BÀSQUET / COPA CATALUNYA

MOUNTAIN BIKE

Derbi badaloní amb objectius oposats
Badalona Comunicació / El Círcol Co-

tonifici, que es juga la permanència a Copa Catalunya masculina, i
el Maristes Ademar, que té a les
seves mans jugar la fase d’ascens,
viuran un duel apassionant al pavelló de la Plana, pista on juguen
els dos equips. Serà aquest diumenge (17:45h) en un més que interessant derbi badaloní on tots dos
conjunts es juguen el futur. Cara a
cara, per tant, un històric com és el
Círcol i el Maristes Ademar, la
gran revelació de la temporada.
L’equip que dirigeix Òscar Gallifa,
que va agafar el relleu de Juli Jiménez a mig curs, està buscant
certificar ja en aquesta jornada
poder evitar el descens directe. Ho
aconseguirà si guanya o si el Cantaires Tortosa perd contra un altre
equip badaloní, el BadalonèsFruits Secs Corbera. Però el Círcol
està treballant sobretot per arribar a una fase de permanència que
ja no pot evitar amb confiança i
bon joc. Gallifa confia que el derbi
serà igualat: “A la primera volta el
Maristes va trencar molt ràpid el
partit agafant 20 punts de renda i
vam acabar amb males sensacions però ara estem millor”. El Círcol recupera el seu jugador més
destacat, Marc Jérez, que portava
dues setmanes de baixa, i també
podrà recuperar Roger Barriga. El
Maristes Ademar de Lluís Garcia,
que no té cap baixa, arriba amb
màxima confiança i optimisme
perquè porta quatre victòries seguides però sobretot perquè té a

Els jugadors del Maristes Ademar s’enfronten als del Círcol Cotonifici en un nou derbi badaloní
les seves mans poder disputar la
fase d’ascens. El tècnic defineix
com serà el derbi: “No es pot mirar
la classificació, són partits diferents i més amb el Círcol que té
molt ritme, amb defensa intensa i
s’estan jugant moltíssim”. Garcia
recorda que l’objectiu no era el de
fer les fases d’ascens: “A l’estiu no
pensàvem en això però la dinàmica ha estat positiva, hem fet bon
bàsquet i ens hem trobat que a dues jornades pel final podem obte-

nir el premi i no ho volem desaprofitar”. En l’última jornada el
Maristes rebrà el Molins, un equip
que jugarà la fase de permanència
i que podria no jugar-s’hi res.
Pel que fa l’oferta televisiva, demà (18.05h) a través de les televisions locals i a XALA! es podrà veure el duel del grup 1 de Copa
Catalunya Masculina entre el Sol
Gironès Bisbal Bàsquet i el Cerdanyola Al Dia. El conjunt de empordanès lluita per la quarta plaça,
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que va perdre el cap de setmana
passat. Els de Joan Ferrer són cinquens empatats amb el CEB Girona, quart. En exclusiva a XALA!
també es podran veure dos partits
més: el duel del grup de 2 entre el
Sitges, sisè, i l’AESE, setè i el partit
de Copa Catalunya Femenina que
enfrontarà al Petropinto Asfe Sant
Fruitós, en plena lluita per la permanència, i el Camping Bianya
Roser, tercer i amb l’accés garantit a la final a 4 H

VELA / CAMPIONAT CATALUNYA LÀSER

La Marató d’Empúries Gran cartell al Trofeu
arriba a la setzena edició Cornudella
l’Escala torna a acollir un any més
la Marató d’Empúries. La prova
tindrà tres recorreguts: la Marató, la Mitja Marató i la cursa dels
10 quilòmetres.
Els tres circuits
tindran com a
punt de sortida i
arribada el Museu d’Arqueologia de CatalunyaEmpúries. Per segon curs seguit
hi haurà el campionat minimalista i descalcista per a cadascuna

El Trofeu Internacional Ciutat de
Barcelona arriba demà amb els millors
bikers de l’única modalitat olímpica
del mountain bike. Hi serà el millor
biker espanyol de l’actualitat, i
número 4 del
rànquing
mundial, David
Valero i la seva
companya
d’equip, Natalia
Fischer, a
banda dels
millors especialistes del planeta.
Aquesta serà la tercera prova de la
Super Cup Massi i la cinquena de la
Copa Catalana Internacional Biking
Point. La gran novetat és el nou circuit
que, sense abandonar Montjuïc,
concentrarà la major part del
recorregut en la part baixa de la
muntanya H
HANDBOL

ATLETISME / MARATÓ

Ràdio l’Escala / Aquest diumenge,

Nou circuit al Ciutat
de Barcelona

d’aquestes proves. El dia abans,
dissabte a la tarda, se celebra la
Marató Infantil i la segona cursa
dels 5 quilòmetres. Els corredors sortiran des
del centre de la
vila del municipi
de l’Alt Empordà
i no pas des del
museu. Una altra
novetat serà que
el periodista de Televisió de Catalunya, Xavier Bonastre, presentarà el seu llibre “100 històries del
córrer”, a l’Alfolí de la Sal H

Mataró Audiovisual / El Club Nàutic

el Balís organitza el Campionat de
Catalunya en les proves Làser
Standard i Làser
4.7. Una competició que aplegarà
regatistes provinents de diferents
clubs i categories,
i és que la làser és
una classe olímpica on els seus
practicants hi tenen molt recorregut gràcies a les diferents mides de
vela. Entre l’àmplia llista de regatistes que hi participaran hi haurà

el barceloní Jose Maria Van der
Ploeg, el primer campió olímpic de
vela. Un or que aconseguia als
Jocs Olímpics de
Barcelona.
El campionat
de Catalunya,
que es disputarà
en aquestes dues
classes, està inclòs en el 46è
Trofeu Cornudella, que organitza el Club Nàutic El
Balís en homenatge a Josep Cornudella Capdevila, fundador i primer president de l’entitat H

Sabadell i Sarrià
decideixen els campions
El pavelló de l’OAR Gràcia de Sabadell
és la seu de la fase final del Copa
Catalana Infantil Femenina en què
participen el club amfitrió, el Sant Joan
Despí, el Joventut Handbol Mataró i
l’Ascó. Diumenge en directe a XALA! es
podrà veure el
duel pel tercer
i quart lloc
(11h) i la final
(13h).
Sarrià serà
l’escenari de la
Copa Catalana
infantil
masculina amb el club local, el Barça
Lassa, el Palautordera Salicru i el
Bordils com a protagonistes. El tercer i
quart lloc (16.15h) i la gran final (18h)
es podran seguir diumenge en directe
a XALA! H
HÍPICA

Mollerussa acull demà
el Manolo Ferrao
Les instal.lacions de l’Institut
Mollerussa, a la capital del Pla d’Urgell,
aplegaran demà la cinquena edició del
concurs de salts d’aquest memorial
que ret homenatge al que va ser
delegat de la Federació Catalana
d’Hípica. En total són set proves les
que formen part del CST-0 * d’altures
compreses entre 0’40 i 1´20m H

