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Les comarques gironines ja tenen dos equips a la categoria

GLWPIS L'economia, tendó d'Aquil.les
de l'AVAP a la 2^ divisió de volei
• C o n t r o l atlètic. Dissabte
que i/e a la tarda tindrà lloc un
control atlètic a les pistes del
CIM l-igueres, el qual serà ded i c a : a la modalitat de llançaments. Els atletes que poden
participar han de ser de les
Ccitegories dè cadets, juvenils, júniors i sèniors, tant
masculins com femenins. El
llamçament de pes tindrà lloc
a les cinc de la tarda, el de
disc a dos quarts de sis i el de
jaValina, a les sis de la tarda.
•Partit internacional. La federació gironina d'atletisme
està fent els tràmits oportuns
per tal de poder disputar dos
partits internacionals amb
dos equips estrangers que hi
seran per les comarques durant la Setmana Santa. A Lloret de Mar hi haurà un equip
holandès, i a Figueres, un
d'alemany. Tot resta pendent
de si hi ha acord de dades.
•Borg, de nou. Encara que
només sigui en uns partits
d'exhibició que el tennista
suec Bjorn Borg està realitzant a Curitiba (Brasil), el f e t
és que els afeccionats al t e n nis poden gaudir dels triomfs
del suec. Si en el primer partit
d'exhibició va perdre, en el
segon va vèncer Kirmayr per
6-3 I 6 - 3 .
•Medalles d'hoquei. Els propers dies 2 4 i 25 d'aquest
mes tindrà lloc a Lloret de
Mar els tests nacionals de
medalles d'hoquei, pels quals
la representació gironina tindrà una bona participació. Els
teists començaran dissabte a
les deu i continuaran fins diumenge amb la participació de
deu províncies de l'Estat espanyol.
• M I F A S . L'associació Mifas,
conjuntament amb la federació catalana d'Esports per a
minusvàlids, ha organitzat a
Palafrugell la catorzena edició
dels campionats de Catalunya de tennis de taula per a
minusvàlids. Val a dir que.
s'espera una cinquantena de
participants i alguns d'ells
que vinguin d'arreu de l'Estat
espanyol.
• Squash. El proper divendres
tindrà lloc la celebració del VI
campionat absolut d'Espanya
de squash a les pistes del
Squash-Club Sant Cugat, i
organitzat per la federació espianyola i catalana d'Squash.
Per part de Girona, del Punt
Groc Squash, hi aniran en Peyo Solà, Toni Font, Nando
Vega, Pedró L. Martínez, Miquel Arpa, Salvador de Vilallonga.
•Revista esportiva. Coincidint amb les diades culturals
de l'institut Frederic Martí
Carreras de Palafrugell, s'ha
presentat una nova revista de
caire esportiu en llengua anglesa i francesa que porta per
títol «Sports Magazine» i «Le
Sport». Aquesta revista ha
sortit • mercès als esforços
dels seminaris de francès i
d'anglès.
•GEiEG-Teka, dissabte. El
partit d'handbol entre el
GEiEG-Germobel i el Teka
corresponent a la lliga de la
divisió d'honor es jugarà dissabte vinent a dos quarts de
vuit del vespre. El partit és vital per a les aspiracions dels
grupistes de mantenir la categoria.
Punt, El, 1984-03-22, p. 21.

GIRONA (De la nostra col.laboradora, Núria Sala).— El
voleibol gironí té dos equips a la segona divisió nacional
d'absoluts. El treball d'onze anys que s'ha realitzat
l'Agrupació de Vista Alegre i parròquia, AVAP, des que
portaren el voleibol a les nostres comarque son es mereixia menys.
Dins l'AVAP t o t són ara satisfaccions i sens dubte merescudes. A part de ser 1 er a la sector,
qué va ser triomfal gràcies a la
gran igualtat que va haver-hi i en
equips d'un gran nivell, és la tasca que han desenvolupat uns
mateixos protagonistes d'any en
any i uns esforços comuns de
dedicació plenament esportiva
que coneixia les seves possibilit a t s i finalment s'han vist recompensats.
Tots els membres de l'AVAP
són sortits de la mateixa entitat,
fins i t o t el darrer fitjatge Lozano, que venia de Palma de Mallorca, havia sortit del planter de
«la Pava», com diuen ells, i per
t a n t la seva conjunció s'havia de
notar. Segons ens manifestà Josep Díaz i en general l'equip sencer: «Tot i que vam començar la
sector des de baix, a causa dels
problemes de baixes i absències.

