SPORTTOTAL ?

SÁBADO 11
MAYO 2019

XARXA

BÀSQUET

CICLISME

S’acaba la fase regular a Copa Catalunya

El Super Enduro Arfa serà decisiu
Demà arriba la 7a edició del Super Enduro Arfa XXL. De la localitat
urgellenca en sortiran els campions de Catalunya d’Enduro d’aquest 2019
en la que serà la tercera cita de la Copa Catalana després de l’Endubítem i
l’Enduro BTT La Selva de Riudarenes. Guillem Sanz i Laura Queraltó
defensen els seus títols de campions aconseguits fa un any a l’EnduAnoia.

El partidàs de la darrera jornada del Grup 2 de Copa
Masculina entre l’Alpicat i el Ripollet-Aíbaba Restaurant es
podrà veure avui les televisions locals i a XALA! (18h). També
es veuran per streaming el Bàsquet Pia Sabadell - Castellar i
el Lliçà d’Amunt - Recanvis Gaudí Mollet B.

HANDBOL

► FASES D’ASCENS

Els somnis del Gavà i
el Banyoles, a XALA!

ESPORT
LOCAL
HOQUEI PATINS
CAMINANT
CAP A LA FINAL

Dels partits Sant
Just - Sentmenat i
Manlleu B - Piera,
en podrien sortir ja
els dos finalistes
pel títol de
Nacional Catalana
i l’ascens a OK
Lliga Plata.
Aquests
enfrontaments es
podran veure
XALA! Així com
l’Igualada - Palau
de Plegamans B de
semifinals
d’ascens a OK Lliga
Femenina.

FUTBOL AMERICÀ ► LNFA

Els Badalona Dracs, a
continuar fent història
▄ Badalona Comunicació / Els
Badalona Dracs buscaran demà al
Municipal de Pomar (12.15h) la seva
setena classificació consecutiva per la
final de la lliga estatal de futbol americà. Els badalonins rebran als Múrcia
Cobras, equip contra el que ja van
guanyar el títol en la igualada final de
la temporada passada a Gijón. En la
fase regular de l’actual campionat, els

Dracs es van desfer dels murcians per
un clar 49 a 26, però el tècnic dels negre-i-plata, Óscar Calatayud considera que no han de confiar-se i per això
han d’agafar la final de l’any passat
com a referent. L’altra semifinal de lliga serà un derbi madrileny entre els
Camioneros de Coslada i els Black Demons de Las Rozas. La gran final es jugarà el pròxim 25 de maig a Múrcia.

BITLLES
TRAM FINAL A
LA LLIGA
CATALANA
El Lleida Pardinyes haurà de mostrar tot el seu potencial per superar la fase de Basauri //JOAN VALLVERDÚ

Lleida TV i Ràdio Calella / Les
fases d’ascens a Divisió d’Honor
Plata Femenina van començar per
dos equips catalans. El Novadmin
Lleida Pardinyes juga per primera
vegada a la seva història una fase
com aquesta. Un premi per unes jugadores que al final s’hi han classificat com a segones de grup en
perdre el lideratge a l’última jornada de la lliga regular. A Basauri, al
País Basc, les lleidatanes de Xavi
Mena van....... en el primer partit
amb Malkaitz Eskubaloia navarrès.
Avui (18:15h) se les veuran amb les
amfitriones de l’Indupime de
Basauri i demà (10:15h) tancaran
la fase amb el Codema asturià. El
segon entrenador, Abel Hervás assegura que van carregades d’il•lusió “també tenim la intenció de
vendre les victòries molt cares”. I el
secret per aconseguir donar la sopresa? La capitana Carmen Martínez, ho té clar “jugar com un equip,
el que som i gaudir d’un esport que
ens agrada i molt”.
També busca l’ascens l’Handbol

Gavà, que exerceix d’amfitrió al pavelló Jacme March i ahir va....... davant el Baztango Kirol Taldea navarrès en el primer dels tres partits
que ha de jugar. Les d’Alfred Pérez
juguen avui (18:30h) contra el Maristes Algemesí valencià i demà
(12h) s’enfrontaran al Ágreda de
Sòria. Els dos partits decisius, es podran veure a La Xarxa, a través de la
plataforma XALA!
En categoria masculina, la Unió Esportiva Handbol Calella juga a la localitat maresmenca per pujar per
primer cop en la seva història a Primera Estatal. L’escalf de l’afició al
Parc Dalmau pot ser decisiu aquest
cap de setmana. Els de Salva Puig

Pardinyes, Gavà,
Banyoles i Calella
estan immersos
en les fases
d’ascens a Divisió
d’Honor Plata

van …......... ahir amb el Vecindario
canari i aquest vespre (20h) s’enfrontaran al Guadalajara i diumenge al migdia (12h) a l’Osca B.
L’altre equip català que juga les fases d’ascens és l’Handbol Banyoles
que ho fa també com a amfitrió al
pavelló de la Draga. Els de Gerard
Espígol, van començar la fase d’ascens amb …... davant el Navarrete de
La Rioja. Aquesta tarda (18h) s’enfrontarà al Corazonistas de Madrid i
demà (12:30h) amb l’Agustinos
d’Alacant. Els dos partits que determinaran si els del Pla de l’Estany
assoleixen l’ascens, es podran veure en streaming a XALA!
L’oferta televisiva de La Xarxa es
completa amb la fase final del
Campionat de Catalunya cadet femení en què demà (17h) es podran
veure el partit pel tercer i quart lloc
i la gran final (19h). El cartell del
campionat 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.

El Vall-llobrega en
té prou amb 1 punt
davant els
Pessebristes per
proclamar-se
campió del Grup 3
de Lliga Catalana.
En la lluita pel
segon i tercer lloc
que classifiquen
pel Campionat de
Catalunya, els Alls
Secs Piquen i
Vilabrú ho tenen
tot de cara.
VELA
SEGON CAPÍTOL
DEL TROFEU
CORNUDELLA

El CN El Balís
celebra avui i
demà una nova
tongada de
regates de Làsers
STD i 4.7, que
alhora és
Campionat de
Catalunya. En
aquest segon cap
de setmana de
competició, se’ls
sumen ara les
classes d’Optimist,
420, Europa i Finn.

CURSES DE MUNTANYA ► MOLLÓ TRAIL

La Molló Trail reafirma
el caràcter transfronterer
▄ Televisió del Ripollès / Trepitjar la història o els camins que la
van acollir és un dels valors que ofereix la Molló Trail cada any. Resseguint el camí de la Retirada dels exiliats de la Guerra Civil, el centenar de
corredors inscrits a la sisena edició
descobriran un entorn natural incomparable a la Vall de Camprodon
i a l’altra banda de la frontera. Això és

així perquè la distància principal de
la prova, de 35 quilòmetres, arribarà
fins a Prats de Molló i la Torre del Mir
resseguint la carena fins a coll Pregon. El segon repte, de 20 quilòmetres, passarà per Coll d’Ares i, llavors, es dirigirà cap a Espinavell, per
tornar de nou a Molló. La victòria de
l’any passat va ser per Eric Moya i
Montse Picañol.

