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FUTBOL

ESCACS

Juli Pardo es queixa
del tractament que
dóna TVE a TEspanyol
• Barcelona.— El president de
l'Espanyol, Juli Pardo, va enviar
dimarts una carta al director de
TVE a Catalunya, Enric Sopena,
en què es queixava del tractament
informatiu que va donar Televisió
Espanyola al seu club abans i després del derbi contra el Barcelona.
Pardo va parlar d'alguns comentaris i fets que es van produir a
la tertúlia La barberia, dirigida per
Josep Abril, en què quatre diputats aficionats del Barcelona i l'actor Carles
Canut,
soci
blanc-i-blau, comenten l'actualitat
futbolística. En un moment d'aquest programa, emès després del
derbi, els diputats i el presentador
van fer veure que cuinaven un
periquito, mentre es podia sentir
una veu que deia «Oi! Quina
pudor!». Pardo també es va mostrar disgustat pel fet que un diputat demanés públicament la victòria del Barca a l'espai Fantàstic,
que presenten jugadors del Barcelona. Josep Abril, per la seva
part, va dir que l'única intenció
del seu programa és fomentar el
sentit de l'humor./EL PUNT

Clemente diu que els
concentrats al Camp
Nou seran seleccionats
• Barcelona.— El seleccionador
estatal de futbol, Xabier Clemente, va assegurar que tots els jugadors que va convocar per a l'entrenament d'ahir al matí al Camp
Nou formaran part de la convocatòria per al proper partit de
classificació per al Mundiar94,
contra Letònia. El tècnic també té
previst observar l'ex-blau-grana
Nayim, al Tottenham des de fa
cinc temporades, amb vista a
incorporar-lo a l'equip./EL PUNT

Bulgària guanya a
Israel (0-2) però
Stoitxkov no marca
• Tel-aviv.— Bulgària es va imposar a Israel ahir a Tel-Aviv per
0-2, en partit de classificació per
al mundial dels EUA, però el
jugador del Barcelona Hristo
Stoitxkov no va marcar. Penev i
Sirakov van fer els gols. / EFE
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El Palamós juga avui Panada de la
copa a Jerez amb molts suplents
Manchado ha estat sancionat amb un partit de suspensió
JAUME SOLER

• Palamós.— El tècnic del Palamós, Juanjo Díaz,
ha convocat dinou jugadors —tots els que té disponibles— per als dos propers partits que jugarà l'equip baix-empordanès, avui contra el Xerez i diumenge contra el Badajoz. Juanjo farà una alineació

totalment nova per jugar avui l'anada de la quarta
eliminatòria de la Copa del Rei a l'Estadi Chapín
(a 2/4 de 9), en la qual tindran entrada jugadors
que pràcticament no han actuat a la lliga. Antonio
Manchado, que va ser expulsat en la jornada passada
contra el Castelló, ha estat sancionat amb un partit.

Jugar a casa
Els defenses del Palamós Juan
Carlos Núfiez i Juanjo Torres
havien jugat fa algunes temporades al Xerez. Núfiez, que va néixer

El fet que l'equip andalús no
ha perdut cap partit aquesta temporada, ni de lliga ni de copa, i
és el líder del seu grup el fa un
rival perillós, segons el jugador:
«Tenen un equip molt compacte
i costa molt fer-los un gol. Penso
que serà una eliminatòria molt
igualada, però espero que la superarem». El defensa del Palamós
creu que l'eliminatòria es resoldrà
en el partit d'avui: «Si aconseguim
guanyar o empatar, passarem. Si
no, ho veig difícil, perquè si a
Chapín, que és un camp ampli, no
aconseguim batre'ls, al de Palamós, que és més estret, serà molt
complicat».
El Xerez, amb molta moral

Antonio Manchado
a Jerez, comenta que per a ell
jugar contra el seu equip de sempre serà una cosa especial perquè
no ho ha fet mai: «Quan sigui allà
sentiré alguna cosa, perquè estaré
amb els ex-companys i amb la
meva gent. Però quan comenci el
partit tot serà diferent, perquè jo
haig de mirar pels interessos del
Palamós. De totes maneres, em
feia il·lusió que ens toqués el
Xerez en el sorteig». La temporada passada Núfiez havia d'anar
a jugar a Jerez amb l'Espanyol,
com a compliment d'una de les
condicions del seu traspàs a l'equip barceloní, però es va lesionar
en un genoll i no va poder participar en aquell partit.

