
42 SPORTTOTAL SÁBADO 9 
MARZO 2019

XARXA
BÀSQUET 
El liderat de Copa Catalunya Femenina, en joc a La Xarxa  
Avui es podrà seguir a les televisions locals i a XALA! (18h) el partit 
entre la UE Mataró Construtoni Ponce, 9è, i el Basket Almeda, 2n, 
amb un partit pendent. Per ‘streaming’, el líder provisional, 
l’Unilever Viladecans, rebrà l’Snatt’s B, 10è, i el TGN Bàsquet, 13è, a 
l’Ivette Pons-Igualada, 8è.eget tellus egestas pellentesque et sit 
amet metus. Fusce 

ESPORT UNIVERSITARI 
 La Universitat de Barcelona s’endú sis títols per equips  
La UB ha estat la gran triomfadora dels Campionats de Catalunya Universitaris 
després d’imposar-se en cinc esports femenins com el vòlei, l’handbol, el futbol 7, el 
futbol sala i el rugbi, a més de vòlei masculí. La competició s’ha vist a les televisions 
locals i a XALA! Altres universitats que han guanyat títols han estat la UAB, la UPC, 
la de Lleida, la de Girona i la URL.pellentesque. Nullam interdum malesuada 
suscipit. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et  

▄   El Noia Freixenet B rebrà 
demà, al pavelló de l’Ateneu Agríco-
la el GEiEG, amb la il•lusió d’assegu-
rar-se el bitllet per a la fase final d’as-
cens. Els locals, sòlids a casa, comp-
ten amb Roger Montserrat i Pere 
Urpí, dos joves del planter amb força 
minuts i rendiment. 
Els sadurninencs, tot i perdre a la 
darrera jornada a la pista del Sant 

HOQUEI PATINS     ► NACIONAL CATALANA

Just, equip que té més a favor la clas-
sificació per al play-off, depenen 
d’ells mateixos per assolir l’objectiu. 
El rival gironí, que també ve de 
perdre, encara té opcions remotes 
de play-off. Aquest partit es podrà 
seguir per les televisions locals i a XA-
LA! (16h) i en exclusiva per ‘strea-
ming’ el Sentmenat – Caldes i l’Olot-
Sant Just. 

CURSES DE MUNTANYA     ► COPA CATALANA

MÉS 
ESPORT

LA LLIGA 
CATALANA, A 
ESCENA 
HANDBOL 

El CH Terrassa 
rebrà demà 
l’Handbol Gavà en 
un partit que es 
podrà seguir a les 
televisions locals i 
a XALA! (18h). En 
‘streaming’ 
també es podran 
seguir el KH7 
Granollers C – HC 
Manyanet i el 
partit de Lliga 
Catalana 
Femenina entre 
l’AEH Les 
Franqueses i el CH 
Vilamajor. 

SURF DE NEU I 
CROSS SKI A LA 
MOLINA  ESQUÍ 

La Molina acull 
avui i demà el 
Campionat de 
Catalunya SBX i 
SX Telemark Cross 
de freeski i snow. 
La prova és 
puntuable per al 
circuit català de 
snowboard i 
freestyle ski. Avui 
es fan les 
classificatòries i 
demà 
eliminatòries i 
finals. 

LLORET ACULL 
EL CATALÀ 
ESGRIMA 

El recentment 
creat Club 
Esgrima Costa 
Brava organitza 
aquest cap de 
setmana els 
Campionats de 
Catalunya Júnior 
d’espasa, floret i 
sabre. Més de 100 
tiradors d’arreu 
del territori 
prendran part en 
la cita que es fa a 
Lloret de Mar.

