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CICLISME

£1 GEíEG femení lluitarà per situar-se en
les primeres posicions i intentar Pascens
L'equip grupista comença demà la lliga de primera B enfrontant-se al Joventut a Sant Narcís
JOANPUNTÍ

• Girona.— L'equip femení del GEiEG
començarà la temporada regular a primera B
demà a 2/4 d'l al pavelló de Sant Narcís, jugant
contra el Joventut de Badalona, conjunt que
La temporada passada les jugadores del GEiEG femení van
afrontar la lliga de primera B amb
la voluntat de demostrar-se la
capacitat de superar el sotrac de
la temporada precedent, en què
havien perdut la majoria de partits. El balanç a final de temporada va ser completament positiu
perquè no solament van refer-se
ràpidament de la fixació de la
derrota, sinó que van demostrar
que tenien equip per lluitar en les
primeres posicions de primera B.
La temporada regular que comencen dernà ha de ser la de la consolidació a la categoria o, si es
dóna el cas, la que porti a haver-se
de plantejar el dubte de si és convenient per a l'equip tomar a primera, després de dos anys de no
ser-hi.
El tècnic gironí, Jeroni Garrido,
que ha substituït Joan Loureiro,
va partir de la base que havia de
dirigir els seus esforços a canviar
la filosofia ofensiva del GEiEG
respecte a la temporada anterior.
Les intencions de Garrido eren
oferir moltes més opcions ofensives a totes les jugadores —plantejant sistemes d'atac en què totes
tinguin responsabilitat— i procurar que totes estiguin més predisposades de cara a la cistella contrària, sense haver de recórrer
obligatòriament als recursos ofensius habituals: donar la pilota a
Sandra Ventura en accions ràpides de contraatac o aprofitar els
u contra u de la base Meritxell
Buil. Aquesta voluntat de reconduir les responsabilitats ofensives
del GEiEG ja havia estat apuntada per Joan Loureiro a final de
la temporada passada. L'objectiu
s'ha anat aconseguint en aquest
mes de preparació i ara l'únic que
s'ha de comprovar és que funcioni
contra equips de la mateixa
categoria.

va superar l'any passat per 62-58. En la pretemporada, les lesions han respectat força el
conjunt que entrena Jeroni Garrido, que aspira
a repetir el resultat de la temporada passada
i a intentar l'ascens. Garrido considera que

serà molt complicat obtenir el tercer lloc de
la temporada passada i esmenta com a equips
favorits per ocupar les primeres posicions
l'Hispano-francès, el Segle XXI, el Castellet
i l'Olivar.

La Mon^ller-Barcelona
arriba avui a Sant Felhi
de Guíxols
• Argelers (Rosselló).— La cursa
internacional per a ciclistes amateurs Montpeller-Barcelona entrarà avui a les comarques gironines
i tindrà el final de la quarta etapa
a Sant Feliu de Gu&ols. L'etapa
sortirà a les dotze del migdia
d'Argelers, es dirigirà cap a Cotlliure i després travessarà la frontera per Cervera. Tot seguit la
cursa passarà per Portbou, Colera
i Llançà, pujarà a l'alt de la Perafita i anirà cap a Sant Pere Pescador, i després cap a la Bisbal,
Palamós i Platja d'Aro, fins acabar
al passeig marítim de Sant Feliu,
cap a les quatre de la tarda.
El letó Kaspar Ozers (Postobón) va vèncer ahir a l'esprint en
la tercera etapa, enfre Besiers i
Argelers, de 164 quilòmetres.
Ozers va fer 3h58:37 en una etapa
que va tomar a ser molt ràpida
i amb atacs constants, però que
no va modificar gaire la classificació general. El francès Francis
Teyssier (Castorama) manté el
liderat de la cursa. / EL PU^fT

