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EL VALVl HA P E CANVIAR

Dissabte, 21 de novembre de 1992

El jugador del Palamós Brasi està
molt descontent perquè no ha
tingut cap oportunitat de jugar
aquesta temporada. Brasi és l'únic
jugador de la plantilla que no ha
anat mai convocat. Plana 26

El Valvi ha de canviar
considerablement el seu joc de
dijous a Palau contra el Grupo
Libro si vol guanyar aquest vespre
a la pista de l'OAR Ferrol en partit
de la Lliga ACB. Plana 21

BÀSQUET

FUTBOL
De Quintana, Valentín i el serbi Dimitrijevic tenen moltes possibilitats de ser
titulars en el partit que aquesta tarda el
Figueres jugarà contra el Barcelona B,
que serà retransmès pel Canal 33. Comas

i Russet són baixa, el primer a causa d'una
lesió al genoll i el segon per una lumbàlgia. Pitxi Alonso ha convocat disset
jugadors, entre ells Monsalvete, encara
que l'andalús podria ser descartat a última

hora, ja que el club vol tenir la seguretat
que la presència d'aquest jugador a la banqueta o a la gespa no el pugui perjudicar.
El Figueres té quatre negatius i una ensopegada el faria tomar a la cua.

FIGUERES-BARCELONA B. Estadi Municipal, a 3/4 de 7 de la tarda (Canal 33)

Dos punts per a un somriure
Valentín, De Quintana i Dimitrijevic poden ser titulars en el partit d'avui
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El Mifas juga un partit
contra el Corters
d'Olot
• Girona.— L'equip de bàsquet
CB Mifas, format per jugadors
minusvàlids, jugarà avui a partir
de 2/4 de 5 de la tarda un partit
contra el Corters d'Olot, un equip
integrat per jugadors sense disminucions físiques. El partit, que se
celebrarà al pavelló municipal
d'Olot, forma part de la campanya
Trenquem barreres. En la primera
part el Mifas s'enfrontarà al Corters, mentre que en la segona es
formaran dos equips-en què es
barrejaran indistintament els jugadors dels dos clubs. El Mifas, que
ha finalitzat la seva participació a
la lliga catalana, iniciarà el dia 12
de desembre la lliga estatal. / EL
PUNT
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Els Chicago Bulls
derroten e l s Seattie
Supersònics per 108-99

Tomàs

• Nova York.— Els Chicago
Bulls de Michael Jordan van
derrotar els Seattie Supersònics
per 108-99, en un partit en què
Jordan va fer 35 punts i Scottie
Pippen en va fer 21. Els Supersònics no van aconseguir superar
la defensa dels Bulls i l'absència
del seu base titular, Ricky Pierce,
es va notar massa en els esquemes
ofensius. La resta de resultats de
la jornada van ser: Orlando-Golden State, 126-102; Atlanta-New
Jersey, 101-108; Houston-Cleveland, 99-92; San Antonio-Dallas,
123-95; Denver-Detroit, 99-87;
Los Angeles Clippers-New York
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Knicks, 101-91. / EL PUNT

JOSEP PUIGBERT

• Figueres.— El positiu de Monsalvete ha fet que durant la setmana amb prou feines s'hagi parlat d'un partit que pot resultar
dramàtic per a la Unió. Mentre
l'equip figuerenc continuï sense
sucar a fora viurà amb la pressió
permanent del greu perill que pot
representar incrementar la xifra
de negatius que té actualment,
quatre. El Barcelona B és un rival
difícil, que en tots els partits surt
a abocar-se sobre la porteria contrària. És un equip eminentment
ofensiu, com ho demostra el fet
que, amb 23 gols, és el més golejador de la categoria, tant a casa,
ja que al Ministadi ha marcat tretze gols, com a fora, on n'ha fet
deu.
Per a aquest partit Pitxi Alonso
podria fer una alineació amb cares
noves, com les de De Quintana
i Dimitrijevic, que tenen moltes
possibilitats de ser titulars. Valentín també serà a l'onze inicial,
jugant al mig camp o en substitució de Comas. Aquest jugador

