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POLÍTICA

Diversos regidors i excàrrecs signen
el manifest sobiranista del PSC
Entre ells, l’exalcalde reusenc, Lluís Miquel Pérez, l’actual portaveu del Grup Municipal, Andreu Martín, i diversos militants
S. Cases / ACN

«És una aportació de caràcter
programàtic. No es tracta de
trencar res, sinó de sumar».
Així va valorar ahir l’exalcalde
de Reus, Lluís Miquel Pérez, el
manifest que un centenar de socialistes –exconsellers, diputats i
destacats membres del partit i de
l’àmbit municipal– ha impulsat
demanant al primer secretari i
candidat del PSC a la Generalitat, Pere Navarro, que impliqui
el partit en el procés sobiranista.
Entre el centenar de signants,
hi ha una nombrosa representació de regidors, excàrrecs i
militants de la demarcació de
Tarragona, entre els quals destaca la presència reusenca. A més
de l’exalcalde de la ciutat, Lluís
Miquel Pérez, també signen el
document el portaveu del Grup
Municipal del PSC a l’Ajuntament de Reus, Andreu Martín,
i diversos regidors com Misericòrdia Dosaiguas, Sandra Guaita,
Jordi Lamas o German López, i
militants com l’escriptor Xavier

Amorós, Anton Aluja o l’exregidor Joan Anton Verge. El primer
secretari del PSC a Reus i membre de la comissió executiva del
PSC, Francesc Vallès, per la seva
banda, no ha signat el manifest,
com tampoc cap regidor socialista a l’Ajuntament de Tarragona.
Pel que fa a la resta de la demarcació, també signen el document l’exalcalde de Cambrils,
Robert Benaiges; l’expresident
del Consell Esportiu del Baix
Camp, Ernest Aymamí; l’exregidor a l’Ajuntament de Tarragona,
Carles Cepero, i altres destacats
militants de la demarcació.

unitat dels seus partits i forces
nacionals que es reclamen del
catalanisme».
El manifest també demana
que la voluntat de sobirania

Esquerra catalana potent
El document planteja que els
socialistes no poden permetre
que la «Catalunya-Estat» que se
gesta es construeixi només des
del «centre-dreta». En aquest
sentit, consideren necessària la
«presència activa d’una esquerra
catalana potent, perquè Catalunya només disposarà de la força
que li cal si pot comptar amb la

«esdevingui un projecte polític
seriós, realista, amb recorregut».
«Defensem un país des de la sobirania», afirma Pérez.
En el manifest, per la seva
banda, també es recorda el creixement del sentiment independentista que s’està vivint, «que
ha passat de ser un sentiment reactiu a ser una voluntat positiva,
conscient, plural i integradora;

El primer secretari del
PSC, Francesc Vallès, no
l’ha signat, ni cap regidor
socialista a Tarragona
Navarro confia que tots
els socialistes se sentin
identificats amb el
programa electoral

de ser una proposta minoritària
a ser un factor transversal, compartit per amplis sectors de la
població».
«És l’hora, doncs, de crear els
escenaris perquè el poble de Catalunya pugui exercir democràticament el seu dret a decidir. I
aquest pas ha de fer-se amb tota
la força disponible, des de la unitat, des d’una acció concertada i
ferma de tot el catalanisme en la
seva pluralitat», detalla el text.
El manifest, tot i parlar d’una
futura «Catalunya-Estat», no fa
un clam clarament independentista. De fet, parla més aviat de
sobirania plena per Catalunya
però amb inèrcies i competències compartides amb l’Estat espanyol i amb Europa.
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros,
els exconsellers Antoni Castells,
Joan Manuel del Pozo, Antoni
Siurana, Marina Geli i Ernest
Maragall, així com l’eurodiputada Maria Badia, la líder del partit
a Girona Pia Bosch, l’exalt càrrec d’Economia Martí Carnicer,

l’exalcaldessa de Roses Magda
Casamitjana o l’exprimer tinent
d’alcalde de Barcelona, Jordi William també l’han signat.
Aportació «valuosa»
El primer secretari i candidat del
PSC, Pere Navarro, per la seva
banda, veu el manifest com una
aportació «valuosa» al debat per
a la confecció del programa electoral. Tot i això, Navarro insisteix
en la idea de la tercera via federalista i afirma que vol un programa
«allunyat» de l’independentisme
i també de la recentralització de
l’estat espanyol. A Navarro no el
preocupa que hi pugui haver fugues al partit i confia que malgrat
la diversitat d’opinions tots els
socialistes se sentiran identificats amb la proposta definitiva
de programa electoral. «No hi
ha grans diferències. El manifest
respon al que ha defensat sempre
i col·lectivament el PSC», afirma,
assegurant que els seus plantejaments s’incorporaran «en el debat» del programa electoral.

