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Divendres i dissabte, 5 i 6
d'abril de 1985 .
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GLOPS

oscar Aja va ser el millor del centre del camp del Banyoles, (foto: Xevi Ruiz).

• Un àrbitre va haver de fugir
amb helicòpter. L'àrbitre del
partit entre el Saint Gall i el
Neuchatel Xamax, de la primera divisió d e - futbol de
Suïssa, va haver de ser rescatat per un helicòpter quan els
aficionats locals intentaren
agredir-lo. L'àrbitre va provocar la còlera dels aficionats
locals quan no va assenyalar
un clar penal a favor del Saint
Gall i a més a més va expulsar
un dels seus jugadors. El partit va finalitzar amb el resultat
de 1 a 2 favorable al Neuchatel.

Van ser molt poques les oportunitats del Gavà, un equip incapaç de reaccionar. (Foto: Xevi Ruiz).

El Gavà va ser un rival molt fluix al partit de tercera

• Bàsquet en cadira de rodes
al pavelló de la Devesa.
L'equip de bàsquet en cadira
de rodes del Mifas jugarà avui
dissabte, a les cinc de la tarda, al pavelló de la Devesa,
un partit contra l'equip Auxilia d'Orense i diumenge, a les
deu del matí, contra l ' A m f i p '
dè Vigo. Als partits d'anada
el Mifas s'imposà a Orense
per 5 0 a 1 0 i a Vigo per 7 5 a
9.

El Banyoles només va patir perquè
la pilota no acabava d'entrar (2-0)
BANYOLES (Del nostre corresponsal, Jordi Terradas).—
El Banyoles va asségurar-se el triomf davant el Gavà
(2-0) en el partit de tercera divisió que li quedava ajornat. No va tenir gaire feina per imposar-se als del Gavà i
si no hagués desaprofitat les ocasions que va tenir, segur que s'hauria apuntat més de dos gols al marcador a
la fi dels noranta minuts de joc.
Els banyolins eren conscients,
que havien de marcar un gol ben
aviat, però aquest no arribava. Ei
Gavà es limitava únicament a
defensar-se, i malgrat que havia
fet un plantejament inicial de
4 - 4 - 2 , t o t sovint es transformava en un 4 - 5 - 1 per evitar les incursions dels davanters Manolo i
Corominas, de l'equip local. Va
ser en els minuts 1 5 i 2 0 de joc
quan el Banyoles va tenir dues

grans oportunitats a les botes de
Manolo, però aquestes no van
fructificar.
El mig del camp el dorfíinava el
conjunt del Banyoles, amb un
gran control de |a situació, que
duia Aja. Però això no era suficient perquè no es concretava a
l'hora de la veritat. Va ser a dos
minuts de la fi de la primera part
quan Aja i Manolo van fer una
paret. El primer es va plantar t o t

sol davant de Blay, i va marcar el
primer gol. Donava tranquil.litat
als banyolins i va obligar els del
Gavà a obrir més les seves línies
a la segona part. Fruit d'això, va
canviar el signe del partit. Es
veia una mica més de f u t b o l . El
Banyoles continuava arribant
amb molta més perillositat a
l'àrea contrària però també es
continuaven perdent les pilotes.
Els «ais» del públic no es podien
comptar com a gols, però s'en-
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sumava. Havia d'arribar ben
aviat.
Corominas, al minut setanta,
va ser l'encarregat que el segon
gol del Banyoles pugés al marcador i així es pogués jugar amb
molta més tranquil.litat perquè el
Gavà amb prou feina si creava
perill. Únicament un x u t de Carles, que va aturar perfectament
Silva, podia haver desequilibrat
la balança, però ni això no fou
possible.

•Josep Liuis Martínez, número u de Catalunya. L'aixecador gironí de la Penya Doble Set Josep Lluís Martínez
va aconseguir el primer lloc al
trofeu Joan Martínez d'halterofília, que és com una mena
de campionat de Catalunya
oficiós. Martínez, de la categoria de 52 kg., va igualar
tres rècords amb els seus 8 0
kg. d'arrencada i els 1 0 0 kg.
als dos temps. D'altra banda.
Narcís Sunyer va fer caure un
rècord de Catalunya en aixecar 1 2 2 ' 5 k g . en arrencada.
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Banyoles: Silva, Juanma, Coll, Juncà, Llinàs, Aja, Corominas, Rincón, Vila,
Manolo, Pagès (Russet, 68').
Gavà: Blay, Miralles (Loio, 80'), Valero, Borrella, Santi, Moreno, Sergio, Enrique (Jordi, 25'), Mont, Carlos, i Paz.
Gols: 1-0, Aja (43'); 2-0, Corominas (70').
Àrbitres: Lifian Serra, bé en línies generals. Cap targeta.
Nota: Força gent, mitja entrada a l'estadi municipal de Banyoles.

•Triangular juvenil d'handbol
a Sant Narcís. Avui a la tarda
ai pavelló de Sant Narcís del
GEiEG se celebra un triangular amistós de juvenils entre
els equips del GEIEG, Sant
Cugat —quart de Barcelona—
i Terrassa —tercer de
Barcelona—. Comencen a
dos quarts de set de la tarda
amb el GEiEG -Sant Cugat; a
tres quarts de vit. Sant Cugat
- Terrassa; i a les nou, GEiEG
- Terrassa.

