
Els Voltors de Tarragona en formació de melé en el partit jugat al camp del Sitges FOTO: COIA ESCODA

Ràdio Ciutat de Tarragona / Arri-
ba la fase final i decisiva de la tem-
porada per al Club Rugby Tarra-
gona.  Aquest  cap  de  setmana 
arranquen els play-offs de la Divi-
sió d’Honor Catalana Vueling, la 
principal lliga masculina de rugbi
del país, amb els Voltors classifi-
cats.

L’objectiu marcat pels tarrago-
nins a principis de temporada no 
era un altre que el de la permanèn-
cia. Ara, es veuen a escasses hores
de disputar els play-offs pel títol.

Demà el CR Tarragona s’enfron-
tarà en el duel de quarts de final al
Barça  a  La  Guinardera  de  Sant 
Cugat del Vallès, a les 13h.

El  darrer  precedent  d’aquesta
temporada entre CR Tarragona i 
el filial blaugrana se’l van endur 
els blaugranes (53 a 11) en el partit
jugat al desembre a la Teixonera 
que  obria  la  fase  regular.  Des 
d’aleshores,  els  tarragonins  van 
encadenar set victòries i  ja en el 
tram  final  van  abaixar  el  pistó  i 
van acabar la lliga amb tres derro-
tes.

L’eliminatòria entre Tarragona
i Barça serà la segona de dissabte, 
abans s’haurà ja disputat el CEU 
(Club  Esportiu  Universitari)  - 
Químic a partir de les 11h. Els dos 
partits de quarts es podran seguir 
a les televisions locals i a XALA!

Els  guanyadors  d’aquests  par-
tits s’enfrontaran als dos millors 
equips de la fase regular, que han 
estat  el  Sitges  i  el  Gòtics,  el  se-
güent cap de setmana, dissabte 6 
d’abril.  Els  sitgetans,  primers 

classificats a la lliga regular, bus-
caran un lloc a la final davant el 
guanyador del partit Barça - Tar-
ragona. Precisament, en la penúl-
tima jornada, els tarragonins van 
perdre al camp dels del Garraf (33 
– 28), fet que els va suposar acabar 
cinquens  a  la  Lliga.  Qui  guanyi 
l’altra semifinal entre el CEU i el 
Químic se les veurà amb els Ma-
muts del Gòtics en semifinals.

Tota la fase final es podrà seguir
a les televisions locals i a XALA! 

Aquest dissabte s’oferiran els par-
tits de quarts de final i el següent, 
les  semifinals,  també  a  partir  de 
les 11h des del Torrent de Llops de 
Martorell. La final es jugarà el dia 
13 d’abril al Camp Municipal de la
Foixarda de Barcelona (11h).

Cal  recordar  que  la  passada
temporada, La Xarxa ja va ser tes-
timoni de la fase final de la Divisió
d’Honor Catalana Masculina, gua-
nyada pel CR Sitges, i de la Feme-
nina, amb  les  jugadores del GEi-

EG com a triomfadores. Enguany,
a les teles locals i a XALA! s’ha po-
gut  veure  ja  el  desenllaç  femení, 
que  va  desembocar  en  una  final 
BUC - Sant Cugat en què es va aca-
bar imposant l’equip barceloní en 
la gran final jugada al Municipal 
de  Can  Vinader  de  Castelldefels. 
Tots dos equips van jugar la fase 
de grups per l’ascens a la màxima 
categoria  estatal  de  rugbi,  però 
van caure eliminats i ja no podran
accedir a les semifinals per pujar.

