BÀSQUET / COPA CATALUNYA

TENNIS TAULA

El Badalonès vol animar la lliga
n Els dos millors equips del grup 2
de la Copa Catalunya de bàsquet,
el Ripollet-Aíbaba Restaurant i el
Badalonès-Fruits Secs Corbera es
veuen les cares demà al pavelló de
La Plana de Badalona en la segona
jornada de la segona volta. Es tracta d’un duel de nivell, apassionant
i que promet molt. Els ripolletencs, amb David Igualada a la
banqueta, són líders amb només
una derrota, la que van patir ara fa
unes setmanes contra l’Alpicat
després de dues pròrrogues (105109). I el Badalonès que dirigeix
Xavier Riera, que és segon a la
classificació, ha guanyat 11 partits i n’ha perdut 3, un precisament a la pista del Ripollet-Aíbaba
Restaurant a la primera volta (7366).
Els dos equips que protagonitzaran el partit de la jornada de la
Copa Catalunya arriben en un bon
moment de forma. Els locals després de guanyar a la pista del Bàsquet Molins (65-79) i en el derbi
contra el Círcol Cotonifici Badalona (54-82). Unes jornades després
els jugadors de Riera tornen a jugar a la seva pista i ho fan amb
l’objectiu de sumar un nou triomf
i en cas de guanyar, situar-se a només una victòria del líder Ripollet. Els vallesans, que encara no
han perdurt a domicili, confien a
mostrar la seva fortalesa per conquerir la pista del màxim rival esportiu que tenen ara mateix en la
competició, a més de l’Alpicat, que
els va guanyar i que és tercer a la

Esparreguera
homenatja Joan
Romeu i Jordi Morales
El municipi del Baix Llobregat on
Morales es va iniciar en el tennis taula i
on va viure durant molts anys, prepara
per demà una gran festa d’homenatge
al flamant campió del món paralímpic.
En l’acte també
es reconeixerà
la figura de Joan
Romeu, pels
més de 40 anys
de dedicació al
Club Esportiu
Tennis Taula
Esparreguera. Romeu va ser un dels
impulsors del club i va ser entrenanor
de Jordi Morales durant molts anys.
L’acte coincideix amb el 50è aniversari
del club, que actualment viu el millor
moment de la seva història H
BTT

La Scott Marathon
Cup arriba a Mediona
El RipolletAíbaba Restaurant es va imposar en el partit de la primera volta al BadalonèsFruits Secs Corbera (73-66)
classificació. Si els del Vallès Occidental són capaços d’imposar-se a
la pista del conjunt badaloní li
traurien un avantatge de tres victòries a més del basket-average.
Dos dels millors jugadors de la
lliga es veuran les cares demà. Pedro Cuesta, MVP de l’Allstar a
Manresa, continua demostrant al
Badalonès que té corda per estona.
Al Ripollet, Roger Vilanova, probablement el millor base de la

HOQUEI PATINS / COPA GENERALITAT

competició, sembla decidit a dirigir el seu equip cap a un nou ascens.
El partit el podreu veure en directe demà a la tarda (18.05h) a les
televisions locals i a la plataforma
XALA! Sense cap mena de dubte
és el gran duel de la jornada. Amb
la narració de Xavi Fernández,
amb Xavi Ballesteros als comentaris a peu de pista i l’anàlisi tècnica
de l’entrenador Lluís Pintor, l’es-
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pectacle dins i fora la pista està
més que garantit.
Estarà molt pendent d’aquest
duel l’Alpicat lleidatà, que només
té una victòria menys que l’equip
badaloní. Aquest cap de setmana,
els de la capital del Segrià reben la
UESC de Sant Cugat, cuer del grup
amb només quatre victòries, les
mateixes que tenen el Cantaires
de Tortosa, el Círcol Cotonifici de
Badalona i el Bàsquet Molins H

HANDBOL / LLIGA CATALANA FEMENINA

Les Comes decideix el títol Objectiu: tornar a guanyar
El Complex Esportiu de les Comes
d’Igualada és la seu aquest cap de
setmana de la Copa Generalitat
masculina i femenina d’hoquei sobre patins que organitzen conjuntament
l’Igualada Femení i la Federació
Catalana de Patinatge. Amb el format de Final a
Quatre, a la competició hi participaran els dos primers classificats
de cada grup de la primera fase de
Nacional Catalana masculina i fe-

menina, que es creuaran a les semifinals dissabte, mentre que els
guanyadors jugaran les dues finals diumenge. Les semifinals es
podran
seguir
per ‘streaming’ a
través de la plataforma
XALA!
Mentre que les
dues finals també
s’oferiran a les televisions locals.
Les
femenines
són Igualada-Palau B i Vilanova B-Manlleu B i les
masculines Caldes B-Piera i Sentmenat-Cerdanyola H

L’Handbol Banyoles i l’Avannubo
La Roca s’enfronten aquest diumenge (18.05h) en una nova jornada de la Lliga Catalana femenina
d’handbol que
serà televisada. A través de
les televisions
locals i de la
plataforma
XALA! es podrà seguir en
directe el duel
entre gironines i vallesanes. Un partit, a priori, amb color visitant perquè La
Roca és segon a la classificació, a

un punt del Granollers Atlètic, líder, mentre el conjunt banyolí és
penúltim després de sumar només
una victòria durant en el curs. En
la darrera jornada de la
competició
domèstica,
les empordaneses
van
caure derrotades a la pista del Perelló
per 27 a 22,
mentre que l’Avannubo La Roca
també va perdre contra l’Handbol
Gavà, que és cinquè, per 26 a 30 H

La prova es disputarà diumenge a la
localitat penedesenca i és la primera
de les cinc cites que formen la Scott
Marathon Cup. Es tracta d’un format
copa que es pot disputar en dues
modalitats
diferents,
XCM d’uns
gairebé 60
quilòmetres
i XCC
d’aproximad
ament 30
quilòmetres.
També hi haurà la categoria Open per
als que no vulguin competir. La prova,
que començarà a les 9.30h del matí, és
ideal per gaudir i descobrir nous
recorreguts de la zona de les serres de
Mediona, serra dels Esgavellats, serra
d’Orpinell i Sant Pere Sacarrera H
RUGBI

Sant Cugat i Castelldefels
busquen el play-off
Quan falten tan sols dues jornades per
finalitzar la fase regular de la Divisió
d’Honor Catalana Femenina, dos
equips, el Sant Cugat i el Castelldefels,
lluiten per la quarta plaça que dona
accés al play-off, que es jugarà a Can
Vinader, a Castelldefels i a La Foixarda
(Barcelona). Santboiana, GEiEG i BUC
ja tenen el bitllet H

