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XARXA
JORNADA ROLLER 
Esport contra la violència de gènere  
El Pavelló Olímpic de Vic acull demà la Jornada Roller per a 
l’eliminació de la violència envers les dones, iniciativa del CP 
Vic i la Federació Catalana de Patinatge. La jornada pretén 
prendre consciència en la lluita contra la violència de 
gènere i inclourà tornejos de base i exhibicions.

TENNIS 
 El tennis virtual arriba a la FCT  
Avui arrenca el Circuit eTennis, pioner a l’estat, i que comptarà amb quatre 
proves durant el curs, aquesta primera al Reial Club de Polo de Barcelona. 
Es tracta d’un nou projecte de la Federació Catalana. El Circuit comptarà 
amb reglament i rànquing propi i es jugarà sota la plataforma PlayStation 4 
amb el joc World Tennis Tour. 

▄  El Club Handbol Canovelles ha 
creat dos equips d’handbol adaptat, 
els Canovelles Special, en col·labo-
ració amb l’associació Demanoen-
mano. Una de les entrenadores, i ju-
gadora del sènior, Cynthia González, 
viu aquesta realitat de prop. El seu 
germà Albert en forma part. 
Competeixen en una lliga amb nou 
equips catalans més: les Franqueses, 

HANDBOL    ► CANOVELLES SPECIAL

Cerdanyola, Indizen Catalonia, Car-
dedeu, Calella, Granollers, Igualada, 
Sant Llorenç i Mataró. 
Demà, al partit de Lliga Catalana fe-
menina entre el Canovelles i el Palau-
tordera, que es podrà seguir a les te-
levisions locals i a XALA! (18h), l’Al-
bert mirarà atentament 
com juga la Cynthia des de les grades 
de Ca la Tona.

HOQUEI PATINS    ► NACIONAL CATALANA

ESPORT 
LOCAL 

ATLETISME      
L’ANELLA 
MEDITERRÀNIA, 
PROTAGONISTA 
DE LA MITJA 

El record dels Jocs 
del Mediterrani 
estarà ben 
present a la 27a 
edició de la Mitja 
Marató + 10K 
Ciutat de 
Tarragona, 
Memorial Marbel 
Negueruela. 
L’Anella 
Mediterrània serà 
punt de sortida i 
arribada dels dos 
recorreguts 
urbans, que 
compten amb 
2.200 inscrits.  

ESCALADA 
ESCALADA I 
ROSTIT A 
ULLDECONA 

L’Ermita de la 
Pietat 
d’Ulldecona serà 
l’escenari aquest 
diumenge de la IV 
Rustiescalada, 
organitzada per 
la UEC de Tortosa. 
La trobada 
s’iniciarà a les 
8.30h i 
s’acompanyarà 
d’un rostit 
posterior a la 
mateixa ermita. 

CICLISME 
CLOENDA DE 
L’OPEN BTT 
TOUR 

Sant Vicenç dels 
Horts clourà aquest 
diumenge l’Open 
BTT Tour amb la 
disputa de la sisena 
prova del circuit, 
que es va iniciar al 
març al Vendrell. El 
6è Open Sant 
Vicenç dels Horts 
compta amb tres 
recorreguts, de 21, 
36 i 50 km.

El germà gran, Jonathan, és una de 
les peces clau del grup, juntament 
amb un dels nouvinguts aquesta 
temporada, Alberto Bayod. 
Per part dels Maristes, l’equip de 
Lluís Garcia continua trobant a faltar 
el base Franc Garcia, lesionat. Amb 
tot, l’absència és menys rellevant 
gràcies a l’aportació d’homes com 
Quim Franch, Oriol Franch i Marc Her-
moso. 
El partit es disputarà en un escenari 
especial: el Pavelló Olímpic de Reus, 
de més capacitat que el Joan Sirolla. 
S’hi farà la presentació dels equips de 
la secció, en un any especial pel cen-
tenari del club reusenc. 
En aquest mateix grup 2 de Copa, el 
líder, el Ripollet-Aíbaba Restaurant 
(8-0), rebrà demà el Bàsquet Sitges, 

