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ANIOL RESCLOSA

El Bordils queda fora de la
lluita per l’ascens a Plata
tot i guanyar el Porriño
u Els gironins van signar un gran partit contra els gallecs però el Moguer

va sorpendre el Zarautz i això els va deixar sense la fase final de promoció
MARC MARTÍ

HANDBOL
uFASE D’ASCENS A DIVISIÓ PLATA

Lliga Catalana El Mifas es proclama subcampió

ZARAUTZ | DdG

El recorregut ha estat llarg, però
el Bordils posa punt i ﬁnal a la temporada després d’acomiadar-se
de la fase ﬁnal d’asvens a Divisió
Plata d’handbol. Els homes que
entrena Pau Campos no depenien d’ells mateixos per classiﬁcarse entre els dos primers llocs del
grup; de fet ahir no van fallar davant el Porriño gallec, però en l’altre partit del grup el Zarautz va
abaixar els braços davant el PAN
Moguer i això va deixar-los sense
esperançes. D’aquesta manera,
els verd-i-blancs es queden sense
repetir l’èxit que van assolir la
temporada passada, quan van arribar ﬁns a la fase ﬁnal que dóna
accés a la categoria de plata de
l’handbol espanyol. Aquest any,
Moguer i Zarautz -grup I- s’uniran
a La Roca i l’Ereintza -del grup IIper a jugar-se els tres llocs disponibles a plata.
Després de caure en la primera
jornada contra els bascs (26-24) i
en la segona contra els andalusos
(26-29) els gironins necessitaven
guanyar de més de quatre gols i esperar una derrota del conjunt andalús per seguir vius, però el PAN
Moguer va sorpendre a un Zarautz tou i amb moltes rotacions
per 27-22. En canvi el Bordils va
oferir la seva millor versió per tancar la temporada amb una gran
victòria (31-39). En la primera jugada Marc Prat anotava un gol de
ràbia que va despertar a la resta de
l’equip. De seguida els de Campos
van obrir un forat al marcador
que el Porriño -amb jugadors molt

u El Girona FC MifasEsplais no va poder fer res en la gran final d’ahir, a
Fontajau, de la Lliga Catalana de bàsquet en cadira de rodes, en la qual els
gironins van caure per un contundent 68-46 davant el GAM Joventut.
Després d’un començament igualat, els badalonins van agafar les regnes del
partit i no van permetre que els blanc-i-vermells lluitessin pel triomf.

Miquel Molina suma els
primers punts amb un
novè lloc a Hockenheim

Els de Pau Campos van desmuntar el Porriño gallec.

AUDI

HOCKENHEIM (ALEMANYA) | DdG

experimentats- no va poder
anul·lar. El Bordils es va agradar, va
tornar a gaudir de l’handbol, i va
acabar certiﬁcant una victòria per
vuit gols de diferència davant els
prop de 200 aﬁcionats bordilencs
que es van desplaçar al País Basc.

El pilot lloretenc Miquel Molina
va embutxacar-se els primers
punts de la temporada del DTM
després de protagonitzar una bona
remuntada en la cursa inagural del
campionat al circuit de Hockenheim, Alemanya. Una bona sortida des del dissetè lloc i un ritme
adequat van permetre al gironí
anar guanyant posicions en el primer tram de la prova ﬁns a situarse entre els deu primers. Després,
l’estratègia li va permetre rodar en
solitari durant unes quantes voltes
i, amb uns bons temps, va escalar
ﬁns al vuitè lloc. Una errada en la
segona aturada als boxs –no es va
col·locar en el lloc exacte per al
canvis de rodes– li va fer perdre un
temps preciós, però a partir d’aleshores el d’Audi va mantenir un
duel amb els seus companys de
marca Filipe Albuquerque i Edoardo Mortara, als quals va mantenir
a ratlla. Finalment, Molina va acabar en el novè lloc, fet que li dóna
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FASE ASCENS DIVISIÓ PLATA-GRUP I

