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La reacció passa per Canovelles  
El Canovelles i el Parets, que encadenen tres derrotes, 
s’enfronten en partit de la Lliga Catalana Masculina demà a 
les 18h. Un enfrontament que es podrà seguir a les televisions 
locals i a XALA! simultàniament amb el Terrassa - Cambrils, i 
el de categoria femenina entre Perelló i Ascó.

ATLETISME 
La multitudinària Unirun fa córrer els universitaris  
Les 12 universitats catalanes participen en la prova atlètica que es farà 
demà al Parc del Fòrum de Barcelona. La distància de la cursa, 6.779 
metres, agafa com a referent la clàssica Regata Cambridge-Oxford 
britànica. L’any passat, en la quarta edició, hi van participar més de 4.000 
persones vinculades al món universitari.

▄   El primer equip de Tresina 
Sport torna avui a la graella de sorti-
da de la Copa Catalana de Resistèn-
cia Off-Road per defensar el liderat-
ge que va aconseguir en la primera 
prova de la competició celebrada a 
Mollerussa. Els pilots de Sant Esteve 
Sesrovires participaran a Lleida amb 
Jordi i David Boltà al volant del Peu-
geot 205 del Tresina Sport 1 (foto), 

MOTOR     ► COPA CATALANA RESISTÈNCIA

Ivan i Xavier Margarit amb un Ci-
troën Saxo (Tresina Sport 3) i Lluís 
Solà sènior i Lluís Solà júnior amb un 
Peugeot 106 (Tresina Sport 4). 
Aquest darrer equip debuta en 
aquesta cursa. En canvi, no hi podrà 
participar el Tresina Sport 2, amb Vi-
cente de la Torre i Joan Soldevila, 
que van ser campions de Catalunya 
el 2018.

ESQUÍ DE MUNTANYA    ► CAMPIONAT DE CATALUNYA

MÉS 
ESPORT

PENÚLTIMA 
JORNADA DE 
NACIONAL 
CATALANA 
HOQUEI PATINS 

El GEiEG rep l’Olot 
en un partit que es 
podrà seguir a les 
televisions locals i 
a XALA! demà a les 
16h, i alhora per 
‘streaming’ es 
podran veure els 
partits entre el 
Cerdanyola i el 
Sentmenat, i en 
categoria 
femenina el Bigues 
i Riells B – Sant 
Cugat. 

RES ÉS 
IMPOSSIBLE 
HOQUEI GEL 

El CG Puigcerdà 
enceta demà a 
Sant Sebastià la 
sèrie final per al 
títol de lliga a la 
pista del gran 
favorit, el Txuri 
Urdin, campió de la 
fase regular que 
compta amb 8 
jugadors 
professionals. Els 
de Salva Barnola 
opten al títol 4 
anys després. 

EN LES  
MILLORS MANS  
TENNIS 

El concurs públic de 
gestió del Centre 
Municipal de 
Tennis Vall 
d’Hebron de 
Barcelona recaurà, 
a partir de l’1 
d’abril, de manera 
conjunta en la 
Federació Catalana 
de Tennis i la Unió 
de Federacions 
Esportives de 
Catalunya.

que havia fitxat un tècnic de re-
ferència com Cesc Senpau, anés a 
remolc des de la primera jornada 
amb un balanç d’1-7 que el va si-
tuar a la cua de la Copa Catalunya, 
sobretot perquè la plantilla es va 
haver de reconstruir amb joves i 
sense experiència. Però amb feina 
han crescut i arriben a la cita amb 
dues victòries seguides, havent re-
cuperat Willy Pedreny que està 
formant un tàndem espectacular 
amb Jordi de Ugarte. 
En dinàmica negativa arriba el seu 
rival, el Círcol, que ha punxat en 8 
dels últims 9 partits. Els badalo-
nins, que a la primera volta van su-
perar el Molins 75-63 al pavelló de 
La Plana, necessiten recuperar 
sensacions. El conjunt d’un altre 

E
l pavelló de Molins de Rei 
viurà avui a les 18h un en-
frontament de màximes 

urgències a la Copa Catalunya en-
tre dos equips que estan flirtejant 
perillosament amb el descens. El 
duel entre el Molins, que porta un 
balanç de 6-11, i el Círcol, que suma 
un 5-12, es podrà veure a les televi-
sions locals i a XALA! Els dos 
equips arriben en dinàmiques opo-
sades i jugant-se un partit a vida o 
mort per evitar enfonsar-se al pou 
del grup. 
 
El Molins ha aconseguit redreçar 
un inici turbulent amb el cop moral 
i esportiu que va suposar la pèrdua 
en 25 dies de pràcticament el seu 
cinc inicial: Lluís Tintorer, Fèlix Ló-
pez, Willy Pedreny i Marc Sunyer. A 
més, van incorporar com a referent 
Arnau Triginer, jove de Molins i for-
mat al bàsquet base del Barça, 
però que només ha pogut jugar 35 
minuts per uns problemes al ge-
noll que l’obligaran a passar pel 
quiròfan. Això va fer que el Molins, 

BÀSQUET     ► COPA CATALUNYA

Fugir del pou passa 
per una victòria

El Tresina Sport 1  
defensa el liderat a Lleida

▄  El Campionat de Catalunya in-
dividual d’esquí de muntanya que 
acull aquest diumenge Vall de Núria 
servirà per coronar els nous esportis-
tes campions d’aquesta disciplina 
en l’àmbit català. Serà en el marc de 
la 19a edició de la Pocatraça, cursa 
organitzada des del CE Olot. Les 
condicions de neu han obligat a can-
viar el recorregut de la prova, tal com 

va disputar-se l’any passat per la zo-
na del Puigmal. Albert Rubirola, di-
rector de cursa, explica que “vam 
veure que faltava neu en aquesta 
zona, però n’hi ha molta per Carançà 
i la coma de Noucreus possibilita pu-
jar-hi bé”. Els darrers guanyadors i 
actuals campions catalans indivi-
duals d’esquí de muntanya són 
Clàudia Galícia i Joan Reyné.

La Pocatraça 
coronarà els millors

històric de les banquetes com Juli 
Jiménez va perdre puntals clau del 
curs passat com Cesc Gotzens i 
amb una plantilla de la casa li està 
pesant la responsabilitat i el nivell 
de la competició. El Círcol necessi-
ta la millor versió del seu All-Star 
Marc Jérez, que des de Nadal no 
està al seu nivell, mentre que Miki 
Cànovas, Gaby Sarasola o Àlex 
Rodríguez estan sent els més regu-
lars. Els badalonins han deixat es-
capar partits clau a casa per la per-
manència. Mentre que el seu veí, 
el Badalonès Fruits Secs Corbera, 
s’estrena al liderat. És l’altra cara 
del bàsquet de Copa a la ciutat. 
Els de Xavi Riera venen de guanyar 
el Sant Cugat i aprofitar l’ensope-
gada del Ripollet Aíbaba a la pista 
del Castellar per enfilar-se al pri-
mer lloc del grup 2. Demà el Bada-
lonès defensarà el liderat a la pis-
ta de l’AESE, novè (7-10), en un 
partit que es podrà seguir a XALA! 
simultàniament amb el partit en-
tre el Sitges, 6è (9-8), i el Caste-
llar, 8è (8-9). 

Molins i Círcol 
necessiten una 
victòria per no 
acabar patint per 
la permanència

El Círcol Cotonifici, a La Plana, buscarà avui un triomf balsàmic a la pista del Molins//LAIA MARTÍNEZ


