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El Sather Blanes
debuta dissabte
a la Copa CERS
contra el Saint
 Té opcions de córrer en Moto 3, categoria on coincidiria amb el seu cosí Maverick, i en Moto 2 Omer (20.00)

Isaac Viñales aspira a fer el salt al
Mundial de motociclisme el 2012

LOU ACEDO

GIRONA | DdG

BLANES | DdG

El pilot de Llançà Isaac Viñales
aspira a disputar la temporada
que ve el Mundial de motociclisme, on coincidiria amb el seu cosí
Maverick. Després de guanyar diumenge a Xest la sisena prova del
campionat d’Espanya en la categoria de Moto 2 i abans de participar el proper cap de setmana a
Jerez en la darrera, Viñales va assegurar en declaracions a Catalunya Ràdio que «s’estan tancant
coses i les aspiracions són anar al
Campionat del Món. Hi ha opcions
a Moto 2 i a Moto 3 i totes són bones, però encara no es pot dir
res». Isaac Viñales té ara 18 anys i
ja ha disputat algunes curses del
Mundial de 125 cc, bé amb «wild
cards» o durant la seva estada a l’equip Catalunya Racing Team, amb
el qual va disputar algunes proves
de la temporada passada.
Sobre la seva victòria a Xest,
Isaac Viñales va explicar que «ens
feia falta a l’equip un bon resultat
com aquest per veure que podíem» i va mostrar-se convençut
de poder repetir el bon paper de
València el proper diumenge a
Jerez. Avui el pilot empordanès visita el municipi d’Hornachos (Ex-

Després de l’ensopegada de dissabte a Riazor, el Sather Blanes
canvia de xip i se centra en preparar el seu debut a la Copa CERS
d’aquesta temporada. Els selvatans
són l’únic equip gironí que participa en competició europea i ho
fan amb l’ambició de ﬁrmar-hi
una gran actuació. El primer partit serà dissabte que ve a les 8 del
vespre, a casa, contra el Saint
Omer francès. La tornada està
programada pel 17 de desembre.
El Sather Blanes és cinquè classiﬁcat a l’OK Lliga i després del bon
inici de temporada, aspira a fer
també una bona estrena en la
competició europea. De fet l’OK
Lliga s’atura el proper cap de setmana per la disputa de tornejos internacionals. El proper partit a
casa de l’equip de Ramon Benito
serà contra el Barça, colíder juntament amb el Liceo.
Precisament aquest derbi català ha sigut l’escollit per les televisions i es disputarà el dilluns 28 de
novembre a les 9 del vespre. Es podrà veure per Esport 3 i Teledeporte. Serà la primera transmissió
d’un partit amb representació gironina aquesta temporada.

Isaac Viñales va fer una gran cursa diumenge a Xest que li va valer una victòria al Campionat d’Espanya.

tremadura) per fer una xerrada a
alumnes d’ESO i la visita a les instal·lacions d’Embotits Farcedo, un
dels seus patrocinadors d’aquest
curs.
Si es concreta el salt d’Isaac Viñales al Mundial amb un seient ga-

rantit per tota la temporada hi
haurà dos pilots gironins al pàdoc,
el pilot de Llançà i el seu cosí Maverick, la gran revelació d’aquest
any a 125 cc. Maverick correrà el
2012 en Moto 3 i el seu propi
equip no amaga que ha de ser un

dels grans favorits a la victòria ﬁnal en el Mundial. Isaac està estudiant propostes de Moto 3 i de
Moto 2, però encara no ha decidit
res. Ara el seu repte principal és
tancar diumenge a Jerez amb bon
peu el Campionat d’Espanya.

MIREIA MARTIN

Informació i venda:
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DAVANT HOSPITAL SANTA CATERINA
OPORTUNITAT FINS A FINAL D’ANY
DESCOMPTE DEL 100% DE L’IVA

Ciclisme La Copa Catalana de Trial es tanca a Girona
 Girona va ser diumenge l’escenari de la final de la Copa Copa Catalana de
Trial ‘11 X‐UP Energy. La prova, organitzada pel MC Raig Salt i per Bicicletes
Trafach, es va fer al peu de la muralla del parc del castell de Montjuïc A la
ma
̀xima categoria el barceloní Joan Figueras va triomfar a la general però va
cedir el primer lloc de la prova a Rafa Tibau.

BÀSQUET ADAPTAT
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El Girona FC Mifas
Esplais perd a casa

Plata per al GEiEG al
campionat català

CASTELLÓ D’EMPÚRIES | DdG
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El Girona FC MIFAS Esplais va
perdre diumenge a casa contra el
Vistazul Dos Hermanas (51-60). Va
ser un duel igualat que es va acabar escapant de les mans dels gironins, que dominaven de dos
punts al descans, en el darrer
quart. El conjunt andalús va aproﬁtar el daltabaix dels locals per
agafar un avantatge decisiu. Dissabte que ve el Girona torna a jugar a casa, contra el Marbella.

El GEiEG, representat pels aixecadors David Carrasco, Wilton
Gou, Alex Marques, Arturo Cruz,
Mamadua Den-Baka i Pablo Córdoba, va aconseguir la medalla de
plata en el Campionat de Catalunya de clubs disputat a Sant Narcís dissabte passat. El títol se’l va
endur el Matadepera, en una dura
pugna amb els grupistes. El CH
Salt, per la seva banda, va ser cinquè a la classiﬁcació.
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• Habitatge de protecció oficial
en règim concertat.
• 3 habitacions + pàrquing i traster inclosos
en el preu.
• Acabats de 1a qualitat.
• Des de 170.300 € + IVA
• Ubicació: C/ Llevadores

LLAR UNIÓ CATALONIA, S.C.C.L.
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