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ESPORTS

L'Olot femení de
voleibol continua
imbatut a la
primera di^sió
PUNT DIARI

• Girona.— L'Olot de voleibol va
guanyar per 3-1 l'Hispano-Francès
i continua imbatut a la primera divisió catalana femenina, després de
tres jornades. L'equip olotí va perdre el primer parcial per un contundent 5-15, però les garrotxines
van saber remuntar el partit i es van
acabar imposant amb els parcials
de 15-11, 15-4 i 15-10. L'alineació
del conjunt femení de l'Olot va estar formada per T. Bagurés, L. Bagurés, Martínez, Esteban, PlaneUas, Damé, Ribalta, Fageda, Vila i
H. Martínez.
Les Planes va guanyar a la pista
del Reus Ploms per 1-3 i va aconseguir el seu primer triomf en
aquesta categoria. L'equip de la
Garrotxa va vèncer en el primer set
per 12-15, en el segon va perdre per
15-11 i en als altres dos es va imposar per 11-15 i 11-15. L'equíp de
les Planes va estar format per Sala,
Oliva, Masó, Boada, Serra i Llach.
En el grup B de la primera catalana femenina, l'Escala es va imposar al Pla d'En Boet per un clar 3^0.
Les empordaneses no van tenir
problemes per guanyar els dos primers parcials per 15-7 i 15-5, però
al tercer set van baixar de ritme i
van estar a punt de perdre'l, encara, que van acabar imposant-se per
Un ajustat 16-14. L'AVAP no va tenir la mateixa sort, ja que va tomar
a perdre, aquest cop contra el Sarrià, per 0-3. L'equip barceloní va
dominar totalment el partit i es va
imposar amb els parcials de 6-L5,
5-15 i 6-15.
En la segona divisió catalana
masculina, l'AVAP va vèncer el Figueres pel resultat de 3-1. Els jugadors de Vista Alegre es van imposar al conjunt figuerenc pels parcials de 15-6,11-15,15-11 i 15-4. En
aquest mateix grup, es va ajornar el
•• partit entre La Salle de Girona i ei
Bàdminton Olot a causa del mal
temps.

Méndez és líder tot sol
del torneig d'escacs de
Lloret
• Lloret de Mar.— Francesc Méndez domina tot sol el torneig Penya
Barcelonista de Lloret de Mar d'escacs després d'haver-se'n disputat
la cinquena ronda. Méndez es va
imposar a Castellanos i ara ja té 4.5
punts. En la classificació general el
segueixen, amb 4 punts, Navarro,
Fonts i el mateix Castellanos, mentre que Garriga, Ruiz, Romero, Ridameya i Ortega tenen 3.5 punts.
Els principals enfrontaments de
la sisena ronda seran NavarroMéndez, Fonts-Castellanos, Garriga-Ruiz i Romero-Ridameya. Els
resultats del grup A de la cinquena
ronda van ser: Méndez-Çastellanos, 1-0; Navarro-Ortega, 1-0; Ridameya-Garriga, 0,5-0,5; FluviàFonts, 0-1; Romero-Urresti, 1-0;
Ferrer-Solé, 0,5-0,5; Ruiz-Creus,
1-0; Carrasco-Mont, 0,5-0,5; SuitaTorras,
1-0;
Alsina-Barceló,
0,5-0,5; Barrera-Nicolau, 1-0;
Beau-Carranza, 0-1; Canto-Madrià, 0.5-0.5; Serrano-Roura, 1-0;
Sànchez-Martín, 0-1; Ollè-Valls,
0-1; Xapellí-Femàndez, 0-1; BagoPrat, 1-0; Alonso-Castells, 1-0;
Masnou-Pacheco, 1-0. /P.D.

Dues patinadores del
Lloret participaran al
campionat estatal
• Girona.- Les patinadores Eva
Gallego i Victòria Amiges, del CP
Lloret, participaran al campionat
estatal de segona divisió B. Aquest
campionat se celebrarà els dies del
24 al 26 a la ciutat navarresa de Tudela./P.D.
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FUTBOL

