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EVA BATLLE BEUDA

■El jove de  anys que va resul-
tar ferit greu aquest dimarts en
caure des d’uns  metres d'altura
mentre escalava un cingle de Beu-
da va perdre la vida la mateixa nit
a l'hospital Trueta de Girona. El
noi va ingressar a la Unitat de Cu-
res Intensives (UCI) del centre sa-
nitari però no va poder recuperar-
se de les greus ferides. L'accident
de muntanya es va produir di-
marts cap a les dotze del migdia
quan el jove grimpava la Tossa
d'Espinau i va precipitar-se per
causes que es desconeixen.

Aquest accident de muntanya
mortal va obligar a desplegar els
Bombers, el SEM i els Mossos. El
noi havia anat en grup a fer esca-
lada en aquest punt de la Garrot-
xa.  A Beuda fa un mes hi va haver

un altre accident de muntanya. En
concret, un  home de  anys va
morir després del despreniment
d’una roca mentre escalava a la
zona del Castellot. Va poder ser
rescatat amb vida i va patir ferides
greus a la cama, però quan el tras-
lladaven no es va recuperar d'una
aturada cardiorespiratòria.

Des de l'Ajuntament de Beuda,
segons va informar ACN, recolli-
ran més informació sobre aquest
fet per veure exactament què ha
passat. «És una zona que no està
regulada per fer escalada, sabem
que la gent hi va perquè l'accés és
lliure», va afirmar l'alcaldessa,
Anna Vayreda. Des del consistori
admeten que és impossible con-
trolar les activitats que es fan a l'ai-
re lliure en aquest municipi de 
quilòmetres quadrats. 

Mor l’escalador que
va caure dimarts
des de 15 metres en
un cingle de Beuda
El jove, de 31 anys, estava ingressat a l’UCI
del Trueta però no va poder superar les ferides

La presentació es va fer ahir al matí a la capital del Pla de l’Estany. PERE DURAN NORDMEDIA

ACN/DdG BANYOLES

■ El Departament de Territori i
Sostenibilitat posarà en marxa, a
partir de dilluns vinent,  noves
expedicions setmanals en bus en-
tre Figueres i Banyoles. La mesura
té l’objectiu de millorar el servei de
transport públic per carretera en-
tre aquests municipis així com a les
poblacions de Fontcoberta, Espo-
nellà, Crespià, Navata, Avinyonet
de Puigventós i Vilafant, que for-
men part del recorregut d’aquesta
línia. L’actuació inclou fins a quatre
nous busos Teisa per sentit, que fa-
ran el trajecte per les carreteres
GIP i l’N-. La millora respon
a la petició i a les propostes que els
responsables d’aquests municipis
havien demanat a la Generalitat
durant la tramitació de l'estudi de

mobilitat del Pla de l'Estany amb
l’objectiu d’aconseguir, en les fran-
ges horàries de més demanda, mi-
llorar la comunicació d’aquesta co-
marca amb la de l’Empordà. 

Els horaris s’han programat
amb arribades a Figueres a les vuit
del matí per atendre també les ne-

cessitats dels estudiants i amb la
voluntat de facilitar la coordinació
del servei de bus amb els serveis fe-
rroviaris d’alta velocitat des de l’es-
tació del TAV Figueres-Vilafant. 

El director general de Trans-
ports i Mobilitat, Pere Padrosa, va
assegurar ahir durant la presenta-
ció de les noves rutes que «la po-
tenciació de l’autobús està donant
molt bon resultat a tot Catalunya,
ja que ofereix molta comoditat,
bona relació qualitat-preu i en el
temps de trànsit». Per la seva ban-
da, l’alcalde de Banyoles, Miquel
Noguer, va dir que «és una actuació
bona per a Banyoles, ja que pas-
sem d’una a quatre freqüències
per anar a Figueres o als pobles del
Pla de l’Estany i l’Alt Empordà on
farà aturada». 

Territori crea 28 noves rutes
setmanals en autobús
entre Figueres i Banyoles
La mesura, que inclou quatre busos nous, respon a la petició dels
municipis per millorar la comunicació entre el Pla de l’Estany i l’Empordà

DdG GIRONA

■Mes de cinc mil escolars partici-
paran del  al  de maig a la cin-
quena edició dels Jocs Emporion,
que enguany es faran a Girona i Salt.
Els Jocs inclouran les finals territo-
rials de Girona dels Jocs Esportius
Escolars de Catalunya, activitats es-
portives destinades a la gent gran i
a persones discapacitades, una gala
per retre homenatge als esportistes
que han actuat amb més fair play

(joc net) i una jornada sobre educa-
ció i olimpisme. Els Jocs van ser pre-
sentats ahir al migdia, en un acte
encapçalat pel president de la Di-
putació de Girona, Pere Vila, qui va
destacar que en aquests cinc anys

aquest esdeveniment «s’ha conso-
lidat com un referent esportiu de la
demarcació de Girona». Per la seva
part, el representant territorial de
l'Esport de la Generalitat a Girona,
Josep Pujols, va remarcar que l’es-
port «s’ha de veure en positiu i que
el fet de premiar el fair playensenya
als joves que quan es practica es-
port sempre es guanya, indepen-
dentment dels resultats». 

Impulsats per la Diputació de Gi-
rona i la Representació Territorial
de l’Esport de la Generalitat, i l’or-
ganització de la cinquena edició va
a càrrec del Consell Esportiu del Gi-
ronès, entre d’altres. Està previst
que enguany hi participin unes
. persones. 

Més de cinc mil escolars participaran
del 17 al 20 de maig als Jocs Emporion

La cinquena edició inclourà
activitats esportives destinades
a la gent gran o una jornada
sobre educació i olimpisme

Els horaris s’han
programat amb
arribades a Figueres
a les vuit del matí per
facilitar la coordinació

DIPUTACIÓ DE GIRONA

La presentació es va fer ahir.
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Després d’estar tres jorna-
des en la zona de descens
el SHUM Frit Ravich va re-
accionar perfectament i
amb tres victòries en els
tres darrers partits ha
abandonat aquestes posi-
cions i ha agafat un marge
de quatre punts respecte

de la zona de perill. Els ma-
çanetencs hauran de con-
tinuar lluitant en les tres
jornades que queden per-
què la zona baixa està
molt competida. El Jolase-
ta i el Rivas ja han baixat,
però hi ha cinc equips amb
un marge de només qua-
tre punts per evitar la dar-
rera posició de descens. El
SHUM i el Vilanova tenen

33 punts, l’Alpicat, 32, el
Tordera, 30 i el Sant Feliu,
que seria el que ara baixa-
ria, 29.

En la dinovena jornada
el SHUM va perdre contra
el Tordera a casa i va en-
trar en la zona de descens,
tot i que tenia els mateixos
punts que el darrer equip
que se salvava. La derrota
en la vintena jornada a la

pista del Calafell –que ja
ha pujat a l’OK Lliga– el va
situar a dos punts de la sal-
vació. Llavors va arribar
l’aturada d’un mes per
Setmana Santa, i els ma-
çanetencs ho van aprofi-
tar per agafar forces i in-
corporar Victor Crespo,
provinent de la lliga italia-
na. En la represa de la
competició el Maçanet va

començar a guanyar. Va
vèncer el Sant Cugat, un
equip de la zona d’ascens,
va superar a domicili al
Mataró –un altre equip
que era a la zona alta– i va
sortir de la zona perillosa.
Aquest cap de setmana ha
guanyat el Sant Feliu, que
és el primer equip que ocu-
pa la plaça de descens, i ha
arribat als quatre punts de
marge.

