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Avui, LlagosteraGranollers, final
catalana cadet
d'handbol
J.M.
Llagostera.- L'equip cadet del Llagostera es jugarà
avui el títol català cadet
d'handbol davant el Granollers. El partit es jugarà a
dos quarts d'onze del matí al
pavelló municipal de Vilanova i la Geltrú. L'equip gironí h a accedit a la final després de derrotar La Roca en
semifinals. EJ Llagostera
també s'ha assegurat la participació en el Grup A de
Segona Catalana l'any vinent, i l'accés als estatals de
la categoria, que es disputaran molt probablement a
la Rioja i a València.

Es preveu triplicar el pressupost d'enguany la propera temporada

Et GEiEG d'handbol vol mantenir el
bloc i descarta fitxar professionals
La fase d'ascens a Divisió d'Honor B serà deficitària per al Grup

Victòria i derrota
deTAVAPenla
Copa Catalana de
voleibol
Girona.- Cara i creu per a
l'AVAP, en la jornada d'aquest cap de setmana de la
Copa Catalana de voleibol.
La cara va correspondre a
l'equip femení, que va derrotar el Blume, 3-2, i la creu va
ser per al masculí, que va
percb-e amb el Santfeliuenc,
1-3.
L'equip masculí va iniciar el partit guanyant el
primer set, però un excés de
confiança va fer que l'equip
es relaxés i, quan se'n van
adonar, el Santfeliuenc ja
havia guanyat el partit.
AVAP: 1: Yarres, Espelt, Algueta, Girbau, Ginés, Calderón,
Sala, Boades i Nando.
Santfeliuenc: 3: Mallol,
Llop, Mercader, García, J. Piqués, M. Piqués, J. Llop, Surinyac, Andreu, Pérez, Camera i
Ferrezuela.
Parcials: 15-12,8-15,13-15 i
14-16.
L'eqúip femení va aconse-"
guir una ajustada però importantíssima victòria davant el Blume, 3-2. El partit
va ser molt igualat, i no es va
decidir fins al cinquè set.
AVAP: 3: A- Vergés,. De
Toro, Morató, Vila, Rimo, Roldàn, Badosa, Ochoa i Batallar.
Blume; 2: Pascual, Galceran, Téllez, Casas, Benítez, Teran, Medina, Ferrer, Boadas i
Santillas.
Parcials: 15-10, 4-15,10-15,
15-1 i 15-9.

Platja D'Aro.- La corredora gironina del Cesaden Mariona Càtedra, va acabar segona en la categoria júnior
de la segona prova de l'Open
d ' E s p a n y a de
mountain
ftifee, que es va disputar el
passat cap de setmana a
Platja d'Aro. Càtedra va
acabar sisena d'una general
en la qual va imposar-se Maragarita FuUana (Liberto
Megamo).

• Pedraza és segon al
Trofeu Promoció
sènior de taekwondo

Bon paper dels
pilots gironins a
ia F-Catalunya
deKarts
Sils.- Els pilots gironins
que van prendre part en la
tercera provà del Campionat
de Catalunya de karts van
portar a terme una bona actuació. En la categoria sènior, el figuerenc Nicolàs
Barrionuevo va ser quart
d'una prova que es va. adjudicar el terrassenc Oscar
Molina. En la categoria júnior i cadet, es van imposar
dos gironins, ja que Jordi Palomeras (Girona) i Oscar Pujades (Palafrugell) van de-,
r r o t a r t o t s els seusadversaris.

• Càtedra és segona
en júnior de l'Open
d'Espanya de BTT
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Pere Sardà vol que aquests jugadors segueixin celebrant èxits junts.

JORDI MIRO

Girona
El president de la secció
d'handbol del GEiEG, Pere Sardà, es mostrava reservat a l'hora de parlar de temes que afectin la propera temporada, tot i
que, en els seus esbossos, sobresurt la idea cpntinuista. «Tant
en la vessant tècnica com en la
dels jugadors, la nostra intenció és que tothom continuï a la
casa. José Mari Gómez ha fet
una gran tasca, i crec que seria
injust si iio li valoréssim. Pel
que fa als jugadors, caldrà veure la disponibilitat que té cadascun —compatibilitat amb la
feina o els estudis—, ja que hi
haurà viatges molt llargs».
Aquesta idea continuadora

de la tasca iniciada fa unes temporades no pretén, ni de molt,
girar l'esquena a possibles incorporacions, tot i que Sardà és
molt clar respecte a això. «La
nostra estructura és amateur, i
el que pràcticament podem descartar és incorporar algun jugador professional. Si fem algun
fitxatge serà anab condicions similars a les d'Angel Castilla, al
qual abonem una quantitat en
concepte de desplaçament i
prou. Altres opcions passen per
aconseguir un espònsor fort, i
ara per ara no és una opció
gaire real».
El màxim mandatari de l'entitat grupista va avançar alguns aspectes extraesportius
del proper exercici, tot i que va
deixar ben clar que fins al pro-

per dia 15 de maig no es començaran a oficialitzar ni els números ni els noms. «Aquest any
heni destinat entre 5 i 6 milions
a l'equip, en concepte d'arbitratges, desplaçaments i altres
partides. Creiem que perquè
l'any vinent puguem fer una
temporada digna el pressupost
haurà de ser d'entre 14 i 15
milions com a mínim».
Sardà teimbé va explicar que
la disputa de la fase d'ascens a
Girona serà deficitària, i va
llançar un missatge crític a l'afició gironina. «Ja prevèiem
que no ens faríem rics, però la
gent no ha col·laborat gens, ni
tan sols per comprar números
per a les rifes, i les pèrdues, tot i
que encara estem passant comptes, seran importants».

