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El Barça va imposar-se al vigent campió Sitges en les semis de Martorell FOTO: JAUME ANDREU / FCR

Canal Blau / Arriba el dia D i l’hora 
H. La Divisió d’Honor Catalana 
Vueling posa el punt final a la tem-
porada amb el desenllaç del torneig
entre Gòtics i Barça. Derbi barcelo-
ní a La Foixarda en un dissabte ata-
peït de finals, en què el temple del 
rugbi català n’acollirà un total de 
sis, des de Primera Catalana sub-16
fins a Divisió d’Honor. Aquesta úl-
tima serà la que obrirà la jornada 
en un partit espectacular, que es 
podrà veure en directe per les tele-
visions locals i a la plataforma XA-
LA! (11h). Pel que es va veure a les 
semifinals, es preveu un partit 
molt igualat entre blaus, quart mi-
llor atac de la lliga, i blaugranes, la 
millor defensa de tot el campionat.

El Gòtics, que jugarà la seva pri-
mera final de DHC, va aconseguir 
endur-se la victòria en semifinals 
gràcies a un gran partit en defensa, 
que va anul·lar l’atac del CEU, i una
efectivitat en atac espectacular, so-
bretot en els xuts a pals, que els va 
donar 11 dels 16 punts aconseguits. 
Els de Jordi Villalante són compe-
titius com pocs i, jugant a casa, vol-
dran alçar el títol davant la seva afi-
ció en un dia històric per al club.

També serà un dia important per
al Barça, guanyador de la Divisió 
d’Honor Catalana en la temporada 
2015/16. Els blaugranes van de-
mostrar paciència per superar el 
Sitges sobre la botzina, i van aprofi-
tar la superioritat numèrica du-
rant els darrers 30 minuts de partit 
per vèncer l’equip garrafenc gràci-
es a dos assajos de Pere Clarà en el 
darrer quart d’hora de partit. Els 

sitgetans, vigents campions de la 
categoria, van portar la iniciativa 
durant bona part del partit, però els
va faltar energia als darrers mi-
nuts per resistir l’empenta blau-
grana. Al finalitzar el duel, el segon
entrenador del Barça, Toni Murci-
ano, ja confessava que el Gòtics, és 
el pitjor rival que podien tenir en 
una final, per la manera com afron-
ta cada partit l’equip barceloní. En 
fase regular, els dos conjunts ja es 
van enfrontar amb victòria de no-

més un punt per a Gòtics (16-15). 
Després d’una temporada amb 
igualtat màxima entre els quatre 
primers classificats de la fase regu-
lar, els play-offs no han decebut 
ningú, i òbviament això fa que les 
expectatives siguin altes de cara el 
súper dissabte que s’espera a La 
Foixarda.

En aquesta gran festa del rugbi
català es disputaran cinc finals 
més. Un cop acabi la màxima cate-
goria, es jugarà la de Primera Cata-

lana sub-16 entre el Sant Cugat i el
Barça. Tot seguit la final de Pri-
mera Catalana sub-18 entre el 
Sant Cugat i la Santboiana. Ja a 
partir de les 16h, la final de la Copa
Primavera que enfrontarà GEi-
EG i Castelldefels. Després serà el
torn per al desenllaç de Primera 
Catalana entre els Cocodrils RC i 
els CR Senglars de Torroella i per 
acabar es jugarà la final de Sego-
na Catalana entre el Químic B i el 
Begues H

RUGBI / DIVISIÓ D’HONOR VUELING

La Foixarda decideix el campió

Ràdio Ciutat de Tarragona / El TGN 
Bàsquet afronta una dura i com-
plicada recta final de temporada. 
Demà rep al Sagrat Cor la visita 
del Draft Grame-
net, el 5è classifi-
cat, en un partit 
que es podrà se-
guir a XALA! 
(18h).

