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XARXA
BÀSQUET 
Seguir guanyant per allargar la temporada  
Quan només falten tres jornades, l’Artés, setè, i Sol Gironès Bisbal 
Bàsquet, quart, mantenen opcions de classificar-se pels play-
offs. Avui a les 18h s’enfronten en un partit que es podrà veure a 
les televisions locals i a XALA!, on també s’oferiran els duels Lliçà 
d’Amunt - Granollers i AESE - Ripollet-Aíbaba Restaurant.

TENNIS TAULA 
L’ascens passa pel Maresme i el Baix Camp  
Mataró i Reus són l’escenari de les fases d’ascens a la Superdivisió 
Masculina i Femenina, respectivament. A les instal•lacions del CN Mataró, el 
Quadis s’enfronta avui al Leganés. Mentre que el Ganxets de Reus es veurà 
les cares amb la Universitat de Burgos i el Tramuntana de Figueres amb el 
Visit Pontevedra.

▄  Banyoles TV / L’estany de Ba-
nyoles acull des d’avui la PAMrace Re-
gatta. És la nova denominació d’una 
de les competicions amb embarca-
cions d’equip més importants de 
l’Estat, i que engloba el XV Trofeu Pe-
dro Abreu, el XIV Open Internacional 
de Catalunya i el XIV Trofeu Ciutat de 
Banyoles. L’any passat hi van prendre 
part més de 600 embarcacions i un 

REM  ► OPEN INTERANCIONAL

miler d’esportistes d’arreu de l’Estat 
amb representats de 17 clubs. L’origen 
d’aquest cap de setmana intens de 
rem el trobem ja l’any 2004, quan un 
grup de veterans del CN Banyoles 
van decidir que el principal mecenes 
del rem a la ciutat, Pedro Abreu, me-
reixia un homenatge. En l’Open Inter-
nacional s’hi competirà en totes les 
modalitats de rem de banc mòbil.

FUTBOL AMERICÀ     ► EUROPEAN TEAM CLUB COMPETITION

MÉS 
ESPORT

LA ROCA 
DECIDEIX EL 
TÍTOL CADET 
HANDBOL 

La fase final del 
Campionat de 
Catalunya Cadet 
Masculí comença 
avui (13.30h) amb 
les semifinals KH-7 
Granollers - Barça 
Lassa, i Avannubo 
La Roca - Barça B 
(15:30h). La final 
es jugarà 
diumenge (13h). 
Tota la competició 
es podrà veure a la 
plataforma XALA!. 

CURSA PELS 
MÉS 
RESISTENTS 
CICLISME 

Avui arriba la 
Ultramarató Valls 
de Mediona - 
Campionat de 
Catalunya en 
categories des de 
Sub 23 fins a 
Master 60. Les 
proves de 125 i 60 
quilòmetres 
passaran per 
alguns dels racons 
més espectaculars 
de l’Alt Penedès i 
l’Anoia. 

SORT ACULL 
L’ESTATAL 
PIRAGÜISME 

Durant tot el cap 
de setmana les 
aigües del Noguera 
Pallaresa són 
l’escenari de la 
primera prova de la 
Copa d’Espanya 
d’estil lliure 
individual i per 
clubs en les 
modalitats de 
caiac i canoa. La 
següent cita es 
disputarà a Salt.

Casernes, mentre que les vilanovines 
van vèncer per 3 a 4 a Sant Cugat. El 
tècnic barceloní creu que el repte és 
majúscul ja que han de medir-se amb 
el rival més fort, “Són joves i amb mol-
ta qualitat, tenen tres o quatre juga-
dores que han acumulat molts mi-
nuts a OK Lliga, dels quatre que es-
tem a semifinals, són les més 
potents”. Borregan ha lamentat 
l’aturada de la competició que les ha 
deixat vint dies sense competir 
“L’aturada no ens ha beneficiat. Por-
taven una línia molt bona però 
aquesta aturada no ens va bé, sobre-
tot a nivell físic, amb tot, a nivell aní-
mic estem al màxim”. 
 
