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Ari Magrinyà, la base de l’equip mataroní, dirigint l’equip a l’ALLSTAR 2019  FOTO: M. A. CHAZO FCBQ

Mataró Audiovisual / El Constru-
toni Ponce Mataró (10-10), novè a la
classificació,  passa  per  un  mo-
ment clau. La ratxa irregular que 
travessa  l’equip  ha  fet  que  cada 
partit sigui decisiu. Més del que ja 
demana una categoria com la Copa
Catalunya on cada rival pot gua-
nyar qualsevol. Fa tot just una set-
mana que Àlex León va deixar la 
banqueta i el seu lloc l’ocupa Dani 
Perdiguero,  qui  ara  combinarà 
tasques de director tècnic i entre-
nador  de  primer  equip  femení. 
Just a l’inici, victòria a Terrassa. 
Però ara, en el seu debut a casa da-
vant la seva afició, l’espera un rep-
te d’altura. Arriba ni més ni menys
que el Basket Almeda (17-2), el se-
gon classificat actualment. Ho és 
perquè té pendent el partit de la jor-
nada  anterior  contra  el  Citylift 
GEiEG UniGirona, fet que va apro-
fitar l’Unilever Viladecans per em-
portar-se el liderat. Un Almeda que
només ha perdut dos partits dels 17
de lliga disputats, que segueix en 
estat de gràcia després de la gran 
temporada  anterior  i  que  és  un 
dels grans rivals a batre. Un duel 
exigent per a un Mataró que neces-
sita despertar de la manera que si-
gui. L’equip espera que ara, sota la 
batuta de Perdiguero, arribi el can-
vi de rumb necessari per poder as-

segurar  la permanència. Ara per 
ara l‘objectiu ha de passar, primer,
per mantenir-se a Copa, tot i que 
l’equip aspirava a cotes més altes.

Ari  Magrinyà  (foto)  es  postula
com  la  referent  groga,  amb  una 
mitjana  de  13  punts  per  partit, 

mentre que per part de  l’Almeda 
serà Lucía Pablos una de les juga-
dores més perilloses. Fa 12 punts 
de mitjana.

En aquesta jornada 21 de Copa
Catalunya Femenina, el partit UE 
Mataró – Almeda serà un dels pro-

tagonistes de les transmissions te-
levisives  de  La  Xarxa.  Es  podrà 
veure per les televisions locals i a 
XALA! demà a partir de les 18h, si-
multàniament amb els partits que 
via  ‘streaming’, en exclusiva a la 
plataforma XALA!, enfrontaran el 
líder provisional, l’Unilever Vila-
decans  (17-3)  amb  l’Snatt’s  Sant 
Adrià B (8-12), desè, i el TGN Bàs-
quet (7-13), tretzè, a l’Ivette Pons-
Igualada (10-10), vuitè.

A Copa Catalunya Masculina, al
grup 1, Lluïsos i Camping Bianya 
Roser comparteixen liderat (14-4). 
Els graciencs juguen a la pista del 
Ciutat Vella, mentre que el Roser 
rep el Granollers. Ben atents esta-
ran els altres ferms candidats al tí-
tol, ara relegats a la tercera i quar-
ta plaça, el CEB Girona i el Lliçà 
d’Amunt  que  amb  un  balanç  de 
13-5, estan esperant una ensopega-
da per tornar a manar. Al grup 2, el
Badalonès-Fruits Secs Corbera i el 
Ripollet-Aíbaba  Restaurant,  amb 
14-4 colideren la taula. Els badalo-
nins tenen un exigent test a casa 
davant  el  Santa  Coloma,  quart 
(12-6), mentre que els lliçanencs ju-
guen a la pista del cuer, el Círcol 
Cotonifici de Badalona (5-13). Juli 
Jiménez, fins ara tècnic dels bada-
lonins, va anunciar dimecres que 
deixava l’equip.

