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PATINATGE  El Blanes, amfitrió de l’Europeu, es fa amb la plata en la modalitat de Grups de Xou petits després
de firmar una actuació brillant, que només supera l’equip italià Evolution amb la coreografia «Abracadabra». Les
d’Aurora Navarro amb «La màgia d’Irúa» i el segon lloc s’asseguren un lloc al Mundial de Nova Zelanda de la tardor.

Breus
BÀSQUET - LLIGA ACB

Plata pel Blanes a l’Europeu

El Regal Barça visita
la pista del Lucentum
LOCALITAT | DdG

El Regal Barça buscarà aquesta
tarda (19.00, Teledeporte) a la pista del Lucentum d’Alacant una
nova victòria per consolidar-se en
el lideratge de l’ACB. Per part seva,
el Joventut de Badalona juga a
domicili, una hora abans (18.00 h)
contra el Caja Laboral. Al migdia
(12.15 h), el Manresa rep l’Asefa Estudiantes de l’exGirona Trifon
Poch, en un partit a vida o mort
dels madrilenys per salvar-se.
EFE

RAL·LI

Sébastien Loeb, líder
del Ral·li de l'Argentina
BUENOS AIRES | DdG

El francès Sébastien Loeb lidera la cinquena prova del Muncial,
el ral·li de l'Argentina, un cop acabada la primera jornada. El pilot de
Citroën, líder a la general del Campionat, té un mínim avantatge de
només una dècima sobre el seu
company de marca, Mikko Hirvonen. La tercera posició de la general és per al pilot espanyol Dani
Sordo, que amb el seu Ford està situat a 33 segons del líder.
FUTBOL SALA

El Barça Alusport busca
a Lleida la Copa d’Europa
LLEIDA | DdG

El Barça Alusport té la glòria a tocar. I és que aquesta tarda (19.30,
Esport3) al Barris Nord de Lleida,
el Barça de Marc Carmona es pot
proclamar campió de la Copa
d’Europa, això sí, sempre i quan sigui capaç de superar el potent Dinamo de Moscou, que l’any 2007
ja es va proclamar campió continental i que entrena l'espanyol
Tino Pérez, que, amb el Playas de
Castellón, ja va conquistar el títol.

 L’equip d’Aurora Navarro només es superat per l’Evolution d’Itàlia a la Ciutat Esportiva
CARLES COLOMER

BLANES | DdG

El Patinatge Artístic Blanes Fundació es va haver de conformar
amb la segona posició a l’Europeu
de patinatge en la modalitat de
Grups de Xou petits que va celebrar-se ahir a la Ciutat Esportiva de
Blanes. L’amﬁtrió no es va poder fer
amb el títol en veure’s superat per
l’Evolution d’Itàlia amb la coreograﬁa «Abracadabra» amb un total de 136.6 punts, respecte als
134.5 aconseguits pel grup d’Aurora Navarro que després d’adjudicar-se el Campionat d’Espanya,
ahir va veure com «La màgia d’Irúa» feia història a Europa, revalidant el segon lloc aconseguit l’any
passat en l’Europeu de Porto (Portugal) amb la coreograﬁa «Nines
de Vidre». La tercera posició del
podi en la jornada d’ahir va ser
també, igual que el primer, per un
equip italià, New Age amb «Emocions en una gàbia» que va sumar
130.9 punts.
Novament les grades de la Ciutat Esportiva de Blanes van omplirse de gom a gom, com ja va passar
divendres, amb més de 3.000 espectadors per veure sobretot l’equip de casa, però també per donar suport a un Sant Celoni que va
acabar cinquè a la classiﬁcació
general i a un Juneda que va ﬁnalitzar sisè. El PA Blanes, que va ser
l’últim equip a sortir en escena, va
fer una actuació brillant, ﬁns i tot
va treure un 10, però va quedar
lluny dels tres deus que els jutges
van donar a l’equip italià.
Bitllet pel Mundial
Sigui com sigui, aquest segon lloc
dóna a l’equip de la Costa Brava
una plaça al Mundial que es disputarà la pròxima tardor a Nova
Zelanda. De totes maneres, tal i

La Marató d’Empúries arriba
avui a la seva desena edició
L'Escala acull avui (8.30 h) la X
Marató d'Empúries. Tant la sortida com l'arribada seran el Museu
d'Arqueologia. També es disputarà la mitja i una cursa de 10 Km.

