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BREUS

BREUS
Derrota del Mifas a
Tenerife (55-30). El
Mifas no va poder
aconseguir la primera
victòria del curs a la
pista de l’Ademi Tenerife, en un partit en
què els castellonencs
van anar sempre per
darrere degut a la
pressió dels locals,
que manaven en el
marcador 26-20 en el
descans. Un parcial de
12-0 al tercer quart i
els problemes de faltes personals van acabar de sentenciar el
partit (47-26 al final
del període). El debut
de Marc Subirón a la
divisió d’honor B va
ser la nota positiva per
a un Mifas que aquest
diumenge rep el Cludemi d’Almeria, que
també té un balanç de
0-3. ■ EL 9

Sortida de la crono de l’any passat ■ EL 9

La Crono Vallter serà campionat
de Catalunya de cursa vertical
Setcases. La desena edició de la cronoescalada noc-

turna Crono Vallter Lorpen-Esports Vivac es disputarà el 15 de desembre a Vallter 2000 i serà la segona
prova del calendari de la vuitena copa Catalana de
curses verticals i, alhora, serà el campionat de Catalunya. La prova té dues pujades d’1,8 quilòmetres,
amb 333 metres de desnivell positiu, la primera de
les quals serà en massa (amb sortida a les 5 de la tarda) i la segona esglaonada a mesura que arribin els
participants. Els organitzadors estableixen un màxim de 200 participants. Marc Pinsach i Mireia Miró
van guanyar la cronoescalada fa un any. ■ EL 9

Toni Espinosa, en una imatge d’arxiu ■ LLUÍS SERRAT

Bàsquet. Des de divendres passat, és el màxim
responsable tècnic del Club Escola Bàsquet Girona

Toni Espinosa, relleu
de Kamenjasevic
Toni Romero

CICLISME

GIRONA

La segona Roadbook de Cornellà
es va fer diumenge

Toni Espinosa és la persona “amb una idea convincent de com afrontar la
temporada” que buscava
el Club Escola Bàsquet Girona –l’hereu dels equips
de base del Sant Josep,
fins a categoria infantil–
per substituir Dejan Kamenjasevic, que va deixar
el club de mutu acord la
setmana passada. Espinosa, vinculat fins ara a
l’Onyar i al Fontajau, serà
el coordinador del club i
qui marcarà les directius i
pautes tècniques comunes que hauran de seguir
els dotze equips del club.
L’històric
exjugador
també s’ocuparà directament de la coordinació
dels quatre equips infantils i els dos preinfantils i

Cornellà del Terri. La segona Roadbook de Cornellà
es va dur finalment a terme el diumenge passat després que la pluja obligués a ajornar-la en la seva data
inicialment prevista (18 de novembre). Carles Mascaró i Josep Hidalgo, Josep Parmañé i Jordi Gras I david Galceran van ser-ne els guanyadors de les diferents categories i recorreguts. ■ EL 9

ATLETISME

Més de 200 participants a la
Marxa Popular de Banyoles
Banyoles. La sisena edició de la Marxa Popular de Ba-

nyoles va comptar amb més de 200 participants, el
més ràpid dels quals va ser Oriol Cardina, que va
completar els 9 km del recorregut en un temps de
30:29. Xavier Viñals i Lluís Zúñiga van completar el
podi masculí, mentre que Anna Martínez va ser la
guanyadora en categoria femenina. ■ EL 9

dirigirà l’equip infantil B.
Martí Serra s’ocuparà de
la coordinació dels equips
mini i premini, a més d’entrenar un equip mini.
Aquesta serà la nova estructura tècnica del club,
liderada per Toni Espinosa.
El club remarca que la
decisió de rescindir el contracte de Kamenjasevic ja
s’havia pres en junta força
abans que el Caja Laboral
fes fora Ivanovic i, per
tant, abans que Tabak pogués oferir-li a Kamenjasevic ser el seu ajudant. Amb
tot, considera que la superposició en el temps dels
dos fets ha estat “beneficiós per a tots”, segons el
seu president, Edu Alonso.
“Toni Espinosa ja va ser
una opció l’estiu passat,
però per diverses raons

vinculades a mantenir la
independència del club no
va poder ser. Quan vam arribar a l’acord amb Kamenjasevic, es va obrir la
porta de Toni”, hi afegeix
Alonso.
Toni Espinosa torna
d’aquesta manera a l’òrbita del Sant Josep –hi ha
una vinculació entre tots
dos clubs per donar sortida als jugadors que superen l’edat infantil–, que va
deixar ara fa onze mesos
per, en vista que no cobrava, buscar una sortida laboral. Espinosa, retirat
l’any 2006, havia estat
tres anys coordinador de
l’escola Ramon Sitjà
(2007-10), entrenador de
l’equip de copa Catalunya
(2009/10), del cadet preferent (2010/11) i ajudant dels equips LEB Or i
EBA (2011/2012). ■

Cornellà i Forn, guanyadors a Portbou.
La segona edició de la
Puja i Baixa de Portbou, de 15 quilòmetres
i més de 800 metres
de desnivell acumulat,
va tenir en Jaume Cornellà (Correcuits) i Teresa Forn (Manresa)
els guanyadors de la
prova amb uns temps
d’1h06:09 i 1h 20:54.
Mariano Atienza va ser
el millor local d’una
prova que servia com
a entrenament oficial
de la segona Half Trail
de Colera. ■ EL 9
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