sobretot, I també al baix nivell físic de preparació, només vam
necessitar fer un encontre per
acabar-nos de trobar a nosaltres
mateixos i després aprofitar-ho
jugant al nostre ritme». Així el
joc deís gironins anà pujant fins a
girar els marcadors, si bé de manera sorprenent, per la dificultat
que preserítaven els equips contraris, «no per nosaltres, que estàvem segurs de la nostra capacitat i sabíem que podíem férho».
Així, tot i que Benasco, president de la federació catalana, assegurava que els tres primers
equips pujarien a segona amb la
nova reestructuració, l'AVAP és
l'únic que ja té segur l'ascens.
Per altra banda, això comporta
els problemes de l'economia:
«Els desplaçaments seran llargs i
estem buscant una casa patrocir
nadora perquè ens ajudi», però
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també «estem satisfets d'haverhi d'anar, sobretot perquè en el
nivell provincial ja ho havíem fet
tot. També el fet de tenir dos
equips gironins a segona —l'any
passat va pujar el Costa Brava, i
matenint la .categoria, malgrat
les dificultats a nivell d'equip
que van tenir—, és una al·licient
per als afeccionats i en general
per donar l'empenta definitiva a
aquest esport dins les nostres
comarques».
La setmana vinent els nous segona comencen la lliga catalana,
trofeu Generalitat, i no pas amb
massa bon peu. El rematador
Castafio, més conegut per «Vitory», que arrossegava una lesió
al turmell, en el darrer partit de la
fase sector contra el Gels de Mallorca es trencà els lligaments de
la cama que no estava lesionada
i és baixa segura de l'AVAP per
un mes i mig, pel cap baix. «Per
ara, però, estem tranquils i en la
mateixa fase passada vàrem
comprovar que no érem pas únicament sis jugadors titulars, sinó
que en qualsevol moment en podia sortir un altre a suplir-los». La
bona conjunció i experiència de

La prova tingué lloc a 1a festa major

Resultats del I Cros
popular del barri Devesa
Noies fins a 14 anys
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El Garbí de Palafrugell ha quedat cinquè en el seu primer aiiy de participant a la'
lliga provincial sènior d'handbol.

Derrotà la Bisbal per 31-25

El Garbí, cinquè a la
lliga sènior d'handbol
PALAFRUGELL (Del nostre corresponsal, P . O . — A m b la victòria de diumenge passat enfront
del La Bisbal per 3 Í a 2 5 el Club
Handbol Garbí, de Palafrugell, ya
cloure |a seva primera participació; al campionat de lliga
provincial sènior d'ençà de la seva creació, ara fa sis anys. La
classificació final obtinguda pels
palafrugellencs ha estat la quint à , amb un total de trenta-dos
punts i vuit positius, després
d'haver guanyat setze partits i
d'haver-ne perdut vuit.
T o t i que d'entrada l'equip de
Josep Mora únicament aspirava
a aconseguir una posició intermèdia, el bon rendiment dels
seus jugadors, que tenen una
mitjana d'edat inferior als vint
anys, el situà a la tercera posició
gràcies a la seva victòria a domicili sobre el GEIEG. A partir
d'aquí, però, les lesions van perseguir els garbinencs, i deixaren
el seu potencial molt minvat. Primerament Soler patí una fisura
en un os de la mà i, t o t seguit
van lesionar-se Massaneda i Madí II, els dos laterals, i mentre el
primer debutà en la darrera jornada de lliga, el segon ahores
d'ara encara continua amb els
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seus exercicis de recuperació. A
més, en diversos moments de la
temporada. Genis i Hidalgo van
haver de guardar repòs igualment a causa de cops rebuts als
entrenametns. De totes maneres, aquest campionat ha estat
un èxit per al Garbí, que, format
en més d'un cinquanta per cent
per jugadors que la darrera t e m porada assoliren la tercer aplaça
de juvenils, ha ofert un bon .
handbol als seus afeccios, que
gairebé cada diumenge es presentaven al pavelló municipal en
gran ombre.
Pel que fa a les dades estadístiques, els baix-empordanesos
transformaren 4 8 7 gols i van
encaixar-ne 4 8 0 . Els jugadors
emprats pel preparador local han
estat tretze: Anglada, Mufíoz,
Costa, Madí I, Soler, Genis, Hidalgo, Madí II, Massaneda, Piferrer, Poch, Vergés i Vilahur, dels
quals solament els cinc primers
disputaren els vint-i-quatre encontres.
Ja per acabar, només resta a
dir que a la copa Federació, el
Garbí s'enfrontarà als quarts de
final amb el guanyador del partit
La Bisbal-CREC de Sant Daniel.

l'AVAP va quedar palesada i
d'aquí el seu triomf reconegut i
meritori.