En les tres jornades que
falten per acabar la prime-
ra divisió els maçanetencs
visitaran les pistes del Ta-
radell i el Vilafranca i re-
bran a casa en l’última jor-
nada el Vilanova. ■

La revifada del SHUM Frit Ravich

Hoquei sobre patins. Els maçanetencs han guanyat els tres darrers partits de la primera
divisió, han sortit de la zona de descens i continuen lluitant per la permanència

A.C.
MAÇANET DE LA SELVA

Nan Oliveras va imposar-
se diumenge en la 34a
mitja marató de Sant Cu-
gat del Vallès, que també
va ser campionat de Ca-
talunya del 2018. El triat-
leta garrotxí, que prepa-
ra la temporada d’estiu,
va fer un temps d’1 hora,
8 minuts i 49 segons i va
completar el recorregut
amb una mitjana de 3:15
per quilòmetre. La prova
va aplegar 578 partici-
pants.

Oliveras disputava la
tercera mitja marató de
la seva carrera i la prime-
ra fora d’Olot, la seva lo-
calitat de naixement. En
el primer quilòmetre ja es
va escapar i gràcies al seu

ritme alt va poder fer la
resta del recorregut tot
sol. “Molt content de gua-
nyar. És la tercera mitja
marató que faig. Soc
triatleta, però faig servir
aquestes curses per aga-
far nivell. De bon principi
he pogut agafar un ritme
bo, m’he trobat bé i m’he
pogut escapar”, va expli-
car Oliveras. En el podi el
van acompanyar Ricard
Pastó (1h10:23) i Albert
Ollé (1h11.32). ■

L’Esportiu
SANT CUGAT DEL VALLÈS

Nan Oliveras
guanya la mitja
de Sant Cugat

Atletisme. Era la tercera prova que
disputava d’aquesta distància, que va guanyar
escapat amb un temps d’1h08:49

Mitja marató de Sant Cugat
1r Nan Oliveras ............................... 1h08:49
2n Ricard Pastó ................................ 1h10:23
3r Albert Ollé ......................................1h11:32
4t David Guiamet............................ 1h12:45
5è Marc Garcia ..................................1h13:48

Oliveras travessa la meta de Sant Cugat ■ J.J. VICO

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Classificació

Més de cinc mil escolars
participaran del 17 al 20
de maig en la cinquena
edició dels Jocs Emporion,
que tindran lloc a Girona i
Salt. La competició inclou-
rà les finals territorials de
Girona dels Jocs Esportius
Escolars de Catalunya, ac-
tivitats esportives desti-
nades a la gent gran i a per-
sones discapacitades, una
gala per homenatjar els es-
portistes que han actuat
amb més fair play i una
jornada sobre educació i
olimpisme. Aquesta serà
la cinquena edició dels
Jocs Emporion, que van
començar a l’Alt Empordà
amb 1.800 participants.
Aquest any se n’esperen
5.600. ■

L’Esportiu
GIRONA

Més de cinc mil
escolars, en
els cinquens
Jocs Emporion

Esport escolar. Es
disputaran a Girona
i Salt entre el 17
i el 20 de maig

La temporada internacio-
nal d’esquí de muntanya
va acabar el cap de setma-
na passat amb la victòria
de la parella gironina for-
mada per Oriol Cardona i
Marc Pinsach en el Tour
du Grand Paradis. Els dos
esquiadors han estat com-
panys habituals en les cur-
ses per equips i han de-
mostrat una bona compe-
netració. Junts ja van
aconseguir una excel·lent
quarta posició en la Pierra
Menta, la cursa més im-
portant del món.

Els seus bons resultats
en parella també han tin-
gut continuïtat en les pro-
ves individuals de la copa
del món. Cardona l’ha aca-
bada dalt del podi de la
classificació absoluta amb
la tercera posició, només
superat pels italians Mi-
chele Boscacci (1r) i Ro-
bert Antonioli (2n). Per
modalitats, l’esquiador ba-
nyolí ha acabat novè en in-
dividual, cinquè en cursa
vertical i quart en esprint.

El seu company cassa-
nenc ha acabat la copa del
món absoluta en el dissetè
lloc, amb unes classifica-
cions de dissetè en l’espe-
cialitat individual, catorzè
en la cursa vertical i vintè
en la modalitat esprint.

Els dos esquiadors giro-
nins van aconseguir, tam-
bé, bons resultats en el
campionat d’Europa, es-
pecialment en la cursa in-
dividual, considerada la

modalitat reina. Tots dos
van acabar entre els deu
primers –a menys de tres
minuts del podi–, amb el
vuitè lloc de Cardona i el
novè de Pinsach. En canvi,
van tenir un resultat més

discret del que es podia es-
perar en la cursa vertical
en la qual pràcticament
van fer el mateix temps:
Oriol Cardona va ser ca-
torzè (22:27) i Marc Pin-
sach, quinzè (22:33). En
esprint van acabar, res-
pectivament, setzè i disse-
tè. Finalment, en la classi-
ficació absoluta del cam-
pionat d’Europa, que té en
compte els resultats de les
tres categories, Oriol Car-
dona va acabar entre els
deu primers amb el novè
lloc i Marc Pinsach va ser
quinzè. ■

Esquí de muntanya. Oriol Cardona i Marc Pinsach
han aconseguit aquest hivern bons resultats per equips

Amb bona
compenetració
L’Esportiu
GIRONA

Oriol Cardona i Marc Pinsach, en el Tour du Grand Paradis,
en què van aconseguir la victòria ■ JOAN CARDONA

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Cardona i Pinsach

La parella gironina
ha mostrat una
bona
compenetració en
les proves d’equips

L’alpinista Albert Bosch i
l’atleta Nicole Ribera re-
correran Catalunya amb
set maratons en set dies
amb l’objectiu de recollir el
màxim de residus i cons-
cienciar sobre la necessi-
tat de tenir cura de l’en-
torn natural. El repte és
obert a tothom que hi vul-
gui participar, de manera
individual o col·lectiva. Ca-
da etapa tindrà 42 km
d’un recorregut el màxim
de pla possible. Cada parti-
cipant podrà escollir en
quin tram s’incorpora a la
cursa. El repte començarà
el 13 de maig amb una eta-
pa entre Sant Feliu de Guí-
xols i Girona i acabarà set
dies després, el 19, amb
una etapa entre Sant Cu-
gat i la platja del Somor-
rostro. ■

L’Esportiu
GIRONA

Set maratons
en set dies per
conscienciar
sobre el medi

Atletisme. Les
faran Albert Bosch i
Nicole Ribera i són
obertes a tothom

comunicacio3
Rectángulo
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panyola. Quan se li pregunta pel si-
lenci de l’esquerra espanyola sobre 
el conflicte català, explica: “L’es-
querra espanyola va ser còmplice 
necessària perquè la ciutadania ca-
talana es veiés tan sola i indefensa 
davant l’aplicació d’un estat d’ex-
cepció i l’ocupació de les seves ins-
titucions. Espanya, en general, i l’es-
querra espanyola, en concret, no es 
mereixen aquesta ciutadania”. L’es-
criptor creu que l’esquerra espanyo-
la defensa interessos “coincidents 
amb el franquisme espanyolista que 
governa, els interessos de la cort 
d’un estat centralitzat i una econo-
mia parasitària”. Sobre els intel·lec-
tuals espanyols, diu que “van callar 
o van defensar la repressió; els uns 
per ideologia –són espanyolistes, és 
a dir, castissos–, i els altres per pro-
tegir els seus interessos”. Segons 
l’escriptor, el sistema polític medià-
tic pot tolerar que els intel·lectuals 
facin referències abstractes a la lli-
bertat, al federalisme i a la justícia, 
“però té la capacitat d’amenaçar, 
atemorir i castigar qui toqui el ner-
vi dels interessos de la cort”. 

