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«És un partit clau per a la
permanència esportiva»
 El Girona tindrà la salvació sentenciada si tomba l’Osca diumenge a
Fontajau  Divendres s’esgota el termini per activar els tres fitxatges
ANIOL RESCLOSA

GIRONA | J.R.

Golf Jordi García Pinto competeix a Colòmbia
 Jordi Garcia Pinto inicia demà la seva participació al Pacific Rubiales
Colombia Classic, segona prova de l'European Challenge Tour que es disputa
a Barranquilla. Fa uns dies el golfista gironí va disputar l'arrencada del circuit
a l’Índia. Després d'un gran inici no va poder passar el tall del segon dia.
GRIFEU LLANÇÀ

Bàsquet El Mifas Girona FC s’acosta a la salvació
 El Girona FC MIFAS Esplais va fer diumenge un pas de gegant per
assegurar-se la permanència a la Divisió d’Honor B de bàsquet en cadira de
rodes. Els homes d’Agustí Puig van jugar contra el Rangers de València un
partit de vital importància que es van endur amb solvència: 57-39.
YANN RIEU / CAAP IMAGE

El Sant josep afronta aquest diumenge a Fontajau (18.00) un
partit clau que, en cas de tirar-lo
endavant, deixarà la permanència
a l’Adecco Or (esportivament parlant) pràcticament sentenciada.
Així ho admetia ahir el director esportiu Dejan Kamenjasevic, que va
revelar que han traslladat als jugadors la idea de la importància
del partit en aquests mateixos paràmetres: «Si derrotem l’Osca podrem dir que la salvació esportiva
és pràcticament un fet i això, en la
nostra situació, seria molt important». L’equip, que avui té descans, va entrenar-se ahir i dilluns
en doble sessió i ho tornarà a fer
demà.
El Girona ocupa ara la desena
posició amb un balanç de 13 victòries i 13 derrotes. L’equip de Tabak ve de perdre dos partits seguits (Lleida i Palència), però diumenge té a l’abast tornar-se a
fer fort a Fontajau aproﬁtant la visita d’un rival directe. L’Osca, amb
9 partits guanyats, és l’equip que
marca la zona de perill (si ara acabés la lliga disputaria el play-out
contra el Granada), i en cas de perdre a Girona quedaria a cinc partits de coixí quan només restarien
set jornades per al ﬁnal de la fase
regular. Amb la permanència esportiva encarrilada, seria després
el moment de buscar solucions a
la viabilitat econòmica del projecte,
ja no només per tancar aquesta
temporada sense més sobressalts,
sinó per poder planiﬁcar el curs vinent a la segona divisió del bàsquet
espanyol.
En relació amb la situació econòmica, el Sant Josep ignora ara
mateix si acabarà trobant els recursos necessaris que li permetin
activar els tres ﬁtxatges que va

Jordi Vallmajó en un entrenament al pavelló de Fontajau.

emparaular la setmana passada
abans que s’acabés el termini d’incorporacions que marca la Federació. El Girona deu 20.000 euros
a l’ens i té temps ﬁns divendres per
saldar-ho i tramitar els reforços (Albert Moncasi, Jonathan Barceló i
Tanguy Ngombo). «No sabem si els
podrem incorporar. Si se solucio-

nés el tema econòmic i els jugadors
cobressin el que se’ls deu, pagaríem també el deute a la Federació
i els incorporaríem. El que no farem serà pagar només els 20.000
euros i mantenir el deute amb la
plantilla. No sabria com mirar els
jugadors a la cara», va dir Kamenjasevic.

Hoquei gel Puigcerdà i Jaca lluitaran per la Lliga
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 Club Gel Puigcerdà i Aramón Jaca tornaran a veure’s les cares en una final

CA XALOC

Breus

de Lliga Nacional d’hoquei gel Top6. Els gironins van eliminar el FC Barcelona
per la vía ràpida (5-2 en el segon partit), mentre els aragonesos es desfeien
del Txuri Urdin.
GIRONA JUDO

HANDBOL

SNOWBOARD

La Copa del Món arriba
dissabte a la Molina
LA MOLINA | DdG

Judo El Girona Judo busca l’ascens de categoria
 L’equip de categoria absoluta del club Girona Judo es desplaça dissabte a
Madrid per disputar la lliga espanyola de Segona divisió, en una jornada
decisiva en las seves aspiracions d’ascendir a Primera. Els duels contra el Judo
club San Sebastià, la Universitat d’Oviedo i el Fontenebro seran clau.
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Després d’albergar els Mundials
FIS, La Molina torna al primer pla
de l’Snowboard internacional amb
la celebració de proves de la Copa
del Món: dos Paral·lels Gegant
amb la presència dels millors especialistes. Serà aquest dissabte i
signiﬁcarà un nou pas cap al gran
somni de l'esport de neu espanyol: que el Pirineu català sigui seu
d'uns Jocs Olímpics hivernals.

El Barça obre la Copa
contra el Naturhouse
La Rioja (21.00)
TORREVELLA | EFE/DdG

Torrevella és l’escenari des d’avui i ﬁns diumenge de la Copa del
Rei d’handbol, on Barcelona i Atlètic de Madrid, que defensa el títol del Ciudad Real, hi arriben
com a grans favorits. Avui es disputen els dos primers partits: Valladolid-Octavio (19.00) i La RiojaBarça (21.00), mentre que demà es
jugaran l’Atlètic-Ademar (19.00) i
el Torrevella-Aragó (21.00). Les
semiﬁnals es jugaran dissabte i
l’endemà, la gran ﬁnal.

NATACIÓ AMB ALETES

El CA Xaloc competeix
en una prova d’alt nivell
SANT FELIU DE GUÍXOLS | DdG

El cap de setmana passat es va
celebrar a Ordizia el X Open Internacional de natació amb monoaleta, amb els millors nedadors del món. El Club Aquatic Xalochi va assistir amb 9 nedadors:
Dani Campos, Dani León, Carlos
García, Badar, Eduard Albó, Albert
Estella, Sandra González, Silvia
Barnés i Mireia Brugulat, amb
Rafa Guerrero de monitor.

