresurten Ramón Espuña, Alex castro i Japeth
Joseph Kadji. Amb aquests jugadors a la pista, l’espectacle queda
assegurat.

L’enfrontament entre Mollet i Lliçà
de dissabte (18h) serà un dels partits
que es podran seguir a La Xarxa, per
les televisions locals i a XALA! En
‘streaming’ també s’oferiran, de manera simultània, els partits entre el
Sol Gironès Bisbal Bàsquet, cinquè
(7-5), i l’Outletmoto Grup Barna,
dotzè (4-8), i l’enfrontament entre
el Granollers, onzè (4-8), i l’Artés, novè (5-7). Una triple oferta televisiva
que enfoca el grup 1 de Copa demà a
la tarda.
La jornada també viurà al pavelló
de la plaça del Nord del barri de
Gràcia de Barcelona el partit entre
el Lluïsos, segon (10-2), i el tercer
classificat, el CEB Girona (9-3). Un

Dos dels equips
més anotadors
de Copa
Catalunya es
veuran les cares
a Mollet

enfrontament que ha de servir als locals per refer-se de la derrota del
passat cap de setmana i alhora per
impedir que els gironins els atrapin.
A l’altre gurp de Copa Catalunya,
també es viuran alguns duels destacats. El que enfrontarà el primer
classificat, l’invicte Ripollet (12-0),
amb el tercer, l’Alpicat (9-3), i el
sempre apassionant derbi badaloní
entre el Círcol Cotonifici, onzè (4-8),
i el Badalonès Fruits Secs Corbera,
segon (9-3).
A Copa Femenina, un duel de la part
baixa, entre el catorzè classificat, el
Bencriada de Banyoles (3-11), i el
cuer, el Tarragona Bàsquet (3-10),
marca la jornada. El Basket Almeda
segueix comandant la taula amb ple
de victòries (14-0), i aquest diumenge juga a la pista del CN Terrassa, tretzè (3-11). En segon lloc trobem el CityLift GEiEG UniGirona (122), que juga a la pista de l’EKKE
Lleida, sisè (8-5), mentre que tercer
se situa l’Unilever Viladecans (11-3)
que rebrà demà el Petropinto Sant
fruitós, penúltim (3-11).

La Federació
Catalana de
Tennis i l’empresa
Play Tennis
organitzen el 1r
Circuit Català de
Tennis Amateur.
El circuit comptarà
amb quatre
proves aquest
2019, que seran en
format de
competició d’un
sol dia i
coincidiran amb
les finals de la
Copa Catalunya
Sènior a
Barcelona.

HANDBOL ► JORNADA SOLIDÀRIA

Marc Jordan, amb Catalunya
▄ TV10 Sant Esteve / Marc
Jordan, de l’Handbol Sant Esteve,
jugarà diumenge amb la Selecció
Catalana Absoluta en el partit solidari “Somriures que curen”. Una
iniciativa per recollir fons per a la
Fundació Pasqual Maragall i la lluita contra l’Alzheimer.
Jordan, estudiant de Medicina de
23 anys, és jugador del Sant Esteve des fa 2 temporades. Abans

havia jugat al Barça, al Sant Cugat i al Balmazújváros d’Hongria.
El Fraikin BM Granollers jugarà
contra la Selecció Catalana Absoluta Masculina i les jugadores del
KH-7 BM Granollers s’enfrontaran a la Femenina. La jornada
solidaria “Somriures que curen”
es podrà seguir a les televisions
locals i XALA! diumenge des de
les 16.15h.

PÀDEL
CAMPIONAT
TERRITORIAL
DE TARRAGONA

Les setze millors
parelles de la
demarcació de
Tarragona lluiten
fins avui per
aconseguir el títol
que els acrediti
com a campions i
campiones del
Màster Provincial
de Tarragona. La
competició se
celebra a Vilaseca.
BILLAR
LLEIDA ACULL
EL CAMPIONAT
DE CATALUNYA

Avui comença la
Final del
Campionat de
Catalunya Banda
Honor al Club
Billar Lleida. Els
vuit millors
especialistes de la
modalitat se citen
a la capital del
Segrià. En la
competició hi
col•labora la
Diputació de
Lleida.

HOQUEI PATINS

► NACIONAL CATALANA

El Piera vol assaltar
la pista del GEiEG
▄ Ja ha començat la segona fase de la competició amb el Piera
com a líder. Els de l’Anoia es planten a la segona jornada amb l’impuls de la contundent victòria davant el Sant Just. Els pierencs volen
repetir a la pista del GEiEG, en un
dels partits que es podran seguir en
la triple oferta televisiva de La Xarxa que es completarà amb els en-

frontaments Cerdanyola – Noia
Freixenet B, tots dos a XALA!, i el
que enfrontarà el Sant Just amb el
Sentmenat, partit que es podrà seguir també a les televisions locals.
Completarà la jornada en aquest
grup 1 l’enfrontament entre el Caldes Recam Làser i l’Olot. Els dos
equips hi arriben després d’empatar en la primera jornada.

