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BÀSQUET BASE
CRÒNIQUES PREFERENT

JÚNIOR PREFERENT MASCULÍ
BARCELONA - GIRONA
 BARCELONA: López (1),

94 59

Moix (4), Pauli, Moix(19), Camarassa (9), Cantenys (12),

Cuso (3), Hakanson (7), Andrane (2), Spires (6)
i Zhigulin (31). 10/16 tirs lliures. 12 triples (5
Moix, 2 Zhigulin , 2 Cantenys, Cuso, Camarassa
i Hakanson).  GIRONA FC- SANT JOSEP: Salamanca (10), Seck, Alvarez (8), Banovic (2),
Coderch (3), Zniteka (5), Soteras (5), Doria
(14), Valls (2), Rodriguez (3), Valera (6) i Font
(1). 5 triples ( 2 Salamanca , Coderch, Doria i

Bàsquet adaptat Un francès per al Mifas-Girona FC

Enduro Pau Botella, nou campió d’Espanya júnior

 El Mifas Esplais-Girona FC ha reforçat el seu equip de cara a l’imminent
debut a Divisió d’Honor amb el fitxatge de Thierry Rubens. El jugador
francès, que resideix a la Catalunya Nord molt a prop de Castelló, té molta
experiència i ha estat en equips com Creil (Picardie) o tres més de la zona de
París com Saint Ouen, Sant Denis o Houdant.

 El pilot de Tossa de Mar Pau Botella és el nou campió d’Espanya júnior
d’enduro en una gesta que confirma el gironí com una de les grans promeses
del motoclisme estatal. Botella, que de més jove ja havia aconseguit molts
èxits en el món del trial (campió d’Espanya i subcampió europeu), va ser el
millor en el campionat disputat a Becerrea (Galícia).

Soteras) 18 faltes. Eliminat Banovic.  PARCIALS: 27-15, 52-30, 78-40 i 94-59.

CADET PREFERENT MASCULÍ
BARCELONA - GIRONA
 BARCELONA: Pujadas (6),

60 49

Camí, Omeragic (10), Triginer
(3), Esteban (2), Lliteras (8),

Cuadra (9), Barberà (4), Martínez (10), Lobato i
Gómez (8). 1 triple (Cuadra). 11/25 tirs lliures.
18 faltes personals.  GIRONA FC- SANT JOSEP: Álvarez (1), Den Braber (1), Espinosa, Parals (2), Manresa (5), Nikolic (18), Lozano (2),
Brossa (2), Hernández (2), Jou (4) i Poch (12).
1 triple (Manresa). 8/12 tirs lliures. 23 faltes
personals.
 PARCIALS: 11-18, 22-35, 38-43 i 60-49.

JÚNIOR PREFERENT FEMENÍ
TERRASSA-GEIEG
 TERRASSA: Anducas (5),

69 72

Cerrudo (14), Salinas (6), Diaz
(5), Pujolreu (9),Hurtado, Mu-

ñoz, Martínez (3), Lopez (3), Garcia (2) i Casado
(20). 6 triples (3 Casado, Martínez, Salinas i
Diaz). 17/33 tirs lliures. 21 faltes personals.
 GEIEG: Bataller (20), Huix (15), Juanola
(15), Aymerich (11), Sacrest (6), Godoy, Solsona (2), Samper, Formatgé i Gutiérrez. 10 triples
( 5 Bataller, 3 Juanola i 2 Aymerich).  ÀRBITRES: Gotsens i Alcaraz  PARCIALS: 22-21,
38-39, 50-53 i 69-72.

CADET PREFERENT FEMENÍ
GIRONA FC- SANT ADRIÀ

Robredo es retroba amb la
victòria al torneig de Xangai
 El tennista olotí supera Stephane Bohli després de dos «tiebreaks» i

ara s’enfrontarà en segona ronda amb Nico Almagro, setè cap de sèrie
XANGAI (XINA) | AGÈNCIES/DdG

Tommy Robredo va superar ahir
e suís Stephane Bohli per 7-6 (3)
i 7-6 (4) en una treballada victòria
després de dos «tie-breaks» que li
serveix per passar la primera ronda del torneig de Xangai i començar a oblidar el seu calvari amb les
les lesions. Robredo que no guanyava un partit del circuit de l’ATP
des del passat mes de juliol havia
tornat a la competició la setmana
passada a Pequín, però alla va
caure a la primera ronda. Ara,
després de la seva victòria d’ahir
contra un tennista que provenia d
la prèvia, Robredo seguirà avançant ronda amb el clar objectiu de
recuperar sensacions. « A veure si
d'aquí a ﬁnal d'any puc jugar el
màxim de partits possible per començar bé la nova temporada», ex-

DECLARACIONS

TOMMY ROBREDO
TENNISTA

He passat un any molt
dolent, però així és la vida
de l’esportista. A veure si d'aquí
a final d'any puc jugar el màxim
de partits possible per començar
bé la nova temporada»

«

Mirar el rànquing és mirar
més endavant del que
toca. Ara mateix, encara costa
molt jugar i recuperar el meu
millor tennis. A veure si d'aquí a
un parell de tornejos ja vaig
millorant i puc jugar la resta de
tornejos a un gran nivell perquè
això és una lluita constant»

«

plicava Robredo, que vol tancar ja
un any on les lesions li han impedit rendir a un bon nivell. «He passat un any molt dolent, però així és
la vida de l’esportista». Robredo es
trobarà en segona ronda amb el
murcià Nico Almagro (setè cap
de sèrie).
Pel que fa a la resta de tennistes
espanyols, Fernando Verdasco,
Albert Montañés, Guillermo García López i Juan Carlos Ferrero varen passar ronda mentre que l’única derrota va ser la de Pablo Andujar. Precisament, Guillermo García López serà el primer rival de
Rafa Nadal en la segona ronda
del torneig. Nadal arriba a Xangai
després de perdre la ﬁnal de Toquio davant Andy Murray. El partit es jugarà demà, dimecres, igual que el de Robredo.

