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XARXA
HANDBOL 
Cita amb la base al GEiEG  
Fins avui, al Complex Esportiu GEiEG de Sant Narcís de Girona, 
es fa el Torneig d’Handbol Base del GEiEG, que compta, entre 
d’altres, amb la participació de la Selecció Territorial de Girona 
i les Seleccions Catalanes Cadet i Juvenil masculines. També 
s’hi han jugat partits de benjamins, alevins i infantil.

BÀSQUET 
Dues plates a l’estatal Mini  
Les Seleccions Catalanes Mini finalitzen en segona posició al Minibasket de 
San Fernando, Cadis, en caure a les dues finals davant Andalusia. El 
combinat femení d’Enric González va perdre a la final davant les 
amfitriones (76-84), mentre que la selecció masculina d’Àlex Terés, també 
va veure’s superada pel combinat andalús (66-102).

▄  TV Costa Brava / Les figures 
més importants del patinatge ca-
talà competeixen fins demà en el 
Campionat de Catalunya Júnior i 
Sènior en modalitat lliure indi-
vidual que es disputa, per segon any 
consecutiu, al Pavelló Municipal 
d’Esports de Santa Cristina d’Aro, al 
Baix Empordà. 
El desenllaç de les finals sèniors 
tant masculina com femenina es 
podrà seguir a través de La Xarxa 
de Comunicació Local per les tele-
visions locals i a la plataforma XA-
LA!. Avui, a partir de les 18:30h, la fi-
nal femenina i demà, des de les 
12:50h, la masculina. Entre els par-
ticipants, destaquen patinadors 
com la vigatana Mònica Gimeno i el 
doble campió d’Europa i vigent sub-
campió del món, el cardoní Pere 
Marsinyach. 

PATINATGE ARTÍSTIC    ►  CAMPIONAT DE CATALUNYA

VELA    ► COPA D’EUROPA

ESPORT 
LOCAL

CORFBOL 
CATALUNYA, AL 
MUNDIAL SUB-19 

La selecció 
catalana sub-19 
participa des 
d’ahir i fins 
diumenge al 
campionat del 
món. El combinat 
català competeix 
al grup d’Holanda, 
Alemanya i 
Malàisia. La 
competició es 
disputa a la 
localitat 
holandesa de 
Leeuwarde.  

RUGBI 
OPEN 
INTERNACIONAL 
A BADALONA 

Avui arrenca la 
competició de 
rugbi en cadira de 
rodes elèctrica a 
l’Institut 
Guttmann amb 
els Dracs CEA de 
Manresa, el 
Comkedem de 
Barcelona, l’ADB 
Barberà, 
l’Alcobendas,            
el Levante, el 
Dolphins 
d’Ancona italià i 
els alemanys  
dels Black 
Knights. 

PÀDEL  
LA FEDERACIÓ 
CATALANA 
FINANCIA 
INCLUSIÓ 

La FCP i el Club 
Esportiu de Pàdel 
Adaptat Catalunya 
2017 han arribat a 
un acord que es 
concreta en una 
aportació 
econòmica per part 
de l’ens cap al club 
per tal de 
fomentar el pàdel 
entre el col•lectiu 
amb discapacitat.

se en 80. El torneig inclou fins a 7 
categories: benjamí, aleví i infantil 
tant masculí com femení (en aleví 
dues de femení) en cadascun dels ni-
vells. 
El format i calendari d’aquest 2019 
no ha estat diferent de la resta d’oca-
sions. Són 4 dies de competició dels 6 
que dura el torneig. El primer dia re-
servat a l’arribada i instal•lació dels 
equips a l’hotel de concentració i el 
quart dia de descans (quan els grups 
es desplacen a Port Aventura). 
Dimecres, el darrer dia, van disputar-
se les fases finals de les respectives 
categories que van servir per definir el 
campionat. En categoria infantil fe-
mení el campió va ser el TGN Bàsquet 
i en masculí el Reus Ploms; en cate-