El Xerez, que ha eliminat un
dels equips històrics de la Copa
del Rei com és l'Athletic Club de
Bilbao i és el líder del grup quart
de segona divisió B, afronta
aquesta eliminatòria amb molta
moral. El conjunt andalús, després
d'haver eliminat un equip de primera divisió, no vol caure en eufòries i tem més el Palamós que no
l'Athletic de Bilbao. L'entrenador
del Xerez, Delfín Alvarez. creu
que el Palamós no jugarà tan
obert com l'equip basc i prendrà
moltes més precaucions defensives, fet que dificultarà el joc del
Xerez. L'equip d'Alvarez tindrà la
baixa de Morillas, un dels jugadors
fixos a l'eix de de la defensa, que
està sancionat. El seu substitut
serà Alberto Becerra. L'onze inicial més probable del Xerez per
al partit d'avui és el format per
Sanromàn, a la porteria; Paco
Pena, Pacheco, Màrquez, Becerra
i Recha, a la defensa; Marcelo,
Rafa, Roman i Tortosa, al centre
del camp, i Javi Pena, a la
davantera.

VELA

El president del Girona espera
que diumenge Fafeccionat no
sigui erític amb Fequip

La federació catalana ha premiat
el CY Palamós amb la Vela d'Or
de l'any 1992

Mascort es reunirà demà amb la plantilla

Li serà entregada el dia 10

EDUARD BATLLE

EL PUNT

• Girona.— Jaume Domènech és
el líder del grup preferent del
campionat gironí d'escacs després
de la setena jornada. Domènech
té mig punt d'avantatge sobre
Joan Fluvià, amb qui s'enfrontarà
en la propera jornada.
Resultats 6a ronda

La novetat més destacada en
l'expedició del conjunt palamosí
—que ja no tomarà a Palamós fins
diumenge, després d'haver jugat a
Badajoz— és la presència de José
Puche. El migcampista va patir
una fissura de peroné en la tercera
jornada de lliga, al camp del
Vila-real, a causa d'una forta
entrada, i fins ara ha estat de
baixa. Juanjo Díaz té la intenció
de fer-lo jugar en el pròxim compromís de la Copa de la Generalitat, però ja l'ha inclòs en la
convocatòria per a aquests dos
partits perquè es vagi «famiharitzant amb l'ambient», segons el
tècnic. Manchado, que ahir va ser
sancionat amb un partit de suspensió per haver menyspreat un
contrari, no jugarà avui però sí ho
farà a Badajoz. El jugador es va
mostrar ahir satisfet pel fet d'haver estat sancionat només amb un
partit: «Em pensava que em caurien dos partits, vist el que deia
l'àrbitre a l'acta».
L'onze titular del Palamós per
al partit d'avui possiblement serà
format per Conde, a la porteria;
Lima, Lorente, Brasi i Juanjo, a
la defensa; Horcajada, Vílchez o
Orejuela, Hidalgo i Núflez, al mig
del camp, i Lemish i Robert Elvira, a la davantera. La resta dels
jugadors que es desplaçaran avui
a Jerez i posteriorment a Badajoz
són Raúl, Luis Martín, Manchado,
Mijic, Jordi, Ballina i Puche. L'únic jugador de la plantilla que es
quedarà a Palamós és l'argentí
Alfaro Moreno, que es va lesionar
diumenge passat.
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• Girona.— El president del
Girona, Miquel Mascort, espera
que diumenge davant el Sant
Andreu l'afeccionat gironí no sigui
crític i doni suport en tot moment
a l'equip que entrena el tàndem
Telechea-Mercader, perquè és
quan més ho necessita per reaccionar. «S'ha de tenir confiança i
esperar que diumenge l'equip guanyi, pel bé del club. No és bo que
quan acabi el partit, si no guanyem, el públic cridi en contra
dels jugadors o del cos tècnic»,
manifesta el president del Girona.
Després de la reunió que va mantenir la junta directiva dimarts
passat, el club ha decidit descartar
la possibilitat d'incorporar jugadors a la plantilla per superar els
últims resultats negatius. Mascort
diu que la directiva té la preocupació lògica que s'ha de tenir en
a q u e s t s c a s o s , p e r ò q u e de
moment no hi ha nerviosisme.
«No es pensa en res més que en
arreglar la situació. El que no hi

Jaume Domènech
mana en el grup
preferent del
campionat gironí

ha d'haver són més nervis del
compte, perquè no condueixen a
res de positiu», afirma Miquel
Mascort, que en l'entrenament de
demà es reunirà amb la plantilla
i el cos tècnic per tal de donar-los
ànims i transmetre'ls tranquil·litat
amb vista al partit de diumenge
davant el Sant Andreu.
El director tècnic del club, Pep
Mercader, afirma que al llarg de
la setmana l'equip ha de treballar
aillant-se de la situació que travessa. La ratxa de cinc partits consecutius sense marcar, en què ha
sumat tan sols dos punts —en dos
empats a zero, al camp de l'Hèrcules i a casa contra l'Alcoià—
dels deu possibles, i el resultat que
va aconseguir el Sant Andreu a
Girona la t e m p o r a d a passada
(0-3) no han de ser motiu de gaire
preocupació, segons Mercader.
«En els últims dos partits hem
estavellat dues pilotes al pal. Si
haguessin entrat no estaríem en la
situació en què ens t r o b e m » ,
explica el director tècnic.
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• Palamós