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BREUS

BÀSQUET

Tres medalles en el
Top Estatal. SofíaXuan Zhang i Nora Escartín (CTT Calella)
van guanyar l’or i la
plata en la categoria
juvenil femenina del
Top Estatal per a joves
2015 que es va disputar a Cadis (van quedar 1-4 en el duel particular) amb 64 jugadors de les categories
benjamí, aleví, infantil i
juvenil masculina i femenina –vuit jugadors
en cadascuna–. Mariona Sáenz (Vic TT) va
ser sisena i Martí Pèlachs va aconseguir el
bronze en la categoria
aleví, mentre que Iker
González i Norgbert
Tauler (CER l’Escala)
van ser sisè i vuitè. Jana Riera (Tramuntana)
va ser quarta en benjamí i Arnau Roca (CTT
Olot) també es va quedar a les portes del podi en la categoria infantil, de la qual Sergi
Grau (Tramuntana) va
ser sisè. ■

Mishchanin i Prat,
campions gironins
individuals. Les pistes del GEiEG van ser
el marc de les finals
del campionat territorial gironí de tennis en
les categories benjamí,
després de les quals
els màxims favorits
van fer bons els pronòstics i van ser proclamats campions individuals. Danil Mishchanin (CT Nylstar) va
guanyar el grupista
Daniel Chicano (6-4 i
7-5), mentre que en la
categoria femenina
Ivet Prat (CN Olot) va
superar de manera
més clara Maria Kui
Batlle (CT Salt), per un
doble 6-1. ■

Imatge d’arxiu ■ MIFAS

El Mifas, campió de
la lliga catalana. Va

L’Spar Citylift Girona, representat per plantilla, directius i patrocinadors, amb el president Mas, Ivan Tibau i representants
institucionals gironins ■ RUBÈN MORENO

Lliga Femenina. El president de la Generalitat rep una representació de
la plantilla, patrocinadors i directius de l’Spar Citylift Girona

Artur Mas, amb el campió
T.R.

GIRONA

Ify Ibekwe també jugarà a Atlanta
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tot i la proximitat de les
eleccions de diumenge,
ahir va ser el dia perquè
l’Spar Citylift Girona fos
rebut pel president de la
Generalitat, Artur Mas,
amb motiu del títol de Lliga Femenina que va aconseguir el 23 d’abril passat,
contra tot pronòstic i en
una temporada pràcticament perfecta. Va ser una
trobada distesa, en què els
representants del club li
van oferir el trofeu de campió. Mas, per la seva banda, va felicitar el club per
l’èxit aconseguit, es va interessar per la trajectòria
del club en els seus deu
anys d’història, pel treball
amb l’esport de base i per

Ify Ibekwe, que fa uns dies
es va comprometre amb el
SE Queensland australià
per a la temporada que ve,
també s’estrenarà en la
WNBA aquest estiu. La
nord-americana amb passaport nigerià s’ha compromès amb Atlanta Dream i la
franquícia ja la inclou en la
seva plantilla, tot i que encara no li atorga dorsal. Allà

les expectatives de futur
immediat, que són l’estrena en la màxima competició europea, l’Eurolliga,
que està molt ben encarrilada però que no es confirmarà fins que passin les
eleccions municipals de

hi coincidirà amb diverses
exjugadores de la LLF, com
ara Sancho Lyttle, Erika de
Souza o Aneika Henry. L’entrenador d’Ibekwe a les
Dream és una llegenda als
Estats Units: Michael Cooper, amb cinc anells de
campió amb els Lakers, el
seu únic equip. L’estiu passat les Dream van caure a
quarts de final.

diumenge.
A la recepció hi van assistir també el secretari
general de l’Esport de la
Generalitat, Ivan Tibau; el
president de la Federació
Catalana de Bàsquet, Joan
Fa, i, de part de l’Ajunta-

ment de Girona, l’alcalde,
Carles Puigdemont, i la regidora d’Esports, Isabel
Muradàs. També hi havia
el diputat d’Esports de la
Diputació de Girona, Antoni Guinó. El club va estar
representat pel president,
Llorenç Biargé; els directius Carme Barris, Vicenç
Bordas i Josep Maria Tubau, i representants dels
principals patrocinadors:
el director adjunt de Supermercats Valvi (Spar),
Eduard Vidal, i el director
general de Citylift Ascensors, Cayetano Pérez. Per
part de la plantilla hi havia
les jugadores Noemí Jordana, Jael Freixanet i Èlia
Ros, l’entrenador ajudant
Leandre Najmanovic i la fisioterapeuta Laura Antoja. ■

Arriba el Catalonia Today de maig

May’s Catalonia Today is now out!
◗ La moda de l’estiu.
Inspirada en els setanta.
◗ Summer fashion. The new
season takes inspiration
from the ‘70s, explosive
colours, flowers, stripes
and denim.

certificar el títol de
bàsquet en cadira de
rodes a una jornada
del final, derrotant diumenge passat el Sant
Feliu de Llobregat.
L’equip intentarà acabar el torneig imbatut i
posar-se a to per a la
final a quatre de la copa Catalunya, que serà
el 30 de maig a Reus.
El Válida sin Barreras
Mifas s’enfrontarà al
Barça a semifinals. En
l’altra, se les hauran
l’Hospitalet i el Sant
Nicolau. ■

La final a quatre infantil, a l’Escala. La
localitat altempordanesa serà l’escenari del
torneig, aquest cap de
setmana. Els duels de
semifinals de dissabte
seran Barça-Joventut
(17 h) i Sant Adrià-Manresa (19 h). La final serà
diumenge al migdia. ■

El Citylift busca el títol infantil femení.
Se les haurà dissabte
amb el Mataró en una
de les semifinals (10 h)
de la final a quatre catalana, a Granollers.
L’altra la disputaran el
Femení Sant Adrià i
l’Almeda (12 h). La final
es disputarà diumenge
al migdia (12.30 h). ■

3€

◗ Sis mesos d’English Hour:
programació diària en
anglès a El Punt Avui TV.
◗ Six months of English Hour.
In May we celebrate half a
year of daily programming
in English on El Punt Avui TV.
869536-1109770 ®

