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Sense marge d’error

Córrer per festes

El títol i l’ascens a l’OK Lliga Plata es resoldran demà (16h) en
el partit entre el Sant Just i el Piera que es veurà a les
televisions locals i a XALA!, on també es viurà la
permanència a Nacional Catalana. Ripollet Serveis
Immobiliaris o Juneda-Lleida, només un salvarà la categoria.

La Milla Urbana de Montcada i Reixac és la prova esportiva més destacada
de la Festa Major de la localitat vallesana i enguany arriba a la seva
catorzena edició. Es farà diumenge amb sortida des de la rambla dels
Països Catalans, a partir de les 10h. L’any passat els guanyadors absoluts
van ser Alejandro Loscos i Beatriz Caspar.

► SUPERDIVISIÓ

El Suris Calella
renuncia a l’elit

ESPORT
LOCAL
CICLISME
AVIÀ AGAFA EL
RELLEU DE
PALAFOLLS

La localitat del
Berguedà acollirà
demà el
Campionat de
Catalunya de BTT
en la modalitat
XC. Hi
participaran des
de cadets fins a
màster 60. Ever
Alejandro Gómez
i la sub23 Magda
Duran es van
endur els títols
catalans
absoluts del 2018
a Palafolls.

CURSES DE MUNTANYA

► VALL DE NÚRIA

Ple absolut a la 13a edició de
l’Olla de Núria Clàssica
▄ Televisió del Ripollès / Fins
a 700 corredors ompliran les muntanyes que envolten Vall de Núria
demà, en la 13a edició de l’Olla Clàssica, prova organitzada per la Unió
Excursionista de Vic. Cap metre d’asfalt recorregut, 21 quilòmetres i pas
pel Puigmal, Finestrelles, Noufonts,
Noucreus o el Pic de l’Àliga abans de
tornar a meta. Jan Margarit, Oriol

Cardona o Pere Rullan són alguns
dels favorits per guanyar una prova
que enguany és solidària (donant
500€ a una entitat sense ànim de
lucre de Vic) i sostenible. També se
celebraran l’Olleta Júnior de 12
quilòmetres i les curses infantils. Dissabte serà el torn de la quarta Olla
Vertical, amb ascensió al cim del
Puigmal.

HANDBOL
FINALS DE BASE
SABADELL

Gabi Feher en acció amb la samarreta del Suris Calella enfrontant-se al seu nou equip, el Girbau Vic TT// ÁLVARO DÍAZ RFETM

R

àdio Calella / El Suris no jugarà a Superdivisió Femenina la pròxima temporada. El
club maresmenc ho ha confirmat tot
anunciant també que les seves dues
jugadores més destacades, Sofia
Xuan Zhang i Gabi Feher, deixen
l’equip per fitxar pel Vic. El director
tècnic del club, Aitor Puig, i l’entrenadora del Suris, Jèssica Hernández han assegurat que si bé han
complert els objectius, es veuen
abocats a tancar el cicle en què
l’equip femení ha destacat per sobre
de la resta de clubs esportius calellencs militant a la màxima categoria del tennis taula estatal.
Aitor Puig confirmava que “per situacions particulars de cadascuna
d’elles, també del club a nivell esportiu i pressupostari, hem cregut que
era el moment del canvi. Es va prendre la decisió, elles hi surten
guanyant i nosaltres estem contents
per elles. Ara haurem de veure què
suposa això per al club. Aquesta
història ja ens va passar fa uns anys i
va acabar donant-nos una empenta

més forta per seguir. És un cicle que
s’acaba i que potser d’aquí a un
temps podrem repetir”. El director
tècnic del club avançava com quedarà integrat l’equip de Divisió d’Honor femenina sense les dues jugadores estrangeres, que han marxat al Vic. “Tenim a l’Alba Fernández
i la Clàudia Pérez, que ja han jugat a
Súper. Era una categoria en la que
podien aprendre però s’ha arribat a
un nivell complicat per a elles. La Divisió d’Honor és una categoria més
bona per a elles, tindran l’al·licient.
També comptem amb l’Elisabeth
Cabanes, que ja ha jugat amb nosaltres aquesta temporada. I completarem amb les jugadores més pe-

El Suris Calella fa
un pas enrere per
agafar un nou
impuls a la
Divisió d’Honor
de tennis taula

tites; però en principi, aquest serà
l’equip base”.
El Suris Calella ha acabat la lliga en
vuitena posició, a sis punts del descens. L’entrenadora de l’equip, Jèssica Hernández, ha reconegut que el
rendiment va baixar a partir de la
segona volta però dóna per bona la
temporada, havent assolit l’objectiu de la permanència. “El que
volíem era quedar entre les 4 primeres a la primera volta, i objectiu aconseguit, i després mantenir-nos, també aconseguit. Vam tenir mala sort
perquè podríem haver lluitat pel
títol de Copa, però les lesions venen
com venen”.
L’estructura tècnica de l’entitat mostrarà també altres alteracions. L’entrenadora del Suris. Jèssica Hernández, deixarà de dirigir exclusivament l’equip femení per
dedicar-se també al masculí del Termotur. La pròxima temporada 20192020, els primers equips masculí i femení del CTTC jugaran a Divisió
d’Honor, un graó per sota de la Superdivisió.

El top 4 de
Primera Catalana
Juvenil Femenina
es disputa
aquest cap de
setmana a
Sabadell. A
banda de les
amfitriones de
l’OAR Gràcia de
Sabadell, hi
participen
l’Handbol Gavà,
el CH Joventut
Mataró i el CH
Palautordera.
BITLLES
CATALANES
ELS MILLORS, A
MIRALCAMP

Demà la Plaça
Bonavista de
Miralcamp, al Pla
d’Urgell, acull el
21è Campionat de
Catalunya
individual de
Bitlles Catalanes
en les categories
de sènior i sub 25.
Hi participaran
un centenar de
jugadors i
jugadores de 39
clubs.

BÀSQUET

► COPA CATALUNYA FEMENINA

Tot o res per al TGN Bàsquet
▄ Ràdio Ciutat de Tarragona
/ Arriba el tercer i definitiu partit de la
promoció per la permanència a Copa Catalunya Femenina entre l’Ivette Pons-Igualada i el TGN Bàsquet.
Després de caure en el primer partit
a Igualada, les tarragonines van refer-se al Pavelló del Sagrat Cor aconseguint un triomf que els ha permès
forçar el desempat que es disputarà

demà (20h) a Les Comes.
Tot obert per un últim partit a caixa o
faixa. Els dos conjunts són conscients que no poden fallar. Qui guanyi, seguirà una temporada més a
Copa Catalunya i qui perdi, baixarà
de categoria. L’altra eliminatòria,
que també es resoldrà demà (18h),
enfrontarà Outletmoto.com Grup
Barna i Joventut Les Corts.

