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Calella i Banyoles, en partit de la fase regular, jugaran ara les fases d’ascens FOTO: HANDBOL BANYOLES

nRàdio Calella / L’Handbol Cale-
lla, després d’acabar campió a la 
lliga regular, té un nou objectiu, 
pujar a la Primera Estatal d’hand-
bol. Avui, a casa, els calellencs 
s’enfrontaran al Vecindario cana-
ri a les 20h, demà dissabte, a la ma-
teixa hora, al Guadalajara i diu-
menge al migdia a l’Osca B.

Aquest és un moment històric
per al club maresmenc ja que des-
prés de guanyar el títol, podria pu-
jar a una categoria on mai ha estat.
El Parc Dalmau viurà un ple abso-
lut i l’afició haurà de jugar un pa-
per clau en aquesta fase d’ascens.

El tècnic Salva Puig, amb gran
experiència després de jugar al 
Barça, al Granollers i al Tolouse, 
entre d’altres, ha aconseguit 
col·locar a l’equip en el play-off 
d’ascens després de tres tempora-
des al capdavant de l’equip.

D’un total de sis seus que acolli-
ran les fases, pujaran nou equips. 
Els sis primers de cada seu i els 
tres millors segons classificats.

Un altre equip català juga les fa-
ses d’ascens és l’Handbol Banyo-
les que ha acabat segon a la fase re-
gular. Els de Gerard Espígol, 
entrenador amb experiència com 
a jugador també a l’ASOBAL (Os-
ca i Antequera), s’enfrontaran 
avui amb l’UD Navarrete de La Ri-
oja, a partir de les 20:30h , demà a 
les 18h amb el Corazonistas de Ma-
drid i diumenge a les 12:30h amb 
l’Agustinos d’Alacant. Des del Pla 
de l’Estany també esperen que 
l’escalf de la gent que ompli el pa-
velló de la Draga sigui un factor 

decisiu per aconseguir l’objectiu. 
Els dos partits del cap de setmana 
es podran veure en streaming a 
XALA!

També avui comencen les fases
d’ascens a Divisió d’Honor Plata 
Femenina per dos equips cata-
lans. L’Handbol Gavà, campió de 
lliga, exercirà d’amfitrió, acollint 
al Pavelló Jaume March de la loca-
litat del Baix Llobregat, els partits 
decisius. Les d’Alfred Pérez re-
bran avui el Baztango Kirol Tal-
dea navarrès, a partir de les 19h, 
demà es mediran al Maristes Alge-

mesí valencià a les 18:30h i diu-
menge a les 12h s’enfrontaran al 
Ágreda de Sòria. Els partits deci-
sius, els de dissabte i diumenge es 
podran veure també a XALA!

Mentre que el Novadmin Lleida
Pardinyes Negre, que va acabar 
segon a la fase regular, ha viatjat 
fins al País Basc, en concret a Ba-
sauri per jugar-se l’ascens a la se-
gona màxima categoria estatal. 
Les lleidatanes de Xavi Mena 
obren foc aquesta tarda a les 
18.15h davant el Malkaitz Eskuba-
loia navarrès, demà se les veuran 

amb les amfitriones de l’Indupime
de Basauri i diumenge tancaran la
fase amb el Codema asturià.

L’oferta televisiva de La Xarxa
es completa amb la Fase Final del 
Campionat de Catalunya Cadet 
Femení en què diumenge a les 17 
hores s’oferirà el partit pel tercer i
quart lloc, i a partir de les 19h la 
gran final. El cartell del campio-
nat el conformen l’Avannubo La 
Roca, l’OAR Gràcia de Sabadell, 
que exerceix d’amfitrió, el KH-7 
Granollers i el Sant Vicenç Bar Mi
Casa H