Respecte als mitjans, manté que 
“la població espanyola viu tancada 
en una bombolla mediàtica que la 
manté en una inòpia narcotitzant” 
i sota la por “que torni l’exèrcit, que 
torni la guerra, que torni el terrible 
passat”. La seva conclusió és demo-
lidora: “Espanya no estima ni vol la 
llibertat, estima les cadenes i cas-
tigar qui dissenteixi i vulgui viure 
en llibertat”. 

L’escriptor creu que “Catalunya 
ja s’ha guanyat la seva sobirania”, i 

afegeix: “Veurem si l’estat espanyol 
i Europa van permetent que la dis-
fruti més o menys”. 

Reivindicació dalt del Montgrí 
Ítaca té per escenari una desena de 
municipis del Baix Empordà, com la 
platja de Port Bo, a Calella, el castell 
del Montgrí, el Museu Castell Gala 
Dalí de Púbol i el nucli medieval de 
Pals, entre altres. Aquest any s’hi ha 
incorporat l’escenari de la ciutat 
ibèrica d’Ullastret i s’ha recuperat la 
plaça del Castell de la Bisbal. Entre 
els primers concerts del festival hi 
ha el de La Banda Trapera del Río i 

PD Ivanote a la Bisbal, Carmen 113 
a la Pera i Mazoni i Enric Montefus-
co, que protagonitzaran una “bata-
lla de galls”, a Gualta. El diumenge 
27 de maig s’ha programat la sisena 
pujada al castell del Montgrí, que 
vol ser “un crit a favor de la lliber-
tat d’expressió i en solidaritat amb 
els presos polítics”. Hi participen, 
a més de familiars dels empreso-
nats, representants d’entitats com 
l’ANC i Òmnium Cultural. Hi actu-
aran Roger Mas, Àlex Torío, la Black 
Music Big Band, l’Escola Municipal 
de Música de Torroella i Empar Mo-
liner, entre d’altres.e

Suso de Toro 
ha estat 
convidat per 
obrir amb una 
conferència el 
Festival Ítaca. 
CRISTINA CALDERER 
 
 
 

“L’Espanya una, 
petita i submisa  

no perdona”
Suso de Toro obre un Festival Ítaca  

amb més vocació crítica que mai 

ACTIVISME CULTURAL

Xesús Miguel de Toro Santos, més 
conegut com a Suso de Toro (Santia-
go de Compostel·la, 1956), obre el 
Festival Ítaca, Cultura i Acció dijous 
vinent al Centre Cultural La Mercè 
de Girona. Tota una declaració de 
principis per a un esdeveniment cul-
tural amb vocació crítica. Suso de To-
ro hi parlarà de Literatura i llibertat. 
El festival, entre els mesos de maig i 
juliol, barreja propostes musicals i re-
ivindicació política. L’escriptor gallec 
es mostra convençut, en declaracions 
a l’ARA –diari en què col·labora–, que 
ha hagut de pagar un preu per la se-
va defensa del procés català: “Real-
ment a mi em van passar factura ja 
abans per haver defensat bàsicament 
la democràcia i la justícia social. Fer 
això en un estat postfranquista com 
aquest és letal. L’Espanya una, peti-
ta i submisa no perdona”. Suso de To-
ro no té pèls a la llengua a l’hora de 
definir l’estat espanyol i assegura que 
“reprimeix la ciutadania, exhaureix 
la riquesa de la societat per passar-
la a un grup de persones a la cort que 
es lucren de l’Estat, que està gover-
nat per corruptes i lladres provats, 
com Rajoy, Feijóo, Cifuentes, Espe-
ranza Aguirre…” 

L’editorial gironina Gregal va co-
mençar fa uns anys a publicar en ca-
talà alguns llibres de Suso de Toro, 
que està molt content de la seva re-
cepció. Té uns deu llibres traduïts, 
entre els quals hi ha dos reculls d’ar-
ticles sobre la qüestió catalana i es-

GIRONA
GERARD BAGUÉ

La 5a edició dels Jocs Emporion reunirà prop de 6.000 persones
una xifra que no ha parat de créixer 
des de la creació de l’esdeveniment, 
ara fa cinc anys. Els Jocs Emporion 
estan impulsats per la Diputació de 
Girona i la Representació Territori-
al de l’Esport de la Generalitat. Les 
anteriors edicions s’havien celebrat 
a Figueres, Blanes i Lloret de Mar, el 
Pla de l’Estany i el Baix Empordà.  

Gran diversitat d’esports 
Els jocs començaran el dijous 17 a la 
tarda amb una jornada sobre educa-
ció i olimpisme, i la conferència Ser 
olímpic. L’esport més enllà de les me-
dalles, a càrrec de les esportistes 
olímpiques Jèssica Vall i Marta Vi-
lajosana. L’endemà al matí es farà 
una trobada multiesportiva i també 

una trobada de gent gran al parc de 
les Ribes del Ter. Així mateix, es do-
narà el tret de sortida a les finals ter-
ritorials dels Jocs Esportius Esco-
lars, que es disputaran en diferents 
espais de Girona i Salt durant tot el 
cap de setmana. Divendres al vespre 
se celebrarà la gala Valors en Acció 
a l’Auditori de Girona, on es farà un 
reconeixement als esportistes, 
equips, tècnics i directius que més 
hagin destacat pel seu joc net i 
exemplaritat ètica. Els jocs inclou-
ran una gran varietat d’esports com 
ara futbol, futbol adaptat, bàsquet, 
voleibol, natació, gimnàstica artís-
tica, gimnàstica rítmica, judo, hip-
hop, patinatge i handbol. També 
s’hi farà un raid d’aventura.e

Un podi en gimnàstica rítmica corresponent a 
l’edició de l’any passat dels Jocs Emporion. DDGI 

ESPORTS

Mes de cinc mil escolars participa-
ran del 17 al 20 de maig en la cinque-
na edició dels Jocs Emporion, que 
enguany es faran a Girona i Salt. Els 
jocs inclouran les finals territorials 
de Girona dels Jocs Esportius Esco-
lars de Catalunya, activitats espor-
tives destinades a gent gran i a per-
sones discapacitades, una gala per 
retre homenatge als esportistes que 
han actuat amb més fair play i una 
jornada sobre educació i olimpisme. 

Serà un esdeveniment esportiu 
multidisciplinari de quatre dies, al 
qual assistiran unes 5.600 persones, 

GIRONA
ARA
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P38ESPORTS

gairebé 500 nens i nenes d’arreu. 
Des del Consell Esportiu del Ri-
pollès i l’ajuntament de Ripoll es 
felicitaven per aquestes xifres i 
per acollir l’esdeveniment espor-

tiu, a l’Avellaneda. Les lligues ter-
ritorials volen fomentar pràcti-
ques esportives com el patinatge, 
la gimnàstica rítmica, el voleibol 
o el futbol sala adaptat.

El podi de campions

Última jornada de la Lliga Territorial 
de Gimnàstica Artística a Ripoll
riPoll | G. Sánchez

El pròxim 19 de maig es disputa-
rà a Salt la Final Territorial - Jocs 
Emporion de la Lliga Territorial 
de Gimnàstica Artística. El mes 
de juny, amb el final de tempo-
rada a la vista, se celebrarà a 
Barcelona la Final Nacional. Els 
esportistes escollits per a partici-
par en aquestes dues cites es van 
decidir en l’última de les tres jor-
nades de la Lliga celebrada dis-
sabte i diumenge passats. Els dos 
dies de competició van servir per 
definir, també, les classificacions 
finals de les diferents modalitats 
i nivells de competició (femení 
de nivell B i masculí, i de nivell 
A). En total, hi van prendre part 

Una de les actuacions de dissabte al matí

riPoll | Redacció

Aquest dissabte es completa el 
Campionat Escolar de Natació 
d’aquest curs, a la piscina de 
Ripoll. A les cinc de la tarda es 
donarà el tret d’inici de la cita i 
a partir de tres quarts de set, hi 

haurà el lliurament de premis 
als guanyadors corresponents. 
Se sumaran les millors marques 
de cadascuna de les proves d’es-
til (lliure, braça, esquena) i les 
dues marques de la gimcana. Hi 
poden participar nens i nenes 
des de prebenjamins a infantils.

