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La Festa Màgica
de la Moto de
Girona 2009 es
fa a Porqueres

AGENDA
ATLETISME
CROS
11/01-/09
Banyoles
BITLLES I BOWLING
BITLLES CATALANES: LLIGA
DE LA SELVA-ALT MARESME
10/01/09
Lloret de Mar

UFEC

CECS I DEFICIENTS VISUALS
VII CAMPIONAT DE
CATALUNYA D’ESQUÍ
10 i 11/01/09
La Molina

Patinatge El col·lectiu arbitral es reuneix a la seu de la UFEC de Salt
 Dissabte va tenir lloc a la sala polivalent de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya a Girona, ubicada a la

Una de les actuacions a Olot.

El dissabte  de gener tindrà
lloc al Restaurant La Masia vora
l’Estany, a la localitat de Porqueres, el dinar de la Festa Màgica de
La Moto de Girona de . En l’àpat es durà a terme el lliurament
de diplomes i premis del Campionat Provincial de Girona. També es faran diversos sortejos de
productes cedits per grans marques i comerciants (botes, cascos,
pantalons, guants, samarretes,
oli, bosses d’esport, fruits secs,
etc.) adreçats als assistents al dinar. Aquesta és una festa per als
amants del motor, on tothom hi
està convidat. Només cal fer una
reserva al telèfon     per
al dia  de gener de  a les 
hores.

El VIII Gran Premi
de BTT de la Selva
arrenca a Maçanet
aquest diumenge
El campionat de BTT de la Selva,
que enguany complirà la seva vuitena edició, comença el proper diumenge, dia  gener, a Maçanet de
la Selva. Hi podran participar totes
les categories des dels més petits
fins als més grans, és a dir, de benjamins a veterans. Després de la
prova inaugural de Maçanet seguiran les que s’han programat a
Santa Coloma de Farners, el  de
gener; Bescanó, l’ de febrer; Riudarenes, el  de febrer; Vilobí d'Onyar, el  de febrer; i Sant Hilari Sacalm, el dia  de març.

Piscina de Salt, una reunió amb el col·lectiu arbitral de patinatge gironí. La reunió va estar presidida per Josep Gómez,
president del Comitè Català d’Àrbitres d’Hoquei Patins. Joan Riera, president de la Federació Territorial de Girona va fer
una valoració positiva de la trobada, en què es va fer un balanç de la temporada anterior i alguns aspectes de la present.

Uns 700 atletes desafien el fred
a la Sant Silvestre Riudellotenca
Tot i la pluja i el vent insistents
que van fer acte de presència, van
ser molts els i les atletes ( adults
i  infants) que es van llevar de
bon matí per prendre la sortida en
la X Sant Silvestre Riudellotenca. La
matinal es va iniciar amb la cursa
dels més menuts, nens i nenes separats en dues categories, fins a 
anys i de  a . La cursa sènior va
començar passades les  h, amb
un lleu retard que va tenir uns
minuts els atletes expectants sota
la pluja. Primer va prendre la sortida el valent atleta de MIFAS Manel Heras, que no es va fer enrere
davant la idea d'haver de recórrer
set quilòmetres amb cadira de rodes sota la pluja.
Tot seguit, la resta de participants van iniciar el seu periple, en
una cursa molt ràpida que des del
primer moment es va estirar i va tenir dos atletes destacats per damunt de la resta: Jonathan Hernández, del Lloret la Selva, i Dídac
Cuadros, del Girona-Costa Brava.
Jonathan Hernández, líder del Circuit Gironí de Cros i vencedor estatal de cros júnior, es va imposar
amb més de  metres d'avantatge respecte al segon participant. El tercer a creuar la línia de
meta va ser Ramon Senar. Uns
minuts després van arribar les tres
primeres noies: Eva Montero, Ana
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CICLISME
GRAN PREMI DE BTT
11/01/09
Maçanet de la Selva
DISCAPACITATS FÍSICS
COPA DEL MÓN
DISCAPACITATS. ESQUÍ ALPÍ
11-15/01/09
La Molina
ESPORTS D’HIVERN
VII TROFEU MARMOTA. ALEVÍ
10/01/09. Vallter 2000
GOLF
VOLTA 1. ACGOLF CIRCUIT
ÒPTIMA. STABLEFORD
Des d’avui i fins diumenge
Golf Girona
GOLF
VOLTA 1. TROFEU FOOTJOY.
STABLEFORD
10/01/09. Torremirona Golf Club
HÍPICA
FINAL LLIGA SALT
D’OBSTACLES 2008 CS TO
11/01/09
Centre Eqüestre de l’Alt Empordà

Els diversos vencedors en el moment d’entrega de premis.

Quílez i Nuri Soler, totes del Lloret
la Selva, club dominador absolut a
la Sant Silvestre Riudellotenca des
de les primeres edicions.
Quan els corredors van començar a arribar de manera continuada, només de veure la cara amb
què arribaven, ens podíem fer una
idea del fred que van passar, accentuat per les ràfegues de vent
sota la pluja. Per ajudar-los a referse, els esperaven  litres de xocolata desfeta. Cap a les  h es va
iniciar el repartiment de premis i el
sorteig d'obsequis de patrocinadors
tot seguit, que van tenir com a estrelles les quatre samarretes d'e-

quips esportius: FC Barcelona
d'handbol, DKV Joventut, RCD
Espanyol i Girona FC; i els premis
de Skydive Empuriabrava: un vol
amb avioneta i un salt amb paracaigudes.
Al final, recollida de tot el material, amb remullada i fred inclosos, i un balanç molt positiu per
part de l'organització, que un any
més vol agrair la col·laboració tant
dels patrocinadors com de totes les
persones que hi van col·laborar, així
com la participació a tots els atletes; fet que anima, sens dubte, a seguir celebrant noves edicions, d’aquesta clàssica carrera.

NATACIÓ
LLIGA COMARCAL INFANTIL,
JÚNIOR I ABSOLUT
10/01/09. Banyoles
PITCH AND PUTT
CIRCUIT GIRONÍ DE PARELLES
10-11/01/09. Fornells
TENNIS
OBERT DE REIS
Fins l’11/01/09. CT Llafranc
TENNIS

CAMPIONAT GIRONÍ SÈNIOR +30

10-11/01/09. Diferents localitats
TENNIS TAULA
SUPERDIVISIÓ FEMENINA
11/01/09. Cassà de la Selva
Cassanenc-La Selva-Fotoprix Vic
VELA
TROFEU HIVERN.CREUER
10/01/09
CV Blanes

