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Sarrià i Sabadell, seus dels Infantils

‘Posa’t la Gorra!’ a Balaguer

El pavelló de Sarrià i el de l’OAR Gràcia seran l’escenari de la
Copa Catalana infantil masculina i femenina,
respectivament, on participen els quatre millors equips del
curs. Diumenge a XALA! es podrà veure el duel pel tercer i
quart lloc i la final de les dues categories.

La capital de la Noguera ho té tot a punt per a la IV edició de la campanya
‘Posa’t la Gorra’ que es farà demà per recaptar diners per la lluita contra el
càncer infantil. Una de les accions m és importants d’aquesta diada a
Balaguer és la Cursa caminada, una prova de 5 i 10 quilòmetres i una
caminada de 3, que espera superar els 6.000 inscrits.

► COPA CATALUNYA

Círcol Cotonifici i Maristes
Ademar volen el derbi

ALTRES
ESPORTS
VELA
ELS GERMANS
MANCHÓN,
CAMPIONS

Els germans Blanca
i Curro Manchón
s’han proclamat
campions a l’estatal
de windsurf
organitzat pel Club
de Vela Blanes. A
més d’esportistes
d’arreu de l’Estat, la
prova ha comptat
amb regatistes de
Finlàndia, Estats
Units, França i
Austràlia.

HOQUEI PATINS

► NACIONAL CATALANA

Piera i Manlleu B busquen
un lloc a la final
▄ Ràdio Manlleu / L’HC Piera i
el CP Manlleu B comencen a jugarse demà (16:05h) la classificació per
a la final del play-off d’ascens de
Nacional Catalana masculina. Els
de l’Anoia esperen fer valer el factor
pista en l’eliminatòria davant d’un
Manlleu que arriba al primer duel
amb baixes destacades a causa del
compromís del primer equip dissab-

te a l’OK Lliga Plata. El partit d’anada al Pavelló Poliesportiu El Prat es
podrà veure en directe a través de
les televisions locals i en streaming
a la plataforma XALA! L’altre duel
de semifinals de la màxima categoria catalana enfrontarà el Sentmenat amb el Sant Just. Els partits de
tornada es disputaran el cap de setmana vinent.

CICLISME
LA PALLARESA
ES FA GRAN

Els jugadors del Maristes Ademar en un partit d’aquesta temporada contra el Cantaires Tortosa //FCBQ

Badalona Comunicació / Demà
(17.45h) es veuran les cares el Círcol
Cotonifici, que es juga la permanència a Copa Catalunya masculina, i el
Maristes Ademar, que té a les seves
mans jugar la fase d’ascens. Duel vibrant i apassionant el que es viurà
aquest cap de setmana al pavelló
de la Plana, pista on juguen els dos
equips. Cara a cara, per tant, un
històric com és el Círcol i el Maristes
Ademar, la gran revelació de la temporada. L’equip que entrena 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 bé si el Cantaires
Tortosa perd contra un altre equip
badaloní, el Badalonès-Fruits 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 de demà 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 Jerez, que portava dues setmanes de baixa, i també
podrà recuperar Roger Barriga. El
Maristes Ademar de Lluís Garcia,
que no té cap baixa per al partit, arriba amb màxima confiança i optimisme perquè porta quatre victòries consecutives, però sobretot
perquè té a 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

Círcol recupera el
seu jugador més
destacat, Marc
Jerez, i també a
Roger Barriga

pensàvem en això però la dinàmica
ha estat positiva, hem fet bon bàsquet i ens hem trobat que a dues jornades pel final podem obtenir 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 jugars’hi res.
Pel que fa l’oferta televisiva de La Xarxa, avui (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, que va perdre el cap de setmana passat. Els de Joan Ferrer són
cinquens empatats amb el CEB Girona, quart. En exclusiva a XALA! Avui
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.

La prova cicloturista
arriba avui a la seva
28a edició sota
l’organització de la
Unió Ciclista Tremp i
és puntuable pel XII
Circuit de
Ciclopirineus de la
Federació Catalana.
Hi haurà tres
recorreguts: el llarg
és de 161km i quasi
3.000m de
desnivell.
TENNIS
SETMANA DE
LUXE A LES
FRANQUESES

El Club Tennis Els
Gorchs acull el VIII
Torneig
Internacional
Femení Les
Franqueses del
Vallès ITF-WTA que
s’acaba demà. Des
de dilluns, fins a
una cinquantena de
jugadores situades
entre els llocs 100 i
300 del rànquing
mundial, participen
en el torneig femení
de major rellevància
català i el més
important a nivell
estatal en pista
ràpida.

TRIATLÓ

► 15A EDICIÓ DEL TRIATLÓ B

Banyoles obre el calendari
▄ Banyoles TV/ La capital de
l’Estany aplegarà demà la 15a edició
del Triatló B. La competició, que portarà uns 350 esportistes de primer nivell a Banyoles, es composa d’un primer segment de 1.900 metres de natació, un tram de 72’5 quilòmetres de
ciclisme i un tercer sector de 20
quilòmetres de cursa a peu. La prova
s’iniciarà a les 07.30h del matí amb un
circuit rectangular a l’Estany de Banyoles. A continuació, els participants
hauran de completar dues voltes a un
circuit de bicicleta per Fontcoberta, Esponellà, Porqueres i Sant Miquel de
Campmajor. La competició acabarà
amb la cursa a peu, que inclou 3 voltes
a un circuit al voltant de l’Estany.