1 Juana Deulofeu
2 Paqul Garrido
3 Plàcida Sanchez
4 Josefina Deulofeu
5 Laura Gonzalez
6 Amàlia Mondelo
7 Marta Pagans
8 Araceli Ramírez
9 Sara Poch
10 Nurl Sureda
1 1 Ruth Rodríguez
12 Sílvia Codina
1 3 Rosa Gibert
14 Irene Poch
1 5 Susana Casadevall
16 Mireia Pujadas
1 7 Mànolita Martínez
1 8 Carmen Pagans
1 9 Ivonne Ardanaz
20 Glòria Andreu
21 Silvia Dovals
22 Andrea Dairhau
23 Eva Ardanaz
24 Laura Cordon
2 5 Katy Doval

8'12
8'41
8'49
lO'OB
lO'OS
10'16
10'23
10'59
1 1'03
11'03
11'14
ir49
12'02
12'06
12'07
12'10
12'36

Nois fins a 14 anys
. 2.000 tnts
1 Casimiro Sanchèz
2 Daniel Hornos,
3lvanHornos. > .
4 Àngel Cornellà
5 Jesús Salvador
6JordiRopero
7 Pedró Ciudad
8 Joan Mendoza ,.
9 Manuel Sahchéz
lOJoaquinDiaz
11 Miquel Esteva
12 Jesús Gonzalez
1 3 Rafael García
14 Jesús Ramiro
1 5 David Raroiro
16 Jordi Puig
17AlexSaez
1 8 Pere Gibert
19 Narcís Púigdemont
20 José Luis Chamorro
21 Enric Triola
22 Jordi Garcia
23 Fermin Pla
24 Jaume Faixeda
25 Xavier Miró
26 Fco. Manuel Paz
27 Alberto Gonzalez
28 David Balastegui
29 Jordi Cabrera
30 Juan Pujadas
31 Xavier Puntí

6'59
7'12
7'28
7'33
7'36
8'04
8'05
8'12
S'l 6
8'19
8'23
8'24
8'25
8'28
8'33
8'34
8'38

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Francisco Romero
Ramon Altebes
Xavier Pericot
Juan Poveda
Martin Sanchez
Martin Pagès
Luis del Moral
Pere Pujol ^ ,
Joan Isern
Xavier Ros
Victor Palou
Enric Pericot
Marc López Xavier López
Miquel Belloch
Martin Ardanaz
David Serra
Sergio Grau
Joaquin Pagans
Francisco Parnau
Faust Pagès
Carles Subils
Julio Romero
Albert Doval
Jaime Mora
Ignasi Casadevall
David Macià
Manel Creus

Dones - 4.000 mts
1 Elena Jordà
19'28
2 Josefina Ros
19'31
3 Glòria Mozo
19'33
4GemmaVinvals
19'43
5 Fina Sucarrats
2 0 ' 14
6 M = Teresa Burbail
20'31
7 Joana Codina
20'41
8 Dolors Finestres
20'58
9 Estrella Bernades
21'23
1 0 M ° del Valle Fernandez
24
1 1 Dolors Tarit
25'01

Homes- 10.000 mts
1 José Antonio Martín 34'21
2 Antonio Menacho
39'27
3 Francisco Gil
41'15
4 Alvaro Molina
42'08
5 Xavier Baldellon
43'07
6 Albert Monteis
43'48
7 José Manuel Ribas
44' 1 2
8 Albert Sala
45'23
9JuanRaya
.47'21
I 0 Emili Busquets
47'39
I I Josep Ribas
48'02
12 Rafael Garcia
49'51
13 Juan Romero
51'00
1 4 Pedró Guerrero
52'46
1 5 Rufino Giménez
52'46
16 José Gelis .
53'32
1 7 Salvador Ros
54'55
18 Emili Puig
IhIO'