 UNI - GIRONA FC: Martí-

68 73

nez (2), Sumerakin (10), Del
Moral (12), Solé (5), Borràs,

Valera (5), Balaguer (8), Juanola (7), Santos
(17), Gómez i Parella. 15/30 Tirs Lliures. 5 triples (2 Santos, Sumerakin, Del Moral i Juanola).
 UB SANT ADRIÀ: Jamabria, Fernández (2),

L’Uni espera recuperar Jene Morris
per a la final de la Lliga Catalana

Pujol (25), Casals (2), Grau (12), Visa (7), Pérez,

 L’escorta nord-americana

López, Martínez, Casadevall (5) i Portillo (15).

es va lesionar a Eivissa, però
pot arribar a temps de jugar
contra el Cadí a Fontajau

17/34 tirs lliures. 6 triples (3 Pujol, 2 López i
Visa).  PARCIALS: 21-20, 45-42, 55-49 i
68-73.  ÀRBITRES: Tello i Fuentes.

CADET PREFERENT FEMENÍ
SEDIS - GEIEG
 SEDIS LA SEU: M.Rebes

51 68

(7), Porta (8), A.Rebes (5),
Cerqueda (4), Besolia (6),

Sancho (6), Flores (2), Viles (5), Sánchez (2),
Farras (2), Solé (4) i Julián. 3 triples (Cerqueda,
Porta i Sancho).  GEIEG: Ramió (6), Cervera
(12), Pi (10), Blanch (16), Oliver (4), Sanz (5),
Ruiz (5), Costa (6), Ribas (4) i Arpi. 4/4 tirs lliures. 2 triples (Sanz i Ruiz). 24 faltes personals.
 ÀRBITRES: Nuñez i Del Olmo.  PAR-

CIALS: 14-21, 26-38, 37-56 i 51-68.

MARC MARTI

GIRONA | DdG

Anna Caula espera comptar
amb tota la plantilla per jugar
demà, dimecres, la ﬁnal de Lliga
Catalana contra el Cadi (12:30)
en un partit on ja podran debutar
Shona Thorburn i Toch Sarr. Les
dues darreres jugadores en incoporar-se als entrenaments, varen
arrribar la setmana després de jugar amb les seves seleccions donaran més alternatives a Caula
que només té el dubte de Jene
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Jene Morris.

Morris. L'escorta nord-americana
es va lesionar al torneig d'Evissa en
un problema muscular que ja no
li va deixar jugar l'últim partit contra les amﬁtriones. Morris es va entrenar ahir al vespre amb la resta
de l’equip i, en principi, al club esperen que pugui jugar dimecres
contra el Cadí. Angel Robinson
tampoc va entrenar ahir, per malaltia, però no hi hauria d’haver
més problemes perquè jugués
contra el Cadí.
La ﬁnal de la Lliga Catalana és
la darrera cita de la pretemporada
(tot i ser un títol oﬁcial) per a un
equip que dissabte a la tarda debutarà a la pista del Ros Casares. El
partit es podrà veure en directe per
Esport3.

Breus
NBA

El desacord pels salaris
manté aturada la NBA
NOVA YORK |DdG

El tancament patronal a la NBA
segueix vigent després que la darrera reunió entre jugadors i propietaris acabés sense cap acord en
el tema salarial. Les dues parts estan separades per uns 600 milions de dòlars. Per altra, Ricky Rubio va marxar ahir cap a Minnnesota per començar a preparar el
seu debut a la lliga nord-americana en cas que el lockout acabi en
els propers dies.
CICLISME

Revelen per error el
traçat del proper Tour
PARÍS (FRANÇA) | DdG

Un error informàtic dels organitzadors del Tour de França va fer
que el recorregut de l'edició de
2012 de la ronda gal·la aparegués
durant uns minuts en la pàgina
web de la prova, una setmana
abans de l'anunci oﬁcial, el pròxim
18 d'octubre. El Tour de 2012
comptaria, segons aquesta ﬁtració,
amb dues etapes contrarellotge
individual, de 38 quilòmetres la
primera i de 52 la segona.
MOTOCICLISME

Dovizioso deixa Honda
i correrà amb Yamaha
PARÍS | AGÈNCIES/DdG

L'italià Andrea Dovizioso i l'escuderia francesa Tech 3, propietat
del francès Hervé Poncharal, varen
conﬁrmar ahir la ﬁrma de l'acord
pel qual el transalpí serà pilot de
Yamaha en aquest equip per a la
temporada 2012, que començarà
el 15 d'abril al circuit de Losail. «Estic convençut que aquest nou repte serà excitant i divertit i només espero poder concloure ara la present temporada de la millor manera possible», va dir Dovizioso.

