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TONI BOLDÚ

Duran cau en semis al Ciutat de Barcelona
❘ BARCELONA ❘ Marc Duran, del
DKV Borges, va caure en semifinals en elTorneig Internacional Ciutat de Barcelona, superat per l’alemany Dimitri Otcharov per 3-2. Els altres dos
jugadors del club que van com-

Les patinadores del Club Patí Borges, entitat que ha complert 30 anys.

petir en el torneig van caure en
primera ronda. Oriol Monzó va
perdre 3-0 davant del bielorús
Vladímir Samsonov i Chenkai,
també per 3-0, contra l’austríac Robert Gardos. Duran va
guanyar Kou Lei per 3-2.

El Patí Borges compleix 30
anys i estrena Grup Show
Exhibició al poliesportiu Francesc Macià amb quatre clubs
❘ LES BORGES BLANQUES ❘ El Club Patí Borges va celebrar ahir, amb
una exhibició al Poliesportiu
Francesc Macià, l’acte de celebració del seu 30 aniversari,
en el qual l’entitat de les Garrigues va presentar el seu nou
equipament, així com el seu
nou equip de Grup Shows, de
categoria Juvenil, amb el qual
el CP Borges recupera aquesta modalitat.
“Havíem tingut un equip
que es va desfer quan les nenes es van fer grans, però ara

recuperem el Grup Show, que
debutarà en competició el pròxim mes de gener en el Campionat Provincial”, explicava
ahir Ester Miquel, presidenta
del club.
El CP Borges compta amb
tres grups de patinadores, petites, mitjanes i grans, amb
prop de 50 esportistes entre
els 4 i els 18 anys i amb la voluntat “de continuar creixent”,
segons explicava Ester Miquel.
“Encara que hi ha hagut anys
en què hem tingut més nenes,

l’any passat en teníem poc més
de trenta i aquest any hem incrementat considerablement
el nombre de nenes. I per nosaltres, encantats de tenir-ne
més”, afegia.
En l’exhibició d’ahir, a més
del Club Patí Borges, també
van prendre part patinadores
d’uns altres tres clubs, Bellcaire,Torregrossa i Juneda. Igualment va participar en el festival el grup d’animació Fot-li,
de la Floresta, i el nou equip
de Grup Shows.
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Rosselló estrena el nou camp de futbol
❘ ROSSELLÓ ❘ La vicepresidenta del
Govern, Joana Ortega, va inaugurar ahir el nou camp de
futbol de Rosselló, que ha
comptat amb una inversió de
616.536,16 euros, un 17 per
cent menys del previst.

El camp està ubicat en una
zona d’equipaments esportius
al camí d’Almacelles, amb la
voluntat de facilitar l’accés i
l’aparcament per al CF Rosselló i l’Escola de Futbol Mig Segrià.
EFE

Triomfs dels Gasol amb Bulls i Grizzlies
El Club Bàsquet Balàfia presenta els seus equips i més de 75 jugadors
❘ LLEIDA ❘ El Club Bàsquet Balàfia va presentar ahir al pavelló Agnès Gregori els seus 4
equips i l’Escola, que engloben més de 75 jugadors, tant

en categoria masculina com en
femenina. Els equips són un
sènior, un cadet i un infantil
femenins, a més d’un cadet
masculí. Pel que fa a l’Esco-

la, la formen alumnes de l’escola Pinyana, a partir dels 4
anys. El club compleix la quarta temporada i es va federar
des de la segona.

❘ HOUSTON ❘ La figura de Marc Gasol va tornar a destacar en la
jornada de l’NBA al ser el líder dels Grizzlies de Memphis.
Marc aquesta vegada va formar la parella perfecta amb el
base Mike Conley i els Grizzli-

es van vèncer a domicili 99112 els Trail Blazers de Portland. El seu germà Pau no va
estar tan inspirat, però va ajudar que els Bulls remuntessin
i guanyessin també a domicili
102-109 els Celtics.