HANDBOL / FASES D’ASCENS

Calella, Banyoles, Gavà i Lleida volen pujar

Ràdio Manlleu / El Manlleu B i el Pi-
era es veuran les cares aquest diu-
menge (16.05h) després que els pie-
rencs 
s’emportessin el 
primer duel di-
recte la setmana 
passada per 10 
gols a 7. L’espec-
tacle viscut al pri-
mer partit, amb 
sis gols seguits 
del Piera per for-
çar i guanyar una
pròrroga davant un Manlleu B do-
minador serà la millor prescripció
per estar a l’aguait en el transcurs 

del segon matx. Un partit que es 
podrà seguir a XALA! L’altre par-
tit de semifinals enfrontarà el Sant

just i el Sentme-
nat amb avantat-
ge d’1 a 0 pels del
Baix Llobregat
en la sèrie, un
partit que es po-
drà veure també
a les televisions
locals. Per strea-
ming també es
podrà veure el se-

gon partit de la sèrie de semis en-
tre l’Igualada Femení i el Palau B, 
amb avantatge per les de l’Anoia H

HOQUEI PATINS / NACIONAL CATALANA

Buscant un lloc a la final
Mataró Audiovisual / La sisena etapa 
de l’Ultra Clean Marathon passa 
avui pel Maresme. Sortirà de Bla-
nes i travessarà 
els pobles costers 
del nord de la co-
marca fins arribar
a Mataró. La com-
binació de trams 
nedant, corrent o 
amb caiac passa-
ran a un segon ter-
me perquè la na-
tura sigui la 
protagonista de la jornada. La re-
collida de residus és l’eix central de
la cita que des de diumenge recorre

700 quilòmetres pel territori català.
Vist l’èxit de la primera edició,

aquest any intentaran superar les 
xifres de l’any pas-
sat amb 2000 qui-
los de recollits. La
penúltima etapa
s’interromprà en
alguns moments
per realitzar acti-
vitats relaciona-
des amb el medi
ambient. Qui vul-
gui participar sen-

se córrer la cursa, podrà anar al 
punt d’arribada i veure les activi-
tats que s’hi fan H

ESPORT / ULTRA CLEAN MARATHON

L’esport com a motor ecològic

BÀSQUET / COPA CATALUNYA

NATACIÓ

La Nova Escullera barcelonina acull 
aquest cap de setmana la 4a edició del 
Trofeu Internacional de Natació 
Adaptada Gran Premi Diputació de 
Barcelona. A la competició hi 
participen nedadors amb paràlisi 
cerebral, discapacitat física, visual i 
intel·lectual i és oberta a les categories 
d’Infantil, Junior i Absolut H

Cita internacional
al CN Barcelona

Al Pavelló Antoni Roure d’Alpicat, es 
viurà el partidàs la darrera jornada del 
Grup 2 de Copa Catalunya Masculina 
entre l’Alpicat (18-7) i el Ripollet-
Aíbaba 
Restaurant (20-
5). Un partit que
es podrà veure 
a les televisions 
locals i a XALA! 
demà a les 18h. 
Els lleidatans, ja 
classificats pel play-off com a tercers, 
reben el líder. Els vallesans saben que 
si aconsegueixen la victòria certificaran 
el títol de lliga. També es podrà veure a 
XALA! un altre partit del grup 2 entre el 
Pia Sabadell, novè, i el Castellar, desè, i 
un del grup 1: el campió Lliçà d’Amunt 
rep el Recanvis Gaudí Mollet B, sisè H

Última jornada 
abans dels play-offs

CICLISME

Una de les proves més antigues del 
calendari català arriba diumenge a la 
seva 70a edició, i ho celebra d’una 
manera ben especial. El Gran Premi 
d’Òdena, puntuable pel rànquing RFEC, 
coronarà als nous campions de 
Catalunya 
elit i sub23 
de carretera, 
buscant el 
relleu dels 
títols de 
Marc 
Brustenga i 
Guillem 
Muñoz aconseguits l’any passat al Trofeu
Abelard Trenzano de Sant Pere de Ribes. 
Organitzada des de l’any 1950, ciclistes 
tan importants com Xavier Tondo, Àngel 
Edo, Guillem Muñoz, Celestino Prieto, 
Pere Vilardebó o José Luís Laguía han 
aconseguit guanyar la prova anoienca H

Òdena proclamarà els 
campions de Catalunya