SALUT
CEDIDA

La primera xerrada del Cicle Gran
omple la sala d’actes de l’antic hospital
Organitzada per la Fundació STS i la regidoria de Família i Gent Gran
Redacció

El primer Cicle Gran va omplir
dimarts la sala d’actes de l’antic
Hospital Sant Joan de Reus, amb
la tertúlia ‘Presumir d’edat als
80? Una conversa de futur’. L’esdeveniment va comptar amb la
presència de l’alcalde de Reus,
Carles Pellicer; la regidora de
Família i Gent Gran, Misericòrdia Bonfill, i el director general

d’STS Grup, Àngel M. Barberan.
Un cicle que continua el proper
dijous dia 18, a les sis de la tarda a l’antic hospital, amb una
conferència econòmica sobre
estalvi a llarg termini i planificació familiar, oberta tant a públic
sènior com a persones interessades en els temes a tractar.
La taula rodona de dimarts
va tractar temes com la jubi-

lació i les activitats que poden
dur a terme els jubilats, els prejudicis sobre l’edat i l’aportació
social de les persones «grans».
Moderada pel periodista radiofònic Enric Tricaz, la xerrada va
comptar amb les intervencions
de l’historiador Josep M. Sabaté,
la ceramista Neus Segrià, l’empresari Anton Borràs i el futbolista Pere-Valentí Mora.

La sala d’actes de l’antic hospital, plena.

FELICITACIONS

Gemy, brilla más tu hermoso
rostro que las velas de la riquísima tarta que nos haces
cada año. Feliz cumpleaños
de tu familia, Antonio e Izan
y Wally.

Els Premis Blocs
s’entregaran avui a
FiraReus amb diversos
finalistes reusencs
La Fira de Reus serà l’escenari
avui al vespre del lliurament
dels Premis Blocs Catalunya,
entre els que hi ha diversos
finalistes reusencs. L’acte, que
tindrà lloc a l’Auditori Antoni Gaudí i està organitzat per
l’associació STIC.CAT en col·
laboració amb l’Ajuntament
de Reus i FiraReus, començarà
a les vuit del vespre i acabarà
amb un aperitiu a peu dret.
Entre el jurat hi ha diversos
guanyadors de l’edició de l’any
passat, així com l’expresident
del Parlament, Ernest Benach,
el director general de Ticnova,
Joan Ballester o la presidenta de STIC.CAT, Trina Milan,
com també el regidor d’Innovació, Empresa i Ocupació,
Marc Arza i el cap de premsa
del president de la Generalitat,
Joan Maria Piqué.

El president de la
Cambra presideix
la Borsa de Comerç
Europea a Edimburg
El president de la Cambra de
Comerç i de la Llotja de Reus,
Isaac Sanromà, s’ha desplaçat
aquesta setmana a Edimburg
en qualitat de màxim responsable de la Borsa de Comerç
Europea per participar a la
gran trobada anual del sector
cerealístic que enguany es realitza a la capital escocesa. Una
trobada considerada la més
important del món atenent la
participació de més de 2.000
operadors provinents d’arreu
dels cinc continents. Precisament durant l’assemblea
prèvia a la Borsa, Sanromà,
que demanarà que Reus torni
a acollir la cita, tancarà la seva
presidència després de dos
anys en el càrrec sent substituït per l’actual vicepresident,
el francès Baduin Delforge, representant de la Borsa de París.

Envia el text i la foto de qui vulguis felicitar a publicitat@mestarragona.com

Moltes felicitats, papa!!! De
part de la teva dona i filles,
Anna i Inès que t´estimem
molt.