BÀSQUET / COPA CATALUNYA

La reacció del Mataró passa 
per frenar el potent Almeda

Televisió del Ripollès / Diumenge 
ja podria quedar sentenciada la lli-
ga de la màxima divisió d’hoquei 
gel  estatal. 
Aquest cap de set-
mana es disputen 
el  tercer  i  quart 
partit  de  la  sèrie 
al millor de cinc, 
entre el Club Gel 
Puigcerdà  i  el 
CHH  Txuri  Ur-
din.  Ambdós  hi 
arriben  empatats  a  una  victòria, 
després  dels  dos  primers  partits 
pel títol, que es van jugar a Donos-

tia  el  passat  cap  de  setmana.  Els 
dos següents es jugaran a Puigcer-
dà i, per tant, el conjunt local de Sal-

va Barnola tindrà
tot  el  suport  de
l’afició per inten-
tar sumar un títol
d’allò  més  desit-
jat.  De  fet,  feia
quatre  anys  que
el  CG  Puigcerdà
no disputava la fi-
nal  de  lliga.  A  la

fase regular, els bascos van acabar 
en primera posició, mentre que els 
ceretans van ser segons.

HOQUEI GEL / PLAY-OFF TÍTOL

EL CG Puigcerdà vol ser 
campió a casa

Cugat.cat / El PHC Sant Cugat fe-
mení  i el Voltregà B es disputen 
aquest diumenge  la 4a plaça que 
dona accés directe
al  play-off  d’as-
cens.  L’equip 
santcugatenc, 5è i 
empatat  a  punts 
amb l’osonenc, 4t, 
rep  un  conjunt 
que arriba a la cita
havent  encadenat 
dos  triomfs  se-
guits. Qui acabi a la quarta plaça, 
es classificarà de manera directa 
per al play-off d’ascens. Amb tot, 

els 4 darrers equips del grup faran
un  play-off  de  repesca  amb  els  4 
millors de l’altre grup. Els semifi-

nalistes d’aquesta
repesca  entraran
en  el  quadre  defi-
nitiu  d’ascens  on
els  equips  que  no
són filials -és el cas
del Sant Cugat- es
jugaran les garro-
fes. El duel, a més,
serà especial per a

Beto Borregán, actual entrenador 
del  Sant  Cugat  i  extècnic  de 
l’equip osonenc.

HOQUEI PATINS / NACIONAL CATALANA FEMENINA

El Sant Cugat i el Voltregà 
es juguen el camí senzill

ESPORT UNIVERSITARI

HANDBOL

El Terrassa posarà a prova la seva reacció 
diumenge rebent el Gavà en un partit 
que es podrà seguir a les televisions 
locals i a XALA! (18h). Els egarencs 
venen de trencar una ratxa de 7 
jornades sense guanyar. En ‘streaming’ 
es podran seguir el KH7 Granollers C-
Manyanet i de Lliga Catalana Femenina 
Les Franqueses- Vilamajor H

Seguir guanyant 
per no patir

La UB ha destacat als Campionats de 
Catalunya Universitaris que s’han 
pogut seguir amb La Xarxa, a les 
televisions locals i a XALA! La UB s’ha 
endut els títols 
en vòlei femení i
masculí, en 
handbol 
femení, futbol 7 
femení i futbol 
sala femení i 
rugbi femení, 
mentre que l’Autònoma s’ha imposat 
en bàsquet femení i handbol masculí. 
En bàsquet masculí, triomf per a la 
Politècnica de Catalunya, mentre que 
en rugbi masculí, el triomf és per a la 
Universitat de Girona. En futbol sala, 
títol masculí per a la de Lleida i en 
futbol 11 masculí per a la Ramon Llull H

Campionats 
de Catalunya

PATINATGE ARTÍSTIC

Comencen els Campionats d’Espanya de 
Grups de Xou Grans i Petits, amb àmplia 
presència catalana. Avui entren en 
escena els grans amb el Girona, vigent 
campió i l’Olot, l’altre gran candidat. 
També hi són 
Masnou, 
Reus, Tona, 
Figueres, 
GEiEG, 
Lleida, Santa 
Eugènia de 
Berga i el 
Fornells. En 
grups petits, l’Aldea buscarà retenir la 
corona, competint amb el Maçanet, 
Tona, Cassanenc, Vilanova, Matadepera, 
Lliçà de Vall i Malgratenc. El campionat és 
classificatori per a l’Europeu i el Mundial, 
que a l’estiu es farà a Barcelona en el 
marc del World Roller Games H

Guadalajara, pas 
previ al Mundial


