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Handbol

A Quini, entrenador del Màlaga, ara li sobra plantilla

Selecció
gironina
juvenil

«M'agradaria que el GEiEG se
salvés sense guanyar a Màlaga»

SARRIÀ DE T E R . - El proper
dissabte, a les vuit del vespre
al pavelló esportiu de Sarrià,
es disputarà' la senhifinal del
campionat de Catalunya de
seleccions juvenils d'handbol, entre les seleccions gironina i tarragonina. Pel que fa
a l'equip gironí, els jugadors
convocats són els següents:
Mass.aneda (Garbí), Rovira,
Baulida, .Castellanos i Lozano
(Sarrià), Rigau (GEiEG), Castro i Aymerich (GEiEG), Hernàndez (Lloret), Scoot i Pons
(UE Figueres) i Ahiagat (Bordils).

SARRIÀ, FINALISTA
Pel que fa al Trofeu federació d'handbol juvenil, hem de
dir que el Sarrià va aguanyar
al partit de tornada al GEiEG
per 1 9 — 1 6 ; com que en ei
d'anada també van guanyar
els sarrianencs ( 2 0 — 1 2 )
aquest equip és el que passa
a la final que disputarà contra
el Grup Esportiu.

Minusvàlids

Boyero,
quatre
medalles als
campionats
d'Espanya
G I R O N A . - La nedadora del
MIFAS de Girona Àngels Boyero, va participar als recentscampionats d'Espanya de natació d'hivern per a minusvàlids i aconseguí les següents
medalles: plata als 5 0 metres
braça, als 2 5 metres papallona i als 1 0 0 metres estils; als
4 x 1 0 0 metres lliure aconseguí la medalla de bronze.

GIRONAiDe la nostra Redacció).- El GEiEGCasademont de la divisió d'honor d'handbol juga dissabte a dos quarts de vuit contra el Màlaga al pavelló
Ciudad dardin. La incorporació dels jugadors danesos
de categoria internacional a l'equip andalús li dóna un
tant per cent molt elevat de possibilitats de guanyar el
partit. Quini, entrenador del Màlaga, diu que a la lliga ja
ho han fet tot: «Aquestes dues incorporacions són de
cara ala Copa».
El cas és que la setmana passada Ramundssen i Jansen, els
dos danesos, ja van jugar contra
el Sant Dimas-Ademar de Lleó.
Van guanyar i els dos nous fitxatges van aconseguir tretze
gols. Per dissabte el Màlaga
tindrà quatre homes de més.
Joaquín Crespo, Quini, jareparador malagueny, ens manifestava: «Els vam agafar perquè
teníem moments molt dolents
per culpa de les lesions. Quan
vam perdre davant el Tres de
Mayo vam veure la necessitat de
fitxar algú ja que, si no, faríem
un mal paper a la Copa».
Quini va estar molt de temps
entrenant el Granollers de la divisió d'honor, i ens deia que «amb
el GEiEG juguen tres homes que
els conec molt bé com són Gómez i els germans Prat, arnb els
quals m'uneix
una
gran
amistat». De tota manera, no sabia pas gaire res del GEiEG, almenys no l'ha vist jugar en els
últims partits: «La darrera vegada que el vaig veure va ser quan
nosaltres vam venir a Girona i
prou. La resta m'ho han explicat
i m'han dit que ha millorat
moltíssim després de l'atur de la
lliga en els mesos de Nadal».
Quini no tem el GEiEG: «No, no
el t e m o , però el respecto
moltíssim, perquè poden donar
una bona sorpresa. Jo desitjaria
que salvessin la categoria, però
que no fos puntuant aquí a Màlaga perquè nosaltres intentarem

frenar-los al màxim». Ell confia
que guanyaran: «Sincerament
penso que podem guanyar i que
no hem pas de tenir massa
problemes per aconseguir-ho.
Ara bé, això s'ha de demostrar
dins del terreny de joc i això, evidentment, és ei que compta».
De cara al partit encara no sap
quins homes farà jugar: «Després de tenir les baixes d'alguns
homes, ara pràcticament tots
s'han recuperat i amb la incorporació dels dos danesos em sobra
gent i tot. No decidiré fins al mateix divendres». De cara a
aquest partit té els dubtes de Picon i d'Arguello, però la resta de
jugadors estan tots en plenitud
de facultats físiques.
Respecte a l'arbitratge d ' A m i gó i Arrabal, ens deia: «Són dos
homes que tenen fama de ser
anticasolans, però saben el que
fan dins d'una pista i tenen molta categoria».

