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La UESC confia en el relleu
a la banqueta per refer-se
n Cugat.cat / La Unió Esportiva Sant
Cugat estrena tècnic aquesta jornada davant el Maristes Ademar. Els
santcugatencs s’agafen al nou responsable de l’equip, Marc Solanes,
com a revulsiu per desfer una dolorosa dinàmica que l’ha dut a caure
en vuit dels últims nou compromisos. Els vermell-i-negres han viscut
unes setmanes convulses, després
que Dani José, director tècnic de
l’entitat i fins fa pocs dies també entrenador, fes un pas al costat en les
seves funcions al primer equip. La
UESC té la necessitat de sumar al
més aviat possible triomfs que
l’allunyin del penúltim lloc, on es
troba ara compartint balanç amb el
cuer i l’antepenúltim, el Bàsquet
Molins i el Cantaires de Tortosa.
Només quatre victòries en 15 jornades, cinc menys que el seu rival
d’aquest dissabte, el Maristes Ademar que és cinquè i que té a un partit
la zona de play-off. Els badalonins
han vençut en quatre dels últims
cinc partits, el darrer davant un rival directe, el Sitges, per posar terra
per mig amb la zona central i mirar
ja cap a les quatre primeres places,
les que donen dret a la fase d’ascens
a la Lliga EBA. Aquest serà un dels
partits que es podrà seguir demà a
través de XALA! (18h).
La Xarxa també posarà el focus al
Pavelló Poliesportiu Pins Vens de

Olot i Girona,
favorits al títol
Aquest cap de setmana se celebren els
Campionats de Catalunya de Grups de
Xou i Quartets al Pavelló Municipal
Olímpic de Reus. Una competició que
promet ser molt
emocionant, ja
que en Grups
Grans, el CPA
Girona hi arriba
just després
d’imposar-se al
totpoderós CPA
Olot en el territorial celebrat fa tres
setmanes. La competició es podrà seguir
tot el cap de setmana a les televisions
locals i a XALA! Demà a les 17h es podran
veure els Quartets, una hora més tard
arribaran els Xous Grans. Diumenge a les
16h, torn dels Xous Petits i a les 19h, els
patinadors Júniors entraran en escena H
RUGBI

El base de la UESC, Pau Truñó, ha de ser un dels arguments per redreçar el vol
Sitges, des d’on es podrà veure, a les
televisions locals i a XALA!, el partit entre el Bàsquet Sitges (7-8) i el
Badalonès-Fruits Secs Corbera
(12-3). Els sitgetans d’Edu Piñero,
setens, encara veuen opcions d’estar entre els millors, mentre que els
badalonins, entrenats per Xavi Riera, arriben a la cita amb la moral
ben alta després de guanyar el líder
Ripollet-Aíbaba el passat cap de setmana i consolidar-se en segon lloc a
la taula a només una victòria dels ri-
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polletencs.
A XALA! també s’emetran demà
en directe (18h) dos partits més de la
Copa Catalunya Masculina: el ja esmentat des de Sant Cugat del Vallès
entre la UESC i els Maristes Ademar, i de l’altre grup, el partidàs entre el Lliçà d’Amunt, líder (13-2), i el
Camping Bianya Roser, tercer
(11-4). Els locals s’han refet de la derrota de fa tres jornades i sumen dos
triomfs seguits, mentre que els barcelonins es planten a la setzena jor-
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nada amb cinc triomfs consecutius.
A Copa Catalunya Femenina, el
Basket Almeda (16-1) ja nota l’alè
dels perseguidors, el CityLift GEiEG UniGirona (14-3) i l’Unilever Viladecans (14-3). Les d’Eloy Acedo,
que jugaran diumenge davant
l’Yvette Pons-Igualada, ja sabran
què han fet dissabte els rivals directes. Les gironines hauran jugat a la
pista de l’Outletmoto.com Grup
Barna, mentre que les de Joan Carles Diez, a la del CEJ L’Hospitalet H
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La igualtat està assegurada Deixar de mirar cap avall
RTV Cardedeu / Després de perdre a la pista del KH-7 BM Granollers per 33 a 27 gols, el Sènior Masculí
del
CH
Cardedeu té la
mirada posada
en el partit de
diumenge. Els de
Luis Canalejas
rebran el CH Terrassa, un rival directe amb qui estan
empatats
amb 13 punts a la
classificació. L’equip visitant, liderat per Jairo Gómez, actualment segon màxim golejador de la

lliga amb 114 gols, visita un Cardedeu que en les dues últimes jornades a casa ha sumat 4 punts. Els locals hauran de
fer-se forts en la
línia defensiva
per aturar els terrassencs. Aquest
partit es podrà
veure a les televisions locals i a
XALA!, diumenge a les 18h, juntament amb els
enfrontaments entre el Bordils B i
el Granollers C i el Canovelles –
Calella, tots dos per ‘streaming’ H

Ràdio Manlleu / El Manlleu B i el
CN Reus Ploms intentaran aquest
diumenge sumar tres punts que
els allunyin dels
play-off de descens.
L’equip
osonenc, format
per un combinat
jove, té a tocar la
disputa de les
eliminatòries de
repesca, una fita
també desitjada
pels reusencs,
que han debutat aquest curs a Nacional Catalana.
Les quatre victòries consecuti-

ves dels manlleuencs toparan amb
la millora com a visitant del Reus
Ploms, que va començar febrer sumant els primers punts fora
de casa amb una
victòria per 0 a 3
contra el Shum
Frit Ravich B.
Aquest partit es
podrà
seguir
diumenge a les
16h a les televisions locals i a
XALA!, plataforma que també
emetrà els duels Capellades-Ripollet i Vila-seca-Folgueroles H

Jornada decisiva
per a les semifinals
La Santboiana, el BUC, el GEiEG i el Sant
Cugat es veuran les cares al Municipal de
Can Vinader, a Castelldefels, en les
semifinals de la Divisió d’Honor Catalana
Femenina. El que encara no se saben són
els
encreuaments,
ja que
Santboiana
(50 punts),
BUC (49) i
GEiEG (48)
tenen opcions
d’acabar en primera posició.
La darrera jornada de la fase regular
ens porta aquest cap de setmana els
partits Santboiana-Poble Nou, BUC-Sant
Cugat i GEiEG-Gòtics, que determinaran
els emparellaments d’unes semifinals
que es podran seguir per les televisions
locals i a XALA! el dissabte 23 de febrer H
NATACIÓ

Natació adaptada
a Terrassa
Demà dissabte a la tarda se celebren a les
instal∙lacions del Club Natació Terrassa
els Campionats de Catalunya ONatació
adaptada a TerrassaPEN d’Hivern de
natació adaptada, tant per equips com
individuals. Ho organitza la Federació
Catalana d’Esports per a Cecs, en
col∙laboració amb la resta de federacions
implicades en l’esport adaptat català H