Última jornada del Campionat 
Escolar de Natació a Ripoll

itàlia | G. Sánchez

Ara sí que es pot dir que la tem-
porada d’esquí de muntanya ha 
arribat a la seva fi. I ho fa amb 
bones sensacions per a un dels 
grans animadors del curs espor-
tiu en aquesta disciplina: Oriol 
Cardona. El membre de l’Ski 
Club Camprodon va guanyar la 
vuitena edició del Tour du Grand 
París, entorn de la Vall d’Aosta 
(Itàlia), diumenge passat.
Primera posició de Cardona, que 
va competir juntament amb el 
seu company Marc Pinsach. La 
selecció catalana d’esquí de mun-
tanya hi va prendre part amb 
dos equips: aquest de Cardona i 
Pinsach i, també, amb el de Joan 
Reyné i Jordi Alís, que finalment 
van ser dotzens. La cursa havia 
d’arribar al cim del Gran Paradís 
(4.061 metres d’altitud), però es 
va haver de canviar el recorre-
gut per culpa de les condicions 
meteorològiques. Finalment, es 
va assolir la cota de 3.500 me-
tres. «És la primera victòria 
d’un equip íntegrament català 
en una cursa internacional als 
Alps», explicava el selecciona-
dor català Joan Cardona, en de-
claracions recollides a la FEEC.

El camprodoní Joan Reyné, també de l’Ski Club Camprodon, va ser dotzè fent parella 
amb Jordi Alís

Dijous, 3 de maig de 2018
EL RIPOLLÈS

abril chinchilla

feec - joan cardona

riPoll.cat

Victòria de Cardona i 
Pinsach al Tour du Paradís

riPollès | Redacció

Des de la Real Federación Es-
pañola de Deportes de Invier-
no i el seu patrocinador prin-
cipal, es va rendir homenatge 
a diversos esportistes de les di-
ferents disciplines d’esquí alpí 
que han format els equips du-
rant aquesta temporada oficial. 
Entre els quals, la ribetana Nú-
ria Pau. En l’acte, també es va 
fer especial èmfasi en la bona 
actuació de Regino Hernán-
dez en l’última edició dels Jocs 
Olímpics d’Hivern, celebrats 
el passat mes de febrer a Co-
rea del Sud, que li van valer 

un bronze. Juntament amb 
Hernández i Núria Pau, també 
van ser protagonistes de l’ho-
menatge Lucas Eguíbar, Laro 
Herrero, el català Joaquim Sa-
larich i Juan del Campo.
Núria Pau, en declaracions al 
programa Només Esport de 
Televisió del Ripollès, va va-
lorar positivament com havia 
anat la temporada i els resul-
tats obtinguts, tot i no poder 
participar finalment als Jocs 
Olímpics. Malgrat això, ja té 
la mirada posada en altres 
objectius, com el Campionat 
del Món que s’ha de celebrar 
el 2019.

Homenatge als esportistes 
de la RFEDI, amb Núria Pau

rfedi

instagram joan reyné

Els quatre esquiadors catalans en acció

comunicacio3
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Més de cinc mil escolars
participaran del 17 al 20 de maig en
els Jocs Emporion
La cinquena edició es farà a Girona i a Salt

EMPORDA.INFO 02.05.2018 | 16:48

Mes de cinc mil escolars participaran del 17 al 20

de maig a la cinquena edició dels Jocs Emporion,

que enguany es faran a Girona i Salt. Els Jocs

inclouran les finals territorials de Girona dels Jocs

Esportius Escolars de Catalunya, activitats

esportives destinades a la gent gran i a persones

discapacitades, una gala per retre homenatge als

esportistes que han actuat amb més fair play (joc

net) i una jornada sobre educació i olimpisme.

Resultats futbol LaLliga Santander LaLliga 1|2|3 Tercera Divisió Travessa Bàsquet NBA Fórmula

Serveis 02 de maig de 2018

Fig
20
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Més de cinc mil escolars participaran del 17 al 20 de maig en els

Jocs Emporion  DDG
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En conjunt, serà un esdeveniment esportiu multidisciplinari de quatre dies, al qual assistiran unes 5.600

persones, una xifra que no ha parat de créixer des de la creació del Jocs, ara fa cinc anys. I és que a la

primera edició, que es va fer a l´Alt Empordà, es van comptabilitzar 1.850 participants; a la segona, a la

Selva, 2.600; a la tercera, al Pla de l´Estany, 4.214, i a la quarta, al Baix Empordà, 5.200.

Els Jocs Emporion estan impulsats per la Diputació de Girona i la Representació Territorial de l´Esport

de la Generalitat, i l´organització de la cinquena edició va a càrrec del Consell Esportiu del Gironès i de

la resta de consells esportius de l´Agrupació Territorial de Girona. La presentació oficial dels Jocs s´ha

fet aquest migdia a la Diputació de Girona, en un acte que ha comptat amb la participació de Pere Vila,

president de la Diputació; Josep Pujols, representant territorial de l'Esport de la Generalitat a Girona;

Jaume Busquets, president del Consell Comarcal del Gironès, i Narcís Boschdemont, president del

Consell Esportiu del Gironès. També hi ha assistit Jordi Viñas, alcalde de l´Ajuntament de Salt; Carles

Salgas, diputat d´Esports de la Diputació de Girona, i els presidents dels consells esportius de la

demarcació de Girona.

Pere Vila ha destacat que en aquests cinc anys els Jocs s´han consolidat com un referent esportiu de la

demarcació de Girona i n´ha agraït la implicació d´administracions, treballadors, tècnics, voluntaris,

mares i pares. Josep Pujols ha remarcat que l´esport s´ha de veure en positiu i que el fet de premiar el

fair play ensenya als joves que quan es practica esport sempre es guanya, independentment dels

resultats. Jaume Busquets ha explicat que l´esport és una eina de formació de l´individu i que les

administracions públiques han de facilitar que tothom qui vulgui pugui practicar-lo. Narcís

Boschdemont ha incidit en el fet que els Jocs creixen anualment fins a involucrar totes les franges d

´edat i el màxim nombre d´entitats.

Els Jocs començaran el dijous 17 de maig a la tarda amb una jornada sobre educació i olimpisme, a

càrrec de les esportistes olímpiques Jèssica Vall i Marta Vilajosana. L´endemà al matí es farà una

trobada multiesportiva i també una trobada de gent gran al parc de les Ribes del Ter. Així mateix, es

donarà el tret de sortida a les finals territorials dels Jocs Esportius Escolars, que es disputaran a

diferents espais de Girona i Salt durant tot el cap de setmana. El divendres al vespre se celebrarà la gala

Valors en Acció a l´Auditori de Girona, on es farà un reconeixement als esportistes, equips, tècnics i

directius que més hagin destacat pel seu fair play i exemplaritat ètica. Els Jocs inclouran una gran

varietat d´esports com ara futbol, futbol adaptat, bàsquet, voleibol, natació, gimnàstica artística,

gimnàstica rítmica, judo, hip-hop, patinatge i handbol. També s´hi farà un raid d´aventura.

Els moments més multitudinaris dels Jocs molt probablement seran la gala Valors en Acció (950

persones), la trobada multiesportiva del parc de les Ribes del Ter (1.000) i la lliga territorial de hip-hop

(650). Pel que fa a les instal·lacions, s´utilitzaran equipaments tant de Girona (pavelló de Fontajau,

pavelló de Palau, Ribes del Ter...) com de Salt (pavelló municipal, camp de futbol Coma Cros, pavelló de

gimnàstica artística...).

