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 El Círcol Cotonifici està en un moment clau de la temporada FOTO: MARC MATA

n Televisió  de  Badalona  / El Círcol
Cotonifici i el Sant Cugat viuran 
diumenge un partit dramàtic per 
la permanència a la Copa Catalu-
nya. Els badalonins són penúltims
(6-14) i els vallesans estan només 
una victòria per sobre. En el partit
d’anada el Círcol va guanyar 71-76,
per tant, té un marge de cinc punts
de basket-average. Això obliga el 
Sant Cugat a no fallar per no que-
dar per darrere els badalonins. A 
sis jornades per al final de la lliga 
regular la zona baixa està molt ca-
lenta  i  la  diferència  entre  els  úl-
tims set equips és mínima. El duel
entre  badalonins  i  el  santcuga-
tencs arriba en un moment de mà-
xima  confiança  per  a  tots  dos 
equips després de  la darrera  jor-
nada. Els badalonins van assaltar 
la complicada pista del Sitges (73-
75)  i  el  Sant  Cugat  va  ser  capaç 
d’apallissar  un  rival  directíssim 
com el Cantaires Tortosa (72-51) i 
guanyar-li  el  basket-average  pot 
ser clau en el tram final de la lliga.
Els badalonins, que fa tres setma-
nes  van  canviar  d’entrenador 
amb  Òscar  Gallifa  agafant  el  re-
lleu de Juli Jiménez, tenen com a 
referent Marc Jerez, jugador que 
va ser escollit per l’ALLSTAR, que
aporta experiència i domini dins 
la pintura. Al seu costat Àlex Ro-
dríguez, Miqui Cànovas, Joan Ba-
lada,  Forteza  o  Sarasola  comple-
menten una plantilla descarada i 
de la casa que és capaç de jugar un
gran bàsquet tot i pecar de falta de
regularitat. El Sant Cugat de Marc

Solanes, que fa un mes va agafar el
relleu de Dani José, té com a gran 
referent Ferran López, escorta ti-
rador. Altres jugadors amb capa-
citat ofensiva són Marc Algar, Pa-
trick Reyes, Oriol Muñoz i el base 
Pau  Truñó  que  surt  d’una  lesió 
després de tres setmanes. Han re-
cuperat també el pivot Sergio Cle-
mente que està encara fora de for-
ma i el tirador Enric Bas.

En aquest grup 2, també es viu-
rà un apassionant derbi badaloní 
entre  el  Badalonès-Fruits  Secs 

Corbera, segon (15-5), i el Maristes
Ademar, cinquè (11-9). Mentre que
el líder, el Ripollet-Aíbaba Restau-
rant jugarà a la pista del Pia Saba-
dell, vuitè (9-11).

A l’altre grup, el partit entre el
Granollers  i  el  Recanvis  Gaudí 
Mollet B es podrà veure a les tele-
visions  locals i a XALA!, demà a 
les  18h.  Els  locals  són  vuitens 
(9-11), mentre que els visitants, se-
tens (11-9). Per ‘streaming’ també 
es podran veure els partits Cerda-
nyola  Al  Dia,  novè  (9-11),  contra 

l’Artés, sisè (11-9), i el que enfron-
tarà  el  Sol  Gironès  Bisbal  Bàs-
quet, cinquè (13-7), amb el Vedru-
na,  el  cuer  que  encara  no  ha 
guanyat cap partit.

A Copa Catalunya Femenina, el
nou  líder,  l’Unilever  Viladecans 
(19-3), rebrà el CN Terrassa, penúl-
tim  (5-17),  mentre  que  els  perse-
guidors, el Basket Almeda i el Ci-
tylift UniGirona, una victòria per 
sota,  rebran  el  Draft  Gramenet, 
cinquè  (12-10),  i  el  TGN,  dotzè 
(9-13), respectivament H

BÀSQUET / COPA CATALUNYA

Duel d’urgències a la Plana

n Mataró  Audiovisual  /  El  Mataró
afronta  avui  a  Vilassar  de  Mar 
(21.45h)  la  tornada  de  la  repesca 
per  optar  al 
play-off per l’as-
cens.  Les  juga-
dores  d’Albert 
Bou,  que  van 
guanyar  a 
l’anada  per  un 
ajustat 2 a 1, es 
juguen  el  tot  o 
res a la pista del
rival  comarcal 
que buscarà remuntar eliminatò-
ria.

