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Barça i Atlètic de Madrid
s’enfrontaran a quarts

Navarro diu que
la recaiguda de
Pete Mickeal ha
estat «un cop
dur al vestidor»

VIENA | EFE/DdG

BARCELONA | EFE/DdG

L'Atlètic de Madrid serà el rival
del Barcelona Intersport en els
quarts de ﬁnal de la Lliga de Campions després del sorteig celebrat
ahir a Viena. Serà la primera ocasió que els dos equips s'enfrontin
en competició europea, i el seu
aparellament impedeix una possible ﬁnal espanyola. El partit d'anada es jugarà el 20 o 21 d'abril a
Madrid, i la tornada el 27 o 28 d'abril al Palau Blaugrana.

L'escorta internacional Juan Carlos Navarro, capità del FC Barcelona Regal, va assegurar ahir que
la baixa de Pete Mickeal «suposa
un cop molt dur perquè és un jugador insubstituïble». «Ara l'important és que ell es recuperi i tota
la plantilla faci un pas endavant per
superar la seva absència», va afegir Navarro. L'aler nord-americà
pateix un tromboembolisme pulmonar i es perdrà la resta de la
temporada, segons el diagnòstic
mèdic efectuat dilluns. És la mateixa malaltia per la qual va haver
d'estar sis mesos parat fa dues
temporades.
Navarro va considerar que el jugador és a casa «i l'únic important
és que es recuperi» i que «en l’aspecte humà, és clar que el bàsquet
passa ara a un segon pla i és una
llàstima perquè hi havia un percentatge baix de probabilitats que
se li reproduís la dolència». «En
l’aspecte esportiu, perdem un jugador amb caràcter, que s’entrena
sempre molt dur i el trobarem a faltar. Sigui com sigui, la resta de la
plantilla ha de mirar endavant», va
subratllar.
El capità va admetre que l'absència de Mickeal «és un cop dur
del qual serà difícil aixecar-se,
però cal intentar seguir guanyant.
Ell no serà a la pista, però sí al nostre costat i estic convençut que tenim equip per tirar endavant». La
baixa de Mickeal suposarà una
major presència de Joe Ingles o
Xavi Rabaseda en la seva posició,
cosa a la qual Navarro ha restat importància. «No és cosa d'un o un
altre jugador. La clau és que tothom doni una miqueta més sabent
que els plans poden variar des
d'ara, però cal tirar endavant en un
moment important ja que estem
de ple en els play-off de l'Eurolliga», va tancar.
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Pardàs i Cunill (Quart)
triomfen a Andorra
QUART | DdG

Diumenge passat es va organitzar a la Seu d’Andorra la segona
fase de la Copa Catalana de Rítmica. L'alevina Íngrid Pardàs (maces) i la Júnior Emma Cunill (pilota), dues gimnastes representants de l’AE Rítmica Quart, van
quedar campiona i subcampiona,
respectivament. Amb aquests resultats s’han classiﬁcat per a la fase
ﬁnal. A la fotograﬁa, la campiona
Íngrid Pardàs.

El Barça defensa 4 gols de
renda a la Copa contra el CAI
El FC Barcelona s’enfronta avui
(21.00) al Palau Blaugrana al CAI
Aragón en la tornada dels quarts
de ﬁnal de la Copa. Els catalans tenen 4 gols de renda (30-34).

L’equip juvenil del GEiEG jugarà contra Mataró, Toulouse, Banyoles i Toggenburg.

