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ESPORTS !POLIESPORTIU

El Barça Lassa es desfà del
Logronyo La Rioja i jugarà
la final de la Copa del Rei

Clàudia Galícia obté el
títol de la Copa del Món
d’esquí de muntanya

!El Granollers diu adeu en perdre amb el Ciudad Encantada de Conca

REDACCIÓ MANRESA

MANUEL LORENZO/EFE

HANDBOL/COPA DEL REI
AGÈNCIES ALACANT

El Barça Lassa no va donar cap
opció de victòria al Logronyo La
Rioja i va classificar-se per jugar la
final de la Copa del Rei, que s’està
disputant a Alacant per sisè cop
consecutiu (-). L’equip blaugrana no volia sorpreses. A la Lliga
Asobal, contra l’equip de Miguel
Ángel Velasco, havia empatat fa
una setmana. L’equip barceloní,
amb la lliçó apresa, va anar marcant diferències davant d’un rival
que sempre va jugar a remolc. Al
començament, les excel·lents intervencions del porter Kevin Möller van permetre al Barça agafar
avantatge, que al descans ja era de
set gols,  a . A la segona meitat
la dinàmica del partit no va canviar, tot i que el Logronyo va començar amb un parcial d’ a . Els
blaugrana no van posar-se nerviosos i van continuar jugant al
seu ritme. El Logronyo, gràcies a
un inspirat Scott, amb sis gols, no
va deixar-se anar i va lluitar fins a
l’últim sospir.
El Fraikin Granollers s’acomiada
Els vallesans van topar amb una
intensa defensa del Conca i van
acomiadar-se de la Copa del Rei
(-). El Granollers va reaccio-

Clàudia Galícia (CE Cerdanya
Skimo Team) es va proclamar
guanyadora de la Copa del Món
d’esquí de muntanya en l’especialitat vertical, després d’acabar onzena en la darrera jornada de la
competició, que es va dur a terme
a Madonna di Campiglio. L’esportista de Torelló, que en tenia prou
amb quedar entre les quinze primeres a l’estació italiana, va assolir
finalment el títol, ja que l’any passat va acabar tercera i el  va
aconseguir el subcampionat.
D’aquesta manera, Galícia va tancar una gran temporada d’esquí
de muntanya, en la qual ha assolit
un or i dues plates al Campionat
del Món i tres ors a l’estatal.

Clàudia Galícia, a l’arribada

Bautista suma a Motorland la
seva setena victòria seguida
MOTOCICLISME/SUPERBIKES

El lateral dret blaugrana Dika Mem intenta un llançament

nar tard després d’una fluixa primera meitat però van acabar desbordats per una forta defensa del
Ciudad Encantada, que jugarà la
final de Copa per primer cop. A la
represa, els jugadors vallesans
van intentar remuntar des de tots

els fronts, però l’equip no va tenir
l’encert que va demostrar en el
partit de quarts, en el qual li va sortir tot rodó contra l’Ademar.
Avui es disputarà la gran final
entre el Barça Lassa i el Ciudad
Encantada de Conca ( h).

Mínima per a Belmonte i Pradell
neda la semifinal als 200 esquena
ARXIU/JORDI BIEL

NATACIÓ/ESTATAL ABSOLUT
AGÈNCIES/REDACCIÓ SABADELL

Des d’ahir, Sabadell acull els
campionats d’Espanya Open amb
presència també de nedadors de
les nostres comarques tant en les
categories absoluta com júnior. Hi
ha naturalment les estrelles de la
natació estatal, i entre ells no hoi
falta tampoc la badalonina Mireia
Belmonte (UCAM Múrcia), que a
la prova dels  metres lliures va
aconseguir la mínima per al mundial de Corea del Sud amb una
marca de ’’’. A més, Àfrica
Zamorano, del CN Sant Andreu,
va donar cap a la mínima en els
 esquena amb ’’’.
A la sessió de tarda, la nedadora
Jessica Vall (CN Sant Andreu),
amb un temps de . segons, va
convertir-se en la primera espanyola a baixar dels  segons els 
braça, rècord espanyol de la distància (.). En la jornada de
tarda, Mireia Belmonte va marcar
el millor temps en les semifinals

ISMF

ESQUÍ DE MUNTANYA

Mireia Belmonte

dels  papallona amb :.,
lluny de la mínima mundialista
(:.); i l'Àfrica Zamorano
(Sant Andreu) va ser la millor en
les semifinals dels  esquena
(..), encara que amb pitjor
temps que en les sèries matinals

(..). En els  esquena de la
categoria masculina, el duel per a
la final està servit entre els nedadors del Canoe Juan F. Segura
(.) i Hugo González (.).
També promet la final dels 
braça, ja que en semifinals els dos
millors temps corresponen a Joan
Ballester (CE Mediterrani) amb
.. i a A. Castejón (Sabadell)
amb ...
Pel que fa a la representació de
les nostres comarques, ahir va fer
una lluïda actuació la manresana
Mireia Pradell que neda per al CN
Barcelona. Va competir en els 
metres esquena. En les sèries del
matí va aconseguir classificar-se
per a les semifinals amb el crono
de .. que li va valdre el desè
lloc, empatada amb una Marta
Beesmans que és nedadora del
CN Gredos San Diego. A la tarda,
en el còmput de les semifinals, la
bagenca Pradell va ocupar l’onzè
lloc, tot i que va millorar el temps
amb ... La seva actuació li
val competir en la final B.

AGÈNCIES ALCANYÍS

Després de signar la seva segona pole consecutiva al començament del dissabte, el pilot de Toledo va protagonitzar una cavalcada en solitari a la Cursa  del
Round Motocard d'Aragó, i que va
liderar durant les  voltes. La victòria de Bautista va ser la número

 per a Ducati. La setena victòria consecutiva de Bautista és la
primera d'un pilot espanyol en un
circuit espanyol des de Rubén
Xaus a la Cursa  de València, al
, també amb una Ducati.
Bautista va imposar-se amb  segons de marge respecte Jonathan
Rea (Kawasaki) i del pilot de Ducati Chaz Davies. Jordi Torres va
finalitzar en el lloc número .

Toni Elías és segon en la cursa
inicial de la MotoAmerica
Superbikes, al circuit d’Atlanta

ARXIU PARTICULAR

MOTOCICLISME/MOTOAMERICA
AGÈNCIES ATLANTA

El pilot manresà Toni Elías (Yoshimura Suzuki Factory Racing) va
finalitzar en la segona posició en
la cursa inicial de les MotoAmerica Superbikes, que es va disputar
al circuit d’Atlanta, a l’estat de
Geòrgia.
Elías, que és el vigent subcampió de la competició i guanyador
de la mateixa el , va creuar la
línia d’arribada amb un temps de
’’’, gairebé tres segons
més tard que el campió del curs
passat, el nord-americà Cameron
Beaubier (Monster Energy/Yamalube/Yamaha Factory Racing),
que va fer un registre de ’’’
i va obrir la competició amb victòria. El també nord-americà James Douglas Beach (Attack Performance Estenson Racing Yamaha) va completar el podi en finalitzar a només una mil·lèsima de
segon del manresà. Aquest vespre, a partir de les nou, es dispu-

El pilot manresà Toni Elías

tarà la segona cursa, al mateix circuit. El cap de setmana vinent hi
haurà la segona prova de la competició, que es farà al Circuit de les
Amèriques, a Texas, i el diumenge
 de maig, la tercera, al Virginia International Raceway.

