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El Puigcerdà
guanya el
Vitòria i se situa
a dos punts del
líder, el Barça

El GEIEG s’endú
un treballat
triomf a casa i el
Girona perd tot
i igualar un 4-0
HOQUEI PATINS

PUIGCERDÀ | DdG

El CG Puigcerdà va sumar els tres
punts a casa del Vitòria Gasteiz,
després de doblegar-los còmodament per  a  a la nova pista de
la ciutat esportiva del Tau- Gres, al
costat del palau de bàsquet. Així,
el FC Barcelona encapçala la taula classificatòria de la Lliga espanyola d’hoquei sobre gel, a un
punt, es col·loca el Jaca, i a un punt
dels aragonesos, el CG Puigcerdà.
D’aquesta manera es posa punt final a la primera volta de la competició, en la que els espectadors
han pogut apreciar que el títol
s’acabarà decidint en els play-off,
i que la igualtat entre els tres primers equips fa molt difícils els
pronòstics. Per la seva banda, el
Barça es va imposar al Jaca per  a
 en un partit essencial pels blaugranes, i que va deixar la taula
molt ajustada entre els tres primers. Les coses es podrien capgirar si els cerdans aconsegueixen
guanyar els següents partits contra el Barça, (que es jugarà a la Cerdanya, el  de gener) i contra el
Jaca, partit que s’havia de jugar el
 de novembre, però que els aragonesos van ajornar i tot apunta
que es disputarà el  de desembre.
La pròxima setmana, els groc i
negres s’enfrontaran al Txuri Urdin
de Sant Sebastià, al Palau de Gel
del Puigcerdà. Sobre la taula els de
la Cerdanya són els clars favorits,
tot i que l’equip es planteja el matx
amb el màxim de respecte pel
contrari. Precisament, els homes
que dirigeix Peter Oppitz comencen a desplegar el seu joc ofensiu,
amb moltes jugades, passades, i
gols. Malgrat això si volen aspirar
al títol els caldrà reforçar el seu joc
defensiu. En aquest aspecte, l’equip a pogut recuperar tots els
defenses lesionats, i comencen a
recuperar la forma física, fet que
ajudarà a consolidar el bloc.

PRIMERA NACIONAL

TORDERA/MASELLA SKI GIRONA
 TORDERA. CINC INCIAL:
Lino, Tornamorell, Adrià, Torner, Xixo. BANQUETA: Moles
 MASELLA SKI GIRONA. CINC INCIAL: Verdaguer, Garangou, Cesc, Amer, Riera. BANQUETA:
Cassola, Mangas, Bernat, Ernest, Coll.  ÀRBITRES: Vidal i Gorina. Va amonestar amb blava
directa el visitant Garangou (m.3).  GOLS:
1-0, m.1, Tornamorell; 2-0, m.3, Xixo; 3-0, m.5,
Adrià; 4-0, m.10, Adrià; 4-1, m.13, Cassola; 4-2,
m.15, Ernest; 4-3, m.17, Ernest; 4-4, m.28,
Amer; 5-4, m.35, Xixo; 6-4, m.49, Torner.
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Els germans Luis i Oscar Martín, amb el KIA amb què participaran al Mongol Ral·li l’estiu vinent.

Gironins al Dakar «dels pobres»

sentit solidari. Finalment ho podrà
fer aquest any, al costat del seu germà Oscar i del mecànic Ramon
Riera. De moment ja han comprat
un KIA, amb el que faran el recorregut, perquè l’organització limita
que els participants hi vagin amb
vehicles que no són de competició
i que tinguin una cilindrada màxima de . c.c. «L’únic objectiu

és arribar. Pensa que hem de creuar Europa, Turquia, Armènia, el
Mar Caspi, el Kazakhstan, l’Uzbekistan... això si fem la ruta més assequible, però si participem a la
prova juntament amb un altre
equip de Barcelona ens plantegem
fer-ho més complicat i passar per
l’Iran», explicava Luis García.
El Mongol Ral·li és una experiència solidària amb sortida múltiple (Londres, Madrid i Milà, per
després trobar-se tots els participants a Praga i posar rumb a Mongòlia), on els pilots segueixen un recorregut lliure. Els equips han de
recaptar diners per entregar-los a
ONG i els participants es paguen el
viatge de tornada, perquè el vehicle que han usat es queda a l’arribada per ser posat a subhasta. Per
als tres gironins, que s’han batejat
amb el nom de Tramuntana Express, el pressupost que necessiten
és de . euros. Els en falten uns
. i per això ja treballen buscant
patrocinadors i venent unes samarretes commemoratives de l’esdeveniment.

EFE
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Un equip format per tres pilots de Roses (Luis i Oscar García
i Ramón Riera) es prepara per participar al Mongol Ral·li el
proper estiu. Una experiència que els farà recórrer 15.000
quilòmetres per viure una aventura solidària apassionant.