TENNIS

Navratilova elimina
Arantxa Sànchez del
Masters femení

Vladan Dimitrijevic podria debutar aquesta tarda, contra el Barcelona B.
es va fer dimarts passat una distensió en un lligament del genoll
i ahir va notar molt dolor a l'entrenament. Un altre jugador que
va quedar descartat ahir va ser
Russet, a qui Pitxi Alonso volia
convocar. L'olotí té lumbàlgia. Al
marge d'aquests canvis en l'alineació respecte als partits anteriors,
el tècnic també podria introduir
alguna variació tàctica, com situar
Valentín i César de carrilers i tres
defenses a darrere: Alejo, Gratacòs i De Quintana.
Pitxi Alonso creu que el Bar-

celona B és un gran equip, amb
dos estrangers —Ekelund i Vucevic— i el danès amb nacionalitat
espanyola Thomas Chrisliansen
que podrien jugar a primera divisió. «Són un gran equip, però també ho és el Valladolid i el vam
guanyar», avisa l'entrenador de la
Unió. Els jugadors i el mateix
entrenador reconeixen que fins
que l'equip no guanyi dos partits
seguits es patirà i neguen que el
tema del positiu en el control antidopatge de Monsalvete hagi pogut
afectar la concentració de l'equip

per a aquest partit tan important.
Els aficionats que avui acudeixin a l'Estadi veuran com la
visera interior de la tribuna s'ha
convertit en un espai publicitari
amb dos anuncis pintats. També
està previst aprofitar els espais
laterals de la visera de tribuna i
la posterior, que dóna a l'aparcament, per encabir-hi més anuncis
publicitaris. El consell d'administració del Figueres es mou molt
per trobar iniciatives que representin fonts d'ingressos atípics per
al club.

• Nova York.— Martina Navratilova va eliminar ahir la barcelonina Arantxa Sànchez Vicario del
Masters femení de tennis en
derrotar-la en els quarts de final
per 6-1, 2-6 i 6-2. Navratilova va
ser més constant i agressiva que
Sànchez Vicario, que tenia un
problema de lligaments a la cama
esquerra. Arantxa va dir que no
va saber aprofitar les oportunitats
de trencament que va tenir en el
tercer set. La número u del món,
Mònica Seies, va derrotar Jana
Novotna per 3-6, 6-4 i 6-1 i també
passa a les semifinals. En la competició de dobles, la parella formada per Sànchez Vicario i Helena Sukova va derrotar Martina
Navratilova i Pam Shriver per 6-4
i 7-5. La barcelonina es va revenjar així de la seva eliminació en
la competició individual. / EL
PUNT

Monsalvete ha estat inicialment convocat
J.P.

• José Manuel Monsalvete forma
part de la llista de disset jugadors
convocats i ell mateix creu que té
moltes possibilitats de jugar. Pitxi
Alonso no s'ha definit sobre si
l'andalús serà titular o si seurà a
la banqueta o a la grada. Tot i
l'optimisme del jugador, és probable que sigui descartat a última
hora i vegi el partit des de la tribuna, perquè el club no sap fins
a quin grau tindria alguna responsabilitat en cas que al jugador li
toqués passar un altre cop el con-

trol antidopatge i es repetís el
positiu. També és probable que el
jugador hagi estat sotmès a una
anàlisi per part del club —com va
demanar l'entrenador— i fins
demà al matí no se'n coneguin els
resultats. «Ens hem d'assegurar
que l'equip no resulti perjudicat
en cap cas», va comentar Pitxi
Alonso. «Si jo sóc el descartat serà
perquè jo li ho demanaré a l'entrenador, més que res per treure
tensió als meus companys i perquè
anímicament no estigui en condicions d'afrontar el partit. En
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aquest moment estic molt animat
per jugar, però la decisió final serà
demà, quan vingui al camp i vegi
l'ambient i la gent», va dir ahir
al vespre Monsalvete després de
parlar amb Pitxi Alonso. El jugador es mostrava satisfet pel fet
d'anar convocat i «poder demostrar a la gent qui és de veritat
Monsalvete». El migcampista
andalús diu que no li fa por jugar,
però que si veu a última hora que
anímicament no està preparat, ell
mateix ho comunicarà a l'entrenador.

Pitxi Alonso va justificar la convocatòria per a avui de Monsalvete dient que és en aquest
moment que el jugador necessita
l'ajut de tothom: «Quan les coses
van bé no fa falta que la gent t'estigui a sobre; quan les coses van
malament, és diferent. Un futbolista és una persona i té sentiments
com tothom. No són màquines a
les quals no es permet cap errada». El tècnic va dir que està totalment convençut que si finalment
decideix que Monsalvete jugui
contra el Barcelona serà el millor.

CICLISME

La delegació gironina
organitza un curs de
directors esportius
• Girona.— La delegació territorial de Girona de la Federació
Catalana de Ciclisme ha organitzat un curset per assolir el títol
de director esportiu de primer
nivell. El curs es farà en nou jornades, a partir dèi dia 27 fins al
20 de desembre, amb un examen
el dia 9 de gener. De les nou sessions teòriques, sis es faran a Barcelona. / EL PUNT

