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CICLISMECICLOCROSS
Ismael Ventura s’imposa a la
Copa Catalana de Santa Coloma

NATACIÓ
Belmonte, Cabello i Wildeboer,
herois a l’Europeu, ja són a casa

HANDBOL
Valero Ribera dirigirà la selecció
després del triomf de Román

POLIESPORTIU
La Festa de l’Esport Català premia
els millors esportistes de l’any

SANTA COLOMA DE FARNERS| DdG

BARCELONA | DdG

MADRID | EFE/DdG

BARCELONA | DdG

Santa Coloma de Farners va ser diumenge l’escenari de la sisena cursa de la Copa
Catalana de Ciclocross. Els guanyadors van
ser: Infantils: Marçar Martorell i Núria Lage;
Cadets: Gerard Alvarez; Júniors: Alex Raya;
Master : Miquel Bort; Master-: Joan Antoni Asensio; Master-: Bernat del Pino;
Sots: Marcel Vernet; Fèmines: Mercè Pacios; Elit: Ismael Ventura.

Mireia Belmonte, Alan Cabello i Aschwin
Wildeboer van arribar ahir al matí a Barcelona després de triomfar la setmana passada
als Europeus de natació. Belmonte, que va
obtenir el rècord del món dels  estils, encara no es creia el seu èxit. L’acompanyaven
els altres medallistes catalans, Cabello,
bronze en els  metres estils, i Wildeboer,
or en  esquena i plata en els  i els .

Juan de Dios Román, elegit ahir president
de la Federació Espanyola d'Handbol, va ratificar la intenció que Valero Rivera sigui el
seleccionador espanyol. Només falta el requisit formal de l'aprovació de la seva nova
directiva per donar-li oficialitat. L’exentrenador del Barça ja dirigirà la selecció espanyola en el Campionat del Món que es
disputarà el mes que ve a Croàcia.

La XII Festa de l’Esport Català, organitzada
per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i el diari Sport, es va celebrar ahir a
l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya-INEFC. El duet de «sirenes» de la
natació sincronitzada Gemma Mengual i
Andrea Fuentes, en categoria femenina, i el
jugador d’hoquei Pol Amat, en homes, van
ser els millors esportistes catalans de l’any.

El GEiEG portarà a l’assemblea un
pressupost de 4,8 milions d’euros

TENNIS TAULA

 És un 10% més alt que el de la temporada passada i demà serà sotmès a l’aprovació dels socis

Ple de triomfs gironins
a la Divisió d’Honor

GIRONA | JORDI ROURA

El pressupost del GEiEG per a la
present temporada / serà
un  més alt que el de la passada. Segons va explicar ahir el president del Grup, Joan Escuder, la
junta directiva portarà demà a l’aprovació dels socis en l’assemblea un pressupost de , milions
d’euros. «El preu de les fitxes federatives s’apuja, els dels arbitratges també, la gasolina, el manteniment... per això també ens hem
vist obligats a incrementar el pressupost», va al·legar Escuder. Els so-

DECLARACIONS

JOAN ESCUDER
PRESIDENT DEL GEIEG

El preu de les fitxes
federatives s’apuja, el
dels arbitratges, la gasolina, el
manteniment... per això també
hem d’apujar el pressupost»

«

L’economia del GEiEG és
bona, no tenim cap
deute»

«

cis del GEiEG estan convocats
demà a les  (en primera convocatòria) i a / de  del vespre (en
segona) a l’Auditori Narcís de Carreras.
Lluny de les tensions viscudes
en èpoques passades, no es preveu
que l’assemblea general ordinària
tingui gaire història. Escuder va explicar ahir que la situació econòmica del club «és bona» i va subratllar que «no tenim deutes i això
vol dir que tenim capacitat d’endeutament». Ara els principals
projectes de la directiva són aca-

Breus

bar les millores de Sant Ponç i
Sant Narcís per treballar en l’ambiciós projecte que estudien per a
Palau, amb la vista posada a la celebració del centenari de l’entitat
el proper . Allà els directius hi
preveuen un gran complex ludicoesportiu, tot i que encara el projecte és a les beceroles.
Sobre els números de la temporada passada, que també s’hauran d’aprovar a l’assemblea de
demà, Escuder va dir que «s’ha
equilibrat el pressupost que estava previst».

GIRONA | DdG

Els tres representants gironins a
la Divisió d’Honor de tennis taula, Tramuntana Figueres, Bàscara
i CER l’Escala, van guanyar els
seus partits del cap de setmana. Els
de Figueres es van imposar per  a la pista del Defense La Palma,
triomf vital per agafar aire a la
part baixa de la taula. El Bàscara va
superar el cuer Lankide Gasteiz per
-, i el CER l’Escala també va superar els bascos per -.
PLATAFORMA PROSELECCIONS

MARC MARTÍ
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Tibau apareix a l’anunci
proseleccions catalanes
BARCELONA | DdG

El nou edifici de serveis de Sant Narcís s’estrenarà l’any que ve.

Tram final d’obra a l’edifici
de serveis de Sant Narcís
DdG | GIRONA

El nou edifici de serveis que el
GEiEG està construint a Sant Narcís just al costat del pavelló Lluís
Bachs es podrà utilitzar, segons el
president grupista, Joan Escuder,
abans de l’estiu. «Hi falten els últims retocs. Serà un espai de .
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metres quadrats molt interessant,
amb vestidors, despatxos per a
les seccions, sales d’estudi per als
nens i sales de gimnàstica», va indicar Escuder. La instal·lació està
ben encarrilada i es calcula que podria estar a disposició dels socis
d’aquí a uns tres mesos, segons va
indicar el dirigent del GEiEG.

L’excapità de la selecció catalana
d’hoquei i actual entrenador del
Lloret a l’OK Lliga, Ivan Tibau, és
l’única cara coneguda del nou
anunci de la Plataforma Proseleccions Esportives catalanes, que es
va presentar ahir. El lema és «Volem
patir», en referència a la voluntat de
poder veure els equips catalans en
competicions oficials. Tibau apareix en un vestidor vestit com a jugador de la selecció d’hoquei.

Gran triomf del Mifas Esplais
a la pista del CEM Hospitalet
Gran triomf del Mifas Esplais a
la pista del CEM (-). Anotadors: Niubó (), Salva (), Campsolinas (), Estévez (), Luna, Martín, Colom, Aldámiz (), Saló,
Salinas, Bendriss () i Pey ().

