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XARXA
ESQUÍ 
Arriba la festa de l’esquí de fons  
Avui comença La Marxa Beret, una competició d’esquí nòrdic 
consolidada i que cada any compta amb més de mil 
participants de tot Europa. La prova arriba a la 40a edició i 
està inclosa al calendari FIS de carreres populars, Campionat 
d’Espanya de Llarga Distància i Copa d’Esquí de Fons. 

DUATLÓ 
Els millors equips de Catalunya, al Prat  
Demà el Club Prat Triatló 1994 organitza el 12è Duatló Ciutat del Prat, que 
és Campionat de Catalunya per equips. En dues convocatòries, Elit amb 89 
equips inscrits i Open, amb 186 equips, la prova constarà d’un circuit de 5 
km a peu, 20 en bicicleta i 2 més corrents. L’epicentre de la competició 
s’ubicarà a la zona del Parc Nou.

▄  El Caldes Recam Làser B, segon, 
i el Sentmenat, tercer, s’enfronten 
demà amb la vista posada en el líder, 
el Piera que els porta 5 i 4 punts, res-
pectivament. Si un dels dos s’endú la 
victòria, seguirà viu en la cursa per 
atrapar-lo. El partit es podrà seguir a 
les televisions locals i a XALA! demà 
(16h). A la mateixa hora jugarà el 

HOQUEI   ► NACIONAL CATALANA

líder, el Piera, a la pista del Cerdanyo-
la, cuer, però encara amb opcions de 
ser entre els 4 primers. Aquest partit, 
més el que enfrontarà Sant Just, sisè, 
i Olot, setè, es podran seguir a XALA! 
La classificació està tan igualada que, 
entre el quart, el GEiEG, que marca la 
línia del play-off, i l’últim, només hi ha 
4 punts de diferència.  

HANDBOL    ► LLIGA CATALANA MASCULINA

podem endur el partit perquè no-
saltres, com a bloc, ho estem fent 
millor que elles amb les seves in-
dividualitats”. Aquesta temporada, 
jugadores com Judit Boladeres o 
Ester Sintes, les dues van jugar 
l’ALLSTAR 2019, són elements fo-
namentals en un engranatge que 
cada cop va més fi.  
Al davant tindran un Mataró amb 
grans jugadores, algunes d’elles 
amb experiència als Estats Units 
com Queralt Coll o Theresa Ane 
Elworth o en categories superiors 
com Cynthia Molina o Clara So-
lé, que també va participar a l’ALLS-
TAR el passat cap de setmana, al 
costat de les seves companyes 

L
leida TV / EKKE Lleida i Ma-
taró Construtoni Ponce es 
veuen les cares avui al Barris 

Nord per donar inici a la segona vol-
ta de Copa Catalunya Femenina. 
Les lleidatanes, que estan protago-
nitzant una gran temporada, són 
cinquenes a la classificació i venen 
d’encadenar tres victòries consecu-
tives, entre les quals l’aconseguida 
davant el CityLift GEiEG UniGirona. 
El tècnic Albert Puig assegura que 
arriben al partit en “un gran mo-
ment de forma. Al Girona el vam 
guanyar de 20 perquè vam baixar el 
ritme en alguns moments, però crec 
que ens podríem haver escapat en-
cara de més punts. L’equip està amb 
la moral molt alta i al cent per cent”.  
Sense que sigui un objectiu, el Lleida 
aspira aquesta temporada a poder 
jugar la final a 4. Per al partit, Puig 
tindrà la baixa de la pivot Blanca 
Rosell i el dubte fins a l’últim mo-
ment de l’alera Maria Cerqueda. 
Les del Segrià tenen, però, argu-
ments per sumar la quarta victòria 
seguida “jugant com un equip ens 

BÀSQUET    ► COPA CATALUNYA

Amb la final a quatre 
com a objectiu comú 

Guanyar per no despenjar-se

▄  L’equip gironí vol tornar a Pri-
mera Estatal després de perdre la ca-
tegoria el curs passat. Amb 19 punts, 
els bordilencs se situen ara en la 
quarta plaça, a 6 dels llocs capda-
vanters que ocupen el Calella i el Ba-
nyoles. Els verd-i-blancs només han 
perdut un dels darrers 6 partits jugats 
i creuen en les seves opcions. Diu-

menge, i en directe per les televisions 
locals i a XALA!, rebran el Gavà, sisè 
amb dos punts menys. L’oferta tele-
visiva de La Xarxa es completarà 
amb els partits entre el cuer, el 
Moldtrans Cambrils, i el tercer classi-
ficat, el Sant Martí Adrianenc B, i el 
duel de la part baixa entre el Carde-
deu, desè i el penúltim, el Manyanet.  

El Bordils B no renuncia a l’ascens
d’equip Ari Magriñá i Andrea Co-
bo. Un reguitzell de jugadores crida-
des a estar més amunt a la classifi-
cació i que s’espera que en qualse-
vol moment donin un cop 
d’autoritat i es reenganxin a la lluita 
per la final a 4. 
El partit es podrà seguir avui a les te-
levisions locals i a XALA! (18h). Si-
multàniament s’obriran finestres 
televisives a Copa Catalunya Mas-
culina que es podran seguir per 
‘streaming’ a XALA! Al grup 2 s’en-
frontaran el Sitges amb l’Alpicat i el 
grup 1 posarà cara a cara el Grano-
llers amb el Cerdanyola Al Dia. Els 
sitgetans, setens (6-7), rebran l’Al-
picat que és tercer (10-3) i que s’ha 
situat a només dues victòries del lí-
der, el Ripollet-Aíbaba Restaurant, 
després de guanyar-lo en la darrera 
jornada en un dels partits més es-
pectaculars del curs (105-109). 
Mentre que el Granollers, desè (5-
8), rebrà un Cerdanyola que s’ha si-
tuat setè (7-6), després de 
guanyar el darrer partit a la pista 
del Ciutat Vella. 

Cinc jugadores 
que van estar a 
l’ALLSTAR  
es retrobaran 
avui a la Copa 
Catalunya 

Les jugadores del Mataró Construtoni Ponce defensant a la pista del Citylift GEiEG UniGirona on van caure //Quim Benítez FCBQ

ESPORT 
LOCAL

HOQUEI GEL       
EL LÍDER VISITA 
PUIGCERDÀ 

El Txuri Urdin 
basc, intractable 
a la Lliga, visita 
la pista d’un 
Puigcerdà que  
és segon. Els 
ceretans, ja 
classificats per 
al play-off pel 
títol, es prenen 
el partit com 
una oportunitat 
per imposar-se 
al potent equip 
guipuscoà que 
se’ls resisteix els 
darrers anys.  

CICLISME              
LA ÚLTIMA 
PROVA DE 
L’OPEN BTT  
LA SEVA 

Arriba la 4a 
prova del circuit 
Open BTT La 
Selva, demà a la 
localitat de 
Santa Coloma 
de Farners que 
agafa el relleu a 
la de Cassà. En 
categoria elit 
femenina, la 
millor és de 
moment Alba 
Sugrañes i en ‘E-
bike’ masculí, 
Carles Mas. 

FRONTENNIS 
SEMIFINALS 
PER EQUIPS 

Demà es juguen 
les semifinals 
del Campionat 
de Catalunya als 
Frontons de Bac 
de Roda, amb 
els partits Club 
Pelotari Santa 
Coloma - Club 
Frontennis 
Abrera i Club 
Natació Terrassa 
- Club 
Frontennis 
Cerdanyola. 


