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XARXA
RUGBI 
Les semifinals de la Divisió d’Honor  
Catalana Femenina, a La Xarxa 
El Camp Municipal de Can Vinader de Castelldefels acull avui els 
partits entre la Santboiana i el Sant Cugat, a les 11h, i a partir de les 13h, 
el BUC barceloní s’enfrontarà al GEiEG de Girona. Les dues semifinals 
es podran veure en directe per les televisions locals i a XALA!

ATLETISME 
Cartell de luxe a la Mitja de Granollers 
Demà arriba la 33a edició de la Mitja Marató Internacional de Granollers, 
les Franqueses i la Garriga, integrada en la Challenge de Mitges Maratons 
Gran Premi Diputació de Barcelona. Enguany, el kenyà Abraham Kiptum i 
la ugandesa Rebeca Chepteguei seran dos dels grans favorits. La Mitja es 
podrà seguir en ‘streaming’ a XALA! i a les televisions locals. 

▄  El Pavelló de Pardinyes viurà 
un duel entre equips en ratxa, el No-
vadmin Pardinyes i l’Handbol Sant 
Vicenç B – Bar Mi Casa. Després de 
vuit victòries consecutives, les lleida-
tanes són líders. Amb l’objectiu de 
disputar la fase d’ascens a la Divisió 
d’Honor Plata, Xavi Mena, recupera 
la pivot Paula Milagros. 
Al davant tindran un equip que està 

HANDBOL    ► LLIGA CATALANA FEMENINA

a la zona mitjana de la taula, 10è, 
però que sembla haver trobat ja cer-
ta regularitat. Les santvicentines, a 
més, arribaran reforçades amb juga-
dores del primer equip. Aquest partit 
es podrà seguir a les televisions lo-
cals i a XALA! demà a les 18h, simul-
tàniament amb els enfrontaments 
Canovelles - KH7 Granollers i Les 
Franqueses – Perelló. 

HOQUEI PATINS   ► NACIONAL CATALANA

 ESPORT 
LOCAL

RAQUETES DE NEU  
LA SELECCIÓ 
CATALANA,  
A ITÀLIA 
L’equip català 
participa demà a la 
CiaspDolomitica 
amb Marc Toda i 
Edu Hernández (AE 
Matxacuca) i Laia 
Andreu (UE Vic). El 
combinat, que va 
participar fa un 
mes a la cursa 
nocturna La 
Chasseralienne de 
Suïssa, té a 
l’agenda l’Artic 
Snowshoe Race de 
finals de març. 

 

 FEDERACIONS 
LA UFEC PLANTA 
CARA 

Les federacions 
catalanes 
presentaran 
al•legacions a 
l’avantprojecte de 
llei de l’esport 
aprovat pel Consell 
de Ministres 
espanyol. L’emissió 
de llicències o 
l’organització de 
competicions 
internacionals, 
entre els motius 
del recurs. 

 

BÀDMINTON 
FIGURES 
MUNDIALS A 
BARCELONA 

Jugadors referents 
del bàdminton 
mundial com 
Viktor Axelsen, Li 
Xuerui, Tontowi 
Ahmad o Christina 
Pedersen es poden 
veure aquests dies 
en el marc de 
l’HSBC BWF World 
Tour que s’acaba 
demà amb les 
finals a la Vall 
d’Hebron.

ser. La participació de l’interior ga-
rrotxí Ramon Espuña ha de ser avui 
important per tornar a agafar 
distància amb els perseguidors. Es-
puña té experiència a l’ACB amb el 
FC Barcelona i a LEB amb el CB 
L’Hospitalet i l’Akasvayu Vic. 
Una jornada llaminera en què els al-
tres aspirants al títol, Lluïsos de 
Gràcia (12-4) i Roser (12-4), tenen 
compromisos, en principi no tan exi-
gents, amb l’Horta (4-12) i el Ciutat 
Vella (7-9), respectivament. La jor-
nada promet emocions. 
Una de les revelacions de la tempo-
rada, el Sol Gironès Bisbal Bàsquet, 
cinquè (10-6), serà també protago-
nista a les retransmissions de La Xar-