Los cumpleaños van y vienen.
Pero las personas que queremos permanecen en el
corazón para siempre. Feliz
cumpleaños, te quiero. Q.L.A.J.
6/10/12

Nerea fa 9 anys. Els teus pares
Jose Luis i Virtu, germaneta
Èrika, els teus avis, tiets i amiguets et volem felicitar, que
passis un dia molt feliç.
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FETS I GENT

La princesa Grace de
La UdG va a El Celler de Can Roca per
Mònaco inspira una nova començar «Gastronomia i enologia»
col·lecció de Montblanc
Els estudiants d’aquesta
MARC MARTÍ

assignatura del grau de
Turisme iniciaran el curs de
la mà de Joan i Josep Roca
GIRONA | DdG

La papereria Stein va acollir la presentació de la sèrie de Montblanc.

nyadora de la col·lecció Princesse
Grace de Monaco de Montblanc,
que ahir es van presentar a Girona en un acte celebrat a la papereria Stein. A banda de plomes i articles d’escriptura de luxe, aquesta romàntica col·lecció també inclou rellotges i joies realitzades
amb diamants.

GIRONA | DdG

«El més natural era agafar com
a principal element d’inspiració la
rosa Grace de Mònaco: la princesa era una ardent apassionada de
les flors - especialment de les roses -, i aquesta rosa és tan elegant,
única i exquisida com ella». Així ho
manifesta Dalia Greppi, disse-

Una trentena d’estudiants de
quart curs del grau de Turisme de
la Universitat de Girona faran avui
la primera sessió de l’assignatura
Gastronomia i enologia en un
marc immillorable: el restaurant El
Celler de Can Roca.
Aquesta matèria fa un repàs als
aspectes més significatius de la
gastronomia i l’enologia, des de la
creativitat i la innovació fins a l’organització de banquets, passant
per la gestió de reserves, els vins de
l’Empordà, i els maridatges.
En aquesta primera sessió intervindran Joan Roca, Josep Roca,
Manuel de la Rubia, David Vives,
i Quim Garriga. Per a les següents
sessions, que es duran a terme els
divendres fins a final de gener

LA CLAU

EL RECONEIXEMENT
Joan Roca, «honoris causa» per
la Universitat de Girona
La UdG va atorgar el 2010, a
proposta de la facultat de Turisme, el títol de doctor «honoris causa» a Joan Roca. Així, es va reconèixer un lideratge compartit que ha fet
del restaurant un referent mundial.

tant a les instal·lacions de la Facultat de Turisme a l’edifici Sant
Domènec com al mateix restaurant, es comptarà també amb la
col·laboració de Jordi Roca, Encarna Tirado, Carles Aymerich,
Èric Oliu i Amanecer Ramírez.
La primera promoció
Aquesta formació, de caràcter optatiu, forma part dels diversos itineraris cap a l’especialització que
la facultat ofereix als estudiants
d’últim curs del grau de Turisme

en el marc de l’Espai Europeu
d’Educació Superior, la primera
promoció dels quals es graduarà a
finals d’aquest curs acadèmic, i que
abraça, a més de la gastronomia,
l'hoteleria, les agències de viatges,
els operadors turístics, la informació turística, el turisme cultural,
la planificació i gestió turística,
els esports d'aventura, o el sector
dels esdeveniments i congressos.
El grau de Turisme a la Universitat de Girona, que compta amb
més de  estudiants distribuïts
en quatre cursos, completa la seva
formació amb pràctiques externes.
El Celler de Can Roca, considerat un dels millors restaurants del
món, s’autodefineix com un restaurant de cuina en llibertat, compromès amb l'avantguarda, sense
renunciar a la memòria de les diverses generacions d'avantpassats de la família dedicades a la restauració. Aquest compromís i la
vinculació de l’establiment amb l'academicisme l'ha portat a defensar el diàleg de pagesia i ciència.

GUIA GASTRONÒMICA
HORARI
Migdia: cada dia de 13 a 16 h
Vespre: dimecres, dijous, divendres i
dissabtes, de 20 a 23 h
OBERT Dimecres, dijous, divendres,
dissabtes i vigílies de festius a la nit.

