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La Nacional Catalana entra en la fase decisiva

Activitat als Campionats de Catalunya Universitaris

El Manlleu B i el CN Reus Ploms juguen demà a la ciutat
osonenca amb l’objectiu d’allunyar-se del descens en un partit
que es podrà seguir diumenge a les 16h a les televisions locals i a
XALA!, on també s’emetran els duels entre el Capellades i el
Ripollet i el Vila-seca - Folgueroles.

Avui i demà es fan competicions individuals d’esquí alpí a Port Ainé i la de
natació a les instal·lacions del CN Minorisa de Manresa. Ja la propera
setmana, dimarts serà el torn pel golf, a Sant Andreu de Llavaneres i en
esports d’equip es jugaran les semifinals de bàsquet femení i masculí. El
proper dimecres, arribaran les semifinals de futbol 11 masculí i 7 femení.

► CAMPIONATS DE CATALUNYA

Espectacle a Reus
abans del Mundial
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La Lliga Catalana
Masculina es
veurà a les
televisions locals i
a XALA! demà a
les 18h. El
Cardedeu rebrà un
rival directe a
mitja taula, el
Terrassa. El
Bordils B al
Granollers C, 4art
contra 12è i el
Canovelles, 6è,
rebrà el Calella,
2on, empatat a
punts amb el líder
Banyoles.
ESGRIMA
COPA DEL MÓN
D’ESGRIMA A
SABADELL
El juvenil del Reus Deportiu va guanyar el Campionat de Catalunya l’any 2018 // POL BENACH REUS DEPORTIU

M

és de 700 esportistes de
totes les modalitats de patinatge artístic, Quartets,
Grups Júniors, Grups Petits i Grups
Grans, se citen aquest cap de setmana a Reus, al Pavelló Olímpic. Avui i
demà l’equipament serà l’escenari
del Campionat de Catalunya de
Grups Xou i Quartets, el darrer esglaó
abans del campionat estatal que
dóna pas al World Roller Games
2019, el mundial de la disciplina.
La lluita aferrissada per emportar-se el títol en la modalitat estrella, el Grup Xou Gran, compta amb la
participació del vigent campió mundial, el CPA Olot i el CPA Girona, actual subcampió internacional. D’altra banda cal destacar també el paper dels amfitrions, el Reus Deportiu,
quarts del món i tercers de Catalunya el passat 2018.
L’equip roig-i-negre és conscient que
actuar a casa implica una dosi extra
de motivació i que, per tot plegat,
se’ls considera ferms candidats al títol. “Volem arribar el més amunt

possible i fer-ho davant la nostra afició”, comenta, Anna Seró, una de les
integrants de l’equip reusenc. “L’objectiu és tornar a ser el Reus que va
proclamar-se campió del món l’any
2012, gràcies a una coreografia potent com la que tenim enguany”.
De fet, el conjunt Júnior de la capital
del Baix Camp, vigent campió del
món, és el principal favorit per endur-se el campionat català d’aquest
cap de setmana en la seva modalitat i revalidar l’aconseguit l’any passat (foto). En els Grups Petits es preveu una intensa rivalitat entre el CP
l’Aldea i el PA Maçanet, plata i bronze a La Vendée 2018, mentre que en
Quartets destaca la participació del
CP Bescanó i l’AP Lliçà de Vall.

El duel entre
l’Olot i el Girona
serà un dels grans
atractius en
Grups Grans

Un espectacle que es podrà seguir
per televisió amb la transmissió de
La Xarxa. Aquesta tarda, a les 17h
serà el torn dels Quartets, que donarà el tret de sortida al campionat de patinatge. A les 18h serà el
torn dels Xous Grans que es podrà
seguir per les televisions locals i en
‘streaming’ per la plataforma XALA!, que també oferirà en exclusiva
els quartets.
Demà a les 16h, serà el torn dels Xous
Petits, que es podrà veure per les televisions locals i XALA! I a les 19h, els
Júnior que es podran veure només a
través de XALA!
Els conjunts catalans tenen enguany una pressió afegida: el campionat
mundial d’aquest 2019, els Word Roller Games 2019, que es disputaran
a Barcelona. Un esdeveniment que
aplegarà més de 4.000 atletes de
115 països diferents, i on del 4 al 14 de
juliol, l’elit de modalitats com l’alpí,
el freestyle, l’hoquei patins i també
el patinatge artístic lluitaran per proclamar-se campions mundials.

La localitat
vallesana agafa el
relleu de Terrassa i
acull una
competició amb
els millors tiradors
en la modalitat de
floret masculí
júnior, tant en
individual com per
equips. Hi
participaran 120
joves de 24 països
d’arreu del món.
GOS ÀRTIC
RECUPERAR
L’ESPERIT DE
LA PIRENA

Demà comença al
Pirineu de Lleida
la primera edició
de la Snow Race
by Gos Àrtic en
que hi
participaran 14
múixers. S’hi faran
6 etapes en 5 dies,
entre l’estació
aranesa de
Baqueira Beret i
la pallaresa de
Port Ainé.

BÀSQUET

► COPA CATALUNYA

El CB Sitges vol seguir
fort al Pins Vens
▄ La fortalesa del CB Sitges a la
seva pista, posarà a prova l’espectacular moment de forma del Badalonès – Fruits Secs Corbera, que
encadena 9 victòries seguides i que
va tenir el seu punt àlgid el passat
cap de setmana, quan va vèncer
amb contundència el líder d’aquest
grup 2, el CB Ripollet (102-81). Els
sitgetans ja ha demostrat que a

VELA

casa són un equip fiable, 6 de les 7
victòries que acumulen les han
aconseguit a casa.
El partit entre badalonins i sitgetans es podrà veure avui a les 18h a
la pista garrafenca, per les televisions locals i a XALA! Simultàniament per ‘streaming’ es veuran els
partits UESC – Maristes i Lliça
d’Amunt – Bianya.

► OPTIMIST TROPHY

Regata internacional
a la Costa Brava
▄ La badia de Palamós és fins
demà diumenge el punt d’atenció
de la vela infantil i juvenil a nivell
mundial. Un any més, i ja en són 30,
el Club Nàutic Costa Brava-Vela Palamós organitza la prestigiosa regata International Palamós Optimist
Trophy. La competició compta amb
una participació de 550 embarcacions arribades des de 30 països de 4

continents. És la segona prova d’Optimist més nombrosa del món, després de la del llac de Garda, a Itàlia.
La Palamós Optimist Trophy es desenvolupa en un únic camp de regates i al llarg del cap de setmana es
fan les finals, amb el letó Martin Atilla i la mallorquina i doble campiona
del món, Maria Perelló, com a grans
favorits a revalidar el triomf.

