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Y vÒLEI

El Figueres sènior
es retira de la lliga
L’equip sènior femení del
CV Figueres, que disputava
la fase de permanència a Tercera Catalana, s’ha retirat recentment de la competició a
causa de la manca de jugadores. Tot i la baixa de l’equip
absolut, que havia finalitzat
la primera fase en última posició i que continuarà entrenant, el club continuarà disputant les lligues de base. n
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Y vòlei

Cara i creu en els equips sènior
del Sant Pere Pescador
El conjunt sènior femení del CV Sant Pere Pescador va encaixar dissabte la segona derrota consecutiva en la fase d’ascens després de perdre davant del Vòlei 6 Manresa per 1 a 3 (25-19, 15-25, 1725 i 15-25). Les noies entrenades per Miquel Salas
intentaran capgirar la mala dinàmica de resultats
dissabte a casa contra el CV Caldes. D’altra banda,
millor li van anar les coses a l’equip sènior masculí (foto), que dissabte va segellar el segon triomf
seguit en aquesta fase del campionat en superar a
domicili el CE Panteres Grogues per 0 a 3 (19-25,
20-25 i 13-25). n

nn

Y HOQUEI PATINS

L’Hoquei Figueres tanca
una jornada immaculada
Redacció l FIGUERES
nn L’Hoquei Figueres va viure un
cap de setmana tranquil, amb
només tres partits disputats, tot
i que també va ser una jornada
rodona, ja que en tots els casos es
va cantar victòria.
Així, l’equip aleví A es va imposar al Club Olesa Patí en un dis-

putat partit que va acabar amb
un 4 a 3 al marcador; el prebenjamí A va vèncer el SHUM A a domicili (1-2) i el prebenjamí B va
fer el mateix a la pista del CP Blanes Atlètic A (1-2).
Liderat. Amb el seu triomf, el
prebenjamí A continua comandant la lliga amb 18 punts. n

Y HANDBOL

L’Esplais tira d’ofici i s’emporta el triomf
L’equip sènior del CH Empordà Esplais va haver de suar de valent per emportar-se els dos punts de la pista de l’Handbol Sant
Llorenç, on va vèncer per un treballat 29 a 34. Amb aquest resultat,
els alt-empordanesos reforcen la primera posició i es mantenen a
quatre punts del segon classificat, el CE Handbol Barcelona Sants,
una distància que encara pot créixer més diumenge si superen
l’Handbol Fornells, tercer classificat. n
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Y taekwondo

Y HOQUEI PATINS

Balanç positiu pel
CP Jonquerenc
El CP Jonquerenc va cloure la
jornada amb un balanç de 3 victòries i 2 derrotes. Les alegries
van portar el segell del sènior femení, que es va imposar al Lloret
(1-7); del prebenjamí A, que va
superar el Girona (3-0), i del prebenjamí B, que va batre el Caldes (3-0). D’altra banda, el juvenil i l’infantil van cedir davant
del Palafrugell (0-4) i el Sentmenat (2-10), respectivament. n
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Y BÀSQUET

La CEBA aposta pels
hàbits saludables
El Campionat Escolar de Bàsquet Adepaf, més conegut com la
CEBA, aposta enguany per compaginar la pràctica esportiva
amb els hàbits saludables. És per
això que l’edició d’aquest 2018
compta amb la col·laboració de
l’empresa santperenca Fructícola Empordà, que subministra
pomes Golden per repartir entre
tots els participants un cop finalitzades les trobades. n
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Y RUGBI

Els Gripaus de Navata
cauen a Santa Coloma
El Rugby Navata Matcarrelage va perdre diumenge el segon
partit en aquesta segona fase
del campionat després de cedir
damunt la gespa del Santa Coloma RC per un clar 40 a 17. Els
Gripaus, que sumen un balanç
d’1 triomf i 2 derrotes, intentaran equilibrar el registre aquest
diumenge a casa contra el CR
Alella. n
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‘Masterclass’ de Joel a Múrcia
El doble medallista olímpic Joel González va impartir la setmana passada una classe magistral a les instal·lacions de la UCAM
Sports Center de Múrcia. L’esportista alt-empordanès, d’altra banda, ja coneix l’abast de la lesió que es va fer a Las Vegas: una ruptura
d’un centímetre al soli. n
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