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El Grup 1 de Copa Catalunya Masculina, a La Xarxa

Sabadell acull els Campionats de Catalunya Adaptats

El partit entre el Granollers i el Recanvis Gaudí Mollet B es podrà
veure avui a les televisions locals i a XALA! (18h). Un partit igualat
entre el 8è i el 7è. Per ‘streaming’ també es podran veure el
Cerdanyola Al Dia, 9è, amb l’Artés, 6è, i el Sol Gironès Bisbal
Bàsquet, 5è davant el Vedruna, cuer.

Demà se celebra la 4a edició en pista coberta, ACELL-Special Olympics. Hi
participaran totes les categories des dels 8 anys fins a sènior. S’hi faran
proves de velocitat, mig fons, fons, relleu, salt de llargada, d’alçada i
llançaments de pes i softbol. L’any passat hi van participar 170 atletes
d’arreu de Catalunya i Andorra.

► NACIONAL CATALANA

Il·lusionar-se o patir, la
temporada a un partit

ESPORT
LOCAL
CORFBOL
EL VALLPARADÍS,
A PER TOTES

Avui es juguen les
finals de Copa
Catalana al
pavelló de Sant
Llorenç de
Terrassa.
Enguany, les 3
finals, l’A, la B i la
Júnior tindran
com a
protagonista
l’Assessoria
Vallparadís, que
ha s’ha classificat
en totes i
s’enfrontarà al
Platja d’Aro, el
Montcada i el
Castellbisbal.

RUGBI

► FASE ASCENS A DHF

Amb les semifinals
a tocar a la Guinardera
▄ Cugat.cat / El Club Rugby
Sant Cugat pot classificar-se demà
per a les semifinals del play-off d’ascens a la màxima categoria del rugbi
estatal. Les santcugatenques, en un
bon moment de forma anímic i físic,
van superar amb autoritat el Múrcia
(82-0) i se citen amb l’Industriales Las
Rozas (12h) a la Guinardera per buscar un triomf que les classifiqui sego-

nes del grup B. “Només accedirem a
les semifinals fent el nostre joc i sent
nosaltres. El contundent triomf de
l’altre dia ens ha reforçat les nostres
conviccions”, diu Albert Casorrán,
tècnic del Sant Cugat. L’empat no valdria al conjunt vallesà perquè l’Industriales té millor average. L’altre equip
català que hi participava, el BUC, ha
quedat ja sense opcions.

ESQUÍ
CARGOL DE NEU
A MASELLA
L’Olot se sent amb opcions de superar la repesca un cop recuperats tots els efectius //FCP

O

lot Televisió i Ràdio Manlleu / L’Hoquei Olot B-Sensible i el Club Hoquei Ripollet
Serveis Immobiliaris es juguen els
seus objectius de la temporada diumenge a un sol partit al Pavelló Municipal d’Esports d’Olot. Garrotxins i
vallesans buscaran una victòria que
els permeti assegurar la permanència a Nacional Catalana i lluitar per
l’ascens. Serà el partit més determinant de la temporada per tots dos
conjunts, després que l’enfrontament d’anada deixés l’eliminatòria
oberta i sense un dominador clar; el
2 a 2 del passat diumenge a Ripollet
va mostrar un duel més igualat del
que es preveia, on els de Jordi Mestres van jugar amb una intensitat superior que la del favorit, l’Olot: els ripolletencs van guanyar més boles
dividides, i van aplicar més rapidesa
sobre la pista. Els olotins, però, van
poder avançar-se dos cops al marcador, i això els dona opcions de cara a la tornada.
Miqui Ràfols té a tots els jugadors
disponibles, un factor clau en la

dinàmica positiva actual; no coneixen la derrota des de fa 5 partits. Ara,
els olotins no volen sorpreses: són
conscients de les seves armes, com
els xuts llunyans, i saben que tenen
el factor pista a favor. El suport de
l’afició, pot ser un factor decisiu. Per
aquest motiu, el club ha organitzat
una arrossada prèvia per tal de caldejar l’ambient. Aquest partit, juntament amb el que enfrontarà el
GEiEG i el Vila-seca, amb avantatge
pels tarragonins del partit d’anada
(4-2), es podran seguir demà a XALA! (16h)
També a XALA i a les televisions locals es veurà un altre partit cabdal
per les preuades places del play-off

Les tornades
de la repesca
definiran
quins equips
juguen pel
títol i l’ascens

d’ascens de Nacional Catalana i de
retruc assegurar-se la permanència,
el que jugaran el Caldes Recam Làser
B i el CP Manlleu B demà. L’eliminatòria arriba controlada pels calderins gràcies al 2 a 4 aconseguit la
setmana passada al partit d’anada.
Si bé l’avantatge del primer partit
posa la classificació molt de cara pel
Caldes, el Manlleu encara espera dirhi la seva intentant imposar un joc
ràpid des de l’inici. La igualtat entre
els dos equips i l’aposta per la verticalitat pronostiquen un duel obert
sense espai per a l’especulació. El
darrer partit de repesca serà el que
enfrontarà el Cerdanyola CH i el Capellades HC, amb avantatge pels
verds ja que van imposar-se 2- 3 a
l’anada.
En categoria femenina tots els
equips locals haran de remuntar per
accedir al grup d’ascens després que
els d’anada acabessin amb aquests
resultats; Sferic Terrassa 3-1 Manlleu B, Jonquerenc 6-1 Bigues i Riells,
Vila-sana 5-3 Voltregà i Mataró 2-1
Vilassar.

La pionera cursa
d’esquí alpí
infantil torna avui
per 26è any
consecutiu amb
els millors nens i
nenes d’entre 8 i
12 anys. Més de
300 infants
d’arreu de
Catalunya,
Andorra i la resta
de l’estat,
competiran
en eslàlom
gegant.
REM
5A PROVA
DE LLAÜT
MEDITERRANI

La Lliga Catalana
de Llaüt
Mediterrani visita
demà Sant Jaume
d’Enveja, al
Montsià, després
de passar per Flix,
Amposta,
Empuriabrava i
Badalona. El
circuit es tancarà a
Banyoles al mes
de maig amb els
Campionats de
Catalunya.

HANDBOL

► LLIGA CATALANA

Un Cardedeu creixent busca
la permanència a Canovelles
▄ RTV Cardedeu / Demà arriba
un derbi vallesà entre dos equips
amb dinàmiques ben diferents. El
Canovelles ha anat a menys, passant
de ser el millor visitant a sumar 4 derrotes en els darrers 5 partits. El seu
rival, el Cardedeu ve de guanyar 3 dels
darrers 5 duels i busca certificar la
permanència. El Canovelles és 7è i el
Cardedeu 9è. Aquest serà un dels

partits que es podran veure a XALA!
(18h), simultàniament amb els de
categoria femenina, Novadmin Lleida Pardinyes - Vilamajor i KH7 Granollers - Avannubo La Roca, així com el
desenllaç del Campionat de Catalunya Juvenil Masculí amb el Barça
Lassa, La Roca, el Granollers i el Sant
Martí Adrianenc com a protagonistes, diumenge des de les 11:15h.

