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POLIESPORTIUESPORTS

El Granada de LEB Or
El Girona femení
goleja el Traviesas presenta un ERO i serà
liquidat el mes de juny
i avui juga a Bigues
ANIOL RESCLOSA

GIRONA | DdG

Poques hores més tard d'haver
perdut el seu primer partit d'aquesta temporada, dissabte 2-3
contra l'Arenys, el Girona de l'OK
lliga femenina es va refer amb
una contundent golejada contra el
Traviesas gallec. En un partit pendent des de la primera jornada, les
gironines van passar per sobre de
l'equip de Vigo amb un clar 11-0
amb tres gols de Vanessa Daribo,
tres més de Carla Gri, dos de Laio
Castro i els Carla Dorca, Adriana
Gutíerrez i Laura Viella. La facilitat del partit va permetre que
Alonso pogués repartir els minuts
entre totes les seves jugadores.
Pel Girona varen jugar: Carla Dorca, Adriana Gutíerrez, Laia Casto,,
Vanessa Daribo, Laia Salicru –
equip inicial– Virginia Díaz, Carla Gri, Laura Viella, Ana Hervás i
Adriadna Cabezas.
Amb els dos resultats d’aquest
cap de setmana, el Girona. el Biesca Gijón i el Palau de Plegamans empaten a la segona posició
amb 4 victòries i una derrota, a 3
punts del Voltregà que ha guanyat tots 5 partits.
Mentrestant, però, la competi-
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Breus
BÀSQUET EN CADIRA

GRANADA | DdG

Victòria del Girona
Mifas davant l’Almeria
més o menys jugadors, i després

La crisi econòmica continua fent
estralls en el bàsquet espanyol i ahir
el Granada, rival del Sant Josep a la
LEB Or, va anunciar que presentarà
un ERO que afectarà tots el seus
treballadors –amb jugadors inclosos amb extinció de contractes o reducció de nòmines– per acabar
liquidant el club a ﬁnal de temporada. El president del club, Ramiro
Pérez de la Blanca , va anunciar que
no disputar tots els partits de lliga
que queden per disputar era «una
possibilitat» però que la voluntat
seria acabar la temporada, amb

abaixar la persiana.
Els andalusos, amb jugadors
com Rai López, Francis Sánchez o
Mamadou Samb, han estat tota la
temporada amb molts problemes
econòmics. El seu nord-americà,
Mark Payne, no va poder debutar
perquè la FIBA no tramitava la
llicència (pels deutes del club) i el
jugador va acabar marxant al
Clínicas Rincón i aquest cap de setmana ha jugat amb l’Unicaja de
Màlaga. Els granadins són setzens a LEB Or amb quatre victòries
i vuit derrotes.

Bochaca i Martos explicaran
el programa als clubs gironins
Victòria del Girona.

GIRONA | DdG

ció no s’atura a l’OK Lliga femenina i les jugadores de Sergio Alonso tindran aquest migdia el seu tercer compromís oﬁcial en només
quatre dies. El Girona juga a la pista del Bigues (12.00) en un nou partit que podria permetre a les de
Sergio Alonso seguir molt a prop
del primer lloc.

La Federació Catalana de Ciclisme celebrarà eleccions a la
presidència el proper 17 de desembre i, per això, aproﬁtant la reunió anual dels clubs gironins, el
dos candidats seran aquesta dissabte a Girona per explicar el seu
programa. Josep Bochaca i Ramon Martos seran l'auditori Josep
Irla, a l'ediﬁci de la Generalitat, en

un acte que començarà a les quatre de la tarda
Els dos candidats van passar el
tall dels avals la setmana passada,
Martos amb més diﬁcultats que
Bochaca, a més de fer pública la
composició de la seva llista electoral amb presència gironina en els
dos casos. Bochaca i Martos agafaran el relleu de l’anterior presidenta, Carme Mas.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES | DdG

Primera victòria a casa del Girona Mifas Esplais en el que era el
seu darrera partit a Castelló d’aquest 2011. Tot i haver de jugar
amb pocs jugadors, l’equip d’Agustí
Puig va superar un equip, Ciudemi Almeria, que a priori era superior als gironins i que va acabar
perdent per 69-48. Cal destacar el
debut aquesta temporada de Josep
Lluís Luna que reapareixia després
d’un any lesionat.
TENNIS

Moyà es perfila com el
relleu de Costa a la Davis
SEVILLA | DdG

L’endemà de l’anunci dels principals jugadors espanyols de no jugar la Copa Davis de l’any vinent,
bàsicament Rafa Nadal i David
Ferrer, ahir es va saber que Albert
Costa tampoc té la intenció de
seguir al capdavant de l’equip.
Costa deixarà la capitania espanyola a la Copa Davis i, de moment, el principal candidat per
agafar el relleu del barceloní seria
l’extennnista mallorquí Carlos
Moyá.
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DAVANT HOSPITAL SANTA CATERINA
OPORTUNITAT FINS A FINAL D’ANY
DESCOMPTE DEL 100% DE L’IVA

Vela Homenatge a Aleix Gilabert (CV Blanes)
 Aleix Gilabert va rebre ahir un reconeixement del seu club, Blanes, després
de la recent particació en la Minitransat 6.5, una travessia en solitari per
l’Atlàntic. «L’optimisme és la millor recepta per quan navegues sol», va dir.
MARCOS BRINDISI/REUTERS

• 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

Argentina Boca Juniors s’emporta l’Apertura
 La victòria al seu camp contra Banfield (3-0) va donar a Boca Juniors el seu
vint-i-quatrè Apertura a l’equip del veterà Juan Román Riquelme, que ja suma
deu títols amb el club de Buenos Aires.
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