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SESTAO-PALAMOS.

£1 Llers Murillo-Vega
femení rep aquesta
tarda el Lagunak

Las Llanas, 2/4 de 6 de la tarda

Continuar pel
bon camí

• Llers.— El Llers Murillo-Vega
femení juga avui a les 4 de la tarda
al seu camp contra el Lagunak, en
la quarta jornada de lliga de la
primera estatal femenina. Joan
Sunyer, tècnic del conjunt empordanès, creu que ei partit contra
l'equip basc, que és el líder, serà
molt difícil perquè les seves jugadores practiquen un bon joc: «Tenim equip per guanyar qualsevol,
però la categoria és molt dura. No
ens hem de confiar, perquè no
serà tan fàcil com l'any passat». / EL PUNT

Els empordanesos esperen restar algun negatiu
JAUME SOLER

• Palamós.— El Palamós vol aprofitar la bona ratxa de resultats que
està travessant per sorprendre el Sestao i aconseguir la primera victòria
fora de casa en la lliga. El tècnic del conjunt basc, Nico Estefano,
lamenta que la reacció dels palamosins hagi arribat just abans de jugar
contra el seu equip i creu que el perill del conjunt baix-empordanès
és el bloc que ha aconseguit formar Juanjo Díaz.
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Després de set jornades de lliga
Juanjo Díaz, el tècnic de l'equip
palamosí, sembla que ha trobat
l'alineació ideal i per tant el més
probable és que la repeteixi avui.
Aquest equip ha marcat sis gols,
tres al Las Palmas i tres a l'Eibar,
i no n'ha rebut cap, i per tant sembla que no és el moment de fer
gaires canvis. Un dels jugadors
més destacats en els dos darrers
partits que ha disputat el Palamós

és el migcampista Antonio Tejero.
El jugador aragonès veu complicat
el partit contra l'equip basc però
pensa que es pot puntuar: «Els
rivals bascos, sobretot a casa seva,
són molt complicats. Nosaltres,
p e r ò , e s t e m p a s s a n t un b o n
moment i ho hem d'aprofitar.
Tenim molta moral i anem a buscar els dos punts». Tejero, que
juga en el Palamós cedit pel Zaragoza, recalca el fet que la moral
pot ser un factor que jugui a favor
de l'equip: «Tots estem molt bé.
Confiàvem que podíem anar cap
amunt, com està passant. El que
no hem fet és posar-nos nerviosos
i ara hem de continuar en aquesta
línia i aprofitar aquesta ratxa, perquè és important per sortir dels
darrers llocs. Per això jo no em
conformo amb l'empat. En principi anem a buscar els dos punts».
El jugador del conjunt empordanès està satisfet del treball de .
l'equip i del seu en particular, tot
i que a principi de temporada no
entrava en els plans de Juanjo
Díaz: «El tècnic m'està donant
confiança en el últims partits i jo
el que intentaré és continuar així
perquè em pugui anar donant continuïtat. Però el que és clar és que
cal continuar treballant i no baixar
la guàrdia». Tejero pensa que la
situació del Palamós a la classificació és transitòria i creu que el
lloc del Palamós es troba entre els
deu primers equips de la taula.
«Penso que no mereixem anar tan
malament en la classificació. El
que hem de fer és anar cap amunt,
perquè estic convençut que el

BÀSQUET

Avui, semifinals del
torneig de Fires en
cadira de rodes

Tejero continuarà en l'equip després de les seves bones últimes actuacions.
Palamós té equip per anar dels
deu primers».
Una reacció preocupant

^Dilluns, dia 28 d'odubre 1991

La reacció del Palamós és la
principal preocupació del tècnic
del Sestao, Nico Estefano, i per
això l'equip basc afronta aquest
partit amb força precaucions per
no veure's sorprès. «Sempre ens
passa el mateix i és que hem de
jugar contra equips que la jornada
anterior han començat a ressorgir
i obtenir bons resultats», lamenta
Estefano. El tècnic basc afirma
que el que més el preocupa del
Palamós és el conjunt que ha trobat Juanjo Díaz en els últims partits i que tan bons resultats ha
donat: «És un equip que té jugadors de sobrada experiència i això
és molt important. Només cal
tenir en compte noms com Orejuela, Càndido o Hidalgo per veure que en qualsevol moment et
poden sorprendre». El Sestao té
la baixa d'Aitor Martínez, lesionat
en un genoll.