En categoria masculina, el Cal-

des Recam Làser B - Manlleu B, es 
podrà seguir per les televisions lo-
cals i a XALA! diumenge a les 16h.

Els  osonencs
hauran  de  re-
muntar un 2-4 si
volen accedir al
grup  d’ascens.
Per  ‘streaming’
es podran veure
les  tornades  de
repesca entre el
GEiEG i el Vila-
seca, amb 4-2 de

l’anada  per  als  tarragonins,  i 
l’Olot – Ripollet Serveis Immobili-
aris, amb empat a 2 de l’anada H

HOQUEI PATINS / NACIONAL CATALANA

Arriba l’hora de la veritat
n Ràdio l’Hospitalet de l’Infant / Més
de 600 participants prendran part 
des d’avui en la 2a edició de l’Ultra
Trail  Llastres  que 
compta  amb  tres 
etapes: avui es fa la
nocturna de 18 km; 
demà la Trail Llas-
tres, la més dura de
les tres, de 53 km, i 
diumenge la Porte-
lla  Clàssica,  de  28 
km i que celebra el 
seu 10è aniversari.

Enguany s’inclouen la cursa Ca-
nicross  de  6  km;  la  Portella  Ex-
press, de 16 km (puntuable per al 

Circuit  de  Curses  per  Muntanya 
Camp de Tarragona), i la Portella 
Caminada, d’11 km. Una de les no-

vetats és la Marrec
Trail  (de  12  a  16
anys)  i  la  Menuts
Trail  (fins  a  11
anys).

L’UT Llastres es-
tà  organitzada  pel
Centre  Excursio-
nista  Serres  del
Mestral  i  pel  Cen-

tre Cultural, Esportiu i Recreatiu 
de Vandellòs i compta amb el su-
port de l’Ajuntament de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant H

CURSES DE MUNTANYA / ULTRA TRAIL LLASTRES

Tres dies a les Serres del Mestral

HANDBOL

ESQUÍ

A l’estació d’Espot, al Pallars Sobirà, es 
farà diumenge l’11a edició de la 
Tamarro Race, una competició popular 
en què els participants hauran de 
sortejar tot tipus d’obstacles durant 4 
km. El tamarro és un animalet 
imaginari present en les llegendes de 
la zona del qual es diu que convé caçar-
lo de nit i en grup a la vora dels rius.

Esquí popular a la 
Tamarro Race

El Novadim Pardinyes rep diumenge el 
Vilamajor en el partidàs que es podrà 
veure a les televisions locals i a XALA! 
(18h). El conjunt lleidatà, líder de Lliga 
Catalana 
Femenina, 
encara recorda 
la derrota de la 
primera volta 
(35-28). Des 
d’aleshores, 11 
victòries i 1 
empat. A XALA! també es veurà el partit 
KH-7 Granollers Atlètic - Avannubo La 
Roca i en categoria masculina el 
Canovelles - Cardedeu. També a XALA, 
diumenge des de les 11.15h, el desenllaç
del Campionat de Catalunya Juvenil 
Masculí amb el Barça Lassa, La Roca, el 
KH7 Granollers i el Sant Martí Adrianenc.

Tota una volta 
sense perdre

TENNIS TAULA

Al Palau d’Esports i Congressos de Platja 
d’Aro es tanca avui l’Open Internacional 
de Tennis de Taula Adaptat Costa Brava. 
Una competició on ha tornat a escena el 
flamant campió del món paralímpic de 
la classe 7 
Jordi 
Morales (CN 
Sabadell). 
Altres 
palistes 
catalans com
Daniel 
Mateo (CTT 
Collbató), Ricardo Sabio (L’Hospitalet) o 
Joaquim Azcon (CTT Cardedeu), hi són 
presents. A la localitat del Baix 
Empordà es donen cita esportistes 
d’arreu del món arribats, entre altres 
països, del Japó, Corea, el Brasil, Grècia, 
Holanda, l’Índia o el Canadà.

Jordi Morales torna 
a competir