E
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L’Alt Empordà, ben present en els cinquens Jocs
Emporion

Els Jocs, que es van iniciar a l’Alt Empordà, arriben a la cinquena edició i acolliran

uns 5.000 escolars

 

Aquesta setmana, entre els dies 17 i 20 de maig, les ciutats de Girona i Salt acolliran la

cinquena edició dels Jocs Emporion, un esdeveniment esportiu impulsat per la Diputació de

Girona i la Representació Territorial de l’Esport de la Generalitat a Girona que serveixen de

context per a la celebració de les finals territorials dels Jocs Esportius Escolars de

Catalunya. L’edició d’enguany, que també comptarà amb activitats esportives destinades a

la gent gran i a persones discapacitades, acollirà més de 5.000 escolars d’arreu de la

demarcació.

Molts dels escolars procediran de l’Alt Empordà, comarca on, precisament, es van iniciar els

Jocs el 2014 amb un total de 1.800 participants. En concret, la representació local estarà

representada per Zer Tramuntana (45 alumnes), CV Figueres (5 equips), CV Sant Pere (4

Per  Redacció Hora Nova  - 15 maig, 2018

http://www.horanova.cat/author/redaccio-hora-nova/
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equips), CGR Figueres (equip cadet), PA Figueres (grup de xous), CN Port de la Selva (8

nedadors), CN l’Escala (27 nedadors), Piscina Municipal de Roses (27 nedadors), UE

Figueres (2 equips de futbol amb jugadors discapacitats i un equip prebenjamí), FC

Borrassà (equip de futbol benjamí) i el CE Llançà (equip de futbol escoleta).

D’altra banda, durant la Gala de Valors en acció la comarca alt-empordanesa estarà

representada pel CB l’Escala, la FE Figueres, l’EF Tramuntana, l’EFB Navata, el FC l’Escala i

el FC Vilamalla.

Durant l’esdeveniment esportiu, també hi haurà moment per homenatjar els esportistes

que han actuat amb més fair play o per gaudir d’una jornada que girarà al voltant de

l’educació i l’olimpisme.
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Més de cinc mil escolars participaran del 17 al 20 de
maig a la cinquena edició dels Jocs Emporion
Actualitat Girona | 02-05-2018 | 18:18

Més de cinc mil escolars participaran del 17 al 20 de maig a la cinquena edició dels Jocs
Emporion, que enguany es faran a Girona i Salt. Els Jocs inclouran les finals territorials de Girona
dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, activitats esportives destinades a la gent gran i a
persones discapacitades, una gala per retre homenatge als esportistes que han actuat amb més fair
play (joc net) i una jornada sobre educació i olimpisme.

En conjunt, serà un esdeveniment esportiu multidisciplinari de quatre dies, al qual assistiran unes
5.600 persones, una xifra que no ha parat de créixer des de la creació del Jocs, ara fa cinc anys. I és
que a la primera edició, que es va fer a l'Alt Empordà, es van comptabilitzar 1.850 participants; a
la segona, a la Selva, 2.600; a la tercera, al Pla de l'Estany, 4.214, i a la quarta, al Baix Empordà,
5.200.

Els Jocs Emporion estan impulsats per la Diputació de Girona i la Representació Territorial de
l'Esport de la Generalitat, i l'organització de la cinquena edició va a càrrec del Consell Esportiu del
Gironès i de la resta de consells esportius de l'Agrupació Territorial de Girona. La presentació
oficial dels Jocs s'ha fet aquest migdia a la Diputació de Girona, en un acte que ha comptat amb la
participació de Pere Vila, president de la Diputació; Josep Pujols, representant territorial de
l'Esport de la Generalitat a Girona; Jaume Busquets, president del Consell Comarcal del Gironès, i
Narcís Boschdemont, president del Consell Esportiu del Gironès. També hi ha assistit Jordi Viñas,
alcalde de l'Ajuntament de Salt; Carles Salgas, diputat d'Esports de la Diputació de Girona, i els
presidents dels consells esportius de la demarcació de Girona.

Pere Vila ha destacat que en aquests cinc anys els Jocs s'han consolidat com un referent esportiu
de la demarcació de Girona i n'ha agraït la implicació d'administracions, treballadors, tècnics,
voluntaris, mares i pares. Josep Pujols ha remarcat que l'esport s'ha de veure en positiu i que el fet
de premiar el fair play ensenya als joves que quan es practica esport sempre es guanya,
independentment dels resultats. Jaume Busquets ha explicat que l'esport és una eina de formació
de l'individu i que les administracions públiques han de facilitar que tothom qui vulgui pugui
practicar-lo. Narcís Boschdemont ha incidit en el fet que els Jocs creixen anualment fins a
involucrar totes les franges d'edat i el màxim nombre d'entitats.
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Els Jocs començaran el dijous 17 de maig a la tarda amb una jornada sobre educació i olimpisme,
a càrrec de les esportistes olímpiques Jèssica Vall i Marta Vilajosana. L'endemà al matí es farà una
trobada multiesportiva i també una trobada de gent gran al parc de les Ribes del Ter. Així mateix,
es donarà el tret de sortida a les finals territorials dels Jocs Esportius Escolars, que es disputaran a
diferents espais de Girona i Salt durant tot el cap de setmana. El divendres al vespre se celebrarà la
gala Valors en Acció a l'Auditori de Girona, on es farà un reconeixement als esportistes, equips,
tècnics i directius que més hagin destacat pel seu fair play i exemplaritat ètica. Els Jocs inclouran
una gran varietat d'esports com ara futbol, futbol adaptat, bàsquet, voleibol, natació, gimnàstica
artística, gimnàstica rítmica, judo, hip-hop, patinatge i handbol. També s'hi farà un raid d'aventura.

Els moments més multitudinaris dels Jocs molt probablement seran la gala Valors en Acció (950
persones), la trobada multiesportiva del parc de les Ribes del Ter (1.000) i la lliga territorial de
hip-hop (650). Pel que fa a les instal·lacions, s'utilitzaran equipaments tant de Girona (pavelló de
Fontajau, pavelló de Palau, Ribes del Ter...) com de Salt (pavelló municipal, camp de futbol Coma
Cros, pavelló de gimnàstica artística...).

Autor: Redacció
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Coneixem els detalls de la 5ª edició dels Jocs Emporion

Podcast: Play in new window | Download | Embed

ESPORTS “TOT ÉS UN JOC” – CARLES BALDELLOU

Aquest dimecres coneixerem tots els detalls de la 5ª edició Jocs Emporion conversant amb el diputat

Esports de la Diputació de Girona, Carles Salgas, el president al Consell Esportiu Gironès, Narcís

Boschdemont i Jandro Guil, coordinador de les jornades. A més repassarem els resultats dels equips

gironins a Ok Lliga i visitarem la consulta de Clínica Bofill per saber quines lesions podem patir als peus.

Us esperem a partir de 2/4 de 14h. A Fem Girona.

FeM Girona 92.7 fm. la teva ràdio de proximitat.

I ara escolta’ns en directe a www.femgirona.cat
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This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.  Read More
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 SIMON YATES VA GUANYAR LA QUINZENA ETAPA DEL GIRO, amb final als Dolmites, i amplia
el seu avantatge com a líder del Giro d’Itàlia. El ciclista britànic es va imposar en solitari en l’etapa
d’ahir i ja treu 2 minuts i 11 segons al segon classificat, Tom Dumoulin. Chris Froome, que va guanyar
dissabte al Zoncolan, va perdre més d’un minut i mig amb el portador de la Maglia Rosa.

