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Y WINDSURF. EL CIRCUIT MUNDIAL D’ESLÀLOM SERÀ A SANT PERE A PARTIR DE DIMARTS

Els millors especialistes seran
al GP Catalunya Costa Brava
Y NATACIÓ MÀSTER

Blondin fa un bon
paper a Sabadell
NN El nedador francès resident a

Figueres Jacques Blondin va reaparèixer al 25è Campionat de Catalunya Open Màsters de natació,
que es va disputar a Sabadell, després de vuit mesos sense competir
per raons de salut. Blondin va fer
un bon paper a la piscina de 25 m
vallesana i es va classificar 5è de la
seva categoria (45-49 anys) als 50
m braça (38”62) i als 50 m esquena (41”80), i desè als 50 m lliures
(33”82). En la classificació absoESLÀLOM. L’èxit de la passada edició ha obligat els organitzadors a limitar el nombre de participants

Jesús Navarro l GIRONA
NN Els millors especialistes del món

en la modalitat d’eslàlom seran a
partir de dimarts al golf de Roses
per participar a l’onzena edició del
Gran Premi Catalunya Costa Brava
de windsurf, que se celebra en aigües del càmping La Ballena Alegre, a Sant Pere Pescador, fins diumenge. La quarta prova del campionat del món de windsurf, el PWA
World Tour, reunirà un total de 64
regatistes en categoria masculina
i 16 en la femenina, entre ells l’escalenc Joan Llop.
“Per primer cop hem hagut de limitar la participació en la categoria
masculina”, va explicar dimecres

el director de la prova, Panxo PiSunyer, en l’acte de presentació que
es va fer a la Diputació de Girona.
Pi-Sunyer va reconèixer que el GP
Catalunya Costa Brava està “consolidat després de deu edicions”, i
va assenyalar que és “una referència dins el circuit mundial”.
El delegat d’esports de la Generalitat a Girona, Josep Saguer, va
posar de manifest la importància
de la prova per a la projecció internacional de Catalunya, i va destacar que per segon any consecutiu
hi haurà participants en categoria
femenina, una aposta molt valorada per Anna Pruna, secretària
general de l’Esport. Per últim, Saguer va assenyalar que la dispu-
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ta del GP Catalunya permet que
els escolars de les poblacions del
golf de Roses s’apropin a l’esport
de la vela, un objectiu que també
persegueixen els organitzadors
de la prova.
Enric Vilert, president de la Diputació, va reconèixer que la disputa
de la competició té molta importància des del punt de vista turístic
per als municipis implicats en la
prova (Roses, Sant Pere i l’Escala).
Una de les principals novetats de
la present edició és el lliurament
d’un premi al participant que “vingui de més lluny”, segons va explicar Panxo Pi-Sunyer. Es tracta del
trofeu Centenari de la Costa Brava,
del Patronat de Turisme. N

Y WATERPOLO. VA ACABAR EN SEGONA POSICIÓ LA FASE PRELIMINAR PER DARRERE DE L’OLOT

El CW Figueres Bocata Feliz Grup
passa a semifinals del provincial
Redacció l FIGUERES
NN El Club Waterpolo Figueres
Bocata Feliz Grup s’ha classificat
per a les semifinals del Campionat Provincial absolut, després de
ser segon a la fase preliminar que
es va disputar dissabte a la piscina municipal de Figueres. El conjunt altempordanès es va enfrontar
amb el CN Olot, de Primera Divisió, i amb el filial del CN Banyoles,
mentre que al grup B hi van competir el GEiEG, el CN Banyoles i
l’Anglès, amfitrió de la fase.
L’equip entrenat per Ferran Pujadas i Pau Pujolar va caure en el primer partit davant el CN Olot (4-6)
i va superar en el segon el CN Banyoles B (4-6), mentre que els garrotxins no van patir per vèncer els
del Pla de l’Estany en el tercer dels
partits (12-4). El CN Olot va acabar
com a primer de grup, per davant
del CW Figueres BF Grup i del CN

luta va ser 25è, 29è i 70è, respectivament. La competició va reunir
més de 500 nedadors de 52 clubs.
Blondin es prepara per participar
el 13 de juny a la primera edició del
Trofeu de Natació de Lodi (Itàlia),
que es disputa de nit. El nedador
del CN Mataró competirà en els
50 i 100 m braça, i aspira a pujar
al podi. N

Y FUTBOL

El Dofí, al campionat català de futbol-5
NN L’equip de futbol del Centre de Lleure El Dofí, de Vilatenim, es

desplaça aquest cap de setmana a la ciutat esportiva de l’Espanyol,
a Sant Adrià de Besòs, per participar al Campionat de Catalunya de
futbol-5, una competició organitzada per l’Acell. L’equip altempordanès és entrenat per Josep Buixó i Pere López. A la imatge, l’equip
que va participar l’any passat. N
Y VELA

El CN Llançà, al
català d’Optimist

Y CAPMANY

Segona edició de la
Marxa BTT 8 Pobles

NN L’equip de regates del Club Nàu-

NN L’Associació Cultural i d’Esbarjo

tic Llançà ha participat al Campionat de Catalunya de la classe Optimist, que ha organitzat el Club Marítim Torredembarra els darrers
caps de setmana del mes de maig.
Els integrants de l’entitat altempordanesa que s’hi van desplaçar
van ser Pau Blanch, Nil Fontan,
Tatiana Hettier, Marta Pasquin,
Diana de Soler, Sílvia de Soler i
Oriol Vila, acompanyats de l’entrenador responsable de la classe
Optimist, Josep Sarquella. N

Capmanyenca (ACEC) organitza
diumenge la segona Marxa Popular
en BTT 8 pobles, que té com a punt
d’inici i de final Capmany, i que
passarà pels termes municipals
de Cantallops, la Jonquera, Agullana, Darnius, Biure, Vilarnadal i
Sant Climent. Les inscripcions es
faran de 8 h a 9 h a la pista poliesportiva, i la prova començarà a les
9.30 h per als participants al circuit
llarg (30 km), i a les 9.40 h per als
del circuit curt (15 km). N

Y GOLF A TORREMIRONA

Y RUGBI

Catalunya contra el La final francesa se
càncer, a Navata
segueix a Figueres
SEGON DE GRUP. Un jugador del CW Figueres llança a porteria, dissabte

Banyoles B. A l’altre grup el primer
lloc va ser per al CN Banyoles, per
davant de l’Anglès i del GEiEG, sorprenent tercer classificat.
Les semifinals tindran lloc dissabte a les piscines dels campions
de grup. Així, l’Olot rebrà l’Anglès i
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el Figueres es desplaçarà a la piscina del Banyoles, un rival superior
al conjunt altempordanès. La fase
final tindrà lloc a Banyoles, en un
camp que s’instal·larà a l’estany.
Els vencedors lluitaran pel títol, i
els perdedors pel tercer lloc. N

NN El TorreMirona Golf Club de

NN Els Amics del Rugby de l’Alt Em-

Navata acollirà el dissabte 13 de
juny el campionat de golf Memorial TorreMirona aecc-Catalunya
contra el Càncer. Es disputarà
en la modalitat stableford individual, i hi haurà premis per al
primer scratx masculí i femení,
entre molts d’altres. N

pordà es reuneixen dissabte a les
21 h per seguir per televisió la final
del Campionat de França de rugbi,
que enfronta l’USAP de Perpinyà
amb el Clermont, a París. La trobada tindrà lloc al Laser Drome
de Figueres, a la plaça Europa del
recinte firal. N

