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Duel d’aspirants obligats a guanyar
Canal Taronja Central / Amb només tres jornades per disputar-se,
Artés i Sol Gironès Bisbal Bàsquet
es veuran les cares dissabte al Pavelló Esportiu d’Artés. Els artesencs, encara amb opcions de ser a
la fase final, rebran els de l’Empordà, que ocupen la quarta plaça
d’aquest grup 1 de Copa Catalunya
i depenen d’ells mateixos per
allargar la temporada. El partit es
podrà veure a les 18h a través de
La Xarxa de Televisions Locals i
de la plataforma de ‘streaming’
XALA!
Ocupant una tranquil·la setena
posició, els del Bages, entrenats
per Jordi Estany estan realitzant
una de les millors segones voltes
d’aquesta Copa Catalunya, amb 8
victòries en 10 partits. Amb la permanència assegurada i tots els jugadors disponibles excepte el capità Albert Illa, baixa fins a la
temporada vinent, encara tenen
alguna opció de ser a la tan desitjada fase final: “Hem de guanyar els
tres partits i esperar que Bisbal,
Girona i Mollet no ho facin. És realment complicat”, afirma Jordi
Estany. Però aquest any l’Artés
està oferint un molt bon bàsquet,
és dels equips més anotadors de la
categoria.
“Per a mi és una incògnita saber
com arribarem després de dues
setmanes sense competició. Esperem no haver perdut el to competitiu”, explica l’entrenador del CB
Artés.
Els visitants, dirigits per Joan
Ferrer, arriben a l’antepenúltima

Demà comença la fase final del
Campionat de Catalunya Cadet Masculí
a la localitat vallesana. A partir de les
13.30h es podrà seguir a la plataforma
XALA! la
primera de les
semifinals entre
el KH-7
Granollers i el
Barça Lassa, i a
partir de les
15.30h i també
en ‘streaming’, els amfitrions de
l’Avannubo La Roca s’enfrontaran al
segon equip cadet blaugrana. La gran
final, que es jugarà diumenge a les 13h
i el partit per al tercer i quart lloc a les
11h, també es podran veure a XALA!
L’any passat, el Barça va imposar-se a
la final al Granollers H
NATACIÓ

L’Artés va caure 87-69 a la pista del Sol Gironès Bisbal Bàsquet en el partit de la primera volta.
jornada ocupant una quarta plaça
que els donaria accés a la fase final, en una temporada a l’alça.
“Tenim ganes de seguir amb la bona dinàmica, jugant sense pressió
i amb la tònica de creixement de
l’equip. Estem gaudint molt fent
créixer el nostre joc jornada rere
jornada”, explica Joan Ferrer. El
Bisbal Bàsquet és un dels equips
ascendits fa just un any des de Primera Catalana, i actualment té
una victòria de marge respecte al
tall per jugar per l’ascens.
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En la primera de les tres finals
que esperen els de l’Empordà, Ferrer no podrà comptar amb tots els
seus homes: “Tenim certs dubtes.
Genís Castillo es va fer un esquinç
durant l’entrenament de dilluns i
veurem si arriba al cap de setmana. També Eloi Barrasa, que amb
una contractura també serà dubte. Això sí, recuperem Pau Soler.”
És habitual que el Pavelló Esportiu d’Artés s’ompli en cada partit. Una de les pistes amb més caliu
de tota la competició que rebrà
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una afició habituada a desplaçarse, i més encara després de les cinc
victòries consecutives del seu
equip.
Així doncs es preveu un partit
d’alt voltatge entre equips que ofereixen un bàsquet molt atractiu i
que sens dubte han anat de menys
a més aquesta temporada. Quan
queda menys d’un mes per al final
de la lliga, fins a sis equips encara
podrien optar a la primera plaça.
El grup 1 de Copa Catalunya, més
igualat que mai.

BÀSQUET / CAMPIONAT CATALUNYA JÚNIOR FEMENÍ

Vuit equips per a dues places Els quatre millors, a Tordera
Canal Reus TV / El CN Reus
Ploms acull aquest cap de setmana la 37a edició del Campionat de
Catalunya Júnior. Un esdeveniment que enfronta els vuit millors
equips de la categoria, prèvia a sènior. Barça, Manlleu,
Reus
Deportiu, Noia,
Lleida Llista, Vic,
Shum Maçanet i Voltregà buscaran guanyar la competició, o bé arribar a la final de diumenge, cosa
que els permetria participar en el

La Roca acull el
Català Cadet

Campionat d’Espanya que se celebrarà a Alcobendas.
Pel que fa als play-offs de Nacional Catalana Femenina, el primer partit de la
sèrie entre el Vilanova B i el Sant
Cugat es veurà
diumenge a les
16h per les televisions locals i a
XALA!, alhora
que per ‘streaming’ es podran veure els partits Palau de Plegamans
B - Igualada Femení i el Vila-sana
B - Mataró.

Ràdio Tordera / Els conjunts parti-

cipants són l’Snatt’s Femení Sant
Adrià, el Basket Almeda, el Citylift GEIEG UNI
Girona i el CBF
Cerdanyola.
Les semifinals
es juguen avui
a les 19h i a les
21h.
Mentre
que demà dissabte, el partit
entre el tercer i
quart, serà a les 17h i just després
es disputarà la gran final, a les 19h.
De la pista torderenca en sortirà el
campió de Catalunya, el subcam-

pió i els equips classificats com a
tercers i quarts de Catalunya. Els
tres millors aconseguiran l’accés
directe
als
campionats estatals. També
avui, en categoria masculina, comença la
Final a 4 masculina a Sant
Fruitós de Bages amb els
partits Barça Lassa - Catalana Occidente Manresa i Joventut de Badalona - Torrons Vicenç l’Hospitalet H

Molts al·licients al
CE Mediterrani
A la piscina Josep Vallès del Club
Esportiu Mediterrani se celebra avui i
demà el tradicional Trofeu Sant Jordi
de natació infantil i absolut que arriba
a l’edició número 53 i que alhora és el
36è
Memorial
Joan Ferri.
Avui és el
torn dels
nedadors en
categoria
absoluta,
mentre que
demà, els infantils. La competició
forma part del Circuit Català de
Trofeus de Natació XIX Gran Premi
Diputació de Barcelona. La cita és
també la primera parada de la Copa
Catalana de Clubs Absoluta que
s’allargarà fins a finals de maig H
ATLETISME

Varietat atlètica a
Barcelona
Els millors atletes catalans de categories
absoluta, sub-23, sub-20 i sub-18,
prendran part des de demà en els
Campionats de Catalunya de Proves
Combinades que es farà l’Estadi Joan
Serrahima. S’hi faran proves de velocitat,
salt i llançaments, configurades en les
diferents combinades des de decatló
fins a tetratló H