Simon Yates és més líder del Giro 
EP

 DES DEL PASSAT DIJOUS S’HA DISPUTAT LA CINQUENA EDICIÓ DELS JOCS EMPORION A
GIRONA I SALT, uns jocs esportius que es disputen a nivell escolar a Catalunya i que commemoren
l’arribada de la torxa olímplica a Empúries fa 25 anys. Les jornades es van desenvolupar amb una
gran afluència de públic i participants.

Girona i Salt acullen els Jocs Emporion

JOSEP COLL LA BISBAL

■Kathinka Von Deichmann es va
proclamar ahir vencedora de la
tercera edició del Torneig Interna-
cional Femení Solgironès Ciutat
de La Bisbal davant Sara Sorribes
en un partit que es va decidir al
tercer set (-, -, -) i que es va
allargar fins a les dues hores i mit-
ja.

Va ser un partit molt disputat
per part de la tennista de Lienc-
hestein i la de Castelló, en el qual
cap de les dues va donar un punt
per perdut i això ho explica una
gran quantitat de punts llargs,
amb deixades i volees per part de
les dues jugadores.

El primer set es va decantar per
la jugadora de Liechtenstein, cap
de sèrie número  del torneig per
un -. En el segon set, Sara Sor-
ribes, cap de sèrie número u, va
canviar el seu joc i va començar a
jugar de forma més agressiva i
profunda. El canvi de tàctica va fer
efecte i es va endur el set per un
-. 

En el set desiciu, Sorribes va co-
mençar molt bé, amb un - a fa-
vor i -, però  després de come-
tre doble falta, Von Deichmann es
va emportar el joc després de di-
versos avantatges. 

Després la tennista de Liech-
tenstein va remuntar fins al -
per gairabé encarrilar el partit i
Sorribes, que es va veure perjudi-
cada pel seus serveis, no va poder
fer res més per guanyar el partit tot
i que va lluitar fins al final.

La setmana del torneig de la
Bisbal ha coincidit amb la setma-
na prèvia del Roland Garros i les
dues finalistes van haver de mar-
xar corrents cap a París per co-
mençar a preparar el Grand Slam
francès. Abans, però, van manifes-

tar haver estat molt a gust i con-
tentes amb l’organització del tor-
neig i, sobretot, amb el tracte.

En total,  tennistes han parti-
cipat en aquest torneig, comptant
les fases prèvies i el quadre final.
D’aquestes participants, una de-
sena estan entre les  primeres
del rànquing ATP, i això és una sa-
tisfació per a l’organització perquè
han pujat el nivell de les partici-
pants.

A més, en la final disputada ahir
les grades estaven plenes, amb
 persones, i des de l’organitza-
ció afirmen que durant la setma-
na de torneig han passat per les
pistes entre . i . especta-
dors.

Xavier Ponsetí, president del

Club de Tennis La Bisbal Centre
Esportiu va dir que «estem molt
contents i emocionats d’organit-
zar aquest torneig i la gent ha res-
post». 

Des de l’organització diuen que
«ja hem començat a fer reunions
per fer alguna cosa gran l’any que
ve» , declarava Ponsetí, que, apro-
fitant la presència del Secretari
General d’Esport de la Generali-
tat, Gerard Figueres, diu que ja
s’ha fet un primer contacte per ob-
tenir una subvenció de la Genera-
litat que, en principi, es firmaria el
pròxim mes de juny: «Figueres
ens ha donat garanties que volen
impulsar el tennis femení, com ho
fan amb el Godó amb el tennis
masculí», afirmava Ponsetí. 

Von Deichmann s’emporta l’ITF de
La Bisbal imposant-se a Sorribes
La de Liechtestein guanya un partit molt disputat en la final davant la castellonenca (6-3, 3-6, 6-3)

Von Deichmann va ser la guanyadora del torneig. SPORT & FUN

DdG CAMPRODON

■ El  vegades campió del món
de Trail –onze en aire lluire i dotze
en pista coberta–, Toni Bou (Mon-
tesa), es va imposar en la primera
prova del Mundial de Trail que es
va disputar ahir a Camprodon i és
així el primer líder del campionat
d’aquest any.

El pilot català, que en la jornada
de classificació de dissabte havia
estat onzè, va guanyar la prova
amb  punts de penalització, 
punts menys que el segon classi-
ciat, Jaume Busto (Gas Gas), qui
en la classicació de dissabte havia
fet primer. 

Bou va començar a agafar
avantatge respecte a Busto ja en la
primera volta, ja que el pilot de
Piera només va fer dos punts de
penalització per  del basc.

Jeroni Fajardo (Gas Gas) va
completar el podi amb  punts
de penalització, seguit de Jorge
Casals (Vértigo) amb  i Adam
Raga (TRSS) amb . Aquests tres
es van disputar l’últim esglaó del
podi fins al final.

La prova de Camprodon, que
com l’any passat va inaugrar el
Mundial de Trial, és l’única prova
que es disputa a l’Estat espanyol
aquest any. Ara el Campionat del
Món de Trial es transllada al Japó,
on s’hi disputarà la pròxima prova
d’aquí dues setmanes.

Toni Bou guanya
la primera prova
del Mundial de
Trial disputada a
Camprodon

@TRIALTEAMHRC

Toni Bou celebra la victòria.

ReaCCioNs
Estem molt
contents i

emocionats que en
una població amb
pocs habitants es
pugui fer una cosa tan
maca. Ens estem
consolidant com a
torneig»

XAVIER PONSETÍ
PRESIDENT CLUB TENNIS LA BISBAL

jamargant - 21/05/2018 09:27 - 81.35.21.89
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El Sant Pere avança a la Copa
futbolY

Després d’haver-se proclamat 
campió de lliga i d’haver assolit un 
ascens històric a Segona Nacional, 
el Sant Pere continua sumant pas-
ses. Una d’aquestes la va protago-
nitzar diumenge en el marc de la 
Copa Catalunya, amb una victò-
ria contra el Pallejà (2-0), precisa-
ment un equip de Segona.

Tot i que les groc-i-negres van 
arribar al partit amb les sensi-
bles baixes de Blanca Cros i Lau-
ra Rey, van assolir el triomf gràci-
es als gols de Paula, de penal, i de 
Sílvia. n

Redacció l SANt PERE PESCADoR

nn

PROPER RIVAL. Les empordaneses jugaran ara contra el Levante Las Planas HORA NOVA

El CFS Cadaqués va sumar una nova victòria en la Copa Fede-
ració després de superar diumenge el Penya Montgrí per un re-
sultat treballat de 5 a 3. Els costaners, que van jugar com a locals a 
Llançà –el pavelló de Cadaqués està en obres–, van comptar amb 
els gols d’Arturo (2), Lluís (2) i Jordi.  n

nn

El Cadaqués supera el Penya Montgrí

Y futbol SAlA
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Y hoquEi PAtiNS

El Red Tortuga es 
classifica pel play-off
nn El Red Tortuga Jonquerenc 
va aconseguir el bitllet pel play-
off d’ascens a Nacional Catala-
na després de batre el Taradell 
(1-4) i aprofitar-se de l’empat del 
Vic. D’altra banda, l’equip feme-
ní va empatar amb el Palau Ple-
gamans (1-1) i es jugarà l'ascens 
aquest dissabte a casa (13h) con-
tra el Roda. n

Y vòlEi

El Figueres destaca 
als Jocs Emporion
nn Els equips del CV Figueres 
van cloure la seva participació 
als Jocs Emporion amb nota. Qui 
més amunt va arribar va ser l’in-
fantil blanc, campió, tot i que 
també van destacar  l’aleví A (se-
gon), l’infantil blau (tercer) o el 
cadet (tercer). D’altra banda, el 
juvenil i cadet de tercera també 
van vèncer, culminant així una 
jornada rodona.  n