ENTRENADOR DEL BORDILS

Porriño - BORDILS
PAN Moguer - Amenabar ZKe

S’ha notat que al Moguer li
anava la vida. No ha pogut
ser, però això subratlla el valor
del que vam aconseguir la
temporada passada»

uClassificació
PAN Moguer
Amenabar ZKE
BORDILS
Porriño

«

L’actitud de tothom avui
ha estat perfecta. La
llàstima ha estat no seleccionar
una mica més el llançament en
els dos primers partits»

«

ESTEVE FERRER
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FASE ASCENS DIVISIÓ PLATA-GRUP II

Nava - La Roca
Ereintza - Paraxe Constr.
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CENTRAL DEL BORDILS

Avui era a vida o mort i
hem complert des del
minut u. Aquesta temporada ha
estat espectacular per un grup
jove com el nostre, segur que
tornarem a arribar a aquí»

«

F.MORADELL

El lloretenc amb el seu enginyer.

dos punts per al campionat.
«Sortint de tan endarrere acabar
novè aconseguint els primers
punts de la temporada és un bon
resultat. Estic satisfet pel ritme i per
l’equip, que ha fet una bona estratègia», va dir el pilot.
EFE

Breus
HOQUEI PATINS

CICLISME

Agüero i Gómez guanyen
el Vila de Porqueres
PORQUERES | DdG

Juan José Agüero en la cursa de
veterans i Eduard Gómez en la de
sèriors i màsters 30 es van proclamar campions del Gran Premi
Amatstrong Vila de Porqueres,
que ahir va reunir a uns 150 corredors. En la primera cursa, Agüero va imposar-se en un esprint
massiu amb 70 corredors en els últims metres per davant de Juan
Carlos Medina i Carles Lara.

El GEiEG cau a casa
davant el Sant Feliu i
es complica l’ascens

CICLISME EXTREM

AUTOMOBILISME

FUTBOL SALA

Oriol Servià és onzè al
circuit urbà de Sao Paulo

El Barça Alusport regna
per primer cop a Europa

MERZOUGA (MARROC) | DdG

SAO PAULO (BRASIL) | DdG

LLEIDA | DdG

El portuguès Luis Leao Pinto
(Bicis Esteve) es va endur la primera etapa de la Titan Desert
2012, amb inici i ﬁnal a Merzouga,
amb el mateix temps que l'espanyol Roberto Heras (Gaes1), juntament amb el qual van obrir un
forat en la classiﬁcació general de
més de 13 minuts respecte al tercer classiﬁcat, el també espanyol
Eduardo Gonzalo (Gaes18).

Oriol Servià (Lotus Dreyer & Reinbold) va ser onzè, just rere Rubens Barrichello (KV Racing), en la
quarta prova de les IndyCar Series
que es va disputar ahir al circuit
urbà de Sao Paulo, al Brasil. De la
seva banda, Will Power (Penske),
des de la pole, va apuntar-se la seva
tercera victòria consecutiva en una
cursa que va ser neutralitzada diverses vegades pels accidents.

El Barça es va proclamar campió
de la Copa d'Europa de futbol sala
per primera en la seva història després de doblegar al potent Dinamo
de Moscou (1-3). Amb aquest èxit,
el Barça ha acumulat una nova
gesta en aconseguir que totes les
seccions professionals del club hagin estat campiones d'Europa almenys en una ocasió, en total les victòries continentals són 34.

Victòria de Pinto (Bicis
Esteve) a la Titan Desert
El ServiceMaster GEiEG ahir va

GIRONA | DdG

fer un pas enrere. Els grupistes van
encaixar una clara derrota (2-7) a
casa davant el segon classiﬁcat, el
Sant Feliu, i d’aquesta manera
queden provisionalment fora de la
zona d’accés de l’OK Lliga a falta de
quatre jornades per acabar el campionat. Marçal Casadevall i Ferran
García van posar un esperançador
2-0 al marcador, però després els
visitants van girar la truita amb una
golejada.
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