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XARXA
HOQUEI 
Intens derbi de filials a Osona  
El partit de Nacional Catalana femenina que es podrà seguir 
per les televisions locals serà el que enfrontarà el Manlleu B 
(foto) i el Vilanova B. Mentre que el duel entre el Sant Cugat i 
el Bigues i Riells B, i el de NC masculina entre el Noia B i el Sant 
Just, completaran l’oferta televisiva a XALA! demà a les 16h.

ATLETISME 
 Més de 3.000 corredors pels carrers de Terrassa 
La Mitja de Terrassa arriba demà a la seva 20a edició formant part del 13è 
Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona, amb un 
traçat urbà que fa més atractiva la prova. Paral·lelament es correrà una 
cursa de 5km, la 14a Santi Centelles, que és campionat de Catalunya 
Absolut en ruta i puntuable pel circuit Activa’t.

▄  La Lliga femenina enfila ja la 
segona volta del campionat i els 
equips de la part alta ja fa jornades 
que no afluixen. A dalt trobem 4 
equips separats per 5 punts que 
lluiten per la primera posició. Tots 
ells venen de guanyar les 3 darreres 
jornades, apuntalant les seves po-
sicions. Són el Granollers Atlètic, La 
Roca B, el Lleida Pardinyes i el Vila-

HANDBOL    ► NACIONAL CATALANA

major. Precisament el Pardinyes 
serà protagonista d’una de les 
transmissions que demà s’oferiran 
a través de XALA! (18h), el partit 
que les lleidatanes jugaran a la pis-
ta de les Franqueses. Simultània-
ment i també en ‘streaming’, es po-
drà veure el Gavà-Perelló (foto), i 
per les televisions locals, el Cano-
velles – Ascó.

ATLETISME    ► CURSA DE LA DONA

MAURIS 
FACILISIS 

CURLING  
DESENLLAÇ DE 
LA LLIGA 
CATALANA 

Avui i demà es fa la 
tercera i última 
ronda de la Lliga 
Catalana de curling 
a la pista de gel del 
Poliesportiu de 
Puigcerdà. El líder 
de la competició, 
l’Sporting Olla de 
Lliçà d’Amunt, 
mirarà de 
destronar el 
Puigcerdà Pànxing 
Masters, vigent 
campió. 

TAEKWONDO 
TROBADA AMB 
MEDALLISTES 
MUNDIALS 

Un centenar 
d’esportistes 
assistiran demà a 
una trobada a 
l’Escola de 
Taekwondo de 
Sant Esteve 
Sesrovires amb 
medallistes de 
diferents 
campionats 
d’Europa i del Món 
com Diego Carrillo, 
Bernardo Fidalgo i 
Miguel Ángel 
Luján. 

KORFBAL 
L’ASSESSORIA 
VALLPARADÍS A 
TXÈQUIA 

L’Europa Shield, la 
segona competició 
continental, es 
disputa des d’ahir i 
fins diumenge a la 
localitat de 
Prostejov. L’equip 
terrassenc ja sap 
que és guanyar-la, 
ho va fer el 2009, 
2011 i 2013, mentre 
que el 2014 va 
acabar segon.

de les millors jugadores de Copa Cata-
lunya distribuïdes en dues conferèn-
cies, la sud i la nord. Les cracs de Copa, 
triades pels entrenadors de la ca-
tegoria, s’enfrontaran a la pista ba-
genca. Un cop acabat el partit, les mi-
llors tiradores culminaran la festa 
amb el concurs de triples. La rival a ba-
tre és la gironina Anna Jòdar, guanya-
dora de les dues darreres edicions. 
Les rivals de Jòdar des de fora del pe-
rímetre seran Nairin de la Torre del 
Bàsquet Draft Gramenet, Andrea Co-
bo de l’UE Mataró-Construtoni Ponce, 
Cristina Peña del TGN Bàsquet, Esther 
Sintes de l’EKKE CB Lleida, Marina 
Portillo del CEJ L’Hospitalet, Mar 
Ribera de l’Unilever Viladecans BF i 

A
rriba la gran cita del bàsquet 
català amb l’ALLSTAR 2019 
al Nou Congost de Manresa. 