•

• Barcelona.— L'entrenador del
Barcelona, Johan Cruyff, va declarar ahir a l'acabament de l'entrenament del primer equip blau-grana que els seus homes estan en
un nivell de joc òptim per aconseguir la victòria avui davant FAtlético de Madrid (a les 8 del vespre, pel Canal 33), al Camp Nou.
Cruyff va dir que les claus de la
victòria del seu equip han de ser
aguantar el joc de contracop de
l'equip matalasser i aprofitar les
ocasions de gol que creï. El tècnic
holandès ha inclòs el migcampista
Amor com a única novetat a la
convocatòria respecte al partit de
dimecres davant el Kaisersiautem.
L'equip madrileny, que és líder
amb set punts més que el Barcelona, es presentarà al Camp Nou
a m b el p r i n c i p a l a t r a c t i u de
Miquel Soler, que s'enfrontarà a
l'equip que el té en propietat. El
jugador garrotxí va fer ahir unes
declaracions en què manifestava
el seu escepticisme sobre la possibilitat de tornar al Barcelona
encara que faci una bona temporada a Madrid. «Sempre, és clar,
que Johan Cruyff estigui assegut
a la b a n q u e t a » , va p r e c i s a r

•

Convidats:
Antoni Hostench
Carles Tusquets
Antoni
Argandoiia
Josep Ma. García Duran

•

Moderador: Josep Ma.

Soler. / EFE

JOSEP PUIGBERT

• Figueres.— Jorge D'Alessandro encara no té decidit l'equip
titular que jugarà contra el Bilbao
Athletic. La seva principal preocupació és recuperar Peter Vermes, que té una distensió de lligaments al turmell que es va fer
en l'entrenament de dijous. «La
baixa de Vermes ens obligaria a
retocar tot l'equip», diu D'Alessandro, que confia que el nord-americà pugui jugar, encara que
sigui infiltrat: «La seva presència
a l'equip és molt important per a
nosaltres». Vermes té moltes
ganes de jugar demà i farà tot el
que sigui possible per poder estar
entre els titulars. Ahir, el massatgista de l'equip, Gaspar Sala, li va
fer un massatge al turmell lesionat
perquè li baixi la inflamació. «Que
jugui depèn de la capacitat de
recuperació i de la voluntat que
tingui ell per jugar», va dir el massatgista de la Unió.
En principi, l'equip que presentarà D'Alessandro serà el mateix

Punt, El, 1991-10-26, p. 35.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

que va guanyar diumenge a Sabadell, però no es descarta que faci
entrar Màrquez a l'onze titular. A
Sabadell, D'Alessandro va dir que
jugaria Màrquez, però al final va
incloure Vilanova entre els titulars
i Tintin va seure a la banqueta.
«Encara tinc l'entrenament de dissabte per veure què faig i vull veure les condicions meteorològiques
per acabar de decidir l'alineació»,
diu D'Alessandro.

^Dimarts, dia 29 d'odubre 1991
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^ Dimecres, dia 30 d'octubre 1991
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El Bilbao, nul en atac
El Bilbao Athletic fa cinc jornades consecutives que no marca
cap gol i és un dels dos únics
equips de segona A —l'altre és el
Las Palmas— que encara no han
guanyat cap partit. L'entrena Blas
Ciarreta, que a les tres últimes
temporades era l'entrenador del
Sestao, i té quatre punts i quatre
nagatius. Fora de casa només ha
marcat un gol i n'ha encaixat sis.
L'equip basc té la baixa per lesió
del central Merino, que té problemes als bessons.
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D^Alessandro considera vital la
presència de Vermes per jugar
contra el Bilbao Athletic
Ei nord-americà té el turmell dret botit
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Cruyff diu que el Barca
ja està a un bon nivell
per guanyar FAtlético

• G i r o n a . - Avui comença el
torneig de bàsquet en cadira de
rodes de Sant Narcís, que organitza Mifas i es juga al pavelló de
Palau. La primera semifinal (a les
4 de la tarda) la disputaran l'Illes,
de Mallorca, i el CÀI B, de Saragossa, i la segona, l'Animet, de
Pamplona, i el Mifas (a les 6). La
final i el partit pels llocs tercer i
quart es jugaran demà. / EL PUNT
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