Y AtlEtiSmE

Grans resultats del 
Ventalló a Ascó
nn El CA Ventalló va participar 
amb 14 atletes en la jornada prè-
via del Campionat de Catalunya 
de Promoció que va tenir lloc a 
Ascó. Vuit d’aquests atletes –La-
ia Ballesta, Paula Reyes, Pablo 
Doornekamp, Marc Fernández, 
Adrià Framis, Sergi Ruiz i Josep 
Rispau– van passar a la final, que 
es farà a Castellar del Vallès. n

Y hoquEi PAtiNS

El Figueres fem-14, al campionat català
nn L’excel·lent temporada del conjunt fem-14 de l’Hoquei Figueres 
es culminarà aquesta setmana, de divendres a diumenge, amb la 
celebració del Campionat de Catalunya que es farà a Cerdanyo-
la del Vallès. Les figuerenques es disputaran el trofeu juntament 
amb el Palau Plegamans, el Cerdanyola, l’Igualada B, el Barberà, 
el Voltregà, el Mataró i el Reus. n

Valuós empat de 
l’Esplais a Granollers

El Sant Pere tanca 
el curs amb triomf

nn L’equip absolut masculí del 
Handbol Empordà Esplais va 
obtenir un meritori empat al 
feu inexpugnable de l’Escola 
Pia de Granollers (27-27), un 
equip que fins ara es mostra-
va intractable a casa. n

nn L’equip sènior femení del 
CV Sant Pere va abaixar dis-
sabte la persiana de la tem-
porada amb un triomf, el vui-
tè en aquesta fase d’ascens, 
després de superar l’Alpicat 
per un global de 3 a 2. n

hANDbolvòlEi YY

Y mARXA

Capmany impulsa la Marxa del Porró
nn Aquest dissabte, dia 26 de maig, el municipi de Capmany cele-
brarà la primera edició de la Marxa del Porró, una prova que s’ini-
ciarà a partir de les 19 h i que tindrà dues distàncies diferents: un 
recorregut de 10 km adreçat als més experimentats i un altre iti-
nerari més lleuger, de 5 km. La prova, organitzada per l’ADF Cap-
many amb la col·laboració de l’Ajuntament de Capmany, clourà 
amb una botifarrada. n

Y AtlEtiSmE

El Boussettaoui (CAF), cap a l’Estatal
nn L’atleta del Club Atletisme Figueres (CAF), Yassir El Boussetta-
oui, va assolir dissabte a l’Estadi Joan Serrahima de Barcelona la 
mínima per participar en la prova dels 400 m del pròxim Campio-
nat d’Espanya sots-18 que es farà a Gijón. Qui també es va classifi-
car, en aquest cas per participar en els Campionats de Catalunya 
sots-14, va ser Òscar Rodríguez, que va obtenir un dels 16 millors 
registres en la prèvia dels 80 m lliures.  n
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Y natació

Bones marques del Figueres a Lloret 
nn El CN Figueres va participar dissabte en la prova classificatòria 
per a la propera Final Catalana que va tenir lloc a Lloret de Mar. 
L’equip figuerenc –Fitch, Oliveres, Alvàrez, Almenara, Lleó, Al-
tisent, Romero, Rodeja, Pagès, Soler, Casellas i Ansón– va obtenir 
bons resultats i resta a l’espera del rànquing definitiu.  n

Y natació

El CN Port de la Selva 
destaca a Salt
nn Els nedadors del CN Port de la 
Selva van firmar una bona ac-
tuació durant els cinquens Jocs 
Emporion, on el nedador Agustí 
Planas es va penjar dos ors i Jú-
lia Ruiz va sumar una plata i un 
bronze. També van nedar Belen 
Valverde, Farah Ahmimad, Mar 
Bonsoms, Aina Fabrega i Mario-
na Fabrega. n

La Barretina Rural 
Fest, en marxa

El GEN ultima el 
Campionat N2

nn La qua r ta ed ició de la 
Barretina Rural Fest , cursa 
d’obstacles organitzada per 
la UE Siurana, va obrir les 
inscripcions divendres pas-
sat. L’activitat se celebrarà el 
proper 7 de juliol. n

nn El GEN Roses organitzarà 
aquest cap de setmana –26 i 
27 de maig– el campionat N2 
Catalunya, que es disputarà 
en les modalitats Techno (in-
iciació, sots-15, sots-17 i Plus, 
RSX i Race. n

cursavela YY

El CC Roses presentarà la nova seu al juny

El quart Camí de Carros, a punt

ciclisme

cursa

Y

Y

nn El Club Ciclista Roses presentarà la nova seu de l’entitat el dissab-
te 16 de juny, en un acte que es farà a la cafeteria Quetedit de Roses. 
L’esdeveniment també servirà per fer l’entrega del donatiu a l’Asso-
ciació Tramuntanets de Roses corresponent a l’import recollit pel 
vídeo promocional del Bike Marató del Cap de Creus. n

nn El Centre Excursionista de Peralada organitza aquest diumenge 
la quarta edició del Camí de Carros, una prova que enguany arri-
barà amb la possibilitat de dos recorreguts: un de 7 km per a cami-
nadors i corredors i un altre de 16 km destinat als més experimen-
tats. n 

Buxeda, del Savas, 
campiona catalana

Podi de Pérez (TT 
Tramuntana) a Alacant

Triomf de Blanch a 
l’Esparrecada

judo tennis taula

ciclisme

Y Y

Y

nn La judoka del Savas-AJAE, 
Martina Buxeda, es va proclamar 
campiona en la categoria femeni-
na  de -70 kg durant el Campionat 
de Catalunya de Kyus. Del club 
empordanès també van competir 
Víctor Téllez i Arnau Gironès. n

nn La palista del TT Tramuntana 
Clàudia Pérez va ser tercera en el 
Top Estatal celebrat aquest cap de 
setmana passat a Alacant. Qui va 
quedar ben a prop del calaix va 
ser la figuerenca Jana Riera, que 
va acabar quarta. n

nn El ciclista de Cabanes Gerard 
Blanch (Amunt CC) es va impo-
sar diumenge a la setena edició 
de l’Esparrecada de Sant Climent 
Sescebes. Al podi també hi va pu-
jar David Martí (Surià Bicis), que 
va ser tercer. n

Y aigües obertes

L’Open Water Tour 
s’inicia a l’Escala
nn El CN Swimfaster-Salt orga-
nitza a partir d’aquest cap de set-
mana una nova edició del seu 
circuit d’aigües obertes Open 
Water Tour. La primera parada 
d’aquest campionat tindrà lloc 
diumenge a l’Escala, amb una 
distància pels nedadors de 4 km, 
mentre que el 17 de juny l’OWT 
s’aturarà a Cadaqués (3 km) i el 5 
d’agost, a Llançà (1,7 km). n

jlopez
Rectangle



HORA NOVA 2.456  n    22 de maig de 2018 Esports 49

Ruiz es penja l’or a l’Universitari, i Joel, la plata
taekwondo. Campionat D’ESpanYa UniVERSitaRiY

El Campionat d’Espanya Uni-
versitari va cloure el cap de set-
mana passat amb bones notícies 
en clau alt-empordanesa. Un dels 
vencedors de la cita va ser el com-
petidor del gimnàs Tae-Sport de 
Vilafant, Ramon Ruiz, que es va 
penjar la medalla d’or en la cate-
goria de -74 kg després de batre a 
la final a Jon Andoni Cintado, de 
la Politècnica de València. D’altra 
banda, el bicampió mundial Joel 
González, també del Tae-Sport, 
va tornar cap a casa amb un me-
tall de plata. n

Redacció l múrcia  

nn

MEDALLES LOCALS. Ruiz i González van pujar al podi a Múrcia HORA NOVA

Y taekwondo

El Jan-Su suma 9 metalls a l'Open figuerenc
nn El club Jan-Su de Figueres va ser un dels grans protagonistes del 
passat IV Open Ciutat de Figueres, on va assolir un total de 9 me-
dalles: 3 ors (Alassana Diarra, Isabella Molina i Adam Daoudi), 4 
plates (Manel Mayar, Armani Catalano, Paula Fuentes i Maite Mo-
lina) i 2 bronzes (Felipe Molina i Edurne Crespo).  n

