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2a catalana mas. (J18) P
1. TORDERA

32

2. sant gervasi

31

3. vilafant

30

4. calella

30

5. granollers b

29

6. mataró

28

7. onyar

28

8. roda

28

9. quart

27

10. cassanenc (-1)

27

11. vilablareix (-1)

25

12. argentona

24

13. sant hilari (-1)

23

14. fontajau

22

15. les franquesES (-1)

21

16. vilassar de dalt

21

Un Vilafant deslluït
cau amb el Fontajau
L’equip sènior femení del
Bàsqut Vilafant va perdre
dissabte el segon partit consecutiu en cedir per la mínima en un partit poc lluït contra el CB Fontajau (48-49).
Les taronges, que van tancar
els dos primers quarts per davant en el marcador, es van desinflar
a la segona part, especialment en un mal últim quart (7-16). n

nn

El Roses guanya i manté la bona ratxa

nn El conjunt sènior femení del CB Roses va segellar dissabte la tercera victòria de manera consecutiva en batre la Vall d’en Bas a domicili per 57 a 72, en el marc d’un enfrontament en el qual les costaneres es van mostrar més inspirades en matèria ofensiva. Amb
aquest resultat, les rosinques tenen un balanç positiu de 4-1. n

48-49

19a jornada
Quart-Vilafant

Y hoquei patins

L’Adepaf s’imposa en el igualat derbi júnior

Y BÀSQUET

resultats
Vilafant-Fontajau

Y bàsquet

Y bàsquet

Y HOQUEI PATINS

El Figueres obté
cinc victòries

El Red Tortuga perd en la
seva visita a Palafrugell

L’Hoquei Figueres va cloure la jornada amb un balanç
positiu de 5 triomfs, 1 empat
i 4 derrotes. Una de les alegries la va segellar l’equip del
Fem14, que es va imposar en
un disputat partit al CP Torrelles (1-2) i es manté en la
tercera posició. n

El Red Tortuga va perdre a Palafrugell
(3-2), un partit brusc i amb moltes targetes. Més fortuna va tenir el femení, que
va superar el Sant Cugat (4-1) i continua
tercer. A la base, van guanyar l’iniciació a
Breda (1-3); el prebenjamí A a Caldes (0-3),
i el juvenil a la Garriga (1-4). El prebenjamí B i l’aleví van empatar contra el Cassanenc (2-2) i el Roda (4-4), respectivament, i
el benjamí va perdre a Banyoles (8-3). n

nn

Y vòlei

El Sant Pere torna a
assaborir el triomf
L’equip sènior femení del
CV Sant Pere va trencar una
mala dinàmica de dues derrotes seguides i va superar el
CV Joves de Caldes per 3 a 2.
Les empordaneses van sumar així el seu primer triomf
a la fase d’ascens. n

nn

Y penyes

nn

Y handbol

L’Esplais guanya el
duel d’aspirants
nn El conjunt sènior del CH
Empordà Esplais es va imposar dissabte a l’Handbol Fornells, tercer classificat, per
un disputat 28 a 24. El partit,
jugat a Castelló, va ser intens
i amb estones de gran handbol, però l’eficàcia dels de casa va dictar sentència. n

Y rugbi

Y vòlei

Tres triomfs per als equips
de base del Figueres
El CV Figueres va cloure la jornada amb
un balanç de 3 triomfs i 1 derrota. Així, el
cadet escolar, l’infantil blanc i l’infantil
blau (foto) es van desfer del Vidreres (23), el Bordils (3-1) i la Salle Girona (0-3),
respectivament, mentre que el juvenil escolar va perdre amb la Salle Girona (3-1). n
nn

Els Gripaus, sense
opcions contra l’Alella
Els Gripaus de Navata van
perdre diumenge el tercer
partit consecutiu en aquesta segona fase del campionat
després de cedir davant el CR
Alella per 14 a 43. Els empordanesos visiten diumenge el
feu del SEL Vilanova. n
nn

Y PATINATGE ARTÍSTIC. Campionat de catalunya de xous

La PB Alt Empordà,
al Barça-Girona

El PAF obté el bitllet per a l’Estatal

La Penya Blaugrana de
l’Alt Empordà organitza dissabte un autocar per assistir
a un duel inèdit al Camp Nou
a Primera Divisió: el BarçaGirona. L’autobús sortirà a
les 17.30 h des de davant l’ambulatori i les reserves s’han
d’efectuar trucant al telèfon
608 094 039. n

Redacció l REUS

nn

Els equips júniors femenins del CB Adepaf i el CB Escolàpies
van disputar un partit molt disputat que es va acabar decantant a
favor de les primeres per un renyit 60 a 57. El partit, carregat d’alternances, es va resoldre al tram final, quan les locals van poder
controlar el rebot i van poder sentenciar a través dels contraatacs. n

nn

nn El Patinatge Artístic Figueres
(PAF) va participar el cap de setmana passat en el Campionat de
Catalunya de Xous que es va fer a
Reus, on va competir en dues categories.
En el grup gran, el PAF va obtenir la sisena posició final amb el
disc La reina dels dracs. D’altra

banda, el grup petit, amb el disc
La dansa de la pluja, va finalitzar
la seva actuació amb una vuitena
posició.
En tots dos casos, els grups de
l’entitat alt-empordanesa van
obtenir el bitllet per participar
en el proper Campionat d’Espanya, que es farà a Avilés, a Astúries, durant els dies 9 i 10 del proper
mes de març. n

grup gran. Les figuerenques van ser sisenes a Reus
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