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El prestigiós Torneig Diamond reuneix els millors

Les fases d’ascens femenina i masculina, a La Xarxa

Des de dimecres estan en marxa les sèries de classificació del
V Torneig Diamond, una competició que es fa a les
instal·lacions New Park Vallès de Terrassa, i que s’acabarà
demà amb les finals entre els 20 millors classificats.
Hi participen 50 esportistes de 16 clubs catalans.

Vuit equips de Nacional Catalana Femenina lluiten per pujar a l’elit. A les
televisions locals i a XALA! es veurà el partit Igualada - Vila-sana, demà (16h).
La resta són Palau - Mataró, Vilanova - Jonquerenc i Sant Cugat - Sferic. En
categoria masculina, en ‘streaming’ es veuran els partits Sentmenat - Capellades
i Sant Just - Olot. Els altres partits són Piera - GEiEG i Noia B - Manlleu B.

► COPA CATALUNYA

Tarragona i Mataró,
a fugir del perill

ESPORT
LOCAL
RUGBI
EL PLAY-OFF
D’ASCENS A
SANT CUGAT

Les instal·lacions
de La Guinardera
acullen avui els
partits de quarts
de final entre el
CEU i el Químic i el
Tarragona contra
el Barça a partir de
les 11h en directe a
les televisions
locals i a XALA! Els
guanyadors
s’enfrontaran a
semis a Gòtics i
Sitges
respectivament.

HANDBOL

► LLIGA CATALANA MASCULINA

Amb la fase d’ascens a tocar
▄ Banyoles TV / L’Handbol
Banyoles inicia a la pista del Gavà,
vuitè i ja salvat, el compte enrere
per a les fases d’ascens. Els del Pla
de l’Estany són segons a la classificació a només 1 punt del líder, el Calella i amb 5 de marge sobre el tercer classificat, el Sant Martí Adrianenc B, amb qui tenen el ‘goal
average’ guanyat. Això fa que en les
3 jornades que queden, els de Ge-

rard Espígol en tinguin prou amb 1
punt per classificar-se per a les fases d’ascens. El partit es podrà veure a XALA! demà (18h). També en
‘streaming’ i a les televisions locals
es veurà el duel entre el cuer
Moldtrans Cambrils i el Parets, penúltim, dos equips que ja han
baixat de categoria. L’oferta televisiva la completa el Cardedeu - Cooperativa Sant Boi.

DUATLÓ
EL CATALÀ
REPETEIX A
CERDANYOLA
La mataronina Queralt Coll, en acció en el partit que les va enfrontar al Grup Barna //JOAN VENTURA UE MATARÓ

M

ataró Audiovisual / A
set jornades per al final
tot és possible. Des de pujar de categoria fins a promocionar
per baixar. El darrer classificat a
Copa Catalunya Femenina, el Bencriada de Banyoles, té la permanència a sis partits. I el primer
equip que entraria a fases per no
baixar, el Joventut Les Corts, té la
quarta plaça a sis victòries. El mateix balanç que les barcelonines té
el Mataró Construtoni Ponce.
L’equip de Dani Perdiguero és onzè,
i ara es troba entre els que jugarien
per eludir el descens. Els resultats
no han millorat amb el canvi a la
banqueta. Després de la victòria a
Terrassa, derrota ajustada contra
l’Almeda, per caure després, de manera clara contra Les Corts i l’Ivette
Pons-Igualada, dos equips de la seva lliga.
A les mataronines els arriba un
partit decisiu, la visita a la pista del
TGN Bàsquet, equip amb el mateix
balanç i, per tant, també en fases
de descens. Si perden, no només

s’allunyarien de la permanència
que marca l’Snatt’s Sant Adrià B, sinó que veurien compromesa la seva posició per uns hipotètics playout. I és que si es mira el calendari, el
partit d’avui a Tarragona, ja transcendental per si mateix, agafa encara més força, ja que les dues properes setmanes, les maresmenques s’enfrontaran als potents
Citylift GEiEG UniGirona i Camping
Bianya Roser. Com a mínim els dos
partits seran a casa. Queden encara set jornades i encara tot és possible. Però si no es comencen a fer
els deures, el Mataró pot acabar
suspenent en una temporada que
començava amb objectius molt
més ambiciosos. El partit vital entre
tarragonines i maresmenques es
veurà a XALA! avui a les 18h.

El TGN i el Mataró
lluiten per sortir
de la part baixa de
la classificació

També a Copa Catalunya Femenina, el CityLift GEiEG UniGirona rep
avui 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 són cinquenes a dues victòries de l’Ekke Lleida,
quart classificat. La lliga viurà també en aquesta jornada el partit entre els dos primers classificats. El
Basket Almeda, segon, rep el líder
Viladecans aquesta tarda.
També en ‘streaming’ a XALA! es
podrà seguir avui el duel del grup 1
de Copa Catalunya Masculina entre
el líder, el Lliçà d’Amunt (16-5), i el
Sol Gironès Bisbal Bàsquet, cinquè
amb dues victòries menys. Al grup
2, el Ripollet-Aíbaba Restaurant
defensarà el lideratge a la pista del
Bàsquet Sitges, sisè, mentre que el
segon, el Badalonès-Fruits Secs
Corbera, vol refer-se de les últimes
ensopegades contra el Bàsquet Pia
sabadellenc, setè.

La prova en
carretera torna a
ser enguany
Campionat de
Catalunya de
Clubs i és
puntuable per a la
lliga catalana. A
més, es disputarà
una prova OPEN i
una Jove. La 8a
edició del duatló
tornarà a reunir a
Cerdanyola
corredors de tot el
país.
BILLAR
TRES BANDES A
SABADELL

Avui i demà a la
seu de la Societat
Coral Colón es juga
la final a 4 de la
Lliga Catalana de
tres bandes grup C
amb el Mollet, el
Matadepera i el
Punt d’Atac de
Torredembarra, a
banda dels
amfitrions, com a
participants.

ATLETISME

► CAMPIONAT D’ESPANYA

La Mitja de Sant Cugat
puja un graó
▄ Cugat.cat / La Mitja Marató
de Sant Cugat és una prova reconeguda en el panorama atlètic català tot i la desinflada en la participació en el darrer any. En la 35a edició la prova fa un gir. La Federació
Espanyola d’Atletisme li ha atorgat
la responsabilitat de ser Campionat
d’Espanya. “No ens ho prenem com
un premi. No ho donen a qualsevol,
però també el regidor d’Esports,

Eloi Rovira, ho ha demanat amb insistència i nosaltres ho hem secundat. Som una prova consolidada i la
ciutat s’hi aboca”, diu Manel Gonzàlez, director de la prova de demà.
Houssame Benabbou i Teresa Urbina defensaran el títol de campions d’Espanya. La prova forma
part de la Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de
Barcelona.

