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13 d’agost de 2019

Y FUTBOL

Y FUTBOL

Espanyol, Toulouse
i Barça B, a Navata
nn Les instal·lacions del ressort
Torremirona de Navata ja han
acollit aquest estiu les estades
de pretemporada de tres equips
professionals: l’Espanyol, el
Toulouse francès i el Barça B. El
filial blaugrana, precisament,
va iniciar els entrenaments dirigits pel tècnic Xavier García Pimienta el passat 5 d’agost, i els
clourà aquest proper dimecres,
14 d’agost. Durant la seva estada, l’equip culer ha jugat amb
diferents clubs de la província. n

El Cadaqués continua la seva preparació
El Cadaqués, nou equip de Tercera Catalana, va disputar dissabte el segon partit amistós d’aquest estiu. Ho va fer davant del Sant
Miquel de Fluvià, de Quarta Catalana, amb qui va empatar 3 a 3.
Els costaners, que van viatjar justos d’efectius, es van avançar per
partida doble al marcador, però el desgast físic els va fer afluixar. n
nn

Y gimnàstica rítmica

L’Open de Figueres arriba al miler d’inscrits
L’International Figueres Cup,
que se celebrarà els dies 28 i 29
de setembre, ha tancat inscripcions. En concret, l’esdeveniment acollirà un miler de gimnastes d’arreu del món. La competició, organitzada pel Club
Gimnàstica Rítmica Figueres,
celebra aquest 2019 la seva setena edició i es disputarà en les
modalitats d’individual i grup. n
nn

Y CURSA

La Cursa del Port de la Selva, dimecres
nn El CF Selvatans organitza demà dimecres, 14 d’agost, la Cursa del
Port de la Selva, una prova que arribarà amb dos recorreguts diferents: una cursa de 10 quilòmetres i una marxa de 5 quilòmetres.
La sortida tindrà lloc a les 19.30 h des del passeig Marítim de la localitat alt-empordanesa. n

Y BÀSQUET

El Vilafant prepara
el seu torneig U13

Y bàsquet

L’Adepaf Figueres clou
el campus d’estiu
El Club Bàsquet Adepaf de
Figueres va cloure a principis
d’agost l’edició d’enguany del
seu propi campus d’estiu. Durant l’acte de cloenda, els menuts
van disputar una competició de
Two-ball i altres activitats, que
van celebrar conjuntament amb
els monitors que durant aquests
dies els han acompanyat en els
diferents jocs i entrenaments. n
nn

Y BÀSQUET. Tercera catalana

Els equips locals ja coneixen el calendari

EDICIÓ DEl 2018. El Sant Adrià es va imposar l’any passat

Redacció l VILAFANT

El Club Esportiu Vilafant ultima la preparació del Torneig U13
de Vilafant, un esdeveniment
que enguany celebrarà la seva
tercera edició entre el 30 d’agost
i l’1 de setembre. Ho farà amb el
mateix organigrama dels altres
anys, és a dir, un quadre masculí (12 equips) i un de femení (8
equips). En total, 20 conjunts: en
nois hi competiran els amfitrions, el Roses, l’Adepaf, el Valènnn

Redacció l figueres

La Federació Catalana de Bàsquet ja ha donat a conèixer els
calendaris de Tercera Catalana,
una categoria en la qual hi competiran diversos equips de la comarca alt-empordanesa: el Vilafant, l’Adepaf i el Grifeu-Llançà,
que debutaran, tots tres, el dissabte 28 de setembre.
nn

Y LA DATA

Els equips locals
DEBUTARAN el dissabte 28
de setembre
Y primer derbi

el Grifeu-Llançà i el
Vilafant s’enfrontaran a
la segona jornada

El primer que saltarà a la pista
serà l’equip vilafantenc, que debutarà al seu pavelló davant del
Banyoles (18 h). Per la seva banda, el Grifeu-Llançà començarà el rumb lliguer al feu del Torelló (19.15 h), mentre que l’Adepaf també jugarà a domicili, en
aquest cas al pavelló de l’Arbúcies B (20 h). El grup compta amb
12 equips. n

AJ. ROSES

Y VESSANT SOLIDARI

Una part deL COST DE LES
inscripcions es destinarà
a l’hospital de sant pau

cia, la Penya, el Bayern de Munic,
el Manresa, l’UCAM Múrcia, el
Lleida, el Granollers, el Sant Joan Despí i el Girona, mentre que
en noies ho faran, a més del Vilafant, el Sant Adrià, el València, el
Sabadell, l’Uni-GEiEG, l’UCAM,
el Joviat i el Torrelodones. n

