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XARXA
PATINATGE ARTÍSTIC 
Estrelles mundials a Fontajau  
Avui és el gran dia, arriba a Girona la 2a edició del Catalunya 
Stars, l’espectacle més impactant del patinatge català. El 
podreu seguir a La Xarxa de 18h a 21h, a les televisions locals i 
a XALA! Hi seran estrelles mundials com el CPA Olot, el CPA 
Girona, Pere Marsinyach o Mònica Gimeno, entre d’altres.

NATACIÓ 
El Circuit Català, al Bages 
La segona parada del Circuit Català de Trofeus de Natació Gran 
Premi Diputació de Barcelona arriba al Bages. Demà, al CN Minorisa 
de Manresa es nedarà l’edició 62 del Trofeu Fèlix Serra Santamans. 
A l’estrena del Circuit, Catalina Corró i Albert Escrits van proclamar-
se campions del Trofeu Alejandro López a les instal•lacions del  
CN Sant Andreu.

▄  El partit entre el BM. La Roca 
i el KH-7 Granollers és una cita im-
perdible per als amants de 
l’handbol. Els roquerols són tercers 
a només 1 punt del líder, l’Esplu-
gues, mentre que els granollerins 
van escalant posicions, ja que no-
més han pogut jugar 3 dels 6 partits 
per compromisos internacionals 
del jugador Pau Ferré. 

HANDBOL    ► PRIMERA ESTATAL

L’equip d’Hector del Pino acumula 4 
jornades sense perdre, amb 3 vic-
tòries i 1 empat des d’un projecte 
marcat per la continuïtat i la promo-
ció dels talents de la casa. Mentre 
que els de Sergio Pozo encara estan 
en fase d’acoblament després de 
renovar gran part de la plantilla. 
El derbi es veurà a les televisions lo-
cals i a XALA! diumenge a les 18h. 

HOQUEI PATINS    ► NACIONAL CATALANA

ALTRES 
ESPORTS

TENNIS TAULA 
BÀSCARA, 
L’EPICENTRE 

Més de 500 
jugadors i 
jugadores, des de 
benjamins fins a 
veterans, 
competeixen al 
Torneig Zonal. Els 
participants 
arriben des de 
Catalunya, Illes 
Balears, Aragó i 
Navarra. Els 9 
primers de cada 
categoria obtenen 
el bitllet per al 
proper torneig 
estatal de 
Valladolid. 

TAEKWONDO 
CAMPIONATS DE 
CATALUNYA 

Els millors 
lluitadors del país 
se citen demà a 
Barcelona en els 
Campionats 
Absoluts. Tant en 
categoria 
masculina com 
femenina, les 
modalitats en joc 
són: mosca i 
minimosca, gall, 
ploma, lleuger, 
superlleuger, mig i 
pesat. 

CICLISME BTT 
ESPORT I 
NATURA 

La Romànic Bike 
Extrem és una 
marxa de 
muntanya amb 
dos recorreguts, un 
de 31 km i l’altre de 
50 km, que 
transcorren per la 
comarca de la 
Garrotxa, 
concretament pel 
terme municipal 
de la Vall de 
Bianya, amb 
epicentre a 
Hostalnou de 
Bianya

(2-3). També hi haurà un duel clau 
a la part baixa amb l’enfrontament 
entre el Vedruna gracienc, que enca-
ra no ha guanyat, i l’Outletmo-
to.com Grup Barna (1-4). 
Al grup 2, liderat per l’invicte Ripo-
llet, es viurà un partidàs amb majús-
cules, que enfrontarà els vallesans 
diumenge al Círcol Cotonifici de Ba-
dalona, tercer (3-2). En una jornada 
en què el segon, el Maristes Ademar 
(4-1) jugarà a la pista de l’Alpicat, 
mentre que el Bàsquet Molins mi-
rarà d’aconseguir la primera victòria 
rebent el Bàsquet Pia de Sabadell 
(2-3). 
El partit de La Xarxa serà el que po-
sarà a prova el Granollers (2-3) i el 

A
 Copa Catalunya Femenina, 
el Basket Almeda arrasa, ha 
guanyat els set partits ju-

gats amb solvència. En tots, excep-
te en el que les va enfrontar al TGN 
Bàsquet (66 – 62) s’ha imposat per 
més de 12 punts i ha marcat una 
mitjana de +17 punts davant els seus 
rivals. Les del Baix Llobregat s’en-
frontaran demà com a locals al 
Draft Gramenet, desè (3-3). Segon 
classificat s’ha col•locat l’Unilever 
Viladecans (6-1) després de 
guanyar dimecres passat l’Outlet-
moto.com Grup Barna (62-37) en 
partit pendent de la setena jor-
nada. 
Pel que fa a la Copa Catalunya Mas-
culina, la competició arriba a la 6a 
jornada amb tres equips invictes: el 
Lluïsos de Gràcia i el Lliçà d’Amunt al 
grup 1 i el Ripollet-Aíbaba Restau-
rant al 2. 
El líder, el Lluïsos de Gràcia, rebrà 
demà el Ciutat Vella, cinquè (3-2), 
en el derbi barceloní, mentre que el 
Lliça d’Amunt juga avui com a local 
davant del Cerdanyola Al Dia, vuitè 

BÀSQUET    ► COPA CATALUNYA

El Basket Almeda busca 
la vuitena victòria

Derbi a la Roca del Vallès

▄  El Juneda-Lleida arriba a la 8a 
jornada en caiguda lliure després 
d’encadenar 4 derrotes consecuti-
ves. Els lleidatans han de reaccionar 
davant d’un dels equips més en for-
ma del grup, l’Olot. 
Els garrotxins, segons del grup A, a 1 
punt del líder, el Sentmenat, no per-
den des de la primera jornada i acu-
mulen 2 empats i 4 victòries. La pro-

pera setmana s’enfrontaran al con-
junt vallesà en una lluita directa pel 
lideratge. 
El partit de demà entre el Juneda-
Lleida i l’Olot el podreu seguir a les 
televisions locals i a XALA! (16h). 
A l’altre grup, el Cerdanyola, l’equip 
menys golejat de la categoria, se-
gueix primer, però l’empaita de ben a 
prop el Manlleu B. 

El Juneda-Lleida, a aturar la caiguda
Camping Bianya Roser (3-2) del 
Grup 1 de Copa Masculina. L’enfron-
tament el podreu veure a les televi-
sions locals i a XALA! aquesta tarda 
a les 18h. Els vallesans, onzens, ga-
ranteixen espectacle, ja que són 
l’equip més anotador del grup i el 
que més encaixa de la categoria. 
Davant es trobaran un Roser que és 
tercer a la taula classificatòria. 
El jugador del Granollers Lamine 
Diop segueix destacant a l’equip de 
Ricard Ventura juntament amb 
els germans Ricardo i Gonzalo 
Baltà, així com Carles Homs. Els 
vallesans afronten dues setmanes 
clau davant de la seva afició, amb 
els partits com a locals, avui davant 
el Roser i el següent cap de set-
mana rebent el líder. 
El Roser, conjunt dirigit per Juan He-
reza, afronta amb il•lusió el retorn a 
la Copa Masculina. Un any després 
del seu pas per lliga EBA, els vermell-
i-negres mantenen el bloc liderat 
per Xavi Assalit, Joan Gavaldà 
(dubte), Albert Sulleva, Dani 
Roure i Sergi Tubert. 

El Basket Almeda 
de Cornellà 
domina amb   
mà  de ferro  
la Copa Catalunya 
Femenina

El Baket Almeda en la Final a 4 de la passada temporada davant el Boet Mataró // FCBQ


