BÀSQUET / COPA CATALUNYA

HOQUEI / NACIONAL CATALANA

El Barris Nord examina la ressaca de l’ALLSTAR
n Comença la segona volta a la Copa Catalunya Femenina i els
equips van definint les seves posicions a la classificació. Mentre que
el Basket Almeda de Cornellà lidera la taula sense fissures, ho ha
guanyat tot fins ara (15-0), hi ha un
grup de cinc equips que li segueix
l’estela i volen situar-se a lloc per
assegurar-se ser a la Final a 4. Són
el CityLift GEiEG UniGirona i
l’Unilever Viladecans (12-3), el
Camping Bianya Roser i l’Ekke
Lleida (10-5) i el CEJ L’Hospitalet
(9-6). Un d’aquests, el Lleida, serà
protagonista en les retransmissions televisives de La Xarxa.
Les d’Albert Puig, després d’una
primera volta irregular, es troben
en un gran moment i porten tres
victòries seguides, l’última i contundent va ser contra un rival directe, el CityLift Girona (62-42).
Demà al Barris Nord de Lleida rebran la UE Mataró Construtoni
Ponce, vuitè (7-8), a qui en el primer partit de Lliga van guanyar
(58-70) amb Judit Boladeres, 12
punts, i Ester Sintes, 17, com a protagonistes de l’equip del Segrià.
Les dues jugadores del conjunt
lleidatà van participar a l’ALLSTAR de Copa Catalunya del passat cap de setmana.
La UE Mataró tampoc no es va
voler perdre la festa i va estar representada a l’ALLSTAR amb tres
jugadores. Ari Magriñá, Clara Solé i Andrea Cobo, que també va
participar al concurs de triples.
Un Mataró que encadena tres derrotes i es troba al vell mig del seu
Tourmalet particular. Ha perdut

Els tres primers classificats de la lliga
tindran aquest diumenge cobertura
televisiva. La Xarxa, a través de les
televisions locals i XALA!, oferirà
l’enfrontament
en directe entre
el Caldes
Recam Làser B,
segon, i el
Sentmenat,
tercer. Alhora i
només a XALA!,
es podran seguir els partits entre el
cuer Cerdanyola i el líder Piera, i el
duel de necessitats que enfrontarà el
Sant Just, antepenúltim, i l’Olot, segon
per la cua. Són partits de la 4a jornada
de la 2a fase i els equips van prenent
posicions per mirar de jugar el play-off
pel títol.
NATACIÓ

Ari Magriñá (Mataró) i Ester Sintes (Lleida) a l’ALLSTAR del passat cap de setmana es tornaran a veure les cares demà al Barris Nord

davant l’Hospitalet, el Viladecans
i el Draft Gramenet i ara s’enfronta al Lleida. Les d’Alex León estan
mostrant debilitat en els seus desplaçaments, només n’han guanyat
2 de 8.
El partit Ekke Lleida – Mataró
Construtoni Ponce es podrà seguir
a les televisions locals i a XALA!
demà a les 18h de manera simultània a dos partits més del grup 2 de
Copa masculina. El que enfrontarà el Sitges amb l’Alpicat i el que

ATLETISME / CROS

diumenge una doble cita; l’edició
número 100 del Campionat de Catalunya de cros, i la 40a edició del
Trofeu Pere Casacuberta, organitzada en honor a
l’atleta júnior de
l’entitat, campió
del món de cros
l’any 1984 a Nova
York. Hi haurà
distàncies des de
650 m per categories de promoció
fins als 10.000 m en categories absolutes.
És la vuitena vegada que el club

posarà cara a cara l’AESE amb el
Bàsquet Pia de Sabadell, que es podran veure per ‘streaming’ a XALA! Els sitgetans, setens (6-7), rebran l’Alpicat que és tercer (10-3) i
que s’ha situat a només dues victòries del líder, el Ripollet-Aíbaba
Restaurant, després de guanyar-lo
en la darrera jornada en un dels
partits més espectaculars del curs
(105-109). L’altre enfrontament
amb el segell de La Xarxa s’espera
que sigui ben igualat, ja que l’AE-
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SE de l’Hospitalet és vuitè (5-8),
mentre que el Pia sabadellenc novè, amb el mateix balanç.
Al grup 1 de Copa, l’arrencada
d’any està anant bé al CEB Girona
que ha guanyat els dos partits i
s’ha situat segon a una victòria del
Lliçà d’Amunt, que ve de caure en
la darrera jornada. Els gironins jugaran demà a la pista del Recanvis
Gaudí Mollet B, mentre que els lliçanencs ho faran diumenge a la
pista del Grupo Marthe Mataró H

HANDBOL / LLIGA CATALANA MASCULINA

Cros centenari a Vic
El 9 TV / El Club Atlètic Vic acull

Els millors equips,
a escena

vigatà organitza un campionat de
Catalunya, però el d’aquest diumenge serà especial. El campionat
arribarà a l’edició número 100 en
un any en què
l’entitat compleix
90 anys de vida.
També es farà un
reconeixement a
tots els atletes
que han estat
campions absoluts de Catalunya
en cros al llarg de totes les edicions.
Més de 2.000 atletes d’arreu del país
competiran en les categories des
de Benjamins fins a Absolut.

Jornada d’oportunitats
La part alta de la classificació es
comprimeix després que els dos
primers, Calella i Banyoles, punxessin en la
darrera jornada. Els seus perseguidors han
vist un bri d’esperança i volen
aprofitar-lo. El
tercer i el quart
en discòrdia, el
Sant
Martí
Adrianenc B i
el Bordils B, s’han situat a 5 punts
dels banyolins i a 6 del líder. Les
esperances de tots dos es podran

calibrar a les televisions locals i a
XALA! diumenge a partir de les
18h, en duel entre un dels aspirants, el Bordils B i el Gavà,
que és sisè.
Mentre que només a XALA!
s’oferiran els
enfrontaments
entre el Cambrils,
cuer,
amb el Sant
Martí Adrianenc B, i el partit entre el Cardedeu, desè, i el Manyanet, penúltim
a la classificació.

Els millors
saltadors, al CAR
La piscina del CAR de Sant Cugat acull
des d’avui els Campionats de
Catalunya de Salts d’hivern de
categoria absoluta i en la resta d’edats
federades. Les modalitats que entren
en competició són el trampolí, la
plataforma i
els salts
sincronitzats.
El campionat
és obert a
clubs de fora
de Catalunya,
però no
opten al campionat català. Aquesta
tarda s’inicien les proves, que
s’allargaran durant tota la jornada de
demà. L’any passat, en trampolí de
tres metres van guanyar Adrià García i
Paula Gilabert i Gonzalo Ruiz i Anna
Prat en trampolí d’un metre.
TENNIS TAULA

Un clàssic català
a la Superdivisió
El Suris Calella i el Balaguer Villart
Logístic es veuen les cares avui (20h).
El duel entre maresmenques i
lleidatanes s’ha convertit en un clàssic
de les últimes temporades a la
màxima categoria. El Suris és 5è, amb
els mateixos punts que el 3r i el 4t
classificat. El Balaguer és 9è i lluita per
la permanència H