Resten només
5 jornades per 
tancar la fase re-
gular i les tarragonines es troben 
en zona de promoció de descens, 1 
victòria per sobre del descens di-
recte i a 3 de la permanència. Una 

situació incòmoda a la qual s’ha de
sumar un tram final d’extrema di-
ficultat, ja que després del Draft, el
TGN visitarà el líder (Unilever Vi-

ladecans), rebrà
l’Hospitalet (se-
tè), visitarà l’Ek-
ke Lleida (quart)
i tancarà la lliga a
casa davant el cu-
er (Bencriada). A
les televisions lo-
cals també es po-

drà veure l’enfrontament de la zo-
na mitjana entre la UE Mataró-
Construtoni Ponce i el Camping 
Bianya Roser H

BÀSQUET / COPA CATALUNYA

Final exigent per al TGN
Ràdio l’Escala / Aquest cap de set-
mana, el litoral de l’Alt Empordà 
serà l’escenari d’una de les regates
de vela lleugera 
més importants 
de la temporada, 
la Costa Brava 
Sailing Meeting. 
Organitzada pel 
Club Nàutic 
l’Escala, en-
guany arriba a 
l’onzena edició i 
convoca les classes Optimist, La-
ser Radial, Laser 4.7, Europa i 
Open en aigües de la Costa Brava. 
A més serà un any especial perquè

la cita s’ha convertit també en 
Campionat de Catalunya per als 
Catamarans de la Classe A. Les 

proves es dis-
putaran al lito-
ral escalenc des
de demà, amb
una previsió
meteorològica
canviant, en
què dissabte
s’esperen vents
moderats i diu-

menge forts. Més d’un centenar de
regatistes prendran part en les di-
ferents competicions que donaran
el tret de sortida a les 12h H

VELA / CAMPIONAT CATALUNYA

Vela lleugera al mar d’Empúries

HANDBOL

TENNIS

El CT Urgell torna a ser des d’avui i fins 
dimarts l’epicentre del tennis estatal sub-
13 amb la celebració de la 30a edició del 
Torneig de Setmana Santa-Trofeu Albert 
Costa, apadrinat pel tennista format al 
club i campió de Roland Garros i de la 
Copa Davis. Hi participen 25 jugadors al 
quadre masculí i 25 al femení H

Albert Costa, padrí a 
Lleida del torneig sub-13

Amb el Novadmin Lleida Pardinyes i 
l’Handbol Gavà ja classificats per a les 
fases d’ascens, a la Lliga Catalana 
Femenina només s’ha de definir el 
descens a 
Primera 
Catalana. En 
aquesta darrera 
jornada, la lluita 
per la 
permanència es 
podrà veure a 
les televisions locals i a XALA!, diumenge
en jornada unificada a les 12.35h, amb 
els partits entre el Canovelles i Les 
Franqueses, el Cooperativa de Sant Boi i 
l’Ascó, Avannubo La Roca - Perelló i el 
Vilamajor - OAR Gràcia Sabadell B. 
Queda una plaça de descens, ja que 
Banyoles i Les Franqueses ja han baixat.

Última jornada 
per salvar-se

HOQUEI PATINS

Arriben els tercers partits de play-off 
d’ascens i de descens a la Nacional 
Catalana amb un bon grapat d’equips 
davant el gran repte del curs. En 
categoria femenina, qui guanyi el tercer 
partit entre 
Vilanova B i 
Jonquerenc 
lluitarà pel 
títol i 
l’ascens. 
Aquest 
partidàs es 
podrà veure 
a les televisions locals i a XALA! diumenge 
(16h). Per ‘streaming’, i en categoria 
masculina, també es podrà seguir el duel 
dramàtic entre el Juneda Lleida i el Reus 
Ploms. Qui perdi baixarà de categoria. 
També s’oferirà el Cerdanyola - Ripollet 
Serveis Immobiliaris amb el premi 
d’evitar la fase de descens.

A un partit de l’èxit 
o el fracàs


