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D I A R I DE G m O N A

El Guitart Lloret juga avui a Igualada, i rEstrumetal Shum, demà a Horta

El CLM Blanes ha de guanyar el potent
Alcobendas si vol continuar de líder
Benito: «Fins ara, les coses ens estan sortint rodones, estic sorprès de Tinici»
PERE SUBIRANA
Girona.— Els tres equips gironins de la A2 de la Divisió d'Honor
d'hoquei patins, CLM Blanes, Guitart Hotels Lloret i Estrumetal
Shum, tindran en la segona jornada
de lliga uns partits molt difícils. El
CLM Blanes rebrà l'Alcobendas,
mentre que l'Estrumetal Slium i el
Guitart Hotels Lloret viatjaran a les
pistes de l'Horta i el Faema Igualada
respectivament.
El Guitart Hotels Lloret jugarà
avui, a partir de dos quarts de deu
del vespre, a la difícil pista del Faema Igualada amb la intenció de fer
un bon partit després de la desfeta
davant el CLM Blanes en el derby
gironí que va obrir el campionat de
lliga a la A-2. L'entrenador lloretenc, Tino Burset té el dubte de
Josep Casas, que pateix una torticoli i malgrat que en les darreres
hores ha anat millorant no sabrà si
podrà comptar amb ell fins poc
abans que comenci el partit. El president del Lloret, Antoni Alcaraz, va
dir que «el començament de lliga
que ens ha tocat és incòmode, ja
que el derby amb el Blanes va
arribar molt aviat i ara ens toca
anar a una pista complicada com
és la de l'Igualada»
El C L M Blanes, líder
El CLM Blanes, que va golejar el
Lloret en el derby que va obrir la
lliga, jugarà diumenge a un quart
d'una del migdia a casa enfront de
l'Alcobendas, un rival «molt i molt
difícil», segons explicava l'entrenador bianenc Tin Benito, que podrà comptar amb tots els seus efectius, en no tenir cap jugador amb
problemes físics. Tin Benito va comentar de l'Alcobendas que «tenen un gran porter que és Eleno,
dos jugadors que l'any passat estaven al Tordera, que són l'argentí Domínguez i Sergi Roura; i
també destacaria la qualitat de
l'ex-jugador del nostre club Pantà Quevedo. En general tenen un

EIGEiEGde
waterpolo buscarà la
primera victòria ala
lliga catalana
J.G.
Girona.— L'Olot jugarà aquest
cap de setmana a la piscina del
Santa Eulàlia, i el GEiEG rebrà la
visita del Poble Nou en partit corresponent a la tercera jornada del
campionat de lliga de Primera catalana.
Olotins i Santa Eulàlia tenen després dels dos primers partits els
mateixos punts, tot i que els barcelonins han jugat un partit, mentre
que els gironins n'han disputat dos
amb una victòria i una derrota.
Per la seva banda, el GEiEG, que
no ha tingut un inici massa destacat
amb dues derrotes en els dos partits
disputats, buscarà la primera victòria de la temporada contra un equip
que fins ara tampoc no s'ha lluït
massa en els seus partits d'aquesta
competició.
• M i f a S . L'equip del Mifas de
bàsquet en cadira de rodes jugarà
demà diumenge el seu quart compromís de la lliga catalana a la pista
de rUNES B. Aquest és el segon
desplaçament consecutiu dels gironins, després d'haver jugat els dos
primers partits a casa i a la pista del
GAM. Després d'aquesta, només
quedaran dues jornades.

El Blanes, que és líder de la A-2, rebrà la visita del temible Alcobendas. (Foto PEP IGLESIAS).
bon equip i, per tant, els tenim un
cert respecte, però hem de sortir
a jugar aquest partit sense cap
por ja que nosaltres estem tots
molt bé».
El tècnic del CLM Blanes va reconèixer que «sincerament, no pensava que en la primera jornada, a
la pista del Lloret, ens sortirien
les coses tan i tan rodones». Benito va comentar que «tenim un
equip molt jove i ens hem d'anar
assentant de mica en mica a la
categoria. El nostre objectiu és
quedar a final de temporada entre els cinc prirners classificats».
Benito espera que l'Alcobendas
faci «un partit de contenció, però
nosaltres sortirem a totes, com
hem fet fins ara».

Horta-Estrumetal Shum
L'Estrumetal shum jugarà demà,
a partir de dos quarts d'una del
migdia, a la pista de l'Horta, un
conjunt que la passada temporada
estava a la A-1 i del qual Eduard
Tresserres, l'entrenador de l'Estrumetal Shum, destaca «l'excel.lent
bloc que formant tots els seus
jugadors, en portar molt de
temps junts en el mateix equip».
L'equip barceloní va guanyar ei seu
primer partit de lliga a la pista del
Cambrils, el que demostra, segons
Tresserres que «són un equip que
estan forts, malgrat que no hem
de fer gaire cas dels resultats que
es varen produir en la primera

jornada».
L'entrenador del Shum va afegir
que «la majoria dels equips locals
suposo que varen jugar molt nerviosos per intentar no perdre acasa el primer partit i això va provocar que es produ'issin resultats
f o r ç a f a v o r a b l e s als e q u i p s
forasters».
Cal destacar que a l'Horta, hi juga
Jordi Casas, jugador format en els
qeuips inferiors del Blanes i que ja fa
tres temporades que milita a l'equip
barceloní.
Eduard Tresserres només té la
baixa de Planas, el qual ha entrat en
la recta final de la seva recuperació
després que li fessin dues artroscòpies consecutives a causa d'una
lesió.

