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BREUS
RUGBI
Torneig escolar del
GEiEG. El complex del
GEiEG a Palau viurà
demà, dissabte, una
nova edició del torneig
d’escoles Ciutat de Girona. Amb més de 500
participants de 6 a 14
anys, el torneig s’ha
consolidat com un dels
millors de Catalunya.
Hi participaran l’AR
Tordera, els Senglars
de Torroella, el BUC, el
Barça, el Gòtics, l’Esther RFC (Londres), el
Barry School (Gal·les) i
el GEiEG. La jornada
començarà a les 10 del
matí i acabarà a les 4
de la tarda. ■

ATLETISME
Inscripcions per a la
cursa de Girona. La
21a edició de la cursa
popular Ciutat de Girona (5 km) i la 12a de la
minicursa ja han obert
el període d’inscripcions. Les proves tindran lloc el diumenge 7
de maig. La inscripció
es pot fer directament
al centre comercial Girocentre fins al 5 de
maig o a través del
web girona.cat/ca/curses_girona fins al dia 3.
Aquesta vegada les
curses no coincidiran
amb la mitja marató.■

CICLISME
Memorial Josep Maria Pont, a la Cellera.
El CC Esprint organitzarà demà la 31a edició del Memorial Josep
Maria Pont, que coincidirà amb les festes del
Roser de la vila. La cita
començarà al matí
amb dues curses de
carretera puntuables
per a la copa catalana.
Primer sortiran els veterans (a les 9) i després, els júniors (a les
11). El recorregut serà
d’uns 70 quilòmetres i
passarà per la Cellera,
Anglès, Santa Coloma,
Sant Hilari, Osor i Anglès. ■

Escacs. Van ser segon i quart de la fase de
permanència de la divisió d’honor de la lliga
catalana. El Banyoles va perdre la categoria

El Gerunda i el
Figueres es
mantenen
L’Esportiu
GIRONA

Classificació

—————————————————————————————————

El Gerunda i el Figueres
van aconseguir la permanència en la divisió d’honor de la lliga catalana que
va acabar aquest cap de
setmana. El tercer conjunt de les comarques gironines en la màxima categoria catalana, el Banyoles, no es va poder mantenir i va perdre la categoria.
En el seu debut en la divisió d’honor el Gerunda
va estar a punt de classificar-se per al grup del títol
en la primera fase però va
anar a parar al grup de permanència, com el Figueres i el Banyoles. En la lluita per mantenir la categoria el conjunt de Girona va
ser segon, el desè de la general. En la darrera jornada va perdre per 6-4 contra el Foment, que va ser el
que va quedar primer del
grup. El Figueres va ocupar el quart lloc (dotzè del
total) i es va assegurar la
permanència en aquesta
darrera jornada en guanyar en la visita a Terrassa

Divisió d’honor, final, grup B
1r. Foment ...................................... 6 ½ punts
2n. Gerunda .................................. 5 ½ punts
3r. Sant Josep .................................... 5 punts
4t. Figueres ...................................4 ½ punts
5è. Lleida ..............................................4 punts
6è. Banyoles ................ 3 ½ punts (baixa)
7è. Montcada .................... 3 punts (baixa)
8è. Terrassa ....................... 1 punts (Baixa)

per 4,5 a 5,5. Els empordanesos continuaran una
temporada més a l’elit dels
escacs catalans.
El Banyoles no va poder
evitar el descens de categoria en la temporada de la
seva estrena entre els millors, i va tornar a baixar.
El del Pla de l’Estany es va
quedar a les portes de la
permanència i va ser el primer equip que va perdre la
màxima categoria. L’empat (5 a 5) contra el Lleida
en aquesta darrera jornada el va condemnar, ja que
no va poder guanyar un rival directe i que va ser
l’equip que va aconseguir
l’últim lloc que donava la
salvació. ■

La TwoNav Empordà
BTT Extrem, a punt.
Més de 400 participants disputaran el
cap de setmana vinent
a Mont-ras la TwoNav
Empordà BTT Extrem,
una competició en un
format especial: 3 etapes en 2 dies. Els organitzadors faran demà
un curs d’iniciació al
GPS i un brífing informatiu de la prova. ■

Èxits del GEiEG
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Els aixecadors del GEiEG van
protagonitzar una destacada
actuació en el campionat de
Catalunya júnior, disputat a
Terrassa. Els germans Nasser
i Mountasser Baghadi, que
s’entrenen al CAR, van obte-

nir l’or i la plata en la categoria de 69 olímpics. Nasser
Baghdadi, a més, va batre
cinc rècords de Catalunya.
L’aixecador del Salt Martí Pacheco va aconseguir el segon
lloc en el pes de 77 quilos. ■
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Esport adaptat. Es faran el 27 i el 28 de maig i inclouran
competicions de diverses modalitats, des de la natació fins al rugbi

Banyoles serà l’escenari
dels Jocs Catalans
L’Esportiu
BANYOLES

Banyoles serà l’escenari,
el cap de setmana del 27 i
el 28 de maig, de la desena
edició dels Jocs Catalans
d’Esport Adaptat, una trobada que organitza la Federació Catalana d’Esports de Persones amb
Discapacitat Física. Les
competicions seran de diverses modalitats esportives, com ara l’hoquei en
cadira de rodes elèctrica,
la natació, el pàdel, el bàsquet en cadira de rodes i el

rugbi. També hi haurà espais de promoció de l’esport adaptat, oberts a la
participació lliure dels assistents.
El pavelló de la Draga i el
de la Farga seran els escenaris de les diferents disciplines esportives. A més,
també s’ha arribat a un
acord amb el CN Banyoles
per utilitzar les instal·lacions del club per a les
competicions de natació i
pàdel.
Durant la setmana prèvia al cap de setmana de
competicions, es portaran

a terme altres activitats
com ara jornades d’esport
adaptat a les escoles i un
col·loqui, que tindrà lloc el
dimarts 23 de maig, sobre
la discapacitat i l’esport,
amb una doble finalitat:
d’una banda, sensibilitzar
la població i els joves sobre
l’existència de l’esport
adaptat des d’una visió
normalitzadora, i, de l’altra, donar a conèixer als
professionals de l’esport i
la salut les peculiaritats de
l’esport adaptat, per tal de
generar nou coneixement. ■
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