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TOT L'ESPORT/Dimarts, 1 de maig de 1990

BÀSQUET I
Van marxar del Mifas per crear un club nou. Ara
fa un any, l'abril del 1989, van fundar el Basmi.
La fugida ha estat un èxit. El Basmi ha quedat
campió imbatut del grup B de la lliga de segona
divisió estatal i ha acabat segon de la lliga cata-
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lana de segona de bàsquet per a minusvàlids. A
més, dos jugadors de l'equip entrenat per Joaquim Serra —Salvador Huesca i Pere Romero—
han format part de la selecció catalana en un torneig internacional a Gènova.

£1 Grifeu no fa un gran
partit però guanya un
Hispano-Francès fluix
Baus va reaparèixer després de 7 jornades

L'equip de bàsquet del Basmi. Foto: Cristina Calderer.

Una fugida reeixida
El Basmi, format per ex-jugadors
del Mifas, queda campió del grup
B de la segona divisió estatal
XEVl PLANAS

• Girona.— El Club Bàsquet Basmi va néixer l'abril del 1989 i n'és
el president Luis Sàez. Té 5 seccions: bàsquet, tennis de taula, tennis, atletisme i natació. En competicions oficials, ha pres part en el
campionat de Catalunya de tennis
de taula —en què ha quedat tercer
per equips i ha obtingut el subcampjonat individual, tant en la categoria masculina com en la femenina— i en les lligues de segona divisió estatal i catalana de bàsquet.
Ara l'equip de bàsquet, després
d'haver quedat campió del grup B
de la lliga de segona divisió estatal
i subcampió del grup nord de la lliga catalana, prendrà part en elplayojf d'ascens —els dos primers pujaran— a la màxima categoria estatal
amb els altres tres primers classificats de grup — rOnce de Sevilla, el
San Isidro de Madrid i el Zücenak
l·de Vitòria—, dissabte i diumenge
que ve, dies 5 i 6 de maig, al pavelló municipal d'esports de la Ciutat
de Mallorca. A més, el 28 de maig
jugarà la Copa del Rei —la final de
la qual es disputarà al Ferrol— en

L'equip girom', que s'ha creat
aquest any, acaba segon de la
lliga catalana de segona divisió

una fase en què es barrejaran els
quatre primers equips de primera
amb els quatre primers de segona
a partit únic.
A la lliga estatal, el Basmi ha
acabat invicte i ha sumat els 20
punts possibles en els. 10 partits que
ha jugat, contra el Costa Dorada
—de Tarragona—, el Sant Rafael
—de Barcelona—, el Rangers —de
València—, l'Illes —de Palma de
Mallorca— i el Mifas, l'altre equip
de Girona, que ha acabat últim i no
ha guanyat cap partit. A la lliga catalana, el Basmi ha quedat segon,
amb 6 victòries i 2 derrotes, després
de perdre els dos partits contra el
campió, rUNES —de Barcelona—,
i superar el Sant Rafael —de Barcelona—, el CEM —de Barcelona— i el Mifas —de Girona—, que
també ha quedat últim.
Els components de l'equip de
bàsquet del Basmi, que és entrenat
per Joaquim Serra i Manuel Gonzàlez, són: Salvador* Huesca —de
Girona—, Juan Gonzàlez —d'Olot—, Luis Sàez —de Cassà de la
Selva—, Àlex Vinolas —de Girona—, Pere Romero" —de Palafru-

gell-r-, Francisco Ramírez —de Begur—, Josep Poquet —de Palafrugell—, Carles Torras —d'Olot— i
Desiderio Espinosa, de Mont-ras.
El naixement del Basmi va sorgir d'una escissió del Mifas. Vuit
dels onze jugadors que formaven la
plantilla de l'equip de bàsquet del
Mifas van decidir deixar el club per
formar el Basmi: «Esportivament,
teníem problemes de convivència.
No volem entrar, però, en polèmica. Al cap i a la fi, encara som socis, de Mifas», comenta un dels jugadors. El Basmi, que juga els seus
partits al pavelló del Sant Josep de
Girona —on s'entrena cada divendres de 10 a 12 de la nit—, té 175
socis col·laboradors i es finança fonamentalment a través de les aportacions dels patrocinadors Robert
Mercader SA i Servia Cantó.
Una cadira de rodes adaptada
per a la pràctica del bàsquet de les
que fan servir els jugadors del Basmi costa unes 60.000 pessetes, tot i
que els equips més destacats d'Europa én el bàsquet per a minusvàlids acostumen a fer-ne servir models de 190.000 pessetes.

^ ' 5 Grifeu: Cànovas (25), Pellicer
/ J (24), Nierga (2), Calzina (10),
Vicens -cinc inicial-, Tarrús (4), Baus
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res. 2 temps morts: 15' i 18'. 21 faltes
personals. Cap eliminada.
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àZ M Hispano-Frances: Amat (5),
0 4 Roca (21), Jover (4), Barnades
(6), Barona (23) -cinc inicial-, Pomar
(3) i Clotet (2). 4 triples: 3 de Barona i
1 de Roca. 14 de 22 tirs lliures. 3 temps
morts: 8', 29' i 35'. 26 faltes personals,
2 eliminades: Barnades (25') i Roca
Í12J:
^^_^__
Parcials: 11-6, 22-12, 26-16, 30-17;
40-34, 53-38, 60-44, 73-64.
Àrbitres: Nogué i Pla.
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• Llançà.- El Grifeu de Llançà
va imposar-se per 9 punts a l'irreguiar Hispano-Francès, que només
va estar al nivell de les de Llançà
en alguns moments concrets del
partit. A la primera part les noies
de Neus Heras van dominar en el
marcador des del principi i, tot i
que ofensivament no van estar del
tot encertades, el paper que van fer
va ser suficient per superar l'Hispano-Francès, que només va aconseguir 17 punts i va jugar a un nivell
molt inferior Fn e k rinr nrimers
mou imerior. n n eis cinc primers
minuts de la segona part les visitants van fer els matebcos punts que
.
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durant tota la primera, realitzant

un parcial de 10-17 que les va apropar a només 6 punts del Grifeu en
g] marcador (40-34). Però després
d'aquests_ minuts inicials, l'Htspano-Frances va tornar a ser el ma^^^ equip desdibuixat de la primera part i les de Llançà van tornar a
^^
,.^ j ,
ff^ff^ P
P"nts d avantatge
(53-38). A partir del minut 35, les
visitants van practicar una defensa
pressionant a tot el camp que, si bé
va servir per reduir la diferència final en el marcador, no va ser suficient perquè superessin el Grifeu.
L'equip de Llançà va poder tornar
a comptar amb Baus, que des de
feia 7 jornades estava lesionada.
Aquesta victòria no té gaire impbrtància per a la classificació del
Gnfeu, però sí per a la de les noies
^^ l'Hispano-Francès, que hauran
de jugar els partits per evitar el des^^^^·
„-^...^.,„
RESULTATS I CLASSIFICACIONS
''°" Prat -Vilanova
65 - 47
°"'A!1Í"C^''\
^^ ' ^'^
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Equip
pj PG PP PF PC Punts
joventut
io 9 i 732 6Q2 19
Pou Prat
12 7 5 702 67i 19
'^"^^"
12 6 6 769 786 18
gt. Adrià
11 6 5 672 602 17
s. Apòstol
10 7 3 649 584 17
Vilanova
11 6 5 642 667 17
Hispà F.
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10 1 9 533 642
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EL GEiEG guanya a la pista del
Sant Just i acaba la lliga sense
haver encaixat cap derrota
La temporada que ve jugarà a la. catalana
EL PUNT

^ "i Sant Just: Rodríguez (2), Juliàn
Ai J . (6), Chacón (10), García (1),
Rosas (1), Puig, E. Pol, Gàlvez, López,
M. Pol i Morales. 5 de 24 tirs lliures. 22
faltes personals.
S'J
GEiEG: Gómez (12),- Serra (7),
* 5 * J Ripoll (4), Senen (2), A. Tulsà
(13), Martínez (2), Verdú (12). Palacios,
Franch, Casula, M. Tulsà i Ortega. 14
de 32 tirs lliures. 24 faltes personals. 1
eliminada: Verdú (32').
Parcials: 4-7, 6-15, 8-19, 13-28; 15-32,
17-40, 17-46, 21-53.
Àrbitre: Fernàndez.