RUGBI / DIVISIÓ D’HONOR CATALANA VUELING

El CR Tarragona, el convidat inesperat

Televisió del Ripollès / Dos equips
catalans, el CG Puigcerdà i el Bar-
ça, es desplacen aquest cap de set-
mana a Jaca per 
disputar  la  Copa 
del  Rei  d’hoquei 
gel, en format de 
final  a  quatre. 
Demà es jugaran 
les  dues  semifi-
nals. Els primers 
a saltar a la pista 
seran  els  del  CG 
Puigcerdà  i  el 
Majadahonda  que  buscaran  un 
lloc a  la  final a partir de  les 13h. 
Tots dos equips es van enfrontar 

quatre  vegades  durant  la  lliga, 
amb  dues  victòries  per  a  cadas-
cun. Els cerdans volen demostrar 

que s’han recupe-
rat del cop que va
suposar no poder
guanyar  la  sèrie
final  del  play-off
pel  títol  de  lliga.
El  Barça  ho  tin-
drà  més  compli-
cat per accedir a
la  final,  ja  que
hauria  de  gua-

nyar el recent campió de lliga, el 
Txuri Urdin de Sant Sebastià, a les
16h.

HOQUEI GEL / COPA DEL REI

Puigcerdà i Barça volen el títol
Ràdio Tordera / Avui i demà el Parc
Prudenci Bertrana de Tordera acull
una de les proves esportives de re-
sistència  de  ca-
valls  més  valora-
des  del  panorama 
hípic català i euro-
peu ben marcada a 
l’agenda  dels  ge-
nets.  Aquest  any, 
el  Club  Hípic  el 
Garbí  organitza 
l’11a  edició  d’una 
prova que compta-
rà amb 140 equips de diverses nacio-
nalitats europees com França, Suïs-
sa o Bèlgica, entre d’altres.

Avui es correrà el recorregut més
llarg de 160 quilòmetres. Demà es 
desenvoluparan la resta de circuits 

amb  participants
destacats com Ma-
ria Álvarez, l’actu-
al  campiona  d’Es-
panya  (foto),  Alex
Luque,  Omar
Blanco o Jordi Ar-
boix,  corredors
que opten a entrar
a  la  selecció  espa-
nyola. Qui tampoc

es perdrà la cita i repeteix cada any 
és  l’expilot  de  motociclisme  Àlex 
Crivillé.

HÍPICA / RAID

Tordera, l’epicentre de l’hípica

BÀSQUET

HANDBOL

La Lliga Catalana Masculina arriba al final
i a la part baixa, el Moltrans Cambrils, 
cuer, rebrà el penúltim, el Parets, que 
encara pot salvar-se. Aquest partit es 
veurà a les televisions locals i a XALA!, 
diumenge (18h). Per ‘streaming’ també 
es podrà seguir el Gavà - Banyoles i el 
Cardedeu - Cooperativa Sant Boi.

Duel dramàtic a tres 
jornades per al final

A Copa Catalunya Femenina, el CityLift 
GEiEG UniGirona rebrà demà el Camping 
Bianya Roser en un partidàs que es podrà 
seguir per les televisions locals i a XALA! 
(18h). Les 
gironines són 
terceres (19-4), 
a només una 
victòria de les 
líders de 
l’Unilever 
Viladecans. Les 
barcelonines del Roser, 5es a 2 victòries 
de l’EKKE Lleida, 4t. També en 
‘streaming’ es podrà seguir el TGN 
Bàsquet, 13è (9-14) - Mataró Construtoni 
Ponce, 11è (9-14). Del grup 1 de Copa 
Catalunya Masculina es veurà el líder en 
acció. El Lliçà d’Amunt rebrà el Sol 
Gironès Bisbal Bàsquet, 5è amb dues 
victòries menys.

Recta final de curs
amb tot en joc

HOQUEI PATINS

En categoria femenina, vuit equips de 
Nacional Catalana lluiten des d’aquest 
cap de setmana per pujar a la màxima 
categoria de l’hoquei estatal. A les 
televisions locals i a XALA! es podrà 
veure el 
duel entre 
l’Igualada 
Femení i el 
Vila-sana B, 
diumenge 
(16h). La 
resta 
d’emparella
ments són Palau Plegamans - Mataró, 
Vilanova - Jonquerenc i Sant Cugat - 
Sferic. En categoria masculina, a XALA! 
es veuran els partits d’ascens 
Sentmenat - Capellades i Sant Just - 
Olot. La resta d’eliminatòries són Piera 
- GEiEG i Noia Freixenet B - Manlleu B.

Comença la cursa 
per a l’ascens