Es disputa a Oviedo, i Naranco, Teka i Arrate són els seus rivals

El GEiEG júnior pren part des de demà
a la fase sector de Testatal d'handbol
J.M.

Girona
Pràcticament sense temps
per assaborir l'ascens del primer equip a la Divisió d'Honor
B d'handbol, la màquina del
GEiEG continua funcionant.
Ara el torn és per a l'equip
júnior de l'entitat grupista, que
a partir de demà al matí és
desplaçarà a Oviedo, on prendrà part a la fase sector del
campionat d'Espanyà de la categoria. L'equip gironí, que és
dirigit per Miquel Picón, no iniciarà la competició fins divendres, ja que l'abandonament
per falta de pressupost del València, ha deixat el grup dels
grupistes amb tan sols quatre
equips.
L'equip júnior del GEiEG,
però, no ho tindrà fàcil per repetir l'èxit del primer equip, ja
que s'haiu-à d'enfrontar àls pri-
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mers classificats de les lligues
d'Euskadi, Astúries i Santander, que són l'Arrate, el Teka i
el Ciudad Naranco, respectivament. Els grupistes actuen com
a quart classificat del grup català. El primer partit el jugaran divendres a les sis de la
tarda davant els bascos; al dia
següent, a dòs quarts de set de
la tarda, s'enfrontaran als asturians; i tancaran la seva estada
a Oviedo, el diumenge a dos
quarts d'onze del matí, davant
els santanderins. Si aconseguissin la primera posició de la
fase sector accedirien a la fase
final, que probablement se celebrarà a Sant Adrià del Besòs, i
on prendran part els quatre millors equips d'Espanya.
Premi a la temporada
El tècnic de l'equip afronta
la competició «com un premi a

la bona trajectòria de la temporada, tot i que cal ser conscients
que ens ha tocat un grup molt
difícil. L'experiència que pugui
aportar Jordi de Toro serà molt
important per a les nostres aspiracions». Picón desplaçarà a
terres asturianes setze jugadors, dels quals quatre són juvenils. «Anem à Oviedo amb molts jugadors, però aquests són
tots els que he anat utilitzant al
llarg de la temporada, i crec que
seria injust si ara en deixés algun a fora».
Com a porters hi aniran Guillem Mayola, Jaume Vives i
David Buenavida; com a pivots
Pascual Gutiérrez i Jordi Badia; com a extrems Miquel Colinet, Sergi Galindo, Eduard Rodríguez i Marc Pradas; com a
centrals, Jordi Vilagran, Felipe
AiToyo i Albert Sardà; i de laterals, Jordi de Toro, Marc Amagat, Joan Roca i Jordi Pararol.

Barcelona.- Francisco Pedraza, del gimnàs Fuji de Girona, va aconseguir la segona posició en la categoria de
pes lleuger, de la segona edició del trofeu Promoció sènior de taekwondo, destinat a
taekwondistes amb cinturó'
taronja i blau. Pedraza va
aconseguir cinc victòries
consecutives, però en la final
una polèmica decisió arbitral va evitar que el títol se
l'endugués el gironí. El seu
company d'equip, Carles
Mulleras, va ser eliminat a
la segona ronda del torneig.

• Primera jornada
oberta d'arts marcials
a Santa Eugènia
Girona.- El pavelló de
Santa Eugènia serà escenari
aquest dissabte dè la primer a jornada oberta d'arts
marcials, que serà organitzada pel gimnàs Fuji de Girona. En la mateixa es faran
classes de judo, karate i
taekwondo. La sessió de karate es farà a dos quarts de
deu del matí; a les onze es
duran a terme les demostracions de taekwondo; i a dos
quarts d'una es realitzaran
les demostracions de judo.

• El Mifas perd amb el
CEM en bàsquet en
cadira de rodes
L'Hospitalet de Llobregat.- L'equip de bàsquet del
Mifas va perdre en la seva
visita al CEM de l'Hospitalet de Llobregat, 43-22, en la
dotzena jornada de la segona
divisió de bàsquet en cadira
de rodes. El conjunt figuerenc va portar a terme una
bona primera part, però en
la segona va acumular uns
percentatges de llançament
molt baixos, que li van costar la derrota final.

• Trofeu Marcial
Gómez Sequelra de
golf, al Golf Girona
Girona.- Adelfa Tormo va
ser el vencedor de la sisena
edició del trofeu Marcial Gómez Sequeira de golf, en la
modalitat de HP superior,
que es va disputar al Golf
Girona. En la modalitat de
peirelles indistintes en la formula Stableford, els guanyadors van ser Jesús DíazLluís García.

