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XARXA
RUGBI 
Gòtics i Barça busquen la glòria a La Foixarda  
La Divisió d’Honor Catalana Vueling posa el punt final a la 
temporada amb la final entre Gòtics i Barça. El partit es juga avui 
a partir de les 11h i es podrà seguir a les televisions locals i a 
XALA! El súper dissabte inclou 5 finals més en diferents 
categories des de sub-16 fins a DH.

PÀDEL 
Quatre catalanes al World Padel Tour  
La reusenca Ari Sánchez i la barcelonina Lucia Sainz, com a primeres caps 
de sèrie; la jugadora de Berga, Sara Pujals, i la de Mont-roig del Camp, 
Anna Cortiles, prenen part des d’ahir al quadre de l’obert de Logronyo en 
la segona parada del circuit mundial. És el primer cop que el World Padel 
Tour es fa a la localitat de La Rioja.

▄  Canal Blau / CP Vilanova B i 
CP Jonquerenc es juguen ser el quart 
equip classificat per a les semifinals 
del play-off pel títol femení. Després 
de dos partits molt intensos, amb 
una victòria gironina i una garrafen-
ca, serà el partit de desempat el que 
decidirà qui s’enfronta a PHC Sant 
Cugat en semifinals. L’encert a bola 
aturada és el gran recurs de l’equip 
fronterer que ja va ser capaç d’en-

HOQUEI    ► NACIONAL CATALANA

dur-se la victòria a la pista vilano-
vina en el primer partit de la sèrie. La 
setmana passada, en canvi, les ver-
des van aconseguir guanyar a l’Em-
pordà. El partit es podrà seguir demà 
a les televisions locals i a XALA! 
(16h), mentre que en categoria mas-
culina es podran veure, el dramàtic 
Juneda-Lleida - Reus Ploms per la 
permanència i el Cerdanyola - Ripo-
llet, pel títol.

HANDBOL     ► LLIGA CATALANA FEMENINA

MÉS 
ESPORTS

BTT 
OSONA, TERRA 
DE ‘MOUNTAIN 
BIKE’  

Arriba una nova 
competició per 
etapes a Sant Julià 
de Vilatorta. 
L’aventura de 
bicicletes de 
muntanya comença 
avui sota el nom de 
Barcelona MTB 
Challenge amb 
dues etapes de 50 i 
67 quilòmetres. 
Destaquen noms 
com Oriol Colomé, 
Sílvia Roura, Julen 
Zubero o Frederic 
Caulier. 

FUTBOL SALA 
TORNAR A 
GUANYAR A 
CASA 

L’AE Penya 
Esplugues juga 
avui amb l’objectiu 
de retrobar-se amb 
la victòria com a 
local gairebé tres 
mesos després. Les 
espluguines reben 
la visita del 
Majadahonda. 
L’altre equip català 
de Primera Divisió, 
el Femisport-
Palau, visita la 
pista del Viaxes 
Amarelle. 

ESQUÍ 
VALLTER 2000 
TORNA A OBRIR 

Des d’avui, les 
pistes d’esquí de 
Vallter 2000 
reobren les 
instal•lacions. Les 
darreres nevades 
han deixat gruixos 
de neu suficients 
per poder obrir 
l’estació 
parcialment i 
garantir la pràctica 
de l’esquí 
coincidint amb la 
Setmana Santa.

equips va ser de 9 punts, quan les 
barcelonines es van imposar per 68-
59. Un resultat que el Roser no voldrà 
veure capgirat per mantenir l’avera-
ge i que, en canvi, per a les grogues 
suposaria un comodí per a les darre-
res jornades. 
Si es té present el matx jugat a l’Es-
tació del Nord, el parcial de 40 a 24 
va ser determinant, fet que difícil-
ment es repetirà dissabte després 
del canvi de defensa formulat pel 
nou entrenador mataroní, Dani Per-
diguero. El tècnic té clar que la defen-
sa és la clau de la victòria. A més, 
aquesta jornada és estratègica per 
a les mataronines, ja que l’Snatt’s 
Femení Sant Adrià B, equip que mar-

M
ataró Audiovisual / A cinc 
jornades per acabar la 
temporada, el Mataró-

Construtoni Ponce sembla haver 
trobat la forma en el moment ade-
quat. Adequat, però, per un objectiu 
que ha aparegut a mitjans de curs, 
el de la permanència. Gràcies a les 
dues victòries consecutives, totes 
dues molt ajustades, les unionistes 
s’han situat desenes i veuen la per-
manència definitiva a tocar. Per això 
hauran de seguir com fins ara, apos-
tant per la defensa abans que per 
l’atac i ajustant els últims quarts de 
partit per assegurar-se la victòria. 
 
Avui tornen a jugar a casa per sego-
na setmana consecutiva i reben un 
Camping Bianya Roser que és sisè 
classificat i té un balanç de 13 vic-
tòries i 12 derrotes. Té les fases d’as-
cens a 4 partits i la promoció de des-
cens a tan sols 2 desfetes, per la 
qual cosa, un triomf al Palau d’Es-
ports Josep Mora li donaria un mar-
ge molt important. Al partit d’ana-
da, la diferència entre tots dos 

BÀSQUET     ► COPA CATALUNYA FEMENINA

La UE Mataró vol seguir 
en línia ascendent   

Les Casernes decideix l’últim 
bitllet

▄   Canal Terres de l’Ebre / 
L’Handbol Perelló es juga la per-
manència a l’última jornada a la pis-
ta de l’Avannubo La Roca, tercer i ja 
sense res en joc. 
Les perellonenques necessiten la vic-
tòria, actualment són onzenes mar-
cant la permanència, però amb els 
mateixos punts que l’OAR Gràcia Sa-
badell, dotzè. Amb dos punts més es 
troba la Cooperativa de Sant Boi. En 

cas d’un triple empat final, les tarra-
gonines en sortirien beneficiades, 
però caldrà estar pendents dels des-
censos compensats. Els partits La Ro-
ca - Perelló, Vilamajor - OAR Gràcia i 
Cooperativa - Ascó, es podran veure a 
XALA! demà (12.35h), alhora que 
també a les televisions locals es veurà 
el Canovelles - Les Franqueses. 

Última jornada amb 
ca la permanència i que té una vic-
tòria més que el conjunt groc (amb 
l’average a favor del Mataró), juga 
contra l’equip que és justament per 
sota les unionistes, el Grup Barna. Un 
triomf del Construtoni Ponce ser-
viria per distanciar-se o per retallar 
davant rivals directes. 
El Roser no es refia gens ni mica 
d’aquest partit. Un duel sempre pe-
rillós, com ja va viure el Citylift GEiEG 
UniGirona diumenge passat. I és 
que la plantilla del Mataró, si juga 
bé, aspira a cotes més altes. Així 
doncs, les barcelonines, liderades 
per Jordi Payano a la banqueta, te-
nen clar que caldrà un gran esforç 
per endur-se el triomf de Mataró. 
Per al Roser aquesta tercera tempo-
rada consecutiva a Copa Catalunya 
està suposant tot un èxit. S’ha man-
tingut durant 25 jornades entre les 5 
millors del campionat. El partit es 
juga avui a les 18h i es podrà veure a 
les televisions locals i a XALA! Per 
‘streaming’ es podrà seguir també el 
duel entre el TGN Bàsquet i el Draft 
Gramenet. 

Des de l’arribada 
de Dani 
Perdiguero, les 
mataronines han 
fet un pas 
endavant

Les jugadores de la UE Mataró Laida Martínez, Cynthia Molina i Ari Magrinyà en acció davant el Grup Barna //JOAN 


