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Guillem Clemente, primer líder
de la Copa Catalana Juvenil

L’equip sub-21 del CE Bisbal
es proclama campió de Girona

Bon paper del Salt Gimnàstic a
la 3a fase de la Copa Catalana

Nadal debuta al Godó amb una
victòria sense complicacions

Guillem Clemente (Comdibal) es va imposar aquest cap de setmana passat en el
26è Trofeu Festes del Roser-Memorial Josep
Maria Pont, primera cursa de la Copa Catalana juvenil de la temporada. La competició, que va reunir un total de 140 corredors
i on l’equip aragonès Huesca-La Magia va
imposar-se per equips, deixa Clemente
com a primer líder de la Copa Catalana en
categoria Júnior. LA CELLERA | DdG

El Sub-21 del CE Bisbal Bàsquet va proclamar-se campió de la província de Girona després de la victòria que va aconseguir dissabte passat davant el CE Joventut Celrà (82-59). D’aquesta manera l’equip gironi, que l’anterior divendres també aconseguia desfer-se en un enfrontament ajornat
del CB Vall de’n Bas per un ajustat 58 a 62,
acaba com a primer classiﬁcat a falta encara
d’una jornada. LA BISBAL | DdG

El Salt Gimnàstic Club va aconseguir
molt bons resultats en la tercera fase de la
Copa de Catalunya que va celebrar-se a la
mateixa localitat gironina el passat cap de
setmana. De les 35 participants de l’equip,
tres van aconseguir el primer lloc en les seves respectives categories individuals: Paula Alsina (B-4), Irene Garcia (D-4) i Paula
Verdú (Inigim-3). També van aconseguir-se
tres primers llocs per equips. SALT | DdG

El tennista balear Rafa Nadal va iniciar ahir
el camí cap al seu setè Comte de Godó amb
una còmoda victòria davant el seu compatriota Guillermo García-López, a qui va
derrotar per un clar 6-1 i 6-2 en només una
hora i vint minuts de joc. El manacorí, just
després del partit, va reconèixer que «el genoll m’ha molestat una mica» però que
«mentre no em limiti, no tindré problemes
per jugar». BARCELONA | EFE/DdG

Queralt Casas farà la pretemporada
amb les campiones de la WNBA

HANDBOL

 L’escorta gironina, de 19 anys, marxa dissabte cap als EUA convidada per Minnesota Lynx

L’expedició del Bordils
posa rumb a Zarautz

Breus

MARC MARTÍ

GIRONA | JORDI ROURA

Ricky Rubio ha creuat aquesta
temporada l’Atlàntic per debutar a
la NBA de la mà dels Minnesota
Timberwolves. Uns mesos més
tard, la gironina Queralt Casas li seguirà les passes, convidada per les
vigents campiones de la NBA femenina, les Minnesota Lynx. L’escorta de Bescanó, de 19 anys, no jugarà de moment a la millor lliga del
món perquè la plantilla ja està tancada i, a més, no va entrar al draft
(és necessari haver competit a la selecció sènior i ella no ho ha fet, encara), però sí que tindrà l’ocasió de
fer-hi la pretemporada i demostrar
les seves aptituds de cara a futures
temporades. «No sé si m’hi veig més
endavant. De moment només sé
que m’hi vaig a entrenar i a gaudir
de l’experiència», explicava ahir
Casas, que va quedar «sorpresa»
quan va tenir el primer contacte
amb Minnesota.
Malgrat que a la Lliga Femenina
les coses no li han acabat de sortir
aquest any (Mann Filter, el seu
equip, no es va classiﬁcar per als
play-off ni per la Copa de la Reina
i va patir gravíssims problemes
econòmics», aquest 2012 s’ha obert
de la millor manera possible per a
l’escorta gironina. Fa uns mesos va
ser escollida per la FIBA com la segona millor jugadora jove europea
i al seu palmarès ja hi té un or a l’Europeu sub-20 (on va ser MVP), i la
medalla de plata del Mundial sub19, entre d’altres èxits amb les seleccions espanyoles de base. Amb
la temporada acabada i abans de
centrar-se en la preparació d’un altre Europeu sub-20, Queralt Casas
tindrà l’oportunitat de tastar la
WNBA i, a més, fer-ho amb les vigents campiones.
«La veritat és que tot està sortint
rodó, encara que a l’equip no ens
hagi anat gaire bé», subratllava la gironina, que desfulla la margarida
sobre on jugarà la temporada que