CARLES COLOMER

La Ciutat Esportiva de Blanes va omplir-se amb més de 3.000 persones.

com ja advertia l’entrenador del
CPA Olot, Ricard Planiol, divendres
al vespre, després de fer-se amb el
tercer lloc de l’Europeu, i per tant,

Un triple de Claret a l’últim
sospir deixa el Girona B
a un pas de la Final a Quatre
BÀSQUET

Més de 600 participants, avui
a la VIII Triatló de Banyoles
Banyoles acull avui la VIII Triatló de llarga distància Banyoles- Pla
de l’Estany. La prova consistirà
en 2.200 metres nedant, 80 km de
ciclisme i 20 km de cursa a peu.

Un moment de l’actuació del Blanes ahir a l’Europeu disputat a la Ciutat Esportiva de la localitat selvatana.

COPA CATALUNYA FEMENINA

CB CORNELLÀ-GIRONA B
 CORNELLÀ: CINC INICIAL. Cebrian (6), Ferrero (8), Leon
(11), López (7), Milla (4). RESERVES. Dalmau (5), Priso (2), Vidal, Centellas
(3), Ortiz (7) . TRIPLES. 2 (Dalmau i Ortiz). TIRS
LLIURES. 9/13. FALTES PERSONALS. 16. Cap eliminada.  GIRONA B: CINC INICIAL. Ribas (4), Marce (2), Ros, Bou (13), Ruano (8). RESERVES. Solé
(2), Masó, Claret (17), Gelabert, Soler, Carbó (9).
TRIPLES. 3 (2 Claret i Bou). TIRS LLIURES. 14-22.
FALTES PERSONALS. 15 Cap elimianada.  ÀRBITRES: Olvera i Carmona.  PARCIALS 
17/11  30/28  38/41  53/55

53 55

CORNELLÀ DE LLOBREGAT | DdG

Mai més ben dit. A un sol pas de
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la Final a Quatre de la Copa Catalunya. Després de la victòria a la
pista del Cornellà (53-55), l’Uni Girona B ja només depèn d’ell mateix
per jugar la fase d’ascens a Lliga Femenina 2. Després d’un partit d’allò més igualat, un triple de Marta Claret –autora de 17 punts– a
l’últim moment del partit va decantar el matx a favor de les noies
de Quim Gala.
Després d’aquest triomf, les
blanc-i-vermelles ja només pensen
amb el proper compromís, que
serà elpròxim cap de setmana, en
un cara o creu contra el líder Cerdanyola. Una victòria, portaria l’equip gironí a la Final a Quatre.

també amb una plaça al Mundial
de Nova Zelanda, caldrà veure si
ambdós representants de les comarques gironines són capaços de

trobar i reunir el ﬁnançament necessari per afrontar un desplaçament tan llarg i costós com aquest.
Malgrat tot, el patinatge de les comarques gironines pot sentir-se orgullós d’haver situat, un any més,
dos dels seus clubs entre els més
grans del vell continent.
Ahir, una de les altres notes positives de la jornada va ser també
el bronze del Reus Deportiu en la
modalitat de Quartets amb la coreograﬁa «Amor». Aquesta tercera posició se suma a la plata aconseguida divendres per les reusenques en la modalitat de Grups
Grans. El balanç de l’Europeu de
Blanes, és d’allò més positiu, i és
que els equips catalans s’han acabat adjudicant un total de cinc
medalles, fet que demostra el bon
nivell que viu aquest esport a casa
nostra aquests darrers anys.
MARC MARTÍ

Lliga Catalana El Mifas Esplais accedeix a la final
 El Girona FC Mifas Esplais disputarà aquest migdia (12.30 h) al Pavelló de
Fontajau, la final de la Lliga Catalana de bàsquet en cadira de rodes. Els
gironins s’enfrontaran al Joventut GAM Badalona després de desfer-se sense
problemes del Club Esportiu Costa Daurada de Reus que va veure com els
gironins es mostraven molt superiors al llarg dels 40 minuts. Per part seva, el
Joventut va imposar-se de forma contundent (15-95) a l’Hospitalet.