2 TIPUS DE MENÚ DIARI:
9,80 € i 13 € (tot inclòs)

MENÚ DE NITS:
500 m. Aeroport Girona - 17181 AIGUAVIVA
972 47 30 63 - 972 47 35 56
www.cangeneral.com
restaurantcangeneral@gmail.com

15€ (IVA inclòs i beguda a part)

MENÚ CAP DE SETMANA:
18€ (IVA inclòs i beguda a part)

Restaurant
Can Serra

Façana i terrassa de l’establiment.

A L’EDIFICI DE L’HOTEL VILOBÍ —
—
—
—
—
–
–

Li oferim la nostra nova carta al restaurant Can Serra, on podran trobar
la nostra varietat de marisc viu, una acurada carta i un menú diari.
Obert de 13 h a 16 h i de 20 h a 23 h
Diumenge vespre i dilluns tancat

Ctra. Aeroport s/n
Tel. 972 473 483

17185 Vilobí d’Onyar (Girona)
webmaster@hotelvilobí.com

RESTAURANT

CAN
RAFA

Restaurant Can Rafa de Cadaqués
FITXA TÈCNICA
CAN RAFA
Passeig, 7. 17488 Cadaqués
(Girona).
쎰 972 15 94 01.
www.canrafa.com
info@restaurantcanrafa.com

GIRONA | DdG

El restaurant Can Rafa és, des
de fa temps, una referència dins

el toc especial de la seva saborosa i curosament elaborada cuina.
Alguns dels suggeriments de
la carta de l’establiment són:
anxoves de Cadaqués d’elaboració artesanal, gambes petites
de Roses, tallarines, calamars a
la romana, sopa de peix, arròs
Can Rafa amb cabra de mar, arròs negre, i paella de llagosta i llagosta de Cap de Creus (de pesca
pròpia). I pel que fa a les postres,
són d’elaboració casolana.

OBERT CADA DIA
MENÚ DIARI 10 € - MENÚ FESTIUS 13 €

CUINA MARINERA
Tel.     – Passeig núm.  –  Cadaqués – Cap de Creus

del món gastronòmic de Cadaqués i la comarca de l’Alt Empordà.
La seva gastronomia es basa
en la cultura mediterrània i ofereix plats de la cuina de mercat.
És des d’aquest entorn totalment mariner i aquesta filosofia
que es fa possible que el restaurant Can Rafa pugui oferir els millors plats amb tota la qualitat i
frescor que el Mediterrani els entrega en forma de fruits i plaers
per al seu paladar, sempre amb

Av. Sant Narcís, 106 - 17005 GIRONA
Tel. 972 236 874

SOPARS DE GRUPS

EL 9 NOU

35

ESPORTS

Maverick
Viñales renova
amb BQR fins
al 2014

El futbolista, veí de la vila termal, ha jugat al Barça, Màlaga i Betis, entre altres equips

Miguel Ángel Lozano jugarà al CF
Caldes després de nou anys a l’elit

Cardedeu
Caldes de Montbui

EL 9 NOU

En el partit de festa major, el
diumenge 14 d’octubre, el CF
Caldes presentarà un reforç
de luxe: Miguel Ángel Lozano, de 34 anys i veí del poble
des d’en fa 16, debutarà amb
l’equip local –que juga a
Tercera Catalana. Serà una
manera de seguir en contacte
amb el futbol després de tancar, aquest estiu passat, una
llarga carrera com a professional que l’ha portat a estar
una dècada a Primera Divisió
amb el Màlaga i el Betis. “És
una qüestió de família: s’han
sacrificat molts anys per mi i
ara ha arribat el moment de
pensar en els meus fills i la
meva dona. Ara estic al seu
servei”, explica Lozano,
El futbolista va començar
al Comerç Creu i al Sabadell
–ciutat on va néixer– i d’allà
va saltar al Barça, on va
jugar als equips C i B (en
aquest darrer va ser capità i va coincidir amb Xavi
Hernández, Gabri, Puyol,
Luis García, etc.) i va jugar
quatre partits amb el primer
equip, en aquell moment
entrenat per Louis Van Gaal
i Jose Mourinho. “En tinc
molt bon record”, diu del
tècnic portuguès. Veient que
comptava poc per a Van Gaal,
va acceptar una oferta del
Llevant, en aquell moment

GRISELDA ESCRIGAS

R.S.