Y atLetiSme

Els atletes del CAF-Runners es reparteixen pel territori català
nn Els atletes del CAF-Runners continuen participant en les diferents proves que brinda el calendari ca-
talà. Sense anar més lluny, el passat cap de setmana la secció va tenir representants a tres esdeveniments 
diferents: la trail Camí de la Retirada de Molló; a la Batega al bac de Campelles i a la Cursa de la Fageda, de 
12 quilòmetres.   n

Y gimnàStica rítmica

El CGR Figueres, 
campió als Emporion
nn L’equip del CGR Figueres 
compost per Irene del Pozo, Mar 
Vela, Verònica Miranda i Mar-
ta Herrera va vèncer en els Jocs 
Emporium amb un exercici de 
4 cèrcols. Les gimnastes lluita-
ran pel podi a la final nacional 
d’aquesta setmana a Reus. n

Y patinatge artíStic

Bons resultats del 
CP Llers a Cassà
nn El CP Llers va participar el 6 de 
maig en les proves d’Iniciació D 
que es van fer a Cassà de la Sel-
va, on van aprovar totes les inte-
grants alt-empordaneses: Paula 
Tubert, Judit Padros, Neus Boix, 
Arlet Ariza i Julia Herrera. n

nn El Club de Pesca Esportiva 
Roses-La Perola va organit-
zar el dissabte anterior, dia 12 
de maig, la quarta prova de la 
Lliga de Surfcasting. L’activi-
tat, que es va fer a la platja de 
Griells de l’Estartit, va comp-
tar amb la participació de 24 
socis del club. El guanyador 
va ser el gironí Juanjo Hurta-
do, amb una captura de 1.278 
grams. Víctor Pino va ser se-
gon i Sergi Giménez, tercer. n

La Perola organitza 
la quarta prova

Y peSca eSportiva
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Webs del Grup Language

PORTADA BARÇA ESPANYOL GIRONA +FUTBOL FUTBOL.CAT BÀSQUET HOQUEI MOTOR

GIRONA - 22 maig 2018 2.00 h

ESPORT I VALORS

La festa de l’esport
 La cinquena edició de la cita esportiva, que es va allargar de dijous a diumenge a 
un èxit de participació

 Unes 5.600 persones van participar en algunes de les activitats organitzades dura

MÉS ESPORT
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L’ESPORTIU - GIRONA

Els Jocs Emporion van omplir de dijous a dissabte les instal·lacions esportives de Girona
Salt d’esport, joves i fraternitat entre els joves practicants.
Els jocs van començar dijous amb una conferència impartida per les esportistes olímpiqu
Jessica Vall i Marta Vilajosana a l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (Euses) de Sa
Va ser el primer dels molts actes que van conformar els jocs. Així, divendres al matí es va f
una trobada multiesportiva i també una trobada de gent gran al parc de les Ribes del Te
Així mateix, també es va donar el tret de sortida de les finals territorials dels Jocs Esporti
Escolars, que es van allargar durant tot el cap de setmana. Divendres al vespre es va fer 
Gala Valors en Acció a l’Auditori de Girona, on es van reconèixer els esportistes, equip
tècnics i directives que més han destacat pel seu joc net i exemplaritat ètica.
Els jocs van incloure una gran varietat d’esports, com ara futbol, futbol adaptat, bàsqu
voleibol, natació, gimnàstica artística, gimnàstica rítmica, judo, hip-hop, patinatge, handb
i un raid d’aventura. En conjunt, va ser un esdeveniment esportiu multidisciplinari de quat
dies, al qual hi van assistir unes 5.600 persones, una xifra que no ha parat de créixer des 
la creació dels jocs, ara fa cinc anys. I és que a la primera edició, que es va fer a l’A
Empordà, es van comptar 1.850 participants; a la segona, a la Selva, 2.600; a la tercera, 
Pla de l’Estany, 4.214, i a la quarta, al Baix Empordà, 5.200.
Els moments més multitudinaris dels jocs van ser la trobada multiesportiva i de gent gra
del parc de les Ribes del Ter (1.000), la Gala Valors en Acció (950 persones) i la lli
territorial de hip-hop (650). Pel que fa a les instal·lacions, es van utilitzar equipaments ta

http://imatges.elpunt.net/imatges/57/32/alta/780_0008_5732974_34be561d4137e9cbb4d245a024e55d88.jpg
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de Girona (pavelló de Fontajau, pavelló de Palau, Ribes del Ter, etc.) com de Salt (pavel
municipal, camp de futbol Coma Cros, pavelló de gimnàstica artística, entre d’altres).
Els jocs van ser impulsats per la Diputació de Girona i la Representació Territorial 
l’Esport de la Generalitat a Girona i organitzats pel Consell Esportiu del Gironès.

     

Arrels clàssiques

La tria del nom per als jocs, Emporion, no ha estat casual ja que es tracta de la
traducció grega d’Empúries, la primera colònia que els grecs van establir a la península
Ibèrica i indret d’on va partir la �ama olímpica dels Jocs del 1992.

1.000
Persones.
Són les que van participar en la trobada de diferents esports i de gent gran al parc
de les Ribes del Ter.

950
Persones.
Són les que van assistir a la Gala Valors en Acció, que es va fer divendres a l’Auditori
de Girona.

650
Persones.
Són les que van assistir a la lliga territorial de hip-hop a Fontajau.

Escriure un comentari
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Girona i Salt acullen els Jocs
Emporion
21.05.2018 | 06:30

des del passat dijous s'ha disputat la cinquena

edició dels jocs emporion a girona i salt, uns jocs

esportius que es disputen a nivell escolar a

Catalunya i que commemoren l'arribada de la torxa

olímplica a Empúries fa 25 anys. Les jornades es

van desenvolupar amb una gran afluència de públic

i participants.

Resultats futbol LaLliga Santander LaLliga 1|2|3 Tercera Divisió Travessa Bàsquet NBA Fórmula
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JOCS EMPORION 2018

 

Ahir diumenge, 20 de Maig, es va celebrar la cinquena edició del Jocs Emporion, a la piscina
d’Uesports de Salt, en la que els nedadors del Club Nàutic Port de la Selva, van fer un magní c
paper:

 

Agustí Planas, medalla d’ or en categoria Aleví a les proves de papallona i braça.

 

Júlia Ruiz, medalla de plata en braça i medalla de bronze en crol.

 

Belen Valverde, Farah Ahmimad, Mar Bonsoms, Aina Fabrega i Mariona Fabrega, van ser la resta
de representants del Club que van participar en aquesta competició, impulsada per la Diputació
de Girona i la Representació Territorial de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

 

Enhorabona a tots els participants per l’esforç i les tes aconseguides!!!

 

Nota premsa:   HORA NOVA (http://www.cnps.cat/wp-content/uploads/2018/05/CNPS-FINAL-
JOCS-EMPORION-HORA-NOVA.jpg)

 

 

 

 

AGENDA

(http://www.cnps.cat/activitats/calendari-

dactivitats-i-competicions/)

METEO

(http://www.cnps.cat/meteo/)

WEBCAMS

(http://www.cnps.cat/webcams/)

GALERIA MULTIMÈDIA

(http://www.cnps.cat/galeria-

multimedia/)

SUBSCRIU-TE A LA WEB!
(http://www.cnps.cat/ nals-dels-jocs-esportius-
escolar-de-catalunya/cnps- nal-jocs-emponion-

02/)

(http://www.cnps.cat/cnps- nal-jocs-emponion-
03/)
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