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XARXA
RUGBI 
Quatre equips amb l’objectiu de ser campions  
Les semifinals de la la Divisió d’Honor Catalana Vueling arriben 
avui a Torrent de Llops de Martorell amb els partits entre el 
Gòtics i el CEU a partir de les 11h, i el Sitges, vigent campió, i el 
Barça des de les 13h. Els partits es podran seguir a les 
televisions locals i a XALA!

HOQUEI PATINS 
L’Olot busca la sentència  
El segon partit de la sèrie al millor de tres entre l’Olot B-Sensible i el Sant Just 
de demà a les 16h podria situar els garrotxins entre els 4 millors de la Nacional 
Catalana. El dues es veurà a les televisions locals i a XALA! Per ‘streaming’ 
s’oferiran els enfrontaments per evitar el descens entre el Reus Ploms i el 
Juneda-Lleida i el Folgueroles - SHUM Frit Ravich B. 

▄   Canal Terres de l’Ebre / 
Quan només queden dues jornades 
per acabar la lliga El Perelló afronta 
demà un duel vital per la salvació 
contra el Canovelles. Una victòria 
mantindria les opcions de per-
manència per a les perellonenques. 
Actualment marquen el descens, 
són onzenes amb 18 punts. L’equip 
vallesà ha perdut els últims 4 par-

HANDBOL    ► LLIGA CATALANA FEMENINA

tits, mentre El Perelló acumula vuit 
derrotes consecutives. Hi ha un al-
tre duel directe a la part baixa entre 
Les Franqueses, penúltim, i el Sant 
Boi, desè. El duel El Perelló-Canove-
lles es podrà seguir a les televisions 
locals i per ‘streaming’ a XALA! 
(18h), així com els duels KH7 Grano-
llers Atlètic - Gavà i OAR Gràcia - 
Avannubo La Roca.

TIR AMB ARC    ► COPA D’EUROPA

ESPORT 
LOCAL

VELA  
EUROPA MIRA  
A LA COSTA 
BRAVA 

Des d’ahir les 
aigües de Calella 
de Palafrugell 
acullen l’Euro 
Laser Masters Cup 
2019, XIII Trofeu 
Calella de 
Palafrugell - 
Memorial Pitus 
Jiménez. A la 
regata, referència 
europea per a la 
classe Laser 
Masters, s’hi 
apleguen més de 
100 regatistes del 
continent. 

ESPORT 
SOLIDARI 
TRAILWALKER 
EN TERRES 
GIRONINES 

Aquest cap de 
setmana se 
celebra l’Oxfam 
Intermón 
Trailwalker 2019 
en què 
participaran més 
de 1.800 persones 
en camins de la 
Via Verda. La 
sortida de la 
marxa de 100 kms 
es farà des d’Olot, 
mentre que la de 
50 kms des de 
Celrà. 

JUDO  
ONZENA EDICIÓ 
DEL VILA DE 
TORDERA 

El pavelló dels 
Països Catalans 
acull demà el 
Torneig de Judo 
Vila de Tordera 
organitzat pel club 
de judo de la 
localitat del 
Maresme. Més de 
200 esportistes 
vinguts d’arreu del 
país intentaran 
fer-se un lloc a les 
fases finals.

bé van ser els botxins dels plomistes 
en el darrer duel, aconseguint se-
gellar la victòria a La Plana per una cis-
tella.  
L’objectiu d’aquesta temporada per 
als de la capital del Baix Camp és la 
permanència, tot i que el seu prin-
cipal enemic enguany han estat les le-
sions. En cap partit han pogut dispo-
sar de la plantilla al complet. Ho 
explica el president del club, Armand 
Llauradó: “Les lesions dels nostres pi-
vots, Xavi Costa i Albert Bayod, han 
marcat l’any esportiu. Tampoc hem 
pogut disposar de Sergi Domènech, 
l’aler no va poder incorporar-se amb 
nosaltres fins a la segona volta”.  

C
anal Reus TV / El Badalonès-
Fruits Secs Corbera buscarà 
mantenir les posicions de play-

off d’ascens de la Copa Catalunya 
amb una victòria a casa del 100 Anys 
Ploms Salle Reus. L’equip local, per 
contra, vol defugir de la zona calenta 
de la classificació demostrant que els 
duels davant dels equips més po-
tents, són el seu fort.  
Els albinegres han derrotat en les úl-
times set jornades al primer classifi-
cat, el Ripollet-Aíbaba Restaurant 
(86-90), també al tercer, el Santa Co-
loma (65-67), i al quart, l’Alpicat (73-
65). Només els queda el segon, 
aquest Badalonès Fruits Secs Corbe-
ra que durant tot el curs ha demos-
trat ser un dels equips més potents 
de la competició. 
Els de Xavi Riera es van imposar la set-
mana passada al BasquetPia Saba-
dell (71-64). Una victòria que els va 
servir per treure’s el mal gust de boca 
de les dues jornades anteriors davant 
el Maristes Ademar (68-71) i l’Alpicat 
(68-63). Per contra, els Maristes tam-

BÀSQUET    ► COPA CATALUNYA

Reus Ploms i Badalonès 
lluiten per objectius oposats

Esgotant les darreres opcions 
a dues jornades pel final

▄  Constantí Ràdio / L’arquera 
constantinenca, Èlia Canales, for-
marà part de l’equip estatal a la Co-
pa d’Europa de Bucarest del 10 al 13 
d’abril en la modalitat d’arc re-
corbat femení. Es tracta d’un nou 
èxit en la trajectòria de la jove es-
portista del Club de Tir amb Arc 
Constantí, de només 17 anys. Cana-
les va acabar en 3ª posició i per 

tant s’ha guanyat un lloc entre les 
4  arqueres estatals que prendran 
part en l’europeu de Rumania. 
També participarà a les Copes del 
Món de Medellín, Shanghai i An-
talya (Turquia). A banda d’aquesta 
classificació per l’absoluta, Èlia Ca-
nales ha establert un nou rècord 
d’Espanya tant en categoria abso-
luta com júnior, amb 674 punts.

Èlia Canales, convocada  
amb la selecció absolutaEl partit servirà també als del Baix 

Camp per treure’s el mal record del 
partit de la primera volta que va aca-
bar amb una clara victòria dels bada-
lonins (80-44). El partit entre el Reus 
i el Badalonès es podrà seguir a les te-
levisions locals i a XALA! avui a les 18h.  
Per streaming es veurà el partidàs, el 
derbi del grup 1 entre el Sol Gironès 
Bisbal Bàsquet, cinquè, i el CEB Giro-
na, quart, amb idèntic balanç (15-7), 
en plena lluita per les places de play-
off a falta de tres jornades per acabar 
la fase prèvia. Tots dos es troben a 
només una victòria dels tres primers, 
Lliçà d’Amunt, Lluïsos de Gràcia i 
Camping Bianya Roser. A Copa Feme-
nina, es veurà l’enfrontament entre 
l’Ekke Lleida, quart (16-8), a un pas de 
la fase d’ascens i el CN Terrassa, quin-
zè (6-18), encara amb opcions d’evi-
tar el descens directe. Les lleidatanes 
defensen la plaça de play-off que 
ocupen quan falten sis jornades pel fi-
nal. Ja hi ha dos equips classificats, 
l’Unilever Viladecans i el CityLift GEiEG 
Uni Girona. 

Queden tres 
jornades  
pel final i  
els reusencs 
busquen eludir 
el descens

El 100 Anys Ploms Salle Reus va aconseguir una important victòria davant l’Alpicat //CN REUS PLOMS