to), l’únic que ha disputat totes les 
edicions, Pascual Canals o els ger-
mans Guillem i Ferran Jorba. 
El tinerfeny Edgar Carballo i el basc 
Iraitz Extebarria també participaran 
en la prova i es disputaran les pri-
meres posicions amb els corredors in-
ternacionals, especialment de 
França, com Thibaut Ruffin, Dylan Le-
vesque i Rudy Cabirou. 
Pel que fa a la categoria femenina, en-
guany destaquen els noms de la co-
rredora francesa Isabeau Courdurier, 
l’actual número 2 de les Enduro World 
Series, i la catalana Telma Torregrosa, 
campiona d’Espanya en DH 
(Downhill). 
El DH Gran Premi RockShox, GP Dipu-
tació de Barcelona, s’ha convertit en 

U
n any més, la localitat del Baix 
Llobregat Nord torna a con-
vertir-se en la capital del des-

cens amb la vint-i-sisena edició del 
Descens Internacional BTT Sant An-
dreu de la Barca, Gran Premi Dipu-
tació de Barcelona. Una prova conso-
lidada en el calendari internacional 
que cada any porta a casa nostra els 
millors especialistes. 
 
Més de 300 corredors nacionals i in-
ternacionals participen aquest cap de 
setmana en el tradicional descens en 
bicicleta de muntanya en una prova 
esportiva que marca l’inici de la tem-
porada, un bon moment per veure 
l’estat de forma i nivell dels corredors 
i les seves bicicletes. Per afegir encara 
més emoció i competitivitat, engua-
ny, està també inclosa en l’Open 
d’Espanya de Descens, a més de ser 
puntuable amb punts UCI. 
Els millors esportistes de l’especia-
litat se citen des d’avui a Sant Andreu 
i d’entre els participants destaquen 
els noms del català Álex Marin, a més 
dels corredors locals Ivan Oulego (fo-

BTT    ► DESCENS INTERNACIONAL

Vertigen i espectacle a 
Sant Andreu de la Barca

El Noia B es juga l’accés 
directe al play-off d’ascens

▄  La localitat de Miravet acull 
aquest diumenge l’11a edició de La 
Cameta Coixa, una de les curses 
de muntanya més emblemàtiques 
de les Terres de l’Ebre. Aquesta 
prova forma part de la 18a Copa 
Catalana de Curses per Muntanya 
de la FEEC i del Circuit de Curses per 
muntanya de les Terres de l’Ebre. 
El punt de sortida serà el Castell 

de Miravet, una de les fortaleses 
més ben conservades del territori. 
Els corredors hauran de recórrer 21 
km per senders amb 1.300 metres 
de desnivell positiu acumulat.  
Enguany, l’organització ha prepa-
rat per als menys experimentats 
quatre recorreguts més en les ca-
tegories júnior, cadet, marxa i in-
fantil. 

Escenari amb història per a 
La Cameta Coixauna cita indiscutible per a corredors i 

aficionats d’aquest esport, que po-
dran gaudir avui i demà de l’esde-
veniment que es disputarà en un cir-
cuit, però també exigent a l’entorn 
natural de Sant Andreu de la Barca. El 
descens es podrà seguir en directe al 
llarg del seu recorregut i també a tra-
vés d’una pantalla gegant instal•la-
da al final del circuit on es podrà se-
guir al moment els temps i les classi-
ficacions. 
Les categories que hi participen són 
cadet, júnior masculí i femení, sub-23, 
Elit, Elit 23 femení i màsters 30, 40, 
50 i 60. 
Aquest matí, a les 8.30h començaran 
els entrenaments que s’allargaran 
fins a mitja tarda i demà diumenge, a 
primera hora del matí, darrers prepa-
ratius i la gran cita. La competició es 
posarà en marxa a la localitat del 
Baix Llobregat. 
El Moto Club Sant Andreu, Esports-
sab i OMBicis organitzen un any més 
el descens que promet més emoció 
que mai i unes imatges espectacu-
lars. 

El vertigen del 
descens de BTT a 
Sant Andreu té 
caràcter 
internacional

Ivan Oulengo, un dels millors especialistes, volant en el descens del 2018//JORDI MILIAN


