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La Sant Silvestre Riudellotenca torna
a aplegar prop d’un miler de persones
La novena edició de la Sant Silvestre Riudellotenca va comptabilitzar un total de 874 atletes,
organitzada per l’Agrupació
Cultural i Esportiva Riudellots
(ACER). Prop d’un miler de participants van prendre la sortida,
i els organitzadors van aproparse al rècord fixat l’any passat,
que està establert en 954 persones. Un fet molt positiu tenint en
compte que aquesta ocasió la
cursa va tenir lloc un dilluns al
matí.
La prova es va iniciar amb les
curses infantils, en què s’hi van
aplegar 126 nens i nenes, que
van ser prou valents per desafiar
el fred de l’últim dia de l’any i
van encetar la matinal.
Una hora més tard va ser el
torn dels sèniors, que va comptar amb tres atletes amb cadira
de rodes, del MIFAS-Castelló
d’Empúries, els quals van prendre la sortida dos minuts abans
que els altres 748 corredors. En

SORTIDA La St. Silvestre Riudellotenca va acollir un miler de participants.
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quant als resultats, Pere Arco,
del Lloret la Selva, es va imposar en la categoria masculina,
seguit d’Hugo García, del mateix club, i de David García, del
Salt-Esports Parra.
En fèmines, la primera en
creuar la línia de meta va ser Encarna Núñez, del CA Vic, seguida de Bàrbara Ramon, del Lloret la Selva, i la també osonenca
Encarna Garcia.
A part del lliurament de trofeus, que va comptar amb la presència de l’alcaldessa de Riudellots, Montserrat Roura, també
es va fer un sorteig de premis
dels col·laboradors.
Un dels principals atractius
va ser el vol amb avioneta i un
salt amb paracaigudes gentilesa
del club Skydive d’Empuriabrava, però a més a més també es
van regalar samarretes oficials
del DKV Joventut, FC Barcelona d’handbol i Sevilla FC entre
d’altres.

FEEC - CRONONIU

El Cassanenc és sisè Nou récord de
a la Superdivisió
podis per a la
selecció catalana

ELISABET GRANADOS. Una de les jugadores del La Selva FD Cassanenc.

El FD Cassanenc La Selva va
saber treure profit de la seva condició de local i ben aviat va superar al conjunt de Jaume Puig. Les
de Cassà van guanyar 4-1 al Blue
Hills Calella, en el partit de la novena jornada de la lliga de superdivisió femenina. El conjunt gironí va jugar aquest partit amb una
pletòrica Gabriela Feher, que va
fer tres punts; la xinesa Xuan
Zhang, que va derrotar la xinesa
del Calella, Dong Qiang; i Elisa-

bet Granados, que va perdre davant Svetlana Mayorova. L'equip,
un copa acabada la primera volta
de la lliga, ocupa la sisena plaça,
per davant del Blue Hills Calella i
a dos punts del tercer classificat,
el CN Mataró Quadis. En aquesta jornada no hi va haver més participació catalana. La superdivisió
femenina es reemprendrà el proper 26 de gener, en què el Cassanenc visitarà les instal·lacions del
Mataró Quadis.
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La Molina va celebrar la tercera
edició de la Crononiu amb un total de 17 podis aconseguits pels
membres de la selecció catalana
d’esquí de muntanya de la FEEC.
Aquesta prova puntuable per a la
Copa Catalana i Campionat d’Espanya d’esquí de muntanya de
cronoescalades, va estar organitzada per l’Agrupació Excursionista Muntanya.
Els grans triomfadors van ser
Gemma Arró (Club Excta. Cerdanya – GREC) i Kilian Jornet
(Centre Excta. de Catalunya),
que es van proclamar campions
estatals de cronoescalada. Com
era de preveure, el recorregut original que culmina en el refugi Niu
d’Aliga i que dóna nom a la prova
Crononiu es va haver de desestimar a causa de les escasses condicions de neu. La prova es va realitzar en el recorregut alternatiu,
amb un desnivell total de 650 m, i
amb la neu assegurada del

AGENDA
ATLETISME
13 / 01 / 08
SETÈ CROS DE BANYOLES.
BANYOLES
ATLETISME
13 / 01 / 08
XX CURSA 20 KM.MAR I MURTRA
BLANES
BITLLES
12/ 01/ 08
LLIGA SELVA-ALT MARESME.
JORNADA 11.
SILS
BITLLES
13 / 01 / 08
LLIGA GIRONA. JORNADA 9-10. 1a
DIVISIÓ I COMARCAL.
MONT-RÀS I PALAFRUGELL
ESCACS
13 / 01 / 08
COPA GIRONA
OLOT.GIRONA
ESPORTS HIVERN
12 / 01 / 08 - 13 / 01 / 08
25a LLIGA CATALANA D’ESQUÍ ALPÍ
INFANTIL.
LA MOLINA
ESPORTS HIVERN
13 / 01 / 08
TERCERA COPA CATALANA D’ESQUÍ
DE FONS.
GUILS FONTANERA
HÍPICA
13 / 01 / 08
SALT D’OBSTACLES. INTERCLUBS.
CE ALT EMPORDÀ. LLAMPAIES.
NATACIÓ
12 / 01 / 08
V TROFEU CN CALDES
CALDES DE MONTBUI
PITCH-AND-PUTT
12 / 01 / 08 - 13 / 01 / 08
II TORNEIG PITCH&NEWS. CIRCUIT
GIRONÍ PER PARELLES.
GUALTA
PITCH-AND-PUTT
12 / 01 / 08 - 13 / 01 / 08
III TORNEIG D’ANY NOU.
PLATJA D’ARO

Els catalans van obtenir 17 podis.

Torrent Negre, que disposava
d'un bon gruix en perfectes condicions gràcies a les baixes temperatures de -5ºC. En definitiva,
un nou èxit de la selecció catalana que va estar present en tots els
podis, amb un total de 17 entre totes les categories, un nou rècord
per a la selecció.
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15 / 12 / 07 - 13 / 01 / 08
IV CAMPIONAT COMARCAL PER
CATEGORIES.
FIGUERES CT
VELA
12 / 01 / 08
REGATA DE SETMANA SANTA.
CREUER
CV GOLFUS. GIRONA

