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POLIESPORTIU ESPORTS

Clàudia Vilà s’estrena
avui en l’Europeu absolut
de gimnàstica artística
 La jove gimnasta de Sant Martí Vell, de 17 anys, surt amb l’objectiu

d’entrar entre les 24 millors per disputar la final d’aquest divendres
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Diumenge, primera cursa
del parc de les Pedreres
GIRONA | DdG

Aquest diumenge, 10 d'abril, es
farà la primera edició de la Cursa
del Parc de les Pedreres en una iniciativa esportiva que, al mateix
temps, servirà per acostar més als
gironins les més de 160 hectàrees
de parc. La sortida i arribada seran
al mateix punt, els Jardins Fora Muralla (on es col·loca cada Nadal, el
campament dels reis) i hi haurà

dos recorreguts segons el nivell de
cada participant. (12 i 5 quilòmetres), Tot el recorregut és per l'àrea
del parc de les Pedreres, que és una
extensa zona de 150 hectàrees,
situada a l'est de la ciutat i objecte de protecció especial pels seus
valors ecològics i paisatgístics. Les
inscripcions es poden fer al Centre La Mercè o el mateix dia de la
cursa.
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BERLÍN (ALEMANYA) | M.V.

Segona aparició de la gimnasta
de Sant Martí Vell Clàudia Vilà
(CG Salt) en una competició internacional absoluta des de la
seva participació de l'any passat en
el mundial de Rotterdam (48a posició ﬁnal i millor representant
espanyola). Ara, tot i haver superat recentment una lesió als isquiotibials, Vilà participarà amb la
selecció espanyola en el campionat europeu de Berlín. Avui mateix,
a partir de la una del migdia, farà
la primera rotació, en una fase
eliminatòria que determinarà les
24 millors gimnastes mundials
que disputaran la ﬁnal el divendres. «Crec que tinc opcions d’entrar a la ﬁnal si tot em surt bé i faig
el que he treballat», explicava ahir
Clàudia Vilà a Catalunya Ràdio tot
reconeixent que la rotació amb l’ordre de terra, poltre, paral·leles i
barra «m’agrada especialment».
Als seus disset anys, Clàudia
Vilà afronta aquesta seva segona
gran competició internacional
amb l’orgull d’haver-ho aconseguit
de manera individual. «Estic molt
orgullosa d’haver arribat ﬁns aquí,
perquè no ho pot aconseguir tothom en no ser per equips, sinó que
has d’estar entre les millors 48
gimnastes del món i això no et permet fallar en cap exercici».
Amb l’equip espanyol també
hi ha viatjat l’entrenadora del Salt
Gimnàstic, Montse Hugas, que ha
estat designada com a tècnica per
part de la Federació Espanyola
de Gimnàstica Artística Femenina.
Ainoa Carmona, Beatriz Cuesta i
Claudia Menéndez són les altres
tres gimnastes espanyoles que
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GUANYADORS DE LES ENTRADES

Clàudia Vilà en una competició internacional amb Espanya.

van a Berlín. Per als tècnics de la
Federació Espanyola, que dirigeix
l’exolímpic Jesús Carballo, els exercis de terra i salt de l’asturiana Ainoa Carmona, i el de barra de la

madrilenya Beatriz Cuesta són les
principals ocpcions. En homes
l’experimentat Rafa Martínez és la
principal opció espanyola a lluitar pels primers llocs.
DIARI DE GIRONA

EFE

Breus
HANDBOL

VELA -BARCELONA WORLD RACE

Històric segon lloc per
a Martínez i Fernández
BARCELONA | EFE/DdG

La segona posició ﬁnal aconseguida ahir pel Mapfre d'Iker Martínez i Xabier Fernández al Barcelona World Race –Volta al Món a
Dos sense escales i sense assistències– ha representat l'èxit més
important de la vela transoceànica espanyola. L’empordanès Gerard Marín i el seu company a
bord del « Fórum Català» seguien
ahir en la vuitena posició.

Barça i Ciudad Real
són els dos favorits
per guanyar la Copa
VIGO | DdG

Vigo acull des d'avui una nova
edició de la Copa del Rei, en la
qual el Ciudad Real buscarà el seu
tercer títol de la temporada –després
de guanyar la Supercopa d'Espanya
i la Copa Asobal– i el Barcelona
mantenir la seva hegemonia i obtenir la tercera corona seguida en
aquest torneig. Els dos equips
parteixen en les travesses com els
grans favorits per emportar-se el trofeu. El Barça no debuta ﬁns demà
contra el Lleó (19.00, Teledeporte).
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BÀSQUET ADAPTAT

EL MIFAS Girona perd i
no pujarà de categoria
CASTELLÓ D’EMPÚRIES | DdG

La contundent derrota contra els
madrilenys va dexar el Mifas sense opcions de pujar de categoria,
perquè l'Alcorcón s'hi jugava consolidar la segona posició cntra l'equip gironí a qui ja havia derrotat
en el partit d'anada. El Girona- Mifas FC necessitava, per tant, guanyar i capgirar l'average però els
nervis van passar factura als d'Agustí Puig (39-78).

BALL.LLOSERA FONT, JORDI
CASTEL DURAN, JOSEP MARIA
COLOMER RIGAT, ANTONI
COROMINAS MASSACHS, FRANCESCA
FERNÁNDEZ PASTOR, LLUÍS
FERRES CASAPONSA, Mª ÀNGELS
FONTANER PUJOL, ENRIC
GRANELL ESPADALÉ, FRANCISCO
HERRERO LAINEZ, EDUARD
JORDAN VILAR, CÁNDIDO
LEÓN PÁRRAGA, MARIA
MARCA TORRENTS, MERCÈ
MARQUES TORRAS, JOSEP M.
MARRO FÀBREGAS, MARISOL
MICALÓ CAMPS, PERE
MATAS CAMPOS, ENRIC
RAMOS FLACO, ROSA
RIGAU VIÑOLAS, EMILIA
SALA CAROLA, ALBERT
SALA CAROLA, JOAQUIM
SALDAÑA HERREZUELA, M. DOLORS
TARRÉ BADELLA, CRISTINA
TIXE LLOP, JOSEP
TURON BARNEDA, JOSEP
VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, MANEL
VENTURA BRUGUERA, SEBASTIÀ
VENTURA PUJOLRÀS, MONTSERRAT
VIDAL BOSCH, JORDI
RECOLLIR L’ENTRADA A LES NOSTRES OFICINES
HORARI DEL CLUB DEL SUBSCRIPTOR DE 9.00 A 21.00 HORES
DE DILLUNS A DIVENDRES LABORABLES.
DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS NO S'ENTREGARAN ENTRADES

