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El gironí Àlvar
Alonso obté el
títol de mestre
internacional
d’escacs
GIRONA | DdG

Diumenge passat el jove escaquista gironí Alvar Alonso va assolir el títol de mestre internacional (MI) en el III Obert Illes Medes
de l’Estartit. La distinció reconeix
aquells jugadors que obtenen un
resultat excepcional en tres campionats d’alt nivell internacional.
Alvar Alonso ja es va fer mereixedor de dues normes (o terços del
títol) el juliol a l’Obert de Benasque
i a l’Obert de Palma, del desembre.
Va ser a l’Estartit on Alonso va confirmar la seva brillant progressió.
Àlvar Alonso
 El jove
jugador d’escacs
del Gerunda és
l’exponent més
clar de la nova
fornada gironina

amb un cinquè lloc i resultats tan
significatius com la victòria enfront
el MI rus Nikita Nikolaev, les taules davant el gran mestre ucrainès
Viktor Moskalenko o les taules
davant el GM serbi Stefan Djurik.
Alvar Alonso pertany al club
d’escacs Gerunda i és l’exponent
dels nous valors escaquístics gironins. Els recents resultats de joves jugadors avalen la tesi que el
planter viu un moment dolç amb
noms a l’alça com Marc Prujà, Pol
Sabrià, Víctor Lillo, Andreu Mayo,
Gal·la Garcia i Guillem Salagran,
entre d’altres.
Fins al moment només dos jugadors formats en clubs gironins
havien obtingut el difícil guardó de
mestre internacional: els germans
de Tordera Joan i Jordi Fluvià. A ells
s’afegeix des d’ara el jugador del
Gerunda, Alvar Alonso. Per sobre, ja només queda un graó, el títol de gran mestre. Mai cap jugador gironí ha obtingut aquest títol.
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El Sant Josep accelera la
contractació d’un reforç
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 El club destinarà els diners que s’ha estalviat després de tallar Casey

La reunió anual de clubs
es farà dissabte a Salt

Wholleb en el fitxatge d’un altre americà que podria debutar a Àvila
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El Sant Josep Girona ha accelerat la recerca d’un reforç que ocupi la plaça d’extracomunitari que
va deixar lliure Casey Wholleb,
tallat abans de Nadal pel club. La
nova decepció de diumenge passat a Fontajau, on l’equip no guanya des de fa dos mesos, ha provocat que des de la directiva es vulgui donar un cop d’efecte amb
l’objectiu de revitalitzar l’equip.
Ahir el president, Francesc Ferroni va, va confirmar que «invertirem
els diners que teníem reservats per
a Wholleb en un altre jugador
que vingui a ajudar l’equip. Tenim
poc marge de maniobra i no ens
sortirem del pressupost, però si
que és cert que estem mirant diverses opcions per reforçarnos».
Amb només  victòries en 
partits, el Sant Josep continua a
baix de tot de la classificació, només un triomf per sobre dels dos
llocs de descens que marquen
Mèrida i Madrid B. Ferroni té clar
que «després de veure el nivell de
la competició i els nostres resultats,
queda clar que l’objectiu real d’aquesta temporada és salvar la categoria». Ferroni va subratllar que
«em sap molt de greu per l’afició
que continua venint a Fontajau i la
veritat és que diumenge la derrota contra l’Archena va ser un cop
molt fort». Com ja havia passat en
altres partits a casa, com contra el
Tíjola, l’ADT Tarragona o el Cantàbria, el Sant Josep va desaprofitar rendes superiors als  punts
a favor i va acabar caient.
Des del club no van concretar
quina posició ocuparà el nou reforç, però és probable que sigui un
aler-pivot. El president va explicar
que «hi ha alguns temes que s’han
d’acabar de parlar però el nostre
objectiu seria que el nou jugador
ja pogués debutar dissabte a Àvi-

La reunió anual de clubs de Girona se celebrarà dissabte  de gener a les : hores a l’UFEC, de
Salt (carrer Miquel Martí i Pol,  –
Piscina Municipal ), segons va informar ahir la Delegació de Ciclisme. Com ja és normal, en
aquesta reunió es farà un repàs general de la temporada, i s’informarà de les novetats per al . A
l’ordre del dia, també s’hi ha inclòs
la confecció dels nous calendaris
per aquesta temporada i els habituals precs i preguntes on es podran formular propostes.
BÀSQUET FEMENÍ INFANTIL

Fernández (Uni Girona)
al campionat d’Espanya
GIRONA | DdG

Marta Fernández (Uni Girona)
comença avui la seva participació
al Campionat d'Espanya de seleccions autonòmiques a Càceres
defensant els colors de la Selecció
Catalana Infantil. Serà fins al diumenge  de gener. Abans de lluitar pel títol, l’equip català haurà de
superar una primera fase jugant
avui contra València (:), demà
contra Aragó (:) i dijous contra Galícia (:). A partir de dijous
es jugaran les eliminatòries a partir d’/ de final.
HOQUEI

Els tres gironins de l’OK
Lliga jugaran dissabte

La derrota contra l’Archena ha fet saltar les alarmes al Sant Josep.

la. És complicat, perquè pel mig hi
ha festes, però ho intentarem».
Directius i tècnics pretenen fer
reaccionar l’equip i evitar que els
jugadors caiguin en el desànim.
Ferroni té clar que «treballem
com els que més i per les festes
s’ha fet molta feina, però després
els resultats no acompanyen».
El CB Sant Josep Girona es des-

plaçarà el cap de setmana vinent
a Àvila per jugar contra l’equip local, que afrontarà el partit davant
els de Borja Comenge amb les
piles carregades després d’imposar-se a la pista del Real Madrid B
(-). Dreke Bouldin va liderar
els visitants amb  punts,  rebots i  assistències. El partit es disputarà a les  de la tarda.

ARMANDO ARORIZO/EFE

CT ARO
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Els tres representants de l’OK Lliga gironins, Shum Maçanet, Lloret
i Viva Habitat Blanes, jugaran els
seus partits de la ena jornada de
Lliga dissabte vinent. El Shum saltarà a la pista del Liceo a partir de
les  de la tarda; una hora més tard
serà el torn del Barça-Lloret, i tancarà la jornada dels gironins el Viva
Habitat-Vic, a les . Dissabte també es reprèn la Primera Divisió després de l’aturada de Nadal. El GEiEG rep el Corunya i el Girona visita el Raspeig (:).
CICLISME

El campionat d’hivern
tindrà sis carreres
GIRONA | DdG

Bàsquet NBA Els dos Gasol brillen

Tennis Villacampa i Massallé guanyen el Màsters

 Els Lakers van sumar la seva sisena victòria seguida a costa del Portland

 Ignasi Villacampa (CT Aro) es va apuntar diumenge el Màster Gironí
Absolut masculí superant Adrià Vila (CT Girona) per 6-0 i 7-6. A la prova
femenina la campiona va ser Núria Roig davant Romina Sceats. El també
jugador del CT Aro, Jordi Massallé (foto) va ser campió infantil a Llafranc.

(100-86) en un partit en el qual Pau Gasol (19 punts) va guanyar la partida al
duo espanyol de la franquícia d'Oregon, Rudy Fernández i Sergio Rodríguez.
Marc va anotar 19 punts en el triomf dels Grizzlies davant Dallas.
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El III Campionat d’Hivern per
carretera tindrà un total de  proves, de les quals puntuaran les 
millors de cada corredor. Les categories de Fèmines, Cadets i Veterans  faran un màxim de 
quilòmetres. Les curses començaran sempre a les  del matí. El
campionat arrencarà el  de gener a l’Estartit i també tindrà parades a Calonge ( de febrer);
la Bisbal ( de febrer); Bescanó (
de febrer); Sant Joan les Fonts (
de febrer) i Olot  de març).