Al final, empat a un gol i enfrontaments als vestidors

El Girona perdé un punt a la
«guerra» de Reus, segons Waldo
REUS (Servei especial per a
o e r XXaa vviieerr
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Abelló).— El Girona només va
poder treure un positiu de Reus
en un partit que el «mister» gironí Waldo Ramos va qualificar de:
«Mal partit, el Reus ha buscat les
cames dels nostres jugadors. No
es pot practicar un ^ t b o l destraler». A part de l'empat hi va haver uns petits enfrontaments entre Waldo Ramos i un jugador del
Reus a la fi del partit als vestidors. De tota manera, el resultat
cal considerar-lo just.
Als primers minuts del partit
qui dominava era el Reus. Fins
que al minut 2 5 de joc no es va
lesionar Juncosa t o t li anava sobre rodes a l'equip de casa. Havia tingut ja dues oportunitats
dè marcar en els minuts 11 i 18
per obre d'Angel, bo i aprofitant
una mala cessió de la defensa
del Girona a Martín, i de Ramis,
que va enviar una pilota a la capelleta i una gran estirada de
Martín ho va evitar.
Quan Guerrero entrà ai lloc de
Juncosa el Girona es va fer amo i
senyor del centre del camp. Dominava sense gaires problemes i
ja va començar a crear autèntiques ocasions de perill.,Als 2 7
minust Pujolras va tenir una bona oportunitat que salvà Campos en llançar-se als seus peus.
De tota manera el gol de Rafa va
ser de barret. Era el minut 3 2
quan un rebuig de la defensa va
anar rebotit a Rafa fora l'area.
Va veure el porter molt avançat i
va llançar la pilota en paràbola i
es va escolar dins les xarxes. El
Girona, que va tenir alguna altra
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vestidors
oportunitat va anar als vestidors
amb el resultat de 00 -- 11..
A la represa hi va haver joc dur
i violència. El col·legiat no va saber tallar-la a temps i, sense que
es veiés un bon futbol, ningú no
dominava clarament la situació.
El Girona tenia els davanters
força desassistits i el Reus amb
prou feina podia arribar amb claredat a l'àrea de Martín. Pràcticlament a l'única jugada en què
van acostar-se amb perill va
aconseguir el gol de l'empat. Va
ser un rebuig dolent de la defensa del Girona i LoIo, que va veure
Àngel desmarcat, li donà la pilota de cap, i aquest va driblar el
porter Martín i va feV el gol de
l'empat. Abans Bou havia tingut
una oportunitat de marcar. El
futbol no havia existit. I a la fi de
l'encontre Waldo Ramos es quei-

xava que un jugador del Reus li
havia llançat una amcolia
ampolia al clatell: «si l'enganxo el patejo, això
segur. Nosaltre hem vingut a jugar futbol i és intolerable això
que ha fet el Reus. Era la
guerra». En canvi Linares, entrenador del Reus, explicava: «El
Girona s'hauria de fer mirar l'entrenador que tenen, perquè no
es pot fer de cap manera humiliar el contrari I dir-li a un equip
que ja és a preferent. No sé si ho
ha dit ell o un d'aquests jugadors
joves que tenen que fa quatre
dies que es calcen les botes».
Per la seva banda, Waldo Ramos
acabava dierit: «El resultat és el
de menys, el que pasa és que el
Reus, un equip que pràcticament
ja és a baix, hauria de jugar a futbol i no dedicar-se a repartir tanta llenya».
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Resultats dels ajornats
GIRONA.— Ahir es van disputar
cinc partits dels ajornats de la lliga de tercera divisió. A m b
aquests cinc ja estan t o t s els
equips al dia i no els quedarà cap
més encontre pendent. Els resultats van ser aquests:
Terrassa - Sa nt And reu
0-0
Granollers-Mollerussa
0-0

Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

Rafa, autor del gol del Girona.
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TARDA ALES

Reus: Campos, Rodri, Ramis, Aniceto, Oribe, Juncosa (Guerrero, 32'), Lolo,
Mor, Balafià, Pellicer i Àngel.
Girona: Martín, Bou, Fita, Juanjo, Valero, Duran, Pujolras, Rafa, Ifiaki, Carretero i Omedes.
Gols: 0 - 1 , Rafa (32'); 1 - 1, Àngel (78').
Àrbitre: Garrigó Carrera, malament. Va ensenyar targetes grogues a Aniceto,
i Pellicer del Reus, i a Duran, Rafa i Carretero del Girona.

Reus-Girona
1—1
Banyoles - Gavà
2— 0
Igualada - Manresa
1—2
A m b aquests resultats el Sant
-Andreu es distancia quatre
punts del Lloret al cap de la classificació i el Terrassa empaità
l'Igualada a la lluita pel tercer
lloc.

• Pere Mufíoz guanyà la quarta etapa de la Volta al País
Basc. El ciclista olotí del Fagor, Pere Mufíoz, va aprofitar
l'arribada en pujada a Amurrio, a la volta al l^aís Basc, i es
va adjudicar la quarta I penúltima etapa, de 1 9 7 quilòmetres de recorregut.
De moment, Josep Lluís Laguia conserva encara el mallot de líder.
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I.G. BIIRCHIIIIA
COMBINAT PROVINCIAL
DE 3^ DIVISIÓ
ORGANITZEN: Bs Clubs

BANYOLES, GIRONA, LLORET i OLOT
NOTA: Hi queden anul·lats tots els PASSIS,
CARNETS DE SOCI i ABONAMENTS
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VENDA ANTICIPADA D'ENTRADES: Al mateix
dia del partit, en el local social del ESTADI de
11 a 1 del mati. Les taquilles s'obriran a partir
de les 2'30 de la tarda.

CAIXA D'ESTAIVIS
PROVINCIAL

DE GIRONA