L’espectacle comença aquesta tarda 
amb els millors jugadors de Copa Ca-
talunya, seleccionats pels tècnics de 
la categoria, que lluitaran per guanyar 
el partit de les estrelles. Després, el 
sempre esperat concurs 
d’esmaixades, tancarà una jornada 
de bàsquet total. Una figura sobresurt 
per sobre de la resta. El guanyador del 
concurs d’esmaixades de les edicions 
anteriors, el nord-americà Marquie 
Smith, que buscarà la tercera corona. 
Tindrà competència ja que haurà de 
d’esmerçar-se per lluir més que Gui-
llem Sánchez del CB Cerdanyola Al 
Dia, Terry Hopewell del Sol Gironès 
Bisbal Bàsquet, Hasain Bunnell del 
CB Artés, Dave King del Cantaires de 
Tortosa i Oriol Pérez del Sant Cugat 
Negre. Tota la jornada de l’ALLSTAR 
masculí es podrà seguir a les televi-
sions locals i a XALA! aquesta tarda 
des de les 18h. 
Mentre que demà diumenge arriba 
l’ALLSTAR femení amb una selecció 

BASQUET    ► ALLSTAR

L’espectacle del bàsquet 
arriba a Manresa

Lluitar pel títol fins el final

▄  Ràdio l’Escala / Demà al matí, 
la platja del centre de l’Escala serà 
l’escenari de la 3a edició de la Cursa de 
la Dona. El recorregut, que tindrà un 
total de 5 quilòmetres amb sortida i 
arribada a la platja de les Barques i 
que passarà per l’interior del jaciment 
d’Empúries, és apte per a tothom. Es 
tracta d’una cursa amb diversos ves-

sants: esportius, socials i solidaris, ja 
que una part de les inscripcions es de-
diquen a combatre la diabetis. A la 
cursa hi van associades diverses acti-
vitats, des de zumba fins a balls en lí-
nia. Les participants també rebran re-
gals d’establiments comercials que hi 
han volgut col·laborar. Es podran fer 
inscripcions el mateix dia de la cursa.

Córrer vora el mar per 
combatre la diabetisCristina Pujol del Basket Almeda. L’es-

pectacle que oferiran les jugadores de 
Copa Catalunya també es podrà se-
guir a les televisions locals i a XALA! 
diumenge a partir de les 18h. 
Paral·lelament, la Delegació de les 
Comarques Centrals de la FCBQ or-
ganitza l’ALLSTAR ‘KIDS’. Avui a partir 
de les 15h, el Complex del Congost de 
Manresa acull una Trobada d’Escoles 
de Bàsquet amb la participació de 24 
conjunts de la zona; mentre que 
demà, s’organitzarà un Torneig Mini 
masculí i femení amb la participació 
d’un total de 12 equips d’aquesta ca-
tegoria. 
També demà se celebrarà la 5a edició 
del Fòrum Albert Gasulla amb una ac-
tivitat que anirà a càrrec de Sito Alon-
so, entrenador superior de bàsquet, 
que impartirà una jornada tècnica for-
mativa titulada “Tu decideixes!”des 
de les 11h del matí. 
Avui comença un cap de setmana de 
bàsquet total a la capital del Bages 
amb l’ALLSTAR de Copa Catalunya i 
convidats d’alçada com Víctor Sada 
o Jaume Comas.

Els millors 
jugadors del 
bàsquet català 
ompliran 
d’espectacle el 
Nou Congost

Partit de les estrelles del bàsquet català a l’ALLSTAR masculí del 2018 //M.A.CHAZO FCBQ


