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Raikkonen està
«molt motivat» tot i
les crítiques per les
males actuacions
GIRONA | DdG

El pilot finlandès de Fórmula 
Kimi Raikkonen (Ferrari) va declarar que els mals resultats acumulats no es deuen a una falta de
motivació, sinó a un cúmul de
contratemps, sobretot en els grans
premis disputats en circuits urbans. El finlandès va respondre
una vegada més a les crítiques
que ha rebut des de diferents sectors arran de les seves actuacions,
i que van culminar amb l'atropellament d'un mecànic i el posterior
trencament del motor a València.
«Si algú té dubtes sobre la meva
motivació, que les tingui. L'únic
que jo puc dir és que, ara mateix,
estic més motivat que mai», va afirmar el finlandès. «La vida seria
molt més fàcil si un pogués guanyar sempre. Però a vegades les coses no passen com un vol» va dir.

Casey Wohlleb va arribar ahir a Girona i va dirigir-se al pavelló de Fontajau per tenir un primer contacte amb l’escenari dels partits.

Borja Comenge serà l’entrenador

TAEKWONDO

 L’extècnic ajudant de l’Akasvayu dirigirà el Sant Josep i el gironí Jordi Sargatal serà el segon
CB SANT JOSEP GIRONA
GIRONA | X.GASAU

Era un secret a veus des de feia
dies però feia falta que club i tècnic arribessin a l’acord definitiu. Finalment, l’acord va arribar al desenllaç final ahir i el club ja va
anunciar que Borja Comenge serà
l’entrenador del CB Sant Josep en
el nou projecte a LEB Bronze. El català havia sigut segon entrenador
de l’Akasvayu Girona, tant quan hi
havia Svetislav Pesic a la banqueta com la darrera temporada amb
Pedro Martínez.
Borja Comenge, nascut a Osca
però lleidatà d’adopció, és un tècnic jove, de només  anys, però
amb experiència com a tècnic
ajudant en diferents equips i també com a preparador físic. Abans
de venir a Girona, havia estat al
Bàsquet Lleida, on es va formar
com a entrenador. Precisament a

Comenge havia sigut el segon
entrenador de l’Akasvayu i
Sargatal serà el segon i també
farà de preparador físic
El club finalment participarà a
la Lliga Catalana i espera tenir
tancada definitivament la
plantilla a finals de setmana

Lleida va conèixer l’entrenador
Jordi Sargatal, que serà el seu esgon. Sargatal, que la darrera temporada ha entrenat el júnior del
Sant Josep, va estudiar INEF a
Lleida, on va tenir l’oportunitat de
conèixer i treballar amb Comenge.
Sargatal, a més de fer de segon entrenador, també portarà la preparació física de l’equip, amb l’ajuda
de l’expreparador físic del club i
que ara tindrà la figura d’assessor,
Jesús Escosa.

Al final participaran
a la Lliga Catalana



La celeritat amb què s’han
mogut els responsables del
club ha fet que els fitxatges s’acceleressin a les últimes hores i la
plantilla es pugui tancar a finals
d’aquesta setmana. Aquest fet
permetrà que el club pugui participar en l’edició de la Lliga Catalana de categoria LEB. En un principi, el club havia dit que renunciava a jugar-hi perquè no tenia
temps material per preparar la
competició. D’aquesta manera, el
primer partit oficial del Sant Josep serà el 3 de setembre a Cornellà, de LEB Plata. Contra el Lleida, de LEB Or, es jugarà en un lloc
de Girona per determinar el dia 7,
mentre que l’11 els gironins jugaran a l’Hospitalet.
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Així mateix, el club també va fer
oficial que l’exjugador Pere Capdevila serà el director esportiu de
l’entitat. Capdevila fins ara tenia el
càrrec de coordinador del Bàsquet base del club. Capdevila va jugar en la seva darrera etapa com a
jugador en el CB Girona.
El club segueix treballant per
tancar la plantilla al més aviat
possible. Ahir, va arribar a Girona
el nord-americà Casey Wholleb,
que ha de ser una de les referències del joc exterior de l’equip gironí. El jugador ja va tenir un primer contacte amb Fontajau.
Telèfon per donar informació

D’altra banda, el club gironí ha habilitat un telèfon de contacte per a
aficionats que es vulguin informar
sobre la campanya d’abonats. Els
seguidors poden trucar en horari
d’oficina ( a  i de  a ) al mòbil .

