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DIARI

Èxit gironí als
campionats
d'Espanya de
patinatge
A L C O B E N D A S . - Els patinadors gironins que van prendre
part en els recents campionats d'Espanya de patinatge
artístic de primera categoria i
infantil van aconseguir uns
resultats sobresortints, amb
dues segones places finals en
infantils i un quart lloc final en
la primera categoria.
La millor actuació dels patinadors representants de la federació gironina es va obtenir
en la modalitat d'escola de la
categoria infantil, on Narcís
Franch, del CP Lloret, i Susanna Pelegrí, del GH Palafrugell, van assolir la primera posició.
En el programa curt de patinatge, la classificació de la
representació gironina va ser
la següent:
Ind. Masculí: 1 r. Narcís Franch
(CP Lloret), 5è. Rafa Berenjena
(UE Sarrià). Ind. Femení: 3a.
Cristina Plantalech (Girona CH),
7a. Sara Salamaòa (CO Farners),
10a. Susanna Pelegrí (CH Palafrugell), 12a. Zaida Cortés (UE
Sarrià), 15a. Laura Pujol (CP
Sant Jordi).
La classificació final va quedar
així:
Individual masculí: 2n. Narcís
Franch (CP Lloret), 6è. Rafa Berenjena (UE Sarrià). Individual femení: 2a. Susanna Pelegrí (CH
Palafrugell), 4a. Cristina Plantalech (Girona CH), 10a. Zaida
Cortés (UE Sarrià), 12a. Sara Salamafia (CO Farners), 1 5a. Laura
Pujol (CP Sant Jordi).
Pugen a 2a «B»: Susanna Pelegrí, Cristina Plantalech.
En la primera categoria, les
patinadores gironines van
aconseguir aquests resultats:
l a Categoria: Escola: 2a. Sílvia
Roca (CP Lloret), 8a. Gemma
Abellan (CP Lloret). Programa
curt: 5a. Gemma Abellan (CP
Lloret), 9a. Sílvia Roca (CP Lloret).
Classificació final: 4a. Gemma
Abellan (CP Lloret), 7a. Sílvia
Roca (CP Lloret).

Oberta la
inscripció al XXI
Premi Toni
Pelegrí de vela
CALELLA
DE
PALAFRUGELL.- Els dies
2 2 i 2 3 d'agost es disputarà
en aigües de Calella de Palafrugell la XXI edició del Premi
Toni Pelegrí de vela reservat
a vaixells de la classe 2 4 0 i
organitzat pel club de Vela
Calella. El camp de regates
serà situat entre el Cap de
Sant Sebastià i les Illes Formigues i es disputaran quatre
regates, dues el dissabte i
dues el diumenge. La inscripció es tancarà el 1 8 d'agost.

Curs de monitors
de primer nivell
d'handbol
GIRONA.— El vint-i-u de setembre començarà al pavelló
de Palau i a la sala d'actes de
la Representació Territorial
de l'Esport de Girona, un curs
de m o n i t o r s
nacionals
d'Handbol de primer nivell. Al
curs, que per inscriure-s'hi
s'exigeix el Graduat Escolar i
tenir un mínim de divuit anys,
s'hi ensenya des d'iniciació a
la tècnica i a la tàctica de
l'handbol fins a classes de
preparació física i de psicologia de l'esport.
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Dos-cents cinquanta nens i nenes en activitat a Palau i la Devesa

