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Cugat.cat / El PHC Sant Cugat i 
l’HC Palau de Plegamans B dispu-
ten aquest cap de setmana els dos 
primers partits de la final de la lli-
ga. Avui a les 
21:45h, a la pista 
del Palau i diu-
menge a les 16h a 
Sant Cugat, un 
partit que podria 
ser decisiu pel tí-
tol i que es veurà 
a XALA! Les 
santcugaten-
ques, que ja han pujat a l’OK Lliga 
Femenina, busquen ara la cirere-
ta del pastís. “L’objectiu principal 

de la temporada no era, ni de bon 
tros pujar, però poc a poc ens hem 
anat convertint en un equip més 
potent. Estic molt orgullós de les 

meves jugado-
res”, diu l’entre-
nador Beto Bor-
regán. Mentre 
que per les televi-
sions locals tam-
bé es podrà veure 
el partit, pel títol i 
l’ascens a OK Lli-
ga Plata, entre el 

Piera i el Sant Just. Si els de Fer-
ran Pujalte tornen a guanyar cer-
tificaran l’ascens de categoria H

Ona La Torre / Les aigües de la costa 
de Torredembarra tornaran a 
gaudir aquest cap de setmana 
d’una competició de vela de pri-
mer nivell. La locali-
tat del Baix Gaià 
acull els Campio-
nats de Catalunya de 
Patí a Vela i de Cata-
marà.

La previsió és que 
hi hagi més d’un cen-
tenar d’embarcaci-
ons, això suposa un 
gran repte per l’organització del 
Club Marítim Torredembarra.

Amb dos camps de regates, un 

tres dels puntals de l’equip i obligar 
al tècnic a recórrer a jugadors del 
segon equip i del junior.

Un altre cita clau del cap de set-
mana serà la Final a 4 que es jugarà 
a Segur de Calafell amb els partits 
de semifinals entre el Lluïsos de 
Gràcia i el Maristes Ademar bada-
loní, demà a les 16h i la segona

entre el Camping Bianya Roser i 
el Badalonès-Fruits Secs Corbera a 
les 18h. Les dues semis, així com la 

equip vallesà molt castigat per les 
lesions i amb poc encert en el tir ex-
terior, una de les grans facetes 
d’aquest equip.

L’últim tram de lliga pels de Jo-
dra ha estat per oblidar, passant de 
la lluita per l’ascens a caure en el 
descens a la penúltima jornada, 
una plaça que no va ocupar en tota 
la lliga. Sis derrotes consecutives 
van condemnar-los a jugar aquesta 
eliminatòria, després de perdre a 

Tram final de temporada El castellarenc Joelvin Cabrera en una jugada ofensiva del seu equip a Mataró FOTO: ALBERT SAN ANDRÉS

gran final de diumenge a les 12:30h, 
es podran veure a les televisions lo-
cals i a XALA! També en streaming 
es podrà veure dissabte a les 17:45h 
el segon partit del play-out de Copa 
Catalunya Femenina entre el Jo-
ventut Les Corts i l’Outletmo-
to.com Grup Barna amb avantatge 
per les grupistes. L’altre eliminatò-
ria enfrontarà el TGN Bàsquet i 
l’Yvette Pons-Igualada, amb 1 a 0 
per les de l’Anoia H

Ràdio Castellar / El Castellar i el Gru-
po Marthe Mataró B-SBM lluitaran 
per evitar el descens en l’últim i de-
finitiu partit del play-out de Copa 
Catalunya Masculina que es jugarà 
aquest diumenge a Castellar (19h).

Els dos equips que van aconse-
guir ascendir la passada temporada 
a Copa Catalunya, ara lluitaran per 
evitar tornar a Primera Catalana 
un any després i poder continuar en 
la màxima categoria del bàsquet ca-
talà. Tot es decidirà al Pavelló Puig-
vert que de ben segur omplirà les 
500 localitats disponibles. Aquesta 
serà l’única plaça de permanència 
en joc, ja que UE Sant Cugat, Círcol 
Cotonifici i Temple UE Horta van 
salvar-se en aconseguir el 2-0 a les 
respectives eliminatòries.