El circuit gironí de
BIT passa per
l'Estartit

L'equip femení del GEiEG, després d'un entrenament, en una de les pistes de les installacions de Sant Narcís.
El carisma de Jeroni Garrido,
un tècnic amb caràcter dur i amb
mètodes reflexionats però contundents, va despertar una certa
expectació en la plantilla grupista
quan va arribar el tècnic, a l'inici
de la temporada. La seva falta
d'experiència en el bàsquet femení
també havia obert una incògnita,
que en el mes de convivència en
les sessions pràcticament diàries
d'entrenament entre jugadores i
entrenador ha estat resolta per
una entesa harmònica i molt
positiva.
Bona pretemporada
Durant la pretemporada, que va

iniciar-se el 25 d'agost, les lesions
han respectat força el conjunt grupista. L'única excepció ha estat la
de Glòria Amodeo, que es va fer
mal en un turmell en la primera
sessió prepartòria, però ara ja està
recuperada. Les gironines van disputar el Torneig de Port Barcarès,
a la Catalunya Nord, on van assolir la segona posició, rere el Niça,
conjunt que juga a la primera B
francesa i que disposava de dues
jugadores nord-americanes. En la
resta de confrontacions de pretemporada, les noies de Garrido
s'han enfrontat a equips masculins
—el sub-23 del Cassanenc i els
juvenils de La Salle Girona—,

amb la intenció de preparar-se
més a consciència per a la temporada regular, pensant en els
rivals més durs. El tècnic havia
previst celebrar una concentració
el cap de setmana de l'Il de
setembre, però no va ser possible.
Després de la primera jornada,
que es disputa aquest cap de setmana i en què s'enfrontaran al
Joventut, les gironines jugaran el
seu primer partit a fora a Saragossa, contra l'Stadium Casablanca. A la tercera jornada rebran el
Mataró i en la quarta es desplaçaran a Alacant per jugar contra
un dels nous a la categoria, l'Universitat d'Alacant.

• Girona.— L'Estartit serà l'escenari diumenge d'una nova prova
puntuable per al circuit gironí
Trofeu Caixa Girona de bicicletes
tot terreny, que serà organitzada
pel CC l'Estartit. La prova començarà a dos quarts de deu del matí
i tindrà un traçat de 30 quilòmetres per als sèniors, els júniors i
els veterans i un de 12 quilòmetres
per a les dones i les categories de
promoció. Les inscripcions per
participar-hi es faran aJ Bar Fèlix.
La prova puntuable per al circuit
gironí que s'havia de fer diumenge
passat a Olot i que es va haver
de suspendre per la pluja es disputarà el proper dia 12. Diumenge
també es farà una marxa cicloturista, organitzada per la Penya
Ciclo-star, que sortirà de Girona,
passarà per Llorà, Bonmatí,
Anglès, Brunyola, Vilobí i Cassà
i tomarà a Girona, amb 75 quilòmetres de recorregut. La sortida
serà a les nou del matí de davant
del número 52 del carrer Emili
Grahit de Girona. / EL PUNT
BÀSQUET

£1 Lloret i el Grífeu comencen la lliga de
segona estatal femenina amb pronòstic incert

• Girona.— El Club Mifas de
bàsquet en cadira de rodes
comença la temporada avui a
Figueres amb el primer partit de
la lliga catalana, en què s'enfronde la Bisbal, i Glòria Deulofeu, tarà a l'UNES-B, a les 6 de la tardel Pals. Joan Roman substitueix da. L'equip gironí, que aquesta
Ramon Díaz a la banqueta.
temporada s'entrenarà i jugarà
El Vedruna de Girona debuta tots els seus partits de casa al
a primera catalana. El conjunt de pavelló municipal figuerenc, es
Ferran Girón treballarà per aspi- presentarà als afeccionats mitja
rar al màxim, però el desconeixe- hora abans de l'inici del matx, a
ment de la categoria no li permet 2/4 de 6. Dissabte vinent el Mifas
marcar-se uns objectius clars a la rebrà el CEM-B i després visitarà
classificació. Les gironines juguen consecutivament les pistes del
el seu primer partit a casa contra GAM, l'UNES-B i el CEM-B. El
l'AECC Mataró B, avui a 2/4 de 7 de novembre, jugarà l'últim
7 de la tarda. El Malgrat estarà matx de la lliga catalana a Figueformat bàsicament pel mateix bloc res, contra el GAM. D'altra banque la temporada passada va da, el Mifas debutarà en la lliga
aconseguir l'ascens. Antoni estatal de bàsquet en cadira de
Ferrón només ha incorporat rodes 1992-93 el dia 12 de deseml'ex-jugadora del Pineda Laura bre, a Figueres, confra l'Illes. Els
Pons. L'única baixa ha estat la de altres rivals del conjunt gironí en
Cristina Vila, que ha fitxat pel la lliga seran el CDM Ek —19
Lloret de segona estatal. El primer de desembre—, elLos Rangers
partit del Malgrat serà demà a la - 1 6 de gener de 1993-, el CEM
—6 de febrer—, l'Immi —20 de
pista de l'Atlètic de Terrassa.
febrer-, el LSB La Rioja —6 de
La segona catalana femenina, març- i el GAM, contra el qual
en què participen el CE Palamós, el Mifas disputarà l'última jornada
el BC Palamós, el Cristinenc, el de la lliga, el 8 de maig de l'any
Salt i el Banyoles, també arrenca que ve, a casa. / EL PUNT
aquest cap de setmana.