Iniciar la mainada a Fesport,
l'objectiu dels Casals de Girona
GIRONA (De la nostra redacció,
perJ.S.).— Dos-cents cinquanta
nens i nenes que tenen entre sis i
tretze anys participen els mesos
de juliol i agost en els Casals Esportius Estiu ' 8 7 que organitza
l'Ajuntament de Girona. Als casals s'hi fan activitats de plàstica, d'expressió corporal i de lleure, però i predominen les acitivitats purament esportives. Per
aquest motiu els casals es fan
als pavellons de la Devesa i de
Palau.
Disset monitors esportius, un
de plàstica i dos coordinadors
s'encarreguen dels casals, amb
l'objectiu d'aconseguir que els
inscrits, a més a més de passars'ho bé, aprofitin el temps practicant esport. Es mira de fugir del
més convencional i s'ofereix als
nois la possibilitat de practicar
esports que potser mai no han
tingut l'oportunitat de provar.
Per això es practica el bàdminton
i la gimnàstica i es fan activitats
aquàtiques, que són les més
afins amb el clima de l'època.
Com que als Casals s'hi agafa
la mainada des de ben menuda,
es distingeix entre activitats esportives, que van dirigides als
més petits per tal que s'iniciïn en
el bàsquet, l'handbol, el volei i el
futbol; i activitats esportives,
pensades per als de nou anys en
amunt, per tal que coneguin els

•''- 'Í^"S*I

La gimnàstica és un dels esports dels Casals que organitza l'Ajuntament de
Girona. Foto: Castro.
port, perquè als nanos els és
esports de manera ja més espe
molt necessari fer-ne. Per això.
cífica.
les activitats de lleure sempre teCom ens explicava el director
del Patronat Municipal d'Esports
"en alguna relació amb l'esport,
de l'Ajuntament, Narcís Casasutilitzem bitlles, petanca, pilotes

sa, «aquí fem activitats de tota
mena, però mai fugim de l'esd'escuma i raquetes de tennis».
Des que s'iniciaren aquests
casals, fa més de cinc anys, s'ha
mantingut el nombre d'Inscrits i
el contingut de les activitats esportives. En aquest moment,
pels projectes que tenen al cap
t o t a . la gent que treballa en
aquests casals, és molt probable
que els estius vinents s'organitzin estades d'altres menes. Enguany, l'Ajuntament de Girona,
amb la col·laboració del Club
Nàutic de Banyoles, ha organitzat per l'agost unes colònies esportives, on a part de practicar el
bàdminton, els escacs, el tennis
de taula i esports com el bàsquet
i l'handbol, es permet als nanos
que s'iniciïn al piragüisme, al
rem i al windsurfing. Tot plegat
sempre amb un propòsit cabdal:
«que la mainada pugui conèixer
esports nous, i que pugui combinar l'esport amb el lleure». Narcís Casassa valora positivament
aquests casals i amb un equip de
gent amb noves idees i projectes
esportius continua treballant per
l'esport, però sense apartar-se
d'aquesta línia. «Està molt bé
que hi hagi campus de Tecnificació, però també s'ha d'oferir a
tots els nois que ho vulguin la
possibilitat d'inioiar-se a l'esport», ens explicava.

L'olotí necessita classificar-se entre els 4 primers

Comamala cercarà un lloc en l'equip
espanyol en l'estatal de natació
GIRONA (De la.nostra redacció i
col·laborador. Guillem Alsina).—
El nedador internacional gironí
Esteve Comamala intentarà situar-se entre els quatre o cinc
primers classificats en les poves
de 1 0 0 i 2 0 0 metres crol del
Campionat d'Espanya absolut
de natació, que s'inicia demà en
la piscina Bernat Picornell de
Barcelona. Un resultat semblant
podria assegurar al nedador olotí
un lloc en els equips espanyols
de relleus pels Jocs del Mediterrani i els Campionats d'Europa.
Esteve Comamala, sisè classificat en 1 0 0 metres i setè en
2 0 0 metres en l'anterior campionat d'^Espanya, necessitarà
una millora substancial en els

seus registres personals d'ambdues proves ( 5 3 " 7 0 i 1 ' 5 7 " 1 0 )
per aconseguir els seus objectius
en la temporada d'estiu, atesa
l'elevada competència en les
dues distàncies, en què participen els millors nedadors espar
nyols (Vallejo, Escales, Serra,
Miralpeix, Etxaniz, Valdivia), alguns de becats en els Estats
Units. El nedador gironí, que es
prepara en el Centre de Sant Boi,
preparat pel prestigiós tècnic Miquel Torres, pretén fona,mentalment obtenir un lloc en la selecció espanyola pels Jocs del Mediterrani de Damasc «ja que la
Federació Espanyola previsiblement no desplaçarà equips de relleus al Campionat d'Europa»,

