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RUGBI / DIVISIÓ D’HONOR CATALANA VUELING

BÀSQUET

Sitges i Gòtics se sumen a la festa

Al grup 1 de Copa Catalunya Masculina,
el 100 Anys Ploms Salle Reus té encara
tres jornades per salvar-se. Rebrà el
Badalonès-Fruits Secs Corbera, segon
classificat, a un
triomf de
garantir-se
jugar per
l’ascens. El partit
es podrà seguir
demà a les
televisions
locals i a XALA! (18h). Per ‘streaming’ es
veurà el partit del grup 1 entre el Sol
Gironès Bisbal Bàsquet, cinquè, i el CEB
Girona, quart, amb idèntic balanç (157). A Copa Femenina, es veurà
l’enfrontament entre l’Ekke Lleida, quart
(16-8), a un pas de la fase d’ascens, i el
CN Terrassa, quinzè (6-18), encara amb
opcions d’evitar el descens directe H

Canal Blau / La Divisió d’Honor Ca-

talana Vueling ja ha engegat els
motors del play-off, i aquest cap de
setmana els quatre millors equips
de la temporada es juguen el pas a
la gran final de la Foixarda, del 13
d’abril. Els dos millors equips de la
fase regular, el Club Rugby Sitges i
el Gòtics Rugby Club, entren ara
en semifinals davant els guanyadors de les eliminatòries de quarts.
El Sitges, vigent campió, el Gòtics, el CEU (Club Esportiu Universitari) i el Barça són els quatre
conjunts que disputaran les semifinals que se celebraran demà dissabte al Torrent de Llops de Martorell, i es podran veure en directe
per La Xarxa de Comunicació Local i a la plataforma XALA! Pel que
fa a les semifinals, a les 11h es jugarà el derbi barceloní entre Gòtics i
CEU, segon i tercer classificat de la
fase regular. En lliga el partit ja va
estar renyit amb victòria per la mínima de Gòtics (20-22). A quarts de
final, però, el CEU ja va demostrar
que arriba fort al play-off i es va
desfer del Químic gràcies a un recital defensiu durant els 80 minuts
de partit, i a la inspiració de l’obertura argentí Francisco García (foto), anotador de tots els punts del
seu equip al partit.
L’altra semifinal, que se celebrarà a les 13h, la jugaran el RC Sitges, campió de la fase regular, i el
FC Barcelona Blau, quart classificat. També es preveu una semifinal molt ajustada, ja que blaugranes i sitgetans van empatar a 25 en

HANDBOL

Francisco García, l’estrella del CEU, en acció a quarts de final davant el Químic
la fase regular, l’únic partit en què
l’equip del Garraf s’ha deixat
punts al llarg de tota la temporada.
El Barça, a més, ve de dominar de
manera contundent el seu partit
de quarts, en el qual va guanyar el
Tarragona per 36 a 21, en un gran
matx de la davantera blaugrana i
de l’MVP de la semifinal, Bruno
Ponisio. Els culers, però, tindran
al davant el RC Sitges que és, de fet,
el darrer guanyador de la DHC Vu-

HOQUEI / NACIONAL CATALANA

eling. El club de Santa Bàrbara va
aixecar el títol la temporada passada en una final espectacular i multitudinària a La Foixarda que es va
poder seguir a les televisions locals. Els sitgetans van guanyar el
Químic per 16 a 8 després d’una
temporada on no van perdre cap
partit. Aquest any, si ningú ho evita, van camí de repetir la gesta i
són l’equip a batre en aquesta fase
final de la Divisió d’Honor Catala-
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na Vueling.
Els dos equips que s’acabin classificant per a la gran final, més el
que acabi tercer millor, optaran a
jugar la fase d’ascens al grup B de
la Divisió d’Honor B, ja d’àmbit estatal en què hi ha sis equips catalans: el BUC, la Santboiana B, la
UER Montcada, el RC L’Hospitalet, el CR Sant Cugat i el CN Poble
Nou, juntament amb equips valencians, balears i aragonesos H

ATLETISME / MITJA MARATÓ COSTA BARCELONA MARESME

Cita històrica per a l’Olot El Jaafari defensa rècord
Olot Televisió / L’Hoquei Olot

B-Sensible es troba a només una
victòria de passar a les semifinals
pel títol, després
de guanyar el primer partit de
quarts contra el
Sant Just (4-6).
Això és una fita
històrica per al
club, que si passa
a la següent ronda trencarà el seu
màxim registre en una temporada,
passant a ser dels quatre millors
equips de la lliga. Es preveu que el
Pavelló Municipal d’Esports

Tothom manté
les opcions

d’Olot sigui clau per definir l’eliminatòria i el club anima la gent a
omplir les grades com mai s’ha vist
fins al moment,
en una ciutat
amb poca tradició d’hoquei. El
duel es disputarà
diumenge (16h) i
es veurà a les televisions locals i a
XALA! Per ‘streaming’ també es
podran veure els duels per evitar
el descens entre el Reus Ploms i el
Juneda-Lleida i el Folgueroles SHUM Frit Ravich B H

Ràdio Calella / La Mitja Marató Cos-

ta Barcelona-Maresme pot batre
el seu rècord de participació, ja
que l’organització
preveu arribar als
600 corredors, fet
que suposaria incrementar en 100 el
nombre respecte a la
passada edició. El
circuit, molt planer,
converteix la cursa
en una de les més ràpides del territori,
just per darrere de les mitges de
Barcelona i Granollers. “Abderrahim El Jaafari té el rècord amb

1:05:55, una marca molt bona si tenim en compte que la darrera mitja important a Catalunya va ser a
Montornès i es va
guanyar amb 1:11”,
explica Manel Vicente, director de
Gesport, organitzador de la cursa. En
categoria femenina
Janeth
Becerra,
amb una marca de
1:20:58, va guanyar
el 2018. La prova forma part de la Challenge de Mitges
Maratons Gran Premi Diputació
de Barcelona H

Jornada clau
per a la salvació
La Lliga Catalana Femenina arriba al
final i el Perelló manté opcions de
permanència, però sense marge
d’error. Les ebrenques, onzenes amb
16 punts, rebran diumenge el
Canovelles,
novè amb
21. Aquest
partit per
salvar-se es
podrà seguir
a les
televisions
locals i a
XALA! (18h). També el duel de la part
baixa entre l’OAR Gràcia sabadellenc,
dotzè amb 16 punts, i l’Avannubo La
Roca, quart, es veurà en ‘streaming’,
així com el que enfrontarà el KH-7
Granollers Atlètic, tercer, i el Gavà,
segon, a només 1 punt del líder, el
Novadmin Pardinyes H
POWERLIFTING

Constantí acull l’estatal
Avui comença el Campionat d’Espanya
de Powerlifting amb 115 inscrits. La
competició registra un rècord de
participació i es farà al Poliesportiu de
Constantí, que ja va acollir l’estiu
passat les proves d’halterofília dels
Jocs Mediterranis Tarragona 2018. És
el primer cop que es fa un campionat
estatal a la província H