Ràdio Ciutat de Tarragona / Cele-
brada, amb èxit, una nova edició del 
Torneig Internacional de Bàsquet i 
Minibàsquet TGN a Cambrils. Engua-
ny, la competició organitzada pel 
TGN Bàsquet ha arribat a la 16a edi-
ció. Des de l’any 2004 Cambrils i el 
seu Pavelló Municipal d’Esports acull 
aquest torneig que s’ha convertit ja 
en un referent del bàsquet de for-
mació arreu del territori català i que 
permet veure jugadors i equips de 
qualsevol punt del planeta. 
Des del dia 12 d’abril i fins aquest pas-
sat dimecres 17, el municipi del Baix 
Camp va convertir-se en un dels epi-
centres esportius del territori. Cam-
brils ha rebut durant aquestes dates 
més d’un miler de persones relacio-
nades amb el campionat entre juga-
dors i jugadores, els staffs tècnics i 
familiars. 
Aquesta 16a edició ha comptat amb 
la participació de 79 equips, un nom-
bre important tenint en compte que 
en la primera edició (2004) van ju-
gar-hi 26 conjunts i el rècord de parti-
cipació (i, segurament, el límit) esta-
blert fa dues edicions (2017) va fixar-

BÀSQUET    ► TORNEIG INTERNACIONAL

Èxit de la 16a edició del Torneig 
de Cambrils del TGN Bàsquet

Els millors de Catalunya,  
a Santa Cristina d’Aro  

▄  Altafulla Ràdio / La Copa 
d’Europa compta amb 115 regatis-
tes, entre els que destaquen set 
campions estatals i tres del conti-
nent. Ahir van començar les regates 
que s’acabaran demà, amb la vista 
posada en el temps canviant. La ve-
la catalana és la que aporta més re-
gatistes a la competició per una 
qüestió de proximitat i pel gran 

nivell que hi ha al territori. També cal 
destacar l’estada a Altafulla del Re-
al Club Náutico Puerto de Santa Ma-
ría, el Club Bahía Vela de Cádiz i el 
Twins Club Bredene de Bèlgica. 
Quim Esteba (CN Tamariu), Xavi 
Roca (Club de Mar Sitges) i Oriol Cas-
tellà (CN Sitges) ja saben què és 
guanyar en aquesta competició i són 
els rivals a batre.

115 regatistes de Patí a Vela 
naveguen a Altafullagoria aleví femení els campions de les 

dues categories van ser el Parets i el 
Sedis, i en masculí el Toulouse Travel 
Team (l’únic campió no català). La 
categoria benjamina es va jugar sen-
se fer classificació en tractar-se dels 
més petits, als quals es vol fer gaudir 
del bàsquet sense la pressió de la 
competició. 
El torneig s’ha convertit en els darrers 
anys en un dels punts culminants de 
la temporada per l’entitat organit-
zadora, el TGN Bàsquet. Un club que 
s’ha convertit en referència del bàs-
quet de formació. De fet, el club ta-
rragoní ha convertit aquesta base en 
un dels principals emblemes del club, 
juntament amb el bàsquet femení. I 
aquest campionat serveix al mateix 
TGN Bàsquet i a altres clubs humils 
del territori per competir amb con-
junts de la resta de l’estat i del món, 
donar-se a conèixer i poder millorar el 
nivell dels més joves. 
Per tot, aquest torneig va molt més 
enllà dels resultats, és i ha estat una 
oportunitat, una experiència única i 
una festa de l’esport i del bàsquet de 
formació. 

TGN Bàsquet, 
Reus Ploms,  
CB Parets i 
Toulouse Travel 
Team van ser  
els guanyadors

El femení infantil del TGN Bàsquet celebrant el triomf al Torneig de Cambrils //RAFA MARRASÉ - TGN BÀSQUET


