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Esports

BÀSQUET

ATLETISME

Els Lakers de
Pau Gasol són a
una victòria de
plantar-se a la
final de la NBA

Guerrero bat un
rècord gironí junior
Esther Guerrero (Girona
Costa Brava-C.A.Palafrugell)
va superar dissabte a l'Estadi
Olímpic de Sevilla el récord
gironí júnior i absolut dels
800 metres, amb una marca
de 2:09.64 . L'anterior récord
era de Bea Rios (CN Figueres) 2:11.26 , realitzat un llunyà 26 de juny de 1988 a Castelló (l'Esther encara havia de
nèixer). Aquesta marca es
queda a 64 centèssimes de
la´marca mínima pel Mundial
Júnior (2:09.00).

Europa Press/DdeG, Los Angeles
(Estats Units)

Los Angeles Lakers van guanyar ahir a la matinada a
l'AT&T Center (91-93) i van
sumar així una victòria que
deixa gairebé definida l'eliminatòria que els enfronta
amb els San Antonio Spurs (31), de manera que l’equip de
Pau Gasol i Kobe Br yant és a
un pas de la seva 25a final de
la NBA. Seria la primera vegada que un jugador espanyol
optaria a guanyar l’anell de
campió. L’aler-pivot català va
anotar 10 punts i Kobe, 28.

BÀSQUET CADIRA
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A UN TRIOMF DE LA FINAL. Pau Gasol en una espectacular imatge del partit d’ahir a la matinada contra San Antonio.

BÀSQUET

La setmana que ve serà clau per
saber si el CB Girona és viable a l’ACB
Les gestions de club i administracions es posaran sobre la taula i es prendrà la decisió
Jordi Roura, Girona

S’acosta una setmana clau per a
la viabilitat del CB Girona en la lliga ACB. La reunió de divendres
passat entre club, Ajuntament i
Diputació a la plaça del Vi va servir per marcar un full de ruta a seguir i durant aquesta setmana
s’han fet tota mena de contactes i
negociacions. A partir de dilluns
que ve les tres parts estan emplaçades per exposar els resultats
de la feina feta i, serà a partir d’aquests, quan s’analitzarà si el CB
Girona és viable a l’ACB. No caldrà, per tant, esperar fins al 30 de
juny, la data que havia marcat el
president de l’Akasvayu, Josep
Amat, per saber si Girona continuarà gaudint de bàsquet d’elit
perquè tots els actors implicats tenen clar que el temps es tira a sobre i cal accelerar la solució. Sigui per bé o per mal.
Club, Ajuntament i Diputació
continuen mantenint una es-

Els aficionats ja
han recollit més
de 4.300 firmes
Passi el que passi amb el futur del
CB Girona, el que segur que no es
podrà negar és que la massa social del club s’ha mobilitzat per intentar-lo salvar. La plana web dels
Engaviats i la Polska (www.girona-acb.com) duia recollides ahir a
la tarda més de 4.300 firmes en suport a la continuïtat del bàsquet
d’elit, una xifra gens menyspreable si es té present que tot just va
entrar en funcionament divendres
a la nit. A més els joves seguidors
gironins, que es manifestaran el
cap de setmana del 7-8 de juny, tenen el suport de molts seguidors
d’altres clubs ACB. Avui, al Blaugrana, en la final Barça-Tau, hi
haurà pancartes de suport amb el
lema «Girona a l’ACB».

BÀSQUET-LLIGA ACB

crupulosa llei del silenci sobre
els moviments que estan duent
a terme, però ha transcendit que
la feina es fa amb dos objectius.
El primer és trobar viabilitat a
una entitat amb més de 8 milions d’euros de deute històric i
sense cap actiu que li permeti
reequilibrar el pressupost per
tal de poder continuar inscrit a
l’ACB. A més es busquen un o
dos patrocinadors potents que
permetin, sumats als diners que
genera el club per si sol amb socis, entrades i d’altres ingressos, fer un pressupost d’entre
sis i set milions d’euros per la
temporada que ve en cas que es
pogués sortir a competir. La recerca dels espònsors es fa en
empreses de fora de Girona,
perquè aquí el club té clar que
difícilment li sortiran complicitats.
És probable que dilluns mateix l’Ajuntament de Girona tor-

ni a ser escenari d’una nova reunió a tres bandes entre la corporació municipal, la Diputació
i els representants de l’Akasvayu. La setmana que ve serà el
moment d’estudiar els avenços
fets aquests dies i, amb els números a la mà, s’hauran de començar a prendre decisions. De
moment tant club com Ajuntament i Diputació ja saben que no
poden comptar amb l’ajuda de
Caixa Girona com a possible patrocinador principal, després
que el seu president, Arcadi Calzada, així ho assegurés dimarts
després de l’Assemblea general
de l’entitat.
La situació continua sent
complicada però les tres parts
implicades en la recerca d’una
solució satisfactòria afirmen
que hi ha motius per a l’esperança. En tot cas, a partir de dilluns que ve, s’han de començar
a desencallar molts temes.

HOQUEI FEMENÍ

Amistós del Mifas
Esplais a Blanes
El proper dissabte a partir de
les 5 de la tarda el pavelló municipal de Blanes serà l’escenari d’un partit de bàsquet de
cadira de rodes entre dos
equips de primera divisió, el
Mifas Esplais de Castelló
d’Empúries i el Sant Feliu de
Llobregat. El duel està programat dins dels actes de celebració del 50è aniversari del
CB Blanes, que des de fa setmanes ha organitzat diverses
activitats al municipi com ara
una exposició fotogràfica.

DdeG

Els integrants de l’equip.

FUTBOL BASE

El Quart prebenjamí
s’imposa a Salt
L'equip Pre-benjami 2001 de
la UE QUART va proclamarse guanyador d’una nova edició del torneig de Primavera
del Coma-Cros i del Vila de
Salt. Els petits jugadors que
dirigeix Carles Teixidor no
van perdre cap dels par tits
que van disputar en la competició saltenca. El Quart ha
tingut aquesta temporada
més de vuit equips en competició. El sènior ha competit
a Segona Regional, on ha
mantingut la categoria.

CICLISME

El Caixa Girona BTT
es reprèn a Ripoll

TONI GARRIGA/EFE

CPVOLTREGÀ.COM

«Marxar és el millor per a mi i per al club»

Tres gironines triomfen a Voltregà

El fins ara tècnic del DKV Joventut, Aíto García Reneses, va tancar ahir
la seva segona etapa com a entrenador del DKV Joventut indicant que
«el millor per a mi i per al club» és marxar. Aíto, que serà rellevat pel
qui fins ara era el seu ajudant, Sito Alonso (a la foto), va negar que surti de la Penya per anar a dirigir la selecció espanyola.

Laia Vives, Carla Dorca i Cristina Barceló són tres jugadores d’hoquei gironines que han culminat una temporada brillant amb el Voltregà. El cap de setmana passat van guanyar la Copa d’Europa davant del Nortcoope portuguès (2-1), un títol que s’afegeix al Campionat d’Espanya, a la Copa de la Reina i a la Lliga Catalana.
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Sant Joan Les Fonts serà l’escenari dissabte a partir de les
3 de la tarda de la Copa Catalana per Màsters i Cadets.
Aquest cap de setmana també
torna el Caixa Girona de BTT,
a Ripoll, diumenge a partir de
les 9 del matí. Després d'un
mes sense competició, arriba
la sisena prova de la temporada amb circuits d’11, 3 i 1’5
quilòmetres. Per últim dissabte a Quart s’ha programat
una Marxa Popular de BTT a
2/4 de 10 del matí.