Reportatge
GIRONA | JORDI ROURA

U

n dia, fa un parell o
tres d’anys, Luis García,
un Mosso d’Esquadra
de Roses apassionat
pel motor, va trobar mentre fullejava el diari el que, pensa, ha de ser
un dels grans reptes de la seva
vida. Un article parlava d’un equip
espanyol que havia participat al
Mongol Ral·li, una aventura solidària que alguns defineixen com
«El Dakar dels pobres o dels modestos» que els ha de dur des de
Madrid fins a Mongòlia en un
mes. Des d’aleshores a buscat la
manera de participar a la prova, no
tant competitiva però si plena de

El Mongol Ral·li és una prova
solidària, sense itinerari fix,
que permet als participants
col·laborar amb ONG
L’equip Tramuntana Express
recorrerà uns 15.000
quilòmetres amb un KIA que
després subhastaran
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El Girona va estar apunt de remuntar un partit que se li havia posat molt difícil, ja que perdia - en
el minut . Tot i igualar el resultat, no varen poder capgirar el
marcador, i foren els locals els
que en l’últim minut eva sentenciar el partit.
HOQUEI PATINS
PRIMERA NACIONAL

SIDORME GEIEG/ RASPEIG
 SIDORME GEIEG. CINC INCIAL: Cantarero, Jaume, Acuña,
Estanis, Nino. BANQUETA: Manel, Cruz, Ribot, Ferran, Aramuz  C.P.P. RASPEIG. CINC INCIAL: Dalmau, Cabanyuls, Ràfols,
Ezequiel, Arché BANQUETA: Bujaldón, Rico, Canyellas, Burgonado, Ferrer.  ÀRBITRES: Serraclara i Tabera. Va amonestar amb blava directa
al local Cruz (m.37) i acomulatives als visitans
Rico, Cabanyuls i Canyellas  GOLS: 1-0, m.17,
Jaume; 2-0, m.19, Acuña; 3-0, m.33, Ferran; 3-1,
m.37, Arché; 3-2, m.46, Arché.
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El Sidorme GEiEG va suar de valent per defensar el marcardor
que va començar molt favorablement per als locals, que es van
avançar - en el marcador que
semblava sentenciar el partit, però
els visitants escurçaren diferències
amb una falta directa i un gol en els
últims minuts, però el GEiEG va
saber mantenir el resultat.
DIARI DE GIRONA
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Sánchez Vicario: «Serà
una final molt lluitada»
BUENOS AIRES | EFE/DdG

Emilio Sánchez Vicario, seleccionador nacional de Copa Davis,
continua insistint que si hi ha alguna cosa que l'equip espanyol
mostra davant la final contra l'Argentina en Mar del Plata el proper
cap de setmana, és «il·lusió i ganes». El capità va dir que preveu
que sigui «una final de Copa Davis molt disputada i amb emoció
fins al final».

El Cassanenc cau
amb contundència
contra el Collosa
CASSANENC - COLLOSA

1-4

 FD CASSANENC LA SELVA. Anna Badosa,
Elisabeth Granados i Gabriela Feher. Feher a
Gallo (3-0).  COLLOSA TM. Aikaterini Ntoulaki, Yongli Jiao i Maria del Carmen Gallo. Ntoulaki
a Badosa (3-0); Jiao a Granados (3-0); Jiao i Gallo a Badosa i Feher (3-0); Jiao a Badosa (3-1).
 TOTAL JOCS. 4-12. EVOLUCIÓ MARCADOR. 0-1, 0-2, 1-2, 1-3 i 1-4.
CASSÀ DE LA SELVA | DdG

El Cassanenc poc va poder fer
davant el quart de la Superdivisió;
només Feher va guanyar el seu
duel contra Gallo i les de Cassà mai
van tenir opcions de triomf.
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Joan Llaneras s’imposa
en la prova de Madrid

Eva Arias, segona a la
cursa de Costa de Ajo

El CB Mifas-Esplais cau
a la seva estrena a casa

MADRID | EFE/DdG

GIRONA | DdG

CASTELLÓ D’EMPÚRIES | DdG

Joan Llaneras, campió olímpic
de puntuació i subcampió a madison en els Jocs de Pequín, es va
imposar en la prova estrella de l'Associació de Ciclista Professionals
(ACP). Llaneras amb el triomf de
la ACP no oculta la seva alegria i va
comentar: «és la cirereta al pastís
a la meva carrera. Un comiat esplèndit, encara que seguiré vinculat al món del ciclisme».

L’atleta establerta a Lloret de
Mar Eva Arias va quedar en segona posició a la XIV Cursa Popular
de Costa de Ajo (Cantàbria), disputada aquest passat cap de setmana. Amb un temps de  minuts
i  segons, Arias es va quedar a
només un segon de la guanyadora, l’atleta del seu mateix equip, el
Valencia Terra i Mar, Margarita
Fuentes Pila.

El CB Mifas-Esplais no va poder
estrenar-se amb victòria en el primer partit de lliga / a casa,
ja que va acabar perdent per un
contundent  a  contra l’ Unes
Sant Feliu del Llobregat. Les nombroses baixes dels castellonins
van ser claus per decantar un partit en el que Bermúdez, amb 
punts, va erigir-se en el màxim
anotador del conjunt local.