El GEiEG convida el Barça
i el Granollers al Torneig
Internacional d’handbol
 Els millors jugadors base de les categories cadet i juvenil prendran

part en la segona edició del campionat aquest dissabte a Sant Narcís
GIRONA | DdG

La segona edició del Torneig
Internacional d'Handbol Base que
organitza el GEiEG es disputarà el
proper dissabte, 30 de març, a les
instal·lacions de Sant Narcís. L’objectiu del club és «seguir treballant
amb la línia que ens deﬁneix des
de fa molts anys, és a dir, el foment
de l'esport d'iniciació». El cartell és
de luxe, amb la presència dels
equips inferiors del Barça i el Granollers, combinats amb alguns
dels principals clubs de referència
de l’handbol gironí com són el Banyoles, l'Empordà Esplais o el mateix amﬁtrió. A més, cal afegir-hi la
presència de dos equips interna-
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Mobilitzarà el torneig. Equips:
GEiEG, Barça, Mataró, Esplais i Granollers (cadet) i GEiEG, Toggenburg,
Mataró, Toulouse i Banyoles (juvenil).

cionals com són el Fènix Toulouse Handbal (França) i el Toggenburg (Suïssa) per completar la nòmina de convidats.
Les instal·lacions del Complex
Esportiu del GEiEG a Sant Narcís
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tornaran a viure, d’aquesta manera, una jornada d'handbol de base,
que per segon any consecutiu vol
oferir una mostra de la feina que es
fa des de la base. El Torneig es divideix en dues categories, la cadet
i la juvenil. En la primera el GEiEG
competirà contra Barça, Esplais,
Mataró i Granollers. Els partits arrencaran dissabte a les 10.00 del
matí i la ﬁnal es jugarà a 3/4 de 7
de la tarda al Lluís Bachs. En categoria juvenil l’equip grupista
s’enfrontarà a Toggenburg, Mataró, Toulouse i Banyoles. La competició s’obrirà a 2/4 de 10 del
matí i s’acabarà a 3/4 de 8 del vespre amb la gran ﬁnal.
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Els jugadors del Triops fan un
bon paper a l’Open de Blanes

L’equip LOVE s’emporta el IX
Torneig Lloret Costa Brava

El CN Banyoles obre la Lliga
amb dos triomfs i un empat

MIFAS i el GEiEG renoven el
seu acord de col·laboració

Els jugadors d’esquaix del Triops Banyoles van participar durant els dies 22, 23 i 24
de març a l’Open de Blanes. Els resultats van
ser molt esperançadors per als del Pla de
l’Estany: Pol Salvador va acabar tercer classiﬁcat sub-11; Jaume Reixach, campió de
consolació sub-13; Yifan Xue, tercer classiﬁcat sub-17; Cinthya Servellón, subcampiona femenina de consolació, i Àlex Luque,
el seu entrenador, va arribar als vuitens de
ﬁnal del quadre absolut.

L’equip LOVE, format per jugadors i jugadores de diverses nacionalitats i creat expressament per jugar el Torneig Lloret Costa Brava, va ser el gran triomfador el cap de
setmana passat de la 9a edició. En la ﬁnal
van derrotar l’equip de Tenerife, Guayota,
per 11 a 8. El guanyador de l'esperit de joc,
premi altament desitjat en aquest esport, va
ser per a l’Outernations, alemany. La puntuació d'aquest premi s’obté de la votació de
la resta d'equips.

L’equip de caiac polo del CN Banyoles
continua a la primera divisió espanyola
però ho fa amb un canvi generacional on
predomina la joventut ja que gairebé tots els
jugadors estan per sota els 25 anys. El cap
de setmana passat van disputar a Puerto del
Hierro la primera de les 4 jornades que confeccionaran la lliga estatal. En el seu desplaçament a Madrid l’equip va tornar amb
dues victòries, un empat i dues derrotes que
els col·loquen a la part mitjana de la taula.

El Grup Mifas, de la mà del seu màxim responsable, Pere Tubert, i el GEiEG, mitjançant el president Francesc Cayuela, varen
signar fa uns dies la renovació de l’acord de
col·laboració entre ambdues entitats (foto).
Aquesta entesa permetrà que els usuaris de
MIFAS puguin gaudir d’importants avantatges per accedir al GEiEG, en un nou marc
de col·laboració que s’ha engegat entre
dues de les entitats més emblemàtiques de
Girona.