• Girona.— El GEiEG ha acabat
la lliga de la segona categoria catalafta de bàsquet femení sense haver
encaixat cap derrota (52 punts en
26 partits), després de guanyar el
partit que li havia quedat pendent
contra el Sant Just (21-53). L'equip
que entrena Pepe Rodríguez jugarà a la primera categoria catalana
la propera temporada, i els dies 13
i 20 de maig disputarà una final a
dos partits amb l'Impacsa de Balaguer amb el campionat català de la
categoria en joc.
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Lloret, 79
Laietà, 105

Teià, 75
Cassanenc-Expert, 61

Teià: Romero (2), Ramon (2), Ribas
Lloret: De Mingo (5), Francti (4), Gar- (17), Llorenç (15), Pagès —cinc inicía (26), Ríos (9), Pujol -cinc inicial-, cial—, Miquel (17), Tejedor, Tomàs, J.
Alvarez (5), Oller (9), Serra (17) i Feliu
Novell (6), Monterde, Tallada (14) i X.
(4). 5 triples: 1 d'Àlvarez, I de De Min- Novell (2). 1 triple de 4 intents: Tallago, 1 d'Oller, 1 de García i 1 de Ríos. da. 10 de 22 tirs lliures. Cap temps mort.
.24 de 35 tirs lliures. 3 temps morts: 3',
27 faltes personals. Cap eliminat.
19' i 31'. 37 faltes personals. 7 tècniques: Cassanenc-Expert: Busquets (2), Ca1 a De Mingo, 1 a Franch, 2 a Ríos, 1 barrocas (7), Miralles (19), Delemus
a l'entrenador, 1 de desqualificant a De (13), Martí (3) —cinc inicial—, Baborés
Mingo i 1 de desqualificant a Ríos. 5 eli- (13), Castaüer (7), Xirgu i Pérez. 2 triminats: Franch (35'), Pujol (37'), De
ples de 5 intents: Martí i Baborés. 12 de
Mingo (38'), Alvarez (38') i Ríos (38').
26 tirs lliures. 2 temps morts: 13' i 19'.
Laietà: Gonzàlez (9), Pasqual (29), Gi24 faltes personals. Cap eliminat.
ner (8), Nicolau (14), Rubio (2) -cinc
Parcials: 6-7, 15-13, 23-18,40-27:43-38,
micial-. Tallada (13), Sevilla (1), Cos- 50-48, 65-53,75-61.
tella (15), Gutiérrez (10) i Benedicto
Àrbitres: Zamora i Brull.
(7). 5 triples: 3 de Costella, 1 de PasComentari: Malgrat perdre el partit, lequal i 1 de Benedicto. 33 de 48 tirs lliu- quip cassanenc va oposar molta resisres. Cap temps mort. 29 faltes persotència al Teià fins al minut 32 (52-50).
nals. 1 eliminat: Gonzàlez (35').
Un parcial de 10-0 a partir d'aquest miParcials: 4-14, 18-25, 30-38, 44-49;
nut va enfonsar definitivament els visi52-60, 61-68, 70-90, 79-105.
tants, que ja no van poder fer res per reArbitres: Aurich i Vallès.
cuperar la diferència. / X.C.

Adepaf-Polisport, 80
Sese, 55
Adepaf-Polisport: Mora (8), Díaz (2),
Baquer (26), Seima (13), Lladó (11)
—cinc inicial—, Pijoan (4), Garriga (6),
Compte (4), Colomer (4) i Roig (2). 3
triples: 2 de Baquer i 1 de Mora. 12 de
21 tirs lliures. 21 faltes personals. 2 eliminats: Díaz (25') i Pijoan (34').
Sese: Pérez (8), Becerra (7), Huertas
(4), Gallego (18), Castells (8) -cinc inicial—, Grau (4), Martín (4), López i
García (2). Cap triple. 11 de 30 tirs lliures. 3 temps morts: 7', 12' i 34'. 21 faltes personals. 1 eliminat: López (36').
Parcials: 6-2, 21-10, 30-13, 48-18; 56-21,
63-31, 71-41, 80-55.
Àrbitres: Nogué i Aubach.
Comentari: Amb un clar 48-18 a la mitja part l'Adepaf va sentenciar el partit i
va assolir el liderat de la categoria, gràcies a una forta defensa i als contraatacs. A la segona part Josep Verdaguer
va fer jugar tots els seus homes, que van
poder fruir de la seguretat de ser campions. / F.X.L.

Punt, El, 1990-05-01, p. 66.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

Sant Ignasi, 89
Guíxols, 75
Sant Ignasi: Poch (17), Faura (10), Forner (8), Cortegano (4), Tintoré (17)
—cinc inicial—. Nova (3), Parés (7),
Guix (2), Barreras (10) i Scholmmer
(11). 3 triples de 5 intents. 24 de 31 tirs
lliures. 3 temps morts: 16', 20' i 29'. 27
faltes personals. 2 eliminats: Tintoré
(33') i Forner (39').
Guíxols: Lucas, Sepúlveda (9), Romaní
(17), Calvet (23), Planas (2) -cinc inicial—, Prieto (14), Prat (8), Cordonet
(2), Fernàndez i Funosas. 3 triples de 21
intents: 2 de Prat i 1 de Romaní. 14 de
26 tirs Uiures. 2 temps morts: 7' i 24'. 30
faltes personals. 3 eliminats: Prat (29'),
Prieto (37') i Calvet (40').
Parcials: 6-3, 18-17, 29-32, 44-48; 57-52,
65-63, 75-75, 89-75.
Àrbitres: Gil i Ariza.
Comentari: El Guíxols va fer una bona
primera part, però a la segona no va saber contrarestar la defensa del Sant Ignasi i es va enfonsar de tal manera que
en els úhims 5 minuts del partit no va
fer cap punt./J.Ll.

RESULTATS I CLASSIFICACIONS
Aiisos -Bon Pastor
Lloret-Laietà
Teià -Cassanenc
Cerdanyola A -Dosa
Adepaf-Alupack B
Sant Ignasi -Guíxols
Horta -Sentmenat
Àngel Font -Gràcia

Equip

PJ PG PP

81
79
75
63
80
89
97
76

PF

88
- 105
61
85
55
- . 75
68
86

PC Punts

Adepaf
29 24 5 2203 1807
53
Bon Pastor
29 23 6 2344 1971
52
Teià
29 22 7 2171 1914
51
Dosa
29 22 7 2191 1953
51
Laietà
29 22 7 2235 1999
51
Gràcia
28 16 12 2145 2018
44
Alupacl< B
29 15 14 2046 2050
44
Cassanenc
29 15 14 2184 2249
44
Guíxols
29 14 15 2134 2064
43
Cerdanyola A 29 13 16 2063 2158
42
Horta
29 12 17 2213 2166
41
Aiisos
28 11 17 1952 2019
39
Sant Ignasi
29 8 21 1911 2062
37
Àngel Font
28 8 20 1980 2245
36
Lloret
29 4 25 1924 2333
33
Sentmenat
28 1 27 1712 2400
29
La propera (6 de maig)
Gràcia - Horta; Sentmenat - Sant Ignasi;
Guíxols - Adepaf; Alupacl( B - Dosa; Cerdanyola A - Teià; Cassanenc - Lloret; Laietà - Aiisos; Bon Pastor - Àngel Font

