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Clara derrota del MIFAS
Esplais contra el líder
SANT FELIU DE LLOBREGAT | DdG

Derrota sense pal·liatius del MIFAS Esplais a Sant Feliu de Llobregat, a la pista del líder, l'UNES (). L’equip gironí va plantar cara en
el primer quart (-), però en el
segon parcial van cedir a un clar
avantatge local (-) en el descans. El tercer quart va ser definitiu: l'UNES, amb gran encert de cara
a cistella i fent un joc fluid i ràpid,
sentenciava un - que convertia l’últim quart en un tràmit.
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La lloretenca Txell Carreras, al mig de la imatge amb la pilota, en el partit de diumenge a Touloges.

Dues gironines guanyen la Copa
d’Europa de rubgi amb l’USAT
DIARI DE GIRONA

La lloretenca Txell Carreras i l’arbucienca Marta Dalmau
juguen a rugbi a «nivell semiprofessional» a Touloges amb
el millor equip de França, que aquest cap de setmana ha
guanyat la Copa d’Europa superant el Getxo basc en la final.
EL REPORTATGE

EL CLUB D’ORÍGEN

MARC VERDAGUER | GIRONA

V

ols venir a jugar a rubgi a França? Aquesta
va ser la proposta que
van rebre dues jugadores gironines del GEiEG a finals
de la temporada passada. I, com
que provar un dels millors nivells
de l'esport que practiques agrada
a tothom, la lloretenca Txell Carreras i l'arbucienca Marta Dalmau van acceptar. Ara juguen a nivell semiprofessional – «en l'esport
femení sempre es semi», apunta
Carreras– amb l'USAT de Touloges
francès amb qui s'acaben de proclamar campiones d'Europa.
Carreras i Dalmau varen proclamar-se, aquest passat diumenge a Touloges, campiones
d’Europa de rugbi femení després de la victòria contra el Getxo.
L’equip rossellonès va passar per
sobre de les basques en el partit de
tornada de la final per un espectacular - fent bons els pronòstics en una competició on, de
moment, només hi juguen participen equips francesos i espanyols. «La Copa d’Europa només té
dos d’anys història i ara la federació està intentant que s’hi afegeixin els equips anglesos i italians,
però tot plegat és un problema
econòmic», explica Carreras preguntant-se «en esport femení qui
pagarà els viatges per anar a jugar

CICLISME

Antoni Miguel lidera
la Copa Generalitat
L’HOSPITALET | DdG

La primera de les curses catalanes de la temporada de carretera
va caure en mans gironines. Antoni
Miguel (Ciutat de Tarragona) va ser
el guanyador als carrers de l’Hospitalet de Llobregat i es converteix
en el primer líder de la Copa Generalitat- Grans Clàssiques. El corredor de Palafrugell fou protagonista absolut de la cursa escapant-se ja a la matinera pujada a
l’Alt de Begues.
TENNIS

El campionat d’Espanya
de veterans, al CT Aro

FORMADES A GIRONA
TXELL CARRERAS I MARTA DALMAU

Exjugadores del GEiEG
Tant Marta Dalmau com Txell
Carreras jugaven la temporada
passada al GEIEG que continua sent
la principal institució gironina en el
món del rubgi. Carreras assegura
obertament que «tornaré a jugar
amb el GEIEG» quan acabi la seva
etapa a França i és que les grupistes
mantenen el seu primer equip de
rugbi femení que entrena la exjugadora internacional Coral Vila al costat
de Laura Lladó. També hi ha un
equip vinculat a la universitat.

PLATJA D’ARO | DdG

Carreras amb algunes companyes de l’equip i la Copa d’Europa.



a Anglaterra o Itàlia?». Mancances
econòmiques que, fins a un cert
punt, passen de lluny de Carreras
i Dalmau, que juguen a Touloges
de manera «semiprofessional».
L’equip de la ciutat del Rosselló, és
a pocs quilòmetres de Perpinyà, és
l’actual campió de la Lliga francesa
i, a més de les dues gironines, hi
un parell de catalanes més que la
temporada passada jugaven en
equips de Barcelona. «A Catalunya
es jugava més per diversió i aquí
tot és més professionalitzat amb
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El Campionat d’Espanya de veterans  es disputarà del  de
maig al  juny a les instal·lacions
del CT Aro, segons ha confirmat la
Federació. Aquesta competició és
una de les que té més prestigi, ja
que hi ha una inscripció molt alta
de jugadors i un gran nivell de joc.
Les categories van de + a + individual masculí i dobles i la prova femenina de + a + , també
individual i dobles.
TENNIS TAULA

Victòries del Bàscara i
el Tramuntana Figueres
GIRONA | DdG

Jugadores, tècnics i directius de l’USAT al camp de Touloges.

entrenament diaris, viatges per
tot França i un bon seguiment
de la competició», diu Carreras a
qui l’USAT li proporciona allotjament i una feina de fisioterapeuta a Perpinyà. L’equip de Touloges
es va formar amb el plantejament
de convertir-se en la secció femenina del mític USAP masculí, però

no hi va haver entesa i va al seu
aire canviant la P de Perpinyà per
la T de Touloges. Actual campió de
França i, des de la setmana passada, de la jove Copa d’Europa, les
franceses volen centrar-se ara a
tornar a ser campiones de França
amb l’ajuda de Carreras i Dalmau.

El CTT Bàscara i el Tramuntana
Figueres van guanyar el cap de setmana passat els seus partits de la
Divisió d’honor de tennis taula,
mentre que l’altre representant
gironí, el CER l’Escala, perdia a
casa contra el Ripollet (-). El
Bàscara, segon classificat, va tombar el Calella a domicili (-),
mentre que els figuerencs van superar l’Oviedo (-).