BORDILS | DdG

DECLARACIONS

QUERALT CASAS
JUGADORA A PROVA A MINNESOTA LYNX

Vaig a entrenar-me i a
gaudir de l’experiència.
Quan es van posar en contacte
amb mi per primera vegada vaig
quedar molt sorpresa, però ara
ja me n’he anat fent la idea»

«

La veritat és que aquest
any tot està sortint rodó,
malgrat que amb el Mann Filter,
a la Lliga Femenina, les coses
no ens anessin gaire bé. Vaig
ser escollida la segona millor
jugadora jove d’Europa i ara
m’arriba l’oportunitat d’anar-me
a entrenar amb les vigents
campiones de la WNBA»

«

El que millor defineix
el meu joc és el meu
caràcter guanyador a la pista.
No m’agrada perdre en res. Em
sento còmoda jugant d’escorta
però també puc ajudar les bases
a pujar la pilota si és necessari»

«

ANNA CAULA
ENTRENADORA DE L’UNI GIRONA

He tingut la sort de
treballar amb ella i té tots
els fonaments necessaris per
arribar a dalt de tot. Té camí
per aprendre, però molt talent.
En sentirem a parlar molt»

«

Queralt Casas ahir a la tarda als Jardins Fora Muralla de Girona.

L’expedició de l’Handbol Bordils
que a partir de demà disputarà la
fase d’ascens a Divisió d’Honor
Plata, posa rumb aquest mateix
migdia cap a Zarautz, seu on els
verd-i-blancs buscaran superar el
resultat de la temporada anterior.
Els jugadors i el cos tècnic liderat
per Pau Campos es trobaran a
partir de les 12.00 hores d’avui
per enﬁlar-se a l’autocar que els
durà cap a Guipúscoa, on s’enfrontaran a l’equip amﬁtrió, el Moguer i també al Porriño.
MOTOR

Peralada acull dissabte
l’Empordà Racing Day
PERALADA | DdG

Aquest proper dissabte 28 d’abril
l’Hotel Peralada Wine Spa & Golf
acollirà la primera edició de l’Empordà Racing Day, un esdeveniment que espera reunir un bon
nombre d’amants del motor. La
jornada comptarà amb importants marques i personatges de la
competició, es duran a terme diverses xerrades tècniques i els assistents tindran l’ocasió de provar
els millors vehicles i models.
BÀSQUET EN CADIRA DE ROSES

Fontajau serà la seu de
la Final Four Catalana
GIRONA | DdG

ve. Els millors clubs de la Lliga Femenina (Ros Casares i Perfumerías
Avenida) sospiren per ella i malgrat
que l’Uni també la rebria amb els
braços oberts, el més probable és
que acabi a València. Ahir, per si de
cas, però, va mantenir la incògnita:
«No ho tinc clar encara què faré. Estic valorant totes les ofertes».
Casas ha jugat les dues últimes
temporades amb el Mann Filter, on
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aquest any ha ﬁrmat una mitjana de
9,5 punts, 3,4 rebots i 1,5 assistències en 28 minuts de joc. És a hores
d’ara una de les jugadores amb
més projecció del bàsquet espanyol
i això li ha representat l’oportunitat
de provar amb el millor equip de
bàsquet femení del món. La clau
del seu èxit? Ella ho té clar: «El meu
caràcter guanyador a la pista. No
m’agrada perdre mai», confessa

aquesta jugadora que se sent còmoda «jugant en la meva posició,
la d’escorta, tot i que també puc ajudar a pujar la pilota si les rivals estan molt a sobre de les bases». Als
Estats Units Queralt Casas s’hi entrenarà i jugarà amistosos durant
uns 20 dies al costat de les millors,
com ara Maya Moore, que ha
enlluernat aquest any al Ros Casares.

El Pavelló de Fontajau de Girona
serà l’escenari de la Final a Quatre
de la Lliga Catalana de Bàsquet en
Cadira de Rodes que es disputarà
el proper cap de setmana del 28 i 29
d’abril. El CB Mifas Esplais, el representant gironí, s’enfrontarà dissabte al CE Costa Daurada (12.30),
mentre que l’altra semiﬁnal la jugaran el Joventut GAM Badalona i
el CEM l’Hospitalet (10.30).

