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Y BÀSQUET

Y FUTBOL SALA

Josep Quintana rep la Medalla
de l’Esport de la Generalitat

El Torneig de 12 hores d’estiu
del Vilafant, el 30 de juny
Redacció l Vilafant

Redacció l figueres

El pavelló Joel González de Vilafant es convertirà el dissabte 30
de juny en l’escenari del Torneig
Sènior 12 hores d’estiu, activitat
organitzada pel Futbol Sala Vilavant. Els equips participants,
que hauran de jugar un mínim
de 4 partits, pugnaran per proclamar-se campions del torneig i
emportar-se així el trofeu i els sopars de premi. n
nn

La dedicació de tota una vida
a l’esport ha tingut, en el cas del
figuerenc Josep Quintana, una
dolça recompensa. El passat divendres, al Pati de les Magnòlies de la seu de la Generalitat a Girona, l’alt-empordanès va recollir una de les quinze medalles de
l’Esport que entrega anualment
la Representació Territorial de
l’Esport de la Generalitat amb la
col·laboració de la Diputació de
Girona.
Quintana, qui amb pocs anys ja
va entrar al planter del Club Bàsquet Adepaf de Figueres, va anar
cremant etapes amb el club altempordanès i va passar per totes
les categories de base fins jugar
amb els sèniors i, també, amb els
veterans. Posteriorment, el figuerenc va dirigir la seva carrera cap
a les banquetes i va passar a liderar la pissarra del mateix club altempordanès, on va exercir de tècnic en diferents categories com
ara infantil, júnior femení o junior masculí.
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Y BÀSQUET

Toc alt-empordanès
al Flama del Canigó
La tercera edició del Torneig
Flama del Canigó ha comptat
enguany amb presència local.
Les jugadores del CB Escolàpies
Alba Farrés i Anna Gironès, així
com Mar Cortada, del Bàsquet
Vilafant, van defensar els colors
del combinat gironí en el partit
que van jugar contra la selecció
d’Occitània, un partit que es va
celebrar a la localitat de Canet
de Rosselló. n
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Llançà acull el primer
torneig Joan Pacareu
El pavelló de Llançà es va convertir dissabte en l’escenari de la
primera edició del torneig Joan
Pacareu, un esdeveniment que
neix per homenatjar una figura
cabdal pel CB Grifeu. El torneig,
que va comptar amb equips preminis com el Barça, la Penya o
el Granollers, se’l va emportar, precisament, aquest últim
equip, campió de Barcelona. n
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josep quintana. El figuerenc porta una vida lligada a l’Adepaf

Les Medalles de l’Esport van sorgir l’any 1980, quan la Representació Territorial de l’Esport a Girona va decidir homenatjar aque-

CB ADEPAF

lles persones que, d’una manera
anònima i desinteressada, han
treballat o treballen per l’esport
local. n