El Puigcerdà-La Molina es queda sense efectius

El tècnic, Ttto Marcelino, es veurà
obligat a jugar a la pista del Jaca
M.A. CRISPÍ
Puigcerdà.— El Puigcerdà-La
Molina afronta avui dissabte el seu
segon partit de la Divisió d'Honor
d'hoquei gel, que jugarà a la pista
del Jaca. El tècnic del conjunt gironí
té molts problemes, ja que després
d'haver despatxat Alberto Lamas,
ara Jordi Cot també ha renunciat a
continuar jugant, pel que el mateix
entrenador haurà de jugar avui a
Jaca. El mateix Tito Marcelino assegura que el partit d'avui, el veu
«com he vist sempre els partits
jugats en aquesta pista, primer
pel potent equip que té el Jaca i
després pel que suposa jugar
allà, amb l'ambient, el públic, els
àrbitres i tot el que fa que sigui
una de les pistes més complicades». La principal novetat serà la
curta llista de desplaçats que aniran
a terres aragoneses, ja que a la
baixa del l'oriünd Lamas, s'hi ha
afegit la de Jordi Cot que ha decidit
deixar de jugar. Sobre l'oriünd,
Marcelino diu que «no reunia ni les
condicions ni el nivell per jugar
amb nosaltres. A més el tècnic
tampoc no podrà comptar amb
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Marcelino haurà de tornar a vestir-se de curt. (Foto RICARD MUlQOZ).
Pous, que no ha entrenat al llarg de
la setmana, ni amb Casas, que està
fent el servei militar.
Tot i això, l'entrenador diu que
«amb els que som hem d'anar a
Jaca i jugar el millor possible». I
afegeix que «lògicament sortirem

a guanyar; els que hi som, encara
que siguem pocs, estem animats». Marcelino també avança
que «tot i que ho decidiré a darrera hora, el més possible és que
e m canvff per jugar contra el
Jaca».

/ ESPORTS

El Ripoll, que rep fa
visita del Vila-seca;
buscarà la primera
victòria de la
temporada
ÀNGEL LLANOS
Ripoll.— El Ripoll, que en la
jornada inagural del campionat
de lliga va empatar en la difícil
pista del Palma CH Mallorca,
rebrà demà la visita del Vilaseca, en un partit en què buscarà la primera victòria de la temporada. Pep Torras, tècnic del
Ripoll, va explicar que «hem de
guanyar tots els partits de
casa. Si volem estar a dalt, no
es pot deixar escapar ni un sol
p u n t , m e n t r e que a f o r a s e m pre h e m de mirar d'esgarrapar
alguna cosa. A m b aquesta
mentalitat, es l'única manera
de pujar a Da A2».
Pep Torras podrà disposar de
tota la plantilla, per al partit de
demà amb el Vila-seca, equip
que en la primera jornada va
perdre a casa davant el Cibeles
B i que la pasada temporada va
guanyarà Ripoll. Pep Torras avisa que «les circumstàncies
han canviat molt respecte de
l'any passat, ja que llavors l'equip estava desfet, sense moral i lluitàvem per no baixar de
categoria; en c a n v i , en aquesta ocasió nosaltres aspirem a
estar entre els equips de dalt».

Uoret-Jonquerenci
GEiEG-Shum,
atractius derbies
de l a catalana
DdeG
Girona.— L'equip B del Lloret i el Jonquerenc jugaran
aquest vespre, a partir de les
deu, un atractiu derby, ja que
tots dos equips, després de perdre els dos primers partits de la
temporada buscaran poder sumar els primers punts en aquesta lliga. Per la seva part, el
GEiEG, líder de la categoria, rebrà el Shum, diumenge a les
dotze del migdia, en un derby de
clar color local. El Blanes B jugarà avui a les nou del vespre en el
seu propi pavelló enfront del
Tordera.

L'Olot de voleibol
rep la visita de
l'Atlètic Catalonia i
les noies juguen a
Sabadell
- L'equip sènior masculí de voleibol rebrà avui dissabte, a partir de les 19.00, la
visita de l'Atlètic Catalonia en
partit corresponent a la Primera
Divisió. Per la seva banda les
noies tenen un difícil desplaçament a la pista del Sabadell.
L'Atlètic Catalonia no ha sumat cap punt en els dos partits
jugats i això fa que, a priori, sigui
un rival assequible pel potencial
dels olotins, que ara mateix sumen quatre punts i que es troben a dos dels invictes líders,
Barcelona i l'Hospitalet. En fèmines la cosa ja sembla més
complicada, ja que el Sabadell,
de moment encara no ha perdut
cap dels dos partits jugats I a
més, es tracta d'un equip que és
extraordinàriament fort en la
seva pròpia pista, pel que les
gironines ho tindran força difícil.
A Primera catalana masculina, l'Olot Júnior rep el Santa
Coloma i l'AVAP, l'Hispano
Francès; i en noies, les Planes
rep el Terrassa, i l'Olot Júnior
juga contra l'Andorra.