E
l 100 Anys Ploms Salle Reus 
vol acabar amb la malastru-
gança de les últimes jorna-

des, amb tres derrotes seguides, 
amb un triomf. L’equip ha patit le-
sions importants i encara no ha paït 
la baixa del nord-americà Everrett 
Pleasant, que ha marxat al Salou. La 
passada temporada els d’Oriol Po-
zo van disputar la final a quatre, però 
aquest curs no acaben d’aixecar el 
vol: són desens (3-5), a dues vic-
tòries de la quarta plaça, que marca 
l’accés als quarts de final. Reben el 
Maristes Ademar de Badalona, cin-
què (5-3) i que es planta al partit 
després de caure al duel badaloní 
davant el Badalonès-Fruits Secs 
Corbera. El partit es podrà seguir a La 
Xarxa, a les televisions locals i a XA-
LA! avui a les 18h. 
Els del Baix Camp encaren el duel 
amb les baixes per lesió de Sergi 
Domènech i Oriol Penas, però amb 
l’esperança en el retorn d’homes com 
Xavi Costa. També està recuperat 
Àlex Medina, després de la greu lesió 
de genoll que va patir el curs passat. 
De fet, diumenge passat, a la pista de 
l’lpicat, Medina va anotar sis triples. 

BÀSQUET    ► COPA CATALUNYA

Recuperar efectius per 
escalar posicions

CH Canovelles, handbol amb 
valors

▄  Quan queden quatre jornades 
per al final de la primera fase, els 
olotins volen seguir guanyant per 
disputar la segona fase optant a 
l’scens a l’OK Lliga Plata. 
L’equip groc rep demà el Ripollet, 
que amb 11 punts i situat en sisena 
posició encara pot fer el salt i colar-
se al grup capdavanter per evitar la 
fase de lluita per la permanència i el 

descens. El partit es podrà veure a 
La Xarxa, per les televisions locals i a 
XALA! (16h). 
Un altre dels partits estrella de la 
jornada serà el que posarà el li-
deratge d’aquest grup A en joc. 
S’enfronten el líder, el Sentmenat, 
amb el segon classificat, el Piera. 
Tots dos equips estan separats per 3 
punts. 

El CPH Olot vol estar entre 
els millors

sisè (4-4), mentre que el segon clas-
sificat, el Santa Coloma (6-2), ju-
garà com a local davant el Cantaires 
Tortosa, onzè. 
Al grup 1 el líder, Lluïsos de Gràcia, no 
afluixa (8-0), i rep diumenge el Re-
canvis Gaudí Mollet B, sisè. El princi-
pal perseguidor dels graciencs, el 
Lliçà d’Amunt (7-1), té avui una com-
plicada visita a la pista del Sol Gi-
ronès Bisbal Bàsquet, cinquè. 
A Copa Femenina, l’onzena jornada 
té l’accent posat en l’nfrontament 
entre l’EKKE Lleida (6-3) i les líders 
del Basket Almeda (10-0). Les de 
Cornellà saben que el conjunt llei-
datà va guanyar l’Unilever Vilade-
cans, segon i que és un equip difícil 
de batre. La quarta plaça, l’última 
d’accés a la final a quatre, es presen-
ta més oberta que mai, amb l’empat 
entre el Camping Bianya Roser i el 
Mataró-Construtoni Ponce 
(6-4), que s’enfronten a l’Estació del 
Nord. 
que mai, amb l’empat entre el Cam-
ping Bianya Roser i el Mataró-Cons-
trutoni Ponce 
(6-4), que s’enfronten a l’Estació del 
Nord. 

Reus Ploms i 
Maristes Ademar 
busquen una 
victòria per 
tornar a 
somriure

El 100 Anys Ploms Salle Reus celebrarà el centenari al Pavelló Olímpic //FCBQ