CH Girona, principal usuari

segons manifestà el nedador gironí després del Campionat de
Catalunya. En aquesta competició, Comamala ocupà el quart
lloc en 1 0 0 crol i 2 0 0 estils, el
sisè en 1 0 0 esquena i vuitè en
2 0 0 crol. En el Campionat d'Espanya d'hivern (piscina de 2 5
metres), Comamala es classificà
en sisè lloc en els
200
( 1 ' 5 2 " 9 0 ) , el cinquè en 2 0 0 estils ( 2 ' 0 8 ) i millorà el seu registre
en 1 0 0 crol (51 " 5 0 ) .
.El nedador gironí nedarà en
aquest campionat quatre proves
( 5 0 , 1 0 0 i 2 0 0 crol, i 2 0 0
estils). La grupista Montse Rodríguez competirà en 5 0 i 1 0 0
crol. Ambdós seran els únics nedadors gironins en el Campionat.

Esteve Comamala.

Es disputaran el 22 i 23 d'agost

Distribuït el temps en En marxa les 24 Hores de
els pavellons de Girona tennis de taula de Cassà

GIRONA (De la nostra Redacció).— Club Bàsquet Valvi Girona, Club Patí Sant Jordi i Club
Hoquei Girona seran els principals usuaris de les instal·lacions
esportives municipals de la ciutat de Girona, segons la distribució horària presentada ahir pel
gerent del Patronat Municipal
d'Esports, Narcís Casassa.
El Club d'Hoquei Girona, entit a t formada per seccions d'hoquei i patinatge, ha rebut 2 7 hores en el pavelló de la Devesa i
en la pista coberta de Piscis. El
Sant Jordi, en ambdues instal·lacions, suma 1 2 hores, mentre
que el Valvi Girona, en el pavelló
de Palau, podrà entrenar setma-
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nalment 1 2 hores i mitja.
Les dues entitats de patinatge
es queixaren del reduït nombre
d'hores rebut, poc adequat per
l'elevat nombre d'equips i practicants. El Club Voleibol A V A P
també es queixà per reducció de
temps; i les Veteranes pel canvi
d'horari.

Els altres clubs usuaris, en ordre de temps rebut, són Universitat Politècnica (6h), A V A P (5),
GEiEG atletisme (4), La Salle CV
(4), Santa Eugènia, Mifas (2h),
Bàdminton, Veteranes, Seguretat Social (1 h). El Patronat reserva 18 hores per activitats esportives municipals.

CASSÀ DE LA SELVA (De la
nostra Redacció).— Els propers
2 2 i 2 3 d'agost el pavelló polisportiu del Foment Esportiu Cassanenc de Cassà de la Selva serà
escenari de la vuitena edició de
les 2 4 hores de tennis de taula.
Trofeu Narcís Negre, una de les
proves de més prestigi i acceptació de les que se celebren al llarg
de l'any arreu de Catalunya.
Enguany el Foment Esportiu
que organitza aquesta prova, ha
Instaurat una novetat important
per fomentar la participació dels
jugadors locals en aquestes 2 4
hores, ja que s'ha obert la ins-

cripció per a un grup especial, el
de jugadors locals no federats.
Les inscripcions es poder fer
als telèfons 4 6 0 0 3 5 , 4 6 0 6 1 4 ,
460397, 217764 i 461058
fins al proper 13 d'agost. Es calcula que seran prop de trescents els jugadors que hi prendran part i, tenint en compte la
inscripció d'anteriors edicions,
s'espera la presència de membres dels equips de Divisió d'Honor i de primera divisió de diversos punts de Catalunya. La prova comença a les sis de la tarda
de dissabte i es clourà a les sís
de la tarda de diumenge, 2 3
d'agost.