Fidel Castro defensa
el taekwondista
cubà que va agredir
en els Jocs l’àrbitre
CUBA | DdG

Fidel Castro va defensar ahir
Ángel Valodia Matos, el taekwondista que va avergonyir el món de
l'esport agredint un àrbitre en els
Jocs Olímpics de Pequín. Matos,
que ja ha estat suspès tota la vida,
va colpejar a la cara a l'àrbitre suec
Chekir Chelbat (que li va partir el
llavi amb la forta patada) durant el
seu combat per la medalla de bronze. Castro va expressar la seva «total solidaritat» amb Matos i el seu
entrenador, Leudis González, i fins
i tot va dir que el seu compatriota
va tenir bons motius per actuar així.
L’actuació del cubà en els Jocs de
Pequín va ser una de les imatges
més negatives de les passades olimpíades i va donar la volta al món
després de l’agressió sense justificació a l’àrbitre.
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BÀSQUET

MOTOR

BÀSQUET

TENNIS TAULA

El sènior B i el júnior de l’Uni
Girona comencen a entrenar-se

Èxit d’aficionats en el II
Motorshow de Tordera

Navarro tornarà a lluir el
dorsal número 11 i Sada, el 24

El Cassanenc comença aquest
cap de setmana la Copa ETTU

L’equip júnior i sènior B de l’Uni Girona,
a les ordres de Francesc Linares i Pere
Puig, han començat a entrenar-se aquesta
setmana per preparar les respectives temporades. El segon equip sènior comptarà finament amb  jugadores per competir a
Primera Catalana ja que Sara Oduber i
Laura Oliver han tornat al club. Pel que fa
al júnior, també ha tornat al club la jugadora
de Roses Sara Ferrer, que havia jugat al Segle XXI de Barcelona. GIRONA | DdG

El club Peu a Baix Motorsport Club Girona
i el Moto Club Tordera van organitzar el II
Motorshow de Tordera el passat  d’agost
amb un èxit d’aficionats. L’espectacle, dins
la Festa Major de Tordera, va reunir prop de
. persones, que varen presenciar els diferents actes. El preàmbul de l’Open Girona de Quads i Buggies va ser molt seguit i celebrat pel nombrós públic. Els actes van
comptar amb la presència de diferents pilots que van fer algunes exhibicions.

Juan Carlos Navarro, el fitxatge estrella de
la secció de bàsquet per a la temporada que
ve, recuperarà el dorsal  en el seu retorn
a l'equip, segons va confirmar el club després del repartiment dels números a la
plantilla que dirigirà Xavi Pascual.
Un altre dels fitxatges, David Andersen,
tindrà el , l’exbase de l’Akasvayu Víctor
Sada jugarà amb el  mentre que el gironí
Jordi Trias lluirà a la samarreta el número 
que havia portat últimament. BARCELONA | DdG

El FD Cassanenc-Grup Cañigueral comença aquest cap de setmana la participació a la Copa d’ETTU de tennis taula enfrontant-se al Royal Vilette Charleroi a Bèlgica. La competició europea compta amb
dues fases de grups abans de jugar eliminatòries. En aquesta primera fase, els grups
estan formats per  equips i se’n classifiquen
els dos millors. El Cassanenc viatjarà amb
les jugadores Gabriela Feher, Anna Badosa
i Elisabet Granados. CASSÀ DE LA SELVA | DdG