Chiri diu que ell només es
considera un obrer del futbol
Assegura que ara ja se sent integrat a Palamós
MARTI SANSABRIA
als 19 anys al Ràcing, d'on no es va moure fins fa dos
• Palamós.— Chiri diu que ell només és un obrer del anys, per anar al Logroflés, ha anat augmentat notafutbol. El jugador del Palamós, que és un dels homes blement de rendiment a mesura que ha avançat la temde Waldo Ramos més estimats per l'afició, assegura porada, fins a convertir-se en el que en bàsquet seria
que ja se sent integrat a la població empordanesa. El el base de l'equip, ja que són innombrables les assiscentrecampista, que té 30 anys i va debutar a primera tències que dóna als seus companys durant el partit.
Elfitxatgede Chiri pel Palamós içwVi·w·war·ftM·-^·nk^.i·^n k> '•^«•unasi» - í · ^ ' ·
va ser sorprenent fins i tot per al
mateix jugador: «Jo estava a Logronyo quan, un partit abans de finalitzar la lliga, el gerent del Logronès em va dir que quedava lliure.
La setmana següent, però, em va
cridar el mateix president i em va
fer una oferta que havia de contestar amb un marge de poques hores.
Després de parlar amb la meva família, vaig decidir fitxar pel Palamós. Un dels motius pels quals vaig
prendre aquesta opció és que volia
realitzar unes vacances el màxim de
tranquil·les possible i, sifirmavallavors, ja no havia de pensar més en
el meu futur immediat».
Les referències que Chiri tenia
del Palamós li venien donades per
Àngel, que també ha fitxat pel Palamós aquesta temporada procedent del Logroüés: «Jo sabia que
era un equip que pujava i que feia
les coses seriosament, i que l'afició
i la directiva estaven units. En
aquests mesos que porto a Palamós, he arribat a adonar-me que és
un club que fa tot el possible per
ferrho bé i resoldre el que té de deficient».
El gran inconvenient inicial de la
vinguda de Chiri a Palamós era el
canvi de domicili: «Sóc un jugador
de la meva terra. En fitxar pel Logronés, el canvi va ser relatiu per a
mi, ja que Logronyo no és tan lluny
de Santander, que és casa meva.
Cada 15 dies podia tomar a casa
Chiri s'ha consolidat com un dels motors del Palamós.
sense cap problema. Ara no veig ni
la meva família, a part de la dona i és a casa on passo la major part de vors me n'aniré a casa a ji^ar amb
elfill,que viuen amb mi a Palamós, les meves hores. No m'agrada sor- els meus amics».
ni els amics. L'idioma, en canvi, no tir i amb la família hi estic inolt bé».
Des de fa temps, Chiri ja s'ha
ha estat per a mi cap problema a
Les dificultats que té el Palamós plantejat què farà quan deixi el futPalamós, ja que, encara que el ca- per entrenar-se en iin camp en con- bol: «Fa uns anys que vaig posar un
talà hi està molt arrelat, la gent es dicions no les havia tingut mai Chi- negoci d'una fleca, amb un amic i
fa el càrrec que, amb el poc temps ri en cap altre club: «Fins ara, els un famiUar. Penso centrar la meva
que fa qxie sóc aquí, no el conec equips en què estava no tenien vida en aquest negoci, després de
prou i em parla en castellà».
. aquests problemes, perquè hi havia deixar l'esport, però sempre estic a
alternatives per fer els entrena- l'aguait del que pugui sorgir, per no
L'educació del fill
ments. Sé que la junta està fent tots quedar estancat, ja que sóc un futUna dels principals maldecaps els esforços per trobar solucions i bolista que he de continuar trebade Chiri era l'educació del seu fUl: que una seria sembrar un camp al llant, perquè l'esport no m'ha do«El nen, que ara té 5'anys, era la costat del nou. És primordial que nat prou diners per viure de renmeva més gran preocupació abans el club solucioni aquest problema». da».
de venir a Palamós, perquè es troTrencant la norma del Palamós
Per al centrecampista del Palaba en un procés de formació vital dels últims anys, al club hi ha juga- mós, el tema dels guanys és clar:
I>er al seu desenvolupament. Sorto- dors que aquest any han fitxat per «Com a tots els esports, hi ha gent
sament, però, aquest factor també 2 anys. Un d'ells ha estat Chiri: «No molt ben pagada i altres que no ho
l'hem solucionat».
m'he plantejat què faré després de estan tant. Al Barca, a l'Atlético i
Les hores lliures que li deixen els complir els meus 2 anys de contrac- al Madrid, n'hi ha que guanyen
entrenaments i els partits del Pala- te amb el Palamós. El que sí és se- molts milions. Nosaltres també
mós les acostuma a passar en famí- gur és que quan vegi que no puc ju- guanyem diners, però no tants».
ha: «Sóc un home de casa, perquè gar a futbol com a mi m'agrada, lla-

FUTBOL

Torrent va guanyar la
prova de llançament de
pes popular de Lloret
• Uoret de Mar.— L'atleta del CA
Palafriígell Jesús Torrent va aconseguir la millor marca en la competició popular de llançament de pes
que es va fer diumenge a la plaça
de l'Ajuntament de Lloret. Aquesta és una de les proves organitzades per iniciativa de la Federació
Gironina d'Atletisme per tal de potenciar els llançaments, un dels sectors més dèbils de l'atletisme gironí. Torrent va fer una marca de
10,53 metres i va superar Lluís Ferro (Lloret) (9,77) I Jesús Cou (Palafrugell) (9,59). En la categoria
d'atletes no federats, va guanyar
José Antonio Fonseca, de Girona,
amb 9,12, seguit d'Adolfo Villafafie, també de Girona (8,16), i Juliàn
García, de Lloret (7,91). En la prova femenina, va guanyar Sandra Sufier (Palafhigell), amb 10,18 metres, per davant de Sofia Alcover
(Lloret) (8,59). En cadets noies, va
guanyar Natàlia Ruiz (Palafrugell),
amb 9,38, i en cadets nois, Pere Regualta (Palafrugell), amb 9,84./P.D.

