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XARXA
CICLISME 
Grans noms a la Polar Gran Fondo  
La 6a edició de la marxa ciclista Polar Gran Fondo La Mussara 
tornarà a omplir demà Reus i les carreteres de les muntanyes 
de Prades amb 7.000 ciclistes. Entre els participants hi haurà 
els guanyadors del Tour de França Alberto Contador i Oscar 
Pereiro i el guanyador de la Vuelta Melcior Mauri.

MOTOR 
Torna la Pujada a La Trona  
10 anys després de la seva última edició, la prova automobilística torna demà 
a Les Masies de Voltregà. Seran gairebé 6 km de sinuós recorregut d’una de 
les pujades més difícils del país. Prop de 71 vehicles ja han formalitzat la seva 
inscripció. Fa uns anys puntuava pel Campionat d’Espanya i el compromís és 
que al 2020, computi pel Català de l’especialitat.

▄  Mataró Audiovisual / Des-
prés d’un any i mig, la Mitja Marató 
de Mataró Gran Premi Diputació de 
Barcelona, torna a fer acte de 
presència. Ho fa avui amb una cara 
renovada. Nova data, passa del de-
sembre al maig, nou horari, ara a la 
tarda, i de nou organitzada pels 
clubs de la ciutat, fet que s’havia per-
dut en les darreres mitges. D’aques-
ta manera es vol recuperar l’essència 

ATLETISME    ► MITJA MARATÓ

d’una cursa que havia anat perdent 
força en les darreres edicions. 
El que també es modifica és el reco-
rregut. Abandona el seu tomb per la 
ciutat per centrar-se en la Nacional 
II. Un recorregut que els corredors 
faran dues vegades fins a completar 
els 21km. 
Una altra novetat és la inclusió de la 
prova de 10km, en detriment del 
quart de mitja fet al 2017. 

 BÀSQUET  ► COPA CATALUNYA

MÉS 
ESPORT 

SEGONA PROVA 
DEL CIRCUIT 
CATALÀ         
VOLEI PLATJA 

Una nova cita del 
Campionat de 
Catalunya, Vichy 
Catalan Volei Tour, 
es disputa avui i 
demà a la platja de 
Ribes Roges de 
Vilanova i la 
Geltrú. 60 parelles 
van participar el 
passat cap de 
setmana a 
Badalona i 
s’espera ampliar 
aquesta xifra en la 
cita garrafenca. 

IMPONENT 
PUJADA AL ROS 
CURSA DE 
MUNTANYA 

La 3a edició de la 
cursa de muntanya 
permetrà veure tot 
el Vallès per un 
costat i el Bages 
per l’altre, amb 
impressionants 
vistes de 
Montserrat i Sant 
Llorenç del Munt. 
La sortida es farà 
demà des de la 
Plaça de la Vila de 
Viladecavalls. 

NOVES 
SESSIONS 
D’ENTRENAMEN
T HANDBOL 

El Pavelló 
Municipal de 
Fornells de la Selva 
i el Poliesportiu La 
Sínia de Molins de 
Rei acolliran demà 
els nous 
entrenaments de 
les Seleccions 
Catalanes 
Infantils, femenina 
i masculina, amb 
un total de 80 nois 
i noies.

Palau de Plegamans B i l’Igua-
lada Femení, duel d’on sortirà el 
rival del Sant Cugat per la sèrie fi-
nal pel títol i l’ascens i que es po-
drà veure a les televisions locals i a 
XALA! demà diumenge a les 16h. 
Amb el bitllet per a la final assolit 
i segellat, el Sant Cugat té dos 
possibles escenaris per davant. En 
l’altra semifinal, el Palau B i l’Igua-
lada disputen el tercer assalt amb 
l’eliminatòria empatada a una 
victòria. En el cas que les palauen-
ques accedeixin a la final, les 
santcugatenques es convertirien 
automàticament en equip d’OK 
Lliga Femenina perquè l’entitat 
del Vallès Oriental ja té un conjunt 
a la màxima categoria. En el cas 

Cugat.cat / El primer any de Beto 
Borregan a la banqueta del Patí 
Hoquei Club Sant Cugat podria 
acabar amb l’anhelat ascens a 
l’OK Lliga Femenina, la màxima 
categoria de l’hoquei estatal, tres 
temporades després. El conjunt 
santcugatenc, que ha protagonit-
zat una temporada de menys a 
més, ja ha fet els deures i està a la 
final del play-off per l’ascens on 
espera rival. Les vallesanes van 
superar el Vilanova B per la via 
ràpida en dos assalts que van 
deixar molt bones sensacions al 
seu tècnic: “Cada cap de setmana 
competim. I jugarem millor o 
pitjor, però els rivals que tenim da-
vant pateixen sempre. Des del se-
tembre que buscàvem això. Estic 
molt satisfet perquè les noies es-
tan a la final per mèrits propis 
però també perquè ens hem con-
vertit en un equip que la gent no 
vol jugar contra ell”, analitza Beto 
Borregán, l’entrenador santcuga-
tenc, que estarà ben pendent del 
partit de demà diumenge entre el 

HOQUEI PATINS     ► NACIONAL CATALANA

El Sant Cugat, molt pendent 
del Palau - Igualada 

Mataró recupera la Mitja

▄  Lleida TV / La millor tempo-
rada de l’Ekke Lleida s’acabarà, o no, 
avui a Igualada. L’equip del Segrià ju-
ga la Final a 4 de Copa Catalunya Fe-
menina davant del millor equip de la 
categoria, l’Unilever Viladecans (16h).  
Més de 200 persones acompanyaran 
el conjunt lleidatà en un partit on mi-
raran d’imposar un ritme boig “Si 
anem a un partit lent i controlat ens 
superaran segur perquè a nivell tècnic 

i físic són superiors”, explica el tècnic Al-
bert Puig. Aquesta semifinal, així com 
la que enfrontarà el Basket Almeda i el 
CityLift GEiEG Uni Girona (18h) i la fi-
nal de diumenge (12:30h), es podran 
veure a les televisions locals i a XALA!. 
Per streaming es podran seguir els par-
tits del play-out masculí Ciutat Vella - 
Círcol Cotonifici Badalona (16h) i UE 
Sant Cugat - Outletmoto.com Grup 
Barna (17:45h). 

L’Ekke Lleida,  
a sorprendre el favoritque les de l’Anoia superin el duel 

de semifinals, es disputaran l’únic 
bitllet per pujar a OK Lliga Feme-
nina amb el Sant Cugat. L’elimi-
natòria es resoldrà en aquest par-
tit en què les de l’Anoia parteixen 
com a favorites tot i jugar com a 
visitants, ja que també busquen 
des de l’inici de la temporada pu-
jar a l’elit de l’hoquei patins esta-
tal i  alhora, ja saben què és 
guanyar a la pista palauenca. Ho 
van fer per 0 gols a 2 en el primer 
partit de la sèrie. 
Un altre partit que es podrà veure 
a XALA! és el que enfrontarà Vila-
seca i Juneda-Lleida. Es tracta 
del tercer i definitiu partit de la 
sèrie del play-off per a la per-
manència entre tarragonins i llei-
datans. Qui guanyi s’assegurarà 
seguir un any més a la Nacional 
Catalana, mentre que l’equip que 
perdi haurà de seguir jugant per 
buscar la permanència. Aquest 
transcendental partit es veurà en 
streaming a XALA! demà a les 
18:30h.

Del partit entre el 
Palau i l’Igualada 
en sortirà el rival 
del Sant Cugat per 
a l’ascens

Les jugadores de l’Igualada Femení volen accedir a la final i lluitar per l’ascens //FCP


