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Coll (Aquadiver-GEiEG),
campiona d’Espanya
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Jordi Condom es
mostra empipat i
decebut amb la
primera part de
l’equip a la Pobla
DIARI DE GIRONA

GIRONA | DdG

El cap de setmana passat a Saragossa, l’atleta grupista Maria
Gràcia Coll (Aquadiver-GEiEG) va
aconseguir el títol de campiona
d’Espanya de . metres, en la
categoria de - anys, en el Campionat d’Espanya de Veterans de
Pista Coberta realitzats. La jornada de dissabte, on va participar la
grupista, va ser històrica per a l’atletisme estatal en aconseguir dos
rècords mundials de veterans.
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Tai, en una acció del Poble Sec-Llagostera de dissabte passat en què va ser titular per primera vegada.

Taianan Linhares Samba
brasilera per al Llagostera
ESCACS

El Figueres no té sort i
perd contra el Barberà

 El migcampista, internacional sub20 amb la «canarinha»,

ha
jugat al costat de Pato (Milan), Marcelo (R.Madrid) o Leiva (Liverpool)

BARBERÀ DEL VALLÈS | EFE/DdG

LLAGOSTERA | MARC BRUGUÉS

El CE Figueres va perdre en el
seu desplaçament a Barberà per
un ajustat , a ,. Com és habitual enguany, el Barberà era superior en Elo en  dels  taulers,
però tot i tenir dues importants absències –Serra i Barrera–, el matx
va ser molt igualat. Figueres, Barberà, Sant Adrià i Ateneu Colon,
empatats a una victòria, tanquen
la classificació del Campionat de
Catalunya.

El Llagostera va per feina i no vol
deixar escapar la històrica oportunitat que té enguany de pujar a
Tercera divisió. Al fitxatge del càntabre Vichu (Palamós), s'hi va unir
fa uns dies el de Taianan Imbere
Linhares Welker, Tai, un brasiler internacional sub que ha jugat
amb l'Internacional de Porto Alegre, el Gremio i el Maccabi Netanya israelià. Tai estava entrenant
sense fitxa amb l'Eivissa i les gestions de Quique Yagüe i Toni Lima
han permès el seu fitxatge pel Llagostera. Tai reconeix està molt còmode al poble i espera «rellançar
la seva carrera» al Llagostera, «un
equip petit, però amb molta il·lusió.
El migcampista brasiler té 
anys, és internacional sub i ha

Barça-Tenerife, final de la
Copa Continental d’hoquei
El FC Barcelona Sorli-Discau i el
Cemex Tenerife es disputen avui a
Pamplona, a partit únic, el títol de
la Copa Continental d’hoquei sobre patins (.).
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TAIANAN LINHARES
JUGADOR DEL LLAGOSTERA

«Espero rellançar la
meva carrera al
Llagostera. És un club
petit, però amb molta
il·lusió. Tant la
presidenta com l’entrenador fan
que em senti molt còmode»

jugat a l’Internacional de Porto
Alegre, el Gremio. Després d’estar
un temps al CSKA de Sofia, va fitxar per l’Eivissa de Segona B. Els
balears no li van tramitar la fitxa
perquè no és comunitari i no podien pagar-li la llicència professional. Amb les portes tancades a

Eivissa, Tai va tenir el mateix problema al filial de l’Almeria. A punt
d’acceptar una oferta del Nautico
per tornar al Brasil, el jugador va
ser convençut per Toni Lima –exdirector esportiu de l’Eivissa– perquè acabés la temporada al Llagostera. «Tinc molt bona relació
amb en Toni i ens ho agafem com
un favor mutu. El jugador ens ajuda i també pot anar jugant» deia el
tècnic Oriol Alzina, que afegia que
Tai «ha anat superant el procés d’adaptació i ara estic molt content
d’ell, així com de tota la plantilla».
Tai va coincidir amb el milanista
Pato a l’Internacional i a la selecció sub  va compartir vestidor
amb Marcelo (R.Madrid), Lucas
Leiva (Liverpool) o Fernando (Porto). El jugador del Llagostera també va passar pel MIC .
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Condom busca la reacció.
PALAMÓS | RAMON RIBAS

El Palamós continua augmentant els registres negatius jornada
rere jornada. A la Pobla de Mafumet (-) l'equip de Condom es va
enfonsar una mica més perdent el
quart partit en les cinc últimes
jornades de Lliga. Queden onze
partits per endavant per sortir de
la penúltima posició, però perquè això passi, segons el míster palamosí, cal canviar d'actitud immediatament. «Amb la desmotivació i els regals de la primera
part a la Pobla no ens salvarem».
Condom es va mostrar empipat
davant la manca de tensió dels
seus homes. «No m'explico la primera part, no semblava que ens hi
jugàvem la categoria». A la segona
part, amb inferioritat numèrica, el
Palamós va retallar diferències i el
joc dels gironins va millorar.
Aquesta reacció fa ser optimista a
Condom, que diu que «si corregim
els errors tenim equip per salvar la
categoria». Diumenge en jornada
econòmica l'equip rebrà el Cassà
i després disputarà un altre derbi
a Blanes.
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Agredeixen brutalment un
Tommy Robredo s’incorpora
àrbitre en un partit de juvenils als entrenaments de la Davis

El Mifas-Esplais perd contra
el Ferrol en un final ajustat

L’àrbitre agredit per jugadors en un partit de juvenils disputat a Benacazón (Sevilla), Manuel Montane Rodríguez,
va lamentar ahir que les disculpes del club del qual eren els
futbolistes s'hagin produït  hores després i a causa de la
repercussió mediàtica que ha pres l'assumpte. «Podria fer
 hores que fos mort», va assenyalar el col·legiat, agredit
en el partit entre l’AD Turón i el Benacazón. SEVILLA | EFE

El CBMifas-Esplais no va poder aturar el Basquetmi Ferrol i va caure derrotat per -. El partit va tenir dues cares amb una primera part on els gallecs van ser molt superiors i van arribar a la mitja part amb una victòria parcial de -. A la represa, el Mifas va prémer l’accelerador
i va retallar distàncies, però en un darrer quart polèmic el
Ferrol va sentenciar. EMPURIABRAVA | DdG

Els tennistes David Ferrer i Tommy Robredo es van incorporar ahir als entrenaments de l'equip espanyol per preparar l'eliminatòria de la primera ronda del Grup Mundial
contra Sèrbia, i que es disputarà del  al  de març a Benidorm. La selecció espanyola va realitzar en aquesta segona jornada una doble sessió amb Rafa Nadal, David Ferrer,
Feliciano López i el tennista garrotxí. BENIDORM | EFE/DdG
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