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ReaCCioNs

Kilian Jornet acaba
segon a Andorra

Hem sortit
molt serioses,
focalitzant com havia
d’anar el partit. Era
un partit trampa, i crec
que hem sabut fer molt
bé la nostra feina»
Coulibaly ha
arribat molt bé.
Només havia fet tres
entrenaments, però
s’ha sentit molt bé.
De fet, ja es coneixien
amb algunes jugadores,
i la veritat és que ens ha
ajudat per sumar en el
rebot durant el partit»
La Kristina
(Alminaite) ha
agafat ritme de partit
que ens anirà molt bé
de cara a dimecres»
ÈRIC SURÍS

ENTRENADOR SPAR CITYLIFT GIRONA
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El sorteig de la
Copa, demà a les
17 h a l’Ajuntament
 El Saló de descans del Teatre Municipal de Girona serà
demà a la tarda (17h) l’escenari de l’esperat sorteig de la
Copa de la Reina, que es disputarà del 10 al 12 de febrer a
Fontajau. D’aquesta manera,
demà l'Spar Citylift Girona coneixerà el seu rival a les semifinals que es jugaran el dissabte 11, i on Perfumerías
Avenida i Uni Girona accedeixen directament després
d’acabar primer i segon respectivament la primera volta
de la lliga. La resta d’equips
participants són: Lointek Gernika Bizkaia, Lacturale Araski, Al-Qázeres Extremadura i
l'Star Center Uni Ferrol.
Dijous, l’Uni va donar a conèixer el preu dels abonaments i entrades per veure la
Copa, i va obrir un primer termini exclusiu per a socis, que
tenen el seu abonament reservat fins el dia 27 de gener.
Ahir el club ja havia venut gairebé 800 abonaments, la
qual cosa fa preveure que l’esdeveniment comptarà amb
una gran afluència de públic
a les grades de Fontajau.
A.ARCAS GIRONA
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Imatge del podi final per equips en categoria femenina. CE DE LA SELVA

La Sansi s’imposa
a Riudellots en
el campionat
català de cros curt
Riudellots viu una magnífica matinal atlètica
Caldes acollirà diumenge la propera cita
DdG RIUDELLOTS DE LA SELVA

■ La a edició i del Cros de Riudellots de la Selva ha deixat els atletes del FC Barcelona Aboujanah
El Mehdi i Montse Mas com els
més ràpids de la cursa, si bé en
aquesta ocasió la classificació era
per equips coincidint amb la novena prova del Circuit Gironí de
Cros i el català de cros curt. En
aquesta faceta, el CA La Sansi va
ser el vencedor després de la segona posició de Samir Ait Bouychamane. La segona plaça va ser
per al Cornellà Atlètic i la tercera
pel Lleida UA. Al grup capdavanter el nivell era alt i fins la darrera
volta no es van decidir les posicions finals.En la categoria feme-

nina la cursa va estar liderada
amb autoritat per Montse Mas
(FC Barcelona) i Laia Andreu (CA
Granollers) que van obtenir un
bon avantatge respecte la resta de
corredores, liderades per Marina
Guerrero (CA Manresa), entitat
que es va proclamar vencedora en
la classificació per clubs seguit del
CA Granollers, segon, i La Sansi
en tercera posició. També va finalitzar el Gran Premi Consell Comarcal de la Selva, amb Jordi Rabionet del TR-Esports Parra i Marina Guerrero del CA Manresa
com a vencedors. El  de febrer es
disputarà a Caldes de Malavella el
Campionat de Catalunya de Cros
Veterà i Promesa.

Triomf còmode del GEiEG
a Tordera, que li assegura
jugar la propera fase
DdG TORDERA

Les de Joan Pau Torralba

s’imposen clarament al CEEB
Tordera (37-71) i estaran entre
els millors de Copa Catalunya
CEEB TORDERA-GEIEG GVC GAESCO
CEEB TORDERA. Tití
(22), Karen, Magro (6), Espígol, Kane (1) -cinc inicialMasita, González, Batoma, parada (2). 1 triple
(Tití). 8/13 tirs lliures. 16 faltes. Cap eliminada. GEIEG GVC GAESCO. Pairó (8), Jòdar
(6), Olaizola (4), Serra (13), Bou (11), -cinc inicial- Gallegos (6), Moreno (17), Ivorra (6), González. 8 triples (3 Serra, 2 Gallegos, 2 Bou, 1
Jòdar). 12/15 en tirs lliures. 15 faltes. Cap eliminada.  ÀRBITRES: Figueredo Calero i Jacas Puig.  PARCIALS. 14-20, 7-17, 12-17, 4-17.

37 71

■El GEiEG GVC Gaesco va imposar-se en la seva visita al CEEB Tordera en un matx en què les gironines van demostrar la seva superioritat al llarg dels quaranta minuts davant un conjunt que va notar la profunditat de banqueta a
partir del segon quart.
Una victòria que permet a les
de Joan Pau Torralba situar-se terceres, empatades amb el segon
classificat, el Basket Almeda, amb
el qual s’enfrontaran aquest cap
de setmana a Girona. Alhora, les
gironines s’asseguren ser a la següent fase entre els deu millors
equips de Copa Catalunya.

■ L’atleta ceretà Kilian Jornet i la
catalana Laura Orgué van pujar
ahir al podi de la primera prova de
la Copa del Món d'esquí de muntanya en la modalitat de Carrera
Vertical disputada a l'estació de
Vallnord al sector de Pal Arinsal
(Andorra) amb una segona plaça
en categoria masculina i una tercera en femenina. La victòria va
ser per al suís Werner Martí en
homres amb un temps de
.. i per a la sueca Emelie
Forsberg en fèmines, amb un registre de ... EFE VALLNORD
HANDBOL

Espanya jugarà els
quarts contra Croàcia
■ La selecció espanyola d’handbol, dirigida pel sarrianenc Jordi
Ribera, s’enfrontarà a Croàcia als
quarts de final del Mundial de
França. El duel tindrà lloc aquest
dimarts a partir de les . hores
a Montpeller. El vencedor
d’aquest partit es classificarà per
a les semifinals davant el guanyador del Noruega-Hongria. A l’altra
banda del quadre, l’amfitriona
França jugarà davant Suècia, i la
subcampiona mundial i dirigida
per Valero Rivera, Qatar, jugarà
davant Eslovènia . EFE METZ
MOTOR

Ogier segueix manant
al ral·li Montecarlo
■ El pilot francès, amb Ford Fiesta
WRC, va iniciar el Campionat del
Món de Ral·lies amb un triomf a
Montecarlo per davant de Latvala,
segon. Una proba marcada per la
mort d’un espectador espanyol el
dijous i en què Ogier suma la
quarta victòria consecutiva en
aquest territori. Aquest triomf del
pilot francès suposa la primera
victòria amb el seu nou equiop, el
Ford Fiesta RS WRC , després
de dominar els quatre darrers
mundials a plaer amb el Vokswagen Motorsport. EFE MÒNACO
TENNIS

Andy Murray cau
eliminat contra Zverev
■ Andy Murray, cap de sèrie número , va caure eliminat davant
l’alemany Alexander Zverev, número  del rànquing i amb una
bona sacada i volea, en perdre per
-, -, -, - amb  hores i 
minuts. D’altra banda, Roger Federer avança ronda després de
derrotar el japonès Kei Nishikori
amb cinc sets (-, -, -, -, ). Des de Roland Garros , no
succeïa que els dos caps de sèrie
no arribaven a la segona setmana
del torneig. EFE MELBOURNE