Amb una victòria per banda, 
l’equip vallesà serà el favorit gràci-
es a jugar a casa, tot i que la setmana 
ha estat convulsa pels de Raúl Jo-
dra després de conèixer la sanció de 
dos partits a Albert Cadafalch, que 
va ser expulsat per queixes a l’àrbi-
tre i encara amb el dubte de si el Co-
mitè d’Apel·lació li permetrà jugar 
amb la cautelar. Una resolució que 
s’ha de conèixer avui.

En l’àmbit esportiu, el filial mata-
roní arriba amb la moral ben alta 
després de la gran victòria aconse-
guida al Josep Mora, en un partit on 
els de Quique Spà van saber neutra-
litzar el joc dels groc-i-negres i cor-
regir les seves pròpies carències 
vistes una setmana abans a Caste-
llar. Amb una forta pressió defensi-
va, l’equip va capgirar el marcador 
al segon quart, per acabar manant 
la resta del partit, ofegant a un 

BÀSQUET / COPA CATALUNYA

Guanyar o baixar en l’últim partit del curs

HOQUEI PATINS / NACIONAL CATALANA

Dos títols i un ascens, en joc
per cada tipus d’embarcació, la ca-
tegoria de patí català serà la més 
participada amb els millors rega-
tistes del país. Les inscripcions es 

mantindran obertes 
fins al mateix dis-
sabte, quan comenci 
la prova.

Aquesta és la 
competició més des-
tacada que acollirà 
el CM Torredem-
barra en l’any en 
que celebra el seu 

50è aniversari. La setmana passa-
da, la Torre també ja va ser seu del 
català de Finn H

VELA / CAMPIONATS DE CATALUNYA

Els millors regatistes, a Torredembarra

HANDBOL

ATLETISME

Diumenge es celebra la 5a edició de la 
Women Race, una cursa solidària de la 
dona, els beneficis de la qual es 
destinen íntegrament a lluitar contra les 
malalties oncològiques. La cursa de 5 
km té com a lema “No corres per 
guanyar una cursa, corres per vèncer 
una malaltia”. Els organitzadors esperen 
arribar a la xifra de 2.000 participants H

Women Race, cursa 
solidària a Sabadell

La Selecció Catalana Absoluta Femenina 
jugarà a partir de demà l’11a Copa de les 
Nacions d’Handbol que es disputarà a 
Elgoibar, Euskadi. El combinat de 
Fernando 
Barbeito hi 
participa 
juntament amb 
les seleccions de 
Galícia, la 
Comunitat 
Valenciana i la del 
País Basc, actual campiona. El conjunt 
català, que va acabar quart l’any passat, 
va realitzar ahir una sessió preparatòria 
al Pavelló Ca La Tona de Canovelles, i 
avui viatjarà a terres basques, on demà 
s’estrenarà en semifinals (17.30h) davant 
Galícia. Diumenge al matí, depenent del 
resultat de semifinals, disputarien la final

Millorar els 
resultats

TRIATLÓ

Arriba la 5a edició del TriRelay, un triatló 
per relleus en distància Super Sprint.

La TriRelay és una prova elèctrica i 
trepidant, on cadascun dels tres 
integrants de cada equip realitza un 
triatló en la 
seva 
totalitat, en 
què farà 300 
metres 
nedant, 7 km 
en bicicleta i 
2 km de 
cursa a peu, 
abans de passar el relleu al següent 
membre del seu equip. La classificació 
final està determinada pel temps entre 
la sortida del primer participant i 
l’arribada del darrer rellevista. La 
competició, en elit masculina i femenina, 
puntua pel Campionat de Catalunya H

Torna el TriRealay
 a Pineda de Mar