Les selvatanes aspiren a l'ascens i les empordaneses, a mantenir la categoria
JOAN PUNTÍ

• Girona.— Avui comencen les
competicions de bàsquet femení,
amb dos equips de les comarques
gironines a segona divisió estatal
i tres de gironins i un de maresmenc a primera catalana. L'ampliació a setze equips del grup de
segona estatal en què competeixen
el CIB Guitart Hotels Lloret i el
Grifeu de Llançà i la possibilitat
de vinculació amb equips de categoria superior fan que les possibilitats dels dos equips gironins
siguin incertes abans d'iniciar la
competició.
El Guitart Lloret, que comença
avui a les 7 de la tarda a casa contra el Reus, s'ha reforçat per
situar-se entre els aspirants a l'ascens a primera B. El tècnic, Esteve
Net, disposa de les incorporacions
de Leo Toral —ex-grupista i que
va jugar uns partits a primera divisió a final de la temporada passada amb el Pryca Manresa—,
Cristina Vila, que prové del Malgrat, i les ex-jugadores del Pineda

Marta Maset i Anna Sauleda. Les
úniques baixes respecte a la plantilla que va acabar en una de les
primeres posicions la temporada
passada són les d'Anna Vila i
Dolors Moruno.
El Grifeu, que aquest any
entrenarà Carles Davesa juntament amb Neus Heras i que
comença diumenge a la pista del
Gimnàstic, ha patit diverses
baixes, i aspira a mantenir la categoria. Olga Baus i Fina Barris són
baixa per estudis i Virgínia Cànovas té problemes als genolls.
Davesa i Heras confien en lesjoveníssimes jugadores de Llançà
—hauran de comptar sovint amb
noies de 14 i 15 anys— per acompanyar la tasca de les sis sèniors
disponibles —Pellicer, Calzina,
Llansana, Rodríguez, Canet i
Patrícia Cànovas— i les dues juvenils, Ledesma i Duran. El sistema
de competició, amb una sola fase
pel sistema de lliga a dues voltes,
fa que els primers partits no siguin
tan importants com la temporada
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passada i que els tècnics puguin
confeccionar un conjunt competitiu més a poc a poc, ja que la lUga
és més llarga.
Mantenir-se a primera
Tres conjunts de les comarques
gironines —el GEiEG B, el Palafrugell i el Vedruna— i el Malgrat,
de l'Alt Maresme, competeixen a
primera catalana. Tots quatre es
conformen amb mantenir-se a la
categoria. Només el GEiEG, que
comença demà a la pista del
SESE, té com a objectiu —no
prioritari— pujar. Les grupistes,
dirigides per Àngel Serra, disposaran bàsicament del bloc de la
temporada passada, amb la incorporació de les fins ara juvenils
Olga Carrillo i Irene Gil. El Palafi^gell inicia demà a la pista del
Sali Manlleu la seva vuitena temporada consecutiva a la categoria.
Sara Dauder, Sandra Bisbe i
Montse Batlle han estat les baixes,
que seran cobertes per Eva Bassó,
Anna Linares i Gemma Maruny,

Ei Mifas debuta en la
la lliga catalana avui a
Figueres