Lozano, al centre, sosté la samarreta del CF Caldes acompanyat de diversos directius del club, aquest dijous a Caldes

a Segona A; d’allà va anar al
Màlaga (a Primera), on ha
estat vuit anys en dues etapes, entre les quals va jugar
al Betis. Després del periple
a Primera Divisió, Lozano va
jugar al Nàstic, la Ponferradina, el Badalona, el Castelló i
aquesta última temporada, al
Terrassa de Tercera Divisió.
“M’havien sortit ofertes a
l’estranger però hauria d’haver marxat sol i no estic preparat”, admet. Ara entrena el
Juvenil A del Caldes i l’any

vinent es traurà el títol nacional d’entrenador, que és la
professió que vol exercir.
“Jugar al Caldes és una
manera d’agrair la tasca que
s’està fent en aquest club,
que és encomiable. A banda,
no és una exigència molt
gran, i quan em coincideixi
partit o entrenament amb el
juvenil, prioritzaré el juvenil”, explica. Dels seus nous
companys de vestidor, Lozano diu que “són un grup molt
maco, molt humils. És un pla-

er jugar amb ells. El que vols
en aquesta vida és la felicitat
i això no té res a veure amb
la categoria on jugues: tant
se val si ets a Tercera Catalana o a Primera Divisió”,
comenta.
Miguel Ángel Lozano té un
fill de vuit anys que juga al
prebenjamí del club i sembla
que té els gens paterns. “Juga
bé i hi ha hagut un cert interès per part del Barça, però
encara no és el moment”, diu
el futbolista.

L’equip Blusens Avintia
Moto3 –gestionat per l’escuderia BQR, de Cardedeu– ha
renovat per dos anys el contracte amb el pilot Maverick
Viñales. Així, el jove empordanès continuarà defensant
els colors de l’escuderia
vallesana al mundial 2013 de
Moto3 i l’any següent farà
el salt a Moto2. D’aquesta
manera, Blusens Avintia s’assegura la continuïtat d’un
dels pilots més prometedors
del moment. Les dues parts
estan molt satisfetes per
l’acord.
“Estic molt content amb
la decisió que he pres. Cal
entendre que no és fàcil i
que l’atractiu de canviar de
categoria sempre hi és present. Però crec que hem pres
la decisió correcta. Sóc molt
jove, tinc moltes possibilitats d’assolir els objectius
marcats per a Moto3 i penso
que tinc temps de sobres
per anar a Moto2”, apunta el
pilot en un comunicat oficial,
i es mostra molt content de
seguir envoltat de gent de
confiança. “Continuaré amb
l’equip i la gent que m’ha vist
créixer, amb la qual em trobo
molt a gust i, sincerament,
crec que això és un luxe”,
considera el jove pilot de
Roses, que ocupa el tercer
lloc de la classificació general del mundial.

ANUNCI AJUNTAMENT VILALBA SASSERRA

Granollers homenatja les sincronistes
del CNG pel bronze al mundial júnior
EL 9 NOU

Les sincronistes del CN Granollers, Meritxell
Mas i Cecília Jiménez, bronze al mundial
júnior fa uns dies, van ser objecte d’una

recepció oficial aquest dimarts a l’ajuntament. Les van acompanyar les dues tècniques
responsables de l’equip estatal a la competició, totes dues del CN Granollers: Esther
Jaumà (ara, seleccionadora absoluta) i Sandra
Montes.

Divendres, 5 d’octubre de 2012

El Ple de l’Ajuntament de Vilalba Sasserra, en sessió extraordinària
celebrada el dia 25 de setembre de 2012, acordà l’aprovació inicial del
Reglament del servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable
de l’Ajuntament de Vilalba Sasserra, i en compliment del que disposen els
articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, se sotmet l’expedient
a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des del dia
següent de la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial
de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un
dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis de la
Corporació, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i formular
les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.
En el supòsit que no es presentin reclamacions o suggeriments contra
l’aprovació inicial de l’esmentada ordenança en el termini d’informació
pública i audiència dels interessats, s’entendrà aprovat definitivament
l’esmentat Acord.
El qual es fa públic per al coneixement general, en compliment del
que preceptuen els articles 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
Vilalba Sasserra, 28 de setembre de 2012
L’alcalde,
Joan Pons i Fiori

|
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EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 5 D’OCTUBRE DEL 2012

Tennis. El jugador olotí va perdre contra el japonès Kei Nishikori (5-7, 6-1 i
6-0), però suma 45 punts que el deixaran a les portes del Top-100 de l’ATP

BREUS

Robredo cau a Tòquio però
s’acosta als cent millors
Joan Martí
GIRONA

Jordi Garcia Pinto,
aquest estiu ■ EL 9

Jordi Garcia Pinto, a
Lió. Jordi Garcia Pinto
va acabar vint-i-setè
en la primera jornada
de l’Open de Lió, que
es disputa al Golf du
Gouverneur, a Monthieux. El gironí va entregar una targeta
amb 69 cops –va fer
un doble bogey (7
cops) al forat 15–, dos
sota el par del camp i a
quatre del líder en solitari; el noruec Morten
Madsen. ■ EL 9

Debut del Torroella a
Cornellà. El primer
equip dels Senglars
Club de Rugbi de Torroella de Montgrí debuta demà a la tarda al
camp del Rugbi Club
Cornellà, en la primera
jornada de la Primera
Catalana; la categoria
més alta de l’àmbit català de la qual els empordanesos van ser
setens el curs passat.
El GEiEG, campió de la
lliga la temporada passada, debuta a Primera Estatal la setmana
que ve al camp del Poblenou. ■ EL 9

El Banyoles, sisè al
campionat estatal.
L’equip de caiacpolo
del Club Natació Banyoles va acabar sisè
en el campionat estatal que es va disputar a
Madrid, després d’acabar la primera fase
amb un balanç d’una
victòria i una derrota,
una i dues en la segona i perdre amb el Pinatar el partit pel cinquè lloc (1-2). ■ EL 9

C O M P R O O R i P L ATA
136375-1056385A

FINS A 32 € GRAM

OroCat
Truqui gratis

900 282 292
www.orocat.com
20 botigues al seu servei

Tommy Robredo va acomiadar-se ahir del torneig
de Tòquio després de perdre el partit de la segona
eliminatòria contra el japonès Kei Nishikori. El jugador olotí va començar
amb bon peu, amb la victòria en el primer set (5-7),
però va enfonsar-se en el
segon (6-1) i no va guanyar
cap joc en l’últim (6-0). El
seu rival japonès no era un
pobret qualsevol. Nishikori és el vuitè favorit del torneig i el número 25 de
l’ATP. Robredo, en canvi,
encara no ha entrat entre
els cent primers del rànquing després de la seva
reaparició (és el 115è), tot
i que no ha deixat de picar
pedra i continua amb èxit
el seu camí per recuperar
l’estatus que havia tingut.
Malgrat la derrota
d’ahir, va sumar 45 punts
més que, en la propera actualització del rànquing,
facin el que facin els 15 jugadors que el precedeixen,
el deixaran ja a les portes
del Top-100. Quan va reprendre el camí, al mes de
juny, ocupava la posició
número 468. Ha recuperat la confiança i ha fet un
balanç excel·lent de 23
partits guanyats i 10 de
perduts des que va tornar
a engegar. El català havia
començat el 2012 en el lloc
51è, però inactiu per les lesions va caure en picat cap
a l’abisme. Sigui com vulgui, la setmana posterior a

Trayter va guanyar la
segona, a Quart ■ EL 9

Tercera prova de la
Copa Gironina. Hostalric serà escenari
aquest diumenge de la
tercera prova puntuable
per a la Copa Gironina
de BTT, després de les
que es van fer a Bescanó i Quart. Hi haurà un
recorregut de 35 km i
un de 26, a banda dels
de promoció. ■ EL 9

Marxes de BTT i cicloturisme. La vuiteRobredo torna un cop a Nishikori en el partit d’ahir ■ EFE

la seva reaparició, el juny
passat, les primeres victòries li van permetre instal·lar-se en el lloc 263è, la
posició a partir de la qual
ha anat cotitzant a l’alça.
Robredo va estar lesionat entre l’octubre del
2011 i el juny del 2012.
Primer va tenir molèsties
als isquiotibials i a l’adductor de la cama dreta que li
van impedir començar la
temporada com Déu mana jugant l’obert d’Austràlia. Al febrer el van operar
d’una lesió al tendó de la
cama esquerra. Les infiltracions no li servien de
res, fins que el diagnòstic
va ser, per fi, el correcte i
els metges van trobar l’origen de la lesió. Quan va
passar per la sala d’opera-

Patinatge artístic. El cassanenc pot ser
proclamat avui campió del món júnior

Kevin Bordas, primer
en el programa curt
del mundial
El 9
AUCKLAND

Kevin Bordas (CP Palafrugell) pot guanyar aquest
matí el títol de campió del
món júnior de patinatge
artístic, si és capaç de

mantenir el primer lloc
amb què va completar ahir
el programa curt de la
competició lliure, amb una
puntuació de 9,3 –cinc
punts de diferència respecte al segon classificat,
l’italià Alessandro Amade-

na edició de la Marxa
de BTT Territori Puigcerdà la Cerdanya es
durà a terme diumenge al matí amb recorreguts de 56 i 26 quilòmetres per les muntanyes de Vilalovent, Pla
de Forques, la Molina,
Alp, Fontanals i Puigcerdà. D’altra banda,
500 ciclistes faran la
Marxa Cicloturista de
l’Eix, de 154 km i entre
Cervera i Caldes de
Malavella. ■ EL 9

cions va començar a veure
la llum després d’un veritable viacrucis que va assumir amb abnegació, però també amb la incertesa
de plantejar-se si mai més
podria recuperar el nivell.
Amb l’avantatge de no
haver de defensar punts,
Robredo ha sabut triar bé
el seu calendari i va irrompre amb força en els tornejos challenge –per entendre’ns, una segona divisió–. En va guanyar dos de
seguits a Itàlia –Caltanisseta i Milà– encadenant
deu victòries, una injecció
de moral i de punts necessària per a un jugador que
va arribar a estar situat en
el Top-10 de l’ATP –5è durant el 2006– i que, amb
30 anys, afrontava un rep-

te que encara perdura. Va
cedir de bon començament a Braunschweig
(Alemanya) contra Federico Delbonis, però a Bastad (Suècia) va esgarrapar
un set prestigiós a David
Ferrer en els quarts. A
Hamburg va tornar a sucumbir en la primera eliminatòria contra Delbonis. Tot plegat li va permetre tenir plaça en l’obert
dels Estats Units, en el
qual va guanyar el primer
partit, contra Andreas
Seppi, i va cedir en el segon amb l’argentí Leonardo Mayer. Abans d’arribar
a la Xina, va perdre dues finals consecutives challenger. A Gènova, amb Albert
Montañés, i a Sevilla, contra Dani Gimeno. ■

si–. El cassanenc va fer
una actuació amb una energia espectacular i va
transmetre una imatge de
vitalitat, segons va explicar la seva entrenadora
Gemma Fructuoso. Bordas realitza avui el programa llarg, la puntuació del
qual valora el 75 per cent
del programa lliure. El cinquè lloc en prova de figures
obligatòries d’abans-d’ahir
li permetria guanyar medalla en la combinada. Perquè, dels quatre primers
classificats en escola, el
millor ahir va ser l’italià
Enrico Sansone, tercer dimecres i quart ahir. ■

Bàsquet. Les russes van guanyar per 66-49
amb un 33-21 a la segona meitat

Jornada suspesa per
falta de vent. La falta
de vent va impedir que
es disputés la jornada
del Campionat d’Europa de Làser Màster de
Vela, a Roses. El comitè de regates va prendre la decisió a les
15.30. ■ EL 9

L’Ekaterinburg torna
a vèncer l’Uni Girona
El 9
PLATJA D’ARO

En el que va ser l’últim partit abans de la disputa de la
lliga catalana contra el Cadí ICG Software, dissabte
a les 12.00 h del migdia a la
Seu d’Urgell, l’Uni Girona
va perdre contra l’Ekaterinburg rus per 66-49

–33-28 al descans–. La pivot Cierra Bravart, amb
13 punts, i Noemí Jordana, amb 12, van ser les màximes anotadores de les
gironines, que van reservar Jacinta Monroe, que té
un problema sense gravetat al genoll que es va fer
dimecres a l’entrenament. ■

