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El Sant Cugat buscarà sorprendre la Santboiana

El Pardinyes
busca la novena

Cugat.cat /L’equip santcugatenc
viurà aquest cap de setmana un
capítol històric: jugarà les semifinals d’ascens a la Divisió d’Honor
femenina davant la Unió Esportiva Santboiana. Tot i la dificultat
del repte, les d’Albert Casorrán
lluitaran per accedir a la final i pujar a la màxima categoria estatal,
un fet que es preveu complicat tenint en compte que les santcugatenques han finalitzat quartes la
lliga regular i les de Sant Boi, primeres. A més, les altres semifinalistes, les gironines del GEiEG i
les barcelonines del BUC, son les
vigents finalistes de la competició.
La Santboiana, com a guanyadora de la fase regular, és el màxim favorit a l’ascens i ho demostra amb una plantilla amb
diferents jugadores internacionals en el seu equip. Les blau-i-negres no han pogut superar les del
Baix Llobregat en els dos enfrontaments de lliga regular. Ara la cita és diferent, però Caso és conscient del potencial de les rivals i vol
un partit ajustat en els darrers minuts per tenir opcions de guanyar,
i per poder afrontar el matx amb
més garanties, el tècnic espera recuperar algunes de les jugadores
que han estat baixa en els darrers
compromisos.
Aquesta semifinal li arriba al
Club Rugby Sant Cugat com a
fruit de l’aposta per a la base, amb
una gran tasca iniciada fa temporades i que s’ha projectat en el primer equip masculí primer i ara,
l’entitat vallesana ha apuntalat

Cap de setmana amb protagonisme
de la Lliga Catalana Femenina a La
Xarxa amb el partit entre el Novadmin
Lleida Pardinyes i el Sant Vicenç dels
Horts Bar Mi
Casa, que es
podrà seguir a
les televisions
locals i a XALA!
diumenge a les
18h. Les
lleidatanes
porten una ratxa de vuit victòries que
les han situat al liderat, mentre que les
del Baix Llobregat són desenes. En
‘streaming’ també es podran seguir els
partits CH Canovelles, setè, davant el
KH7 Granollers Atlètic, tercer, i el que
enfrontarà a l’AEH Les Franqueses,
penúltim, amb l’HC Perelló, novè H
ATLETISME

Les actuals campiones de la Divisió d’Honor Catalana, les gironines del GEiEG, miraran de revalidar el títol
també la seva branca femenina.
Les semifinals de la Divisió
d’Honor Catalana femenina que ja
han quedat definides, després que
el Sant Cugat es convertís en el
quart equip classificat per als
play-offs i esvaís l’únic dubte que
calia aclarir en la darrera jornada,
per definir els encreuaments.
No va haver-hi sorpreses i els
tres conjunts capdavanters van
guanyar els seus enfrontaments
per deixar la classificació tal com

BÀSQUET / COPA CATALUNYA

estava. D’aquesta manera, la Santboiana va proclamar-se campió de
la lliga regular en acabar líder
amb 55 punts, el BUC ha finalitzat
segon amb 54 i el GEiEG tercer
amb 53. El Sant Cugat va perdre a
la Foixarda, però va poder mantenir la quarta plaça que permet que
es coli entre els millors i jugar
aquestes semifinals.
D’aquesta manera, les semifinals de dissabte que ve al Camp
Municipal de Can Vinader de Cas-
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telldefels enfrontaran la UE Santboiana amb el CR Sant Cugat i el
Barcelona Universitari Club
(BUC) amb el GEiEG de Girona,
precisament els dos finalistes de
l’edició anterior, que va acabar
amb victòria per a les gironines.
La primera es jugarà a les 11h i la
segona a les 13h i es podran veure
en directe per les televisions locals i a XALA! L’espectacle del millor rugbi català, en directe a La
Xarxa! H
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Dinàmiques creuades a Cerdanyola El líder visita Reus
Mataró Audiovisual / Amb ganes de
tornar al camí de la victòria viatja
el Grupo Marthe Mataró a Cerdanyola del Vallès.
El conjunt unionista fa 3 jornades que no guanya, mentre que
el Cerdanyola Al
Dia va trencar la
seva mala ratxa
la setmana passada a la pista del
Mollet B. Els vallesans són al bell
mig de la classificació (8-8) i el Mataró és a la part baixa (6-10). En
aquest grup 1 de Copa, es podrà

veure demà a les 18h, per les televisions locals i a XALA! el partidàs
entre el CEB Girona, quart (12-4), i
el líder, el Lliçà
d’Amunt (13-3),
mentre que en
‘streaming’, es
podran seguir simultàniament
els partits Sol Gironès Bisbal Bàsquet,
cinquè
(10-6), i el CB Granollers,
novè
(7-9), i el de Copa
Femenina entre l’Unilever Viladecans, tercer (15-3), i l’EKKE Lleida, quart (13-5) H

Canal Reus TV / El partit que enfrontarà aquest diumenge el Club Natació Reus Ploms i el Capellades
HC a partir de
les 16h, posarà a
prova el líder de
la segona volta
al Pavelló Joan
Sirolla. Un duel
vital per als plomistes que buscaran els tres
punts per allunyar-se del pou
de la classificació. Els locals són ara mateix penúltims amb 12 punts mentre que
els de l’Anoia regnen a la taula

amb 25. La victòria en terres reusenques és clau també per als
groc-i-negres que lluiten cada jornada per deixar
enrere el seu actual perseguidor, el CP Manlleu. El matx es
podrà seguir en
directe per les
televisions locals i a XALA!,
simultàniament
amb els partits
HC Sentmenat HC Sant Just i el de categoria femenina entre l’HC Sferic de Terrassa i el CH Mataró H

Kiptum torna
a Granollers
Diumenge arriba una nova edició de la
Mitja Marató Internacional de
Granollers, les Franqueses i la Garriga.
Una cursa que forma part de la
Challenge de Mitges Maratons Gran
Premi
Diputació de
Barcelona.
En aquesta
33a edicició,
l’atleta
kenyà
Abraham
Kiptum,
actual rècord del món de mitja
marató, tornarà a participar-hi. Un
dels actes més especials de la prèvia ha
estat una ‘masterclass’ teoricopràctica
amb el medallista mundial Reyes
Estévez, l’atleta de Cornellà de
Llobregat H
MÚIXING

Port Ainé proclama
els campions
S’acaba la primera edició de l’Snow
Race by Gos Àrtic, la nova cursa de
múixing al Pirineu català a la zona de
l’SkiPallars-Port Ainé, on avui es fa la
darrera etapa després de celebrar a
Baqueira-Beret les tres primeres.
Catorze múixers de tot l’Estat, amb els
catalans com a delegació més
nombrosa, hi han participat H