La copa de bàsquet
femení en cadira de
rodes es farà a Girona
• Girona.— La Copa de la Reina
de bàsquet femení en cadira de rodes es disputarà el cap de setmana
vinent als pavellons de Riudellots
de la Selva i Palau-sacosta de Girona, amb la participació dels quatre
millors equips estatals de l'especialitat. Dissabte es jugaran les semifinals, a Riudellots. A les 5 de la
tarda s'enfrontaran el Sant Rafael
de Barcelona i el CRMF d'Albacete i a les 7, l'UNES de Sant Feliu
de Llobregat i l'ADM del Ferrol. El
p£utit pels llocs tercer i quart es jugarà diumenge a partir de les 10 del
matí, a Palau, on també es disputarà la final, a les 12 del migdia. La
competició és organitzada pel MIFAS de Girona, amb el patrocini de
la Federació Espanyola d'Esports
per a Minusvàlids i de la federació
gironina. / P.D.

Esteve Comamala,
cridat a la selecció
estatal de natació
• Madrid.— El nedador del CN
Olot Esteve Comamala participarà
amb la selecció estatal de natació
en el festival internacional de fons
i estils Jean Tarin, que es disputarà
a París els dies 2 i 3 de desembre.
Comamala nedarà els 400 metres
estils i ha estat seleccionat de resultes de la seva bona actua:ció en el
festival de fons i estils que es va fer
la setmana passada al Centre d'Alt
Rendiment de Sant Cugat, en què
el garrotxí va ser segon als 400 estils amb 4:33.71 i va batre el rècord
gironí. La selecció estatal està formada per 16 nedadors i en els 400
estils, a més de Comamala, també
nedaran David Royo, Fredenck
Hvidd, Javier Fortuüo i Rubén Rodríguez./P.D.

Peiró creu que el Barca jugaria com el
Federació Catalana
Figueres si tingués 4 baixes cada setmana La
de Ciclisme convoca
La Unió espera que Hisenda enviï avui la documentació d'Herrera

El Barca o el Madrid farien el ma• Figueres.— Joaquín Peiró, l'en- teix, si estiguessin en la nostra sitrenador del Figueres, creu que el tuació».
Barca o el Real Madrid no jugarien
Peiró sosté que els resultats del
pas més bé que la Unió si cada set- conjunt blanc-i-blau en les últimes
mana tinguessin quatre baixes. El jornades no són dolents: «Portem
tècnic del quadre empordanès la- cinc partits seguits sense perdre i
menta que les baixes que ha anat això no està gens malament. A
tenint des qüe ha començat la tem- casa, contra el Llevant, no vam fer
porada no U han permès repetir l'a- un partit gens brillant, però a Múrlineació dos diumenges seguits: cia, en canvi, vam fer un gran fut«La desgràcia és molt a prop nos- bol». El club espera rebre avui la
tre i espero que se'n vagi aviat. Ens documentació d'Herrera que ha
fa companyia des de fa molt temps d'enviar-li el Ministeri d'Hisenda,
i ja és hora que ens deixi en pau. perquè el Figueres estigui en con>Wb tants lesionats com tenim, no dicions d'ordenar la transferència
podem fer res més que el que fem. dels drets de traspàs del jugador al
JAUME SERRA

Punt, El, 1989-11-22, p. 22.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

banc uruguaià perquè el Peflarol
pugui cobrar.
Cuevas, López López, Martín
Sàez i Manolo van entrenar-se ahir
amb normalitat, però Peiró no decidirà fins demà passat si se'ls emporta per jugar diumenge a Jerez.
Duran, que diumenge no va jugar
perquè estava sancionat, té la grip
i també és dubte per al partit contra el Jerez. Valdo serà baixa segur,
per culpa de la distensió de lligaments que va patir diumenge, tot i
que la inflamació li ha baixat notòriament. Avui serà visitat pel doctor Gonzàlez Adrio per saber si la
lesió li ha afectat el menisc.

eleccions
• Girona.— La Federació Catalana de Ciclisme ha convocat eleccions a la junta directiva per al dia
30 de desembre. Per aquest motiu,
la federació ha convocat també assemblea general extraordinària per
dissabte que ve a la seu de la Direcció General de l'Esport, que és
al número 12 de l'avinguda dels
Països Catalans d'Esplugues de
Uobregat. L'únic punt de l'ordre
del dia de la reunió serà el procediment a seguir en les eleccions. Segons els estatuts de la federació
aprovats aquest any, els quatre vice-presidents seran nomenats directament pèl nou president. / xicu.