El partit de diumenge a les 16h es po-
drà seguir en directe per les tele-

C
anal Blau i Cugat.cat / Vi-
lanova B i Sant Cugat es 
veuen les cares aquest cap de 

setmana en una de les semifinals pel 
títol de Nacional Catalana Femeni-
na. Les garrafenques, campiones de 
la Copa Generalitat, hauran de fer 
valer el factor pista en l’eliminatòria 
per intentar superar un equip vallesà 
fet per tornar a l’elit de l’hoquei 
estatal. Les locals no poden acon-
seguir l’ascens de categoria amb que 
es premia al campió de lliga ja que el 
primer equip ja juga a la màxima ca-
tegoria de l’hoquei femení estatal, 
però tenen entre cella i cella alçar el 
títol per aconseguir el doblet. Molt 
diferent és la situació per les santcu-
gatenques que busquen retornar a 
l’OK Lliga Femenina. 
 
Amb ‘Beto’ Borregán, mite de l’ho-
quei, a la banqueta, el Sant Cugat 
combina experiència i  joventut en 
una plantilla que ha anat a més al 
llarg de l’any. En la fase regular, les 
santcugatenques ja van ser capaces 
de guanyar al Vilanova per 1 a 4 a Les 

HOQUEI PATINS     ► NACIONAL CATALANA

Vilanova B i Sant Cugat 
volen colpejar primer

Regata amb història 
a Banyoles

▄  Badalona Comunicació / 
L’equip degà del futbol americà es-
tatal, els Badalona Dracs, serà l’únic 
representant estatal en competició 
europea. Enguany els badalonins 
participen a l’ECTC, competició amb 
13 equips d’11 països europeus divi-
dits en 4 grups. Els Dracs estan en-
quadrats en la Divisió Centre amb el 
Dacia Vienna Vikings austríac i el 

Triangle Razorbacks danès. Els de 
Badalona debuten aquesta tarda 
rebent els Vikings al Municipal de 
Pomar i el 18 de maig visitaran Dina-
marca. En el primer partit del grup, 
els austríacs van ser molt superiors 
als danesos a qui van superar per un 
clar 60 a 0, així que si els Dracs acon-
segueixen guanyar avui, tindrien 
força possibilitats de classificar-se.

Els Dracs tornen a Europa
visions locals i a través de XALA!. En la 
plataforma d’streaming també es 
podrà seguir el primer partit de la sèrie 
de l’altre semifinal entre el Palau de 
Plegamans i l’Igualada Femení i l’inici 
de la sèrie entre el Vila-sana B i el Ma-
taró per determinar la classificació fi-
nal dels equips. 
 
Destacar també que el CN Reus 
Ploms acull aquest cap de setmana la 
37a edició del Campionat de Ca-
talunya Júnior. Un esdeveniment que 
enfronta els vuit millors equips de la 
categoria, prèvia a sènior. Barça, Man-
lleu, Reus Deportiu, Noia, Lleida Llista, 
Vic, Shum Maçanet i Voltregà busca-
ran guanyar la competició, o bé arribar 
a la final de diumenge, fet que els 
permetria participar en el Campionat 
d’Espanya que se celebrarà a Alco-
bendas. També aquest cap de setma-
na es juga la fase final del campionat 
català en categoria Infantil a les ins-
tal•lacions del CP Mollerussa amb el 
Manlleu, l’Arenys de Munt, el Barça, el 
Reus Deportiu, el Sentmenat, dos 
equips del Voltregà (A i C) i el GEiEG.

El PHC Sant Cugat 
vol l’ascens a OK 
Lliga, mentre que 
el CP Vilanova B, 
el títol

El PHC Sant Cugat vol l’ascens a OK Lliga, mentre que el CP Vilanova B, el títol // FCP