L
’enfrontament d’alt voltatge 
entre el CEB Girona (12-4), 
quart a la taula, i el Lliçà 

d’Amunt (13-3), primer classificat, 
marcarà el pols d’una jornada que 
pot suposar un canvi de líder vuit 
jornades després. El partit més des-
tacat de la jornada, que obre la 
dissetena jornada al grup 1, es podrà 
seguir per les televisions locals i a XA-
LA! aquesta tarda a partir de les 18h. 
Invictes al Ramon Sitjà (7-0), els lo-
cals confien en l’aportació d’Isaac 
Valera, un dels jugadors clau en 
l’equip d’Albert Morejón. Arribat 
aquest curs al CEB, té experiència a 
Lliga EBA on la passada temporada 
va jugar amb el Bàsquet Girona. Que 
Valera està en forma, ho demostra el 
fet de ser un dels màxims anotadors 
en la darrera jornada amb 21 punts. 
Ell, juntament amb pare i fill Espino-
sa, lideren el conjunt gironí. 
Mentre que els de Romà Cutrina, 
arriben al partit amb dubtes després 
de perdre en la darrera jornada, a 
casa, davant el Camping Bianya Ro-

BÀSQUET    ► COPA CATALUNYA

Líder i aspirant se 
citen al Ramon Sitjà

El Pardinyes rep demà 
un Sant Vicenç reforçat

▄  Quan només falten tres jor-
nades per acabar la fase de grups, 
el Mataró femení té assegurada 
matemàticament la primera plaça, 
posició que li dona opcions de re-
pesca per ser a la fase d’ascens i, a 
més, ja sap que es trobarà amb el 
vuitè classificat de l’altre grup. 
Abans però, cal tancar la primera 
fase i demà visita l’Sferic Terrassa. 

Aquest serà un dels partits que es 
podran seguir per ‘streaming’ a la 
plataforma XALA! (16h), junta-
ment amb el del grup 1 de Nacional 
Catalana Masculina entre el Sent-
menat i el Sant Just. Mentre que 
també a les televisions locals, es 
podrà veure el partit entre el CN 
Reus Ploms i el Capellades, del grup 
2 masculí.

El Mataró, a seguir guanyant 
pensant en la repescaxa. Per ‘streaming’ a XALA! es podrà 

seguir també el partit que els en-
frontarà aquesta tarda (18h) al Gra-
nollers, novè (7-9). Els empordane-
sos han guanyat els quatre darrers 
partits jugats a casa, mentre que els 
vallesans venen de perdre a la seva 
pista, quan van trencar una dinàmi-
ca guanyadora de tres victòries. 
Al grup 2 de Copa, el partit de la jor-
nada és el que enfrontarà l’Alpicat, 
quart (11-5), amb el Santa Coloma, 
tercer amb el mateix balanç. 
A Copa Catalunya Femenina, un al-
tre partit clau en la configuració de la 
part alta de la classificació es podrà 
veure a XALA! aquesta tarda (18h). 
Serà el duel entre l’Unilever-Vilade-
cans i l’Ekke Lleida a l’Atrium. Les lo-
cals (15-3) són terceres a la taula, 
empatades amb el segon classi-
ficat, el CityLift GEiEG UniGirona, i a 
una victòria de les líders, ja no tan in-
tractables, del Basket Almeda. Men-
tre que les lleidatanes, quartes (13-
5), encadenen cinc victòries segui-
des i no volen aturar-se aquí.

El CEB Girona  
ho ha guanyat tot 
com a local i rep 
avui el líder  
Lliçà d’Amunt

Ramon Espuña s’aixeca per sobre de la defensa del Roser en la darrera jornada de Lliga //FCBQ