El Màlaga de divisió d'honor d'handbol s'ha.reforçat amb dos iugadors danesos.

L'Agrupació Mútua del Comerç
i de la Indústria concedeix
honroses distincions a dos
socis de la nostra comarca

D'altra banda cal destacar que
avui a les cinc de la tarda als locals de la Federació Espanyola
d'handbol tindrà lloc una reunió
dels representants de clubs de la
divisió d'honor per tal de tractar
el tema de la reestructuració de
la categoria. El president de la
secció d'handbol Josep Maria
Casas s'hi desplaça i d'aquesta
reunió pot sortir la proposta
concreta que serà refrendada a
l'assemblea de clubs del mes vinent a Màlaga.

Hi ha nou-cents inscrits d'arreu del món

Vuit remers banyolins participaran a
les regates internacionals de Manheim
BANYOLES (De la nostra Redacció).—i Un total de Vuit remers
del CN Banyoles prendran part el
propercap de setmana en la 9 6 '
regata internacional de Manheim, prova que aplegarà 9 0 0
remers pertanyènfs a tretze nacions. Aquestes regates, en les
quals competiran 3 3 4 tripulacions, comptaran amb remers de
Bulgària, Txecoslovàquia, Dinarmarca, França, Àustria, URSS,
H o l a n d a , Iugoslàvia, M è x i c ,
Suïssa, RFA i Espanya, i pel que
fa a la selecció catalana, estarà
formada per remers del Rem
A m p o s t a , Marítim de Barcelona,
Nàutic de Tarragona i Vilada. Pel
que fa a la representació del CN
Banyoles, els remers integrants
de l'equip seran els següents:
Lluís Oliver, Juli Oliver, Manolo
Vera, Lluís Arteaga, Jesús Gonzàlez, Fernando Climent, Jesús
Samurio i Pere Palol.
El total de l'expedició espanyola estarà formada per una
quarentena de remers, que participaran en les diverses regates
que es disputaran durant aquest
cap de setmana vinent. Avui al
migdia sortirà l'expedició banyolina i es traslladaran en autocar a
la localitat alemaya de Manheim;
la tornada és prevista per al dilluns al migdia.

Novament el nostre conveí senyor Salvador Roca Carreras,
Soci d'Honor des de fa anys de l'Agrupació Mútua del Comerç i
de la Indústria, fou distingit amb la Menció Especial per la seva ingent aportació de socis durant l'exercici. A la fotografia el veiem
en el moment de rebre la felicitació del president de l'entitat durant l'Assemblea celebrada a Barcelona el passat 2 4 d'abril.
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Bona representació del CN Banyoles a una de les proves més importants del
món (Foto: Codolà)

El Zor, únic equip espanyol

Comença el «Giro»
BRESCIA (Itàlia).- Avui s'inicia
el «Giro» d'Itàlia amb una etapa
pròleg contra rellotge de vuit
quilòmetres. L'únic equip espanyol participant és el Zor, i amb
aquest, l'olotí Pere Muftoz que,
tal i com ens manifestava en
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l'edició de dimarts, intentaria
guanyar una etapa.
Una de les més propícies per a
ell és la vintena, l'etapa reina de
1 6 9 quilòmetres, amb cinc ports
de muntanya. El «Giro» d'Itàlia
s'acaba el dia cinc de juny.

Registrem també ambespecial satisfacció la concessió del títol
de Soci d'Honór al senyor Joan Morera Blanch, de Sant Joan les
Fonts, distinció que l'Agrupació concedeix als socis que se signifiquen per llur excel.lent i desinteressada tasca proselitista. La fotografia recull el moment en què rep el diploma acreditatiu.
Felicitem cordialment els senyors Roca Carreras i Morera
Blanch, ja que el seu fervor i entusiasme mutualista beneficia tothom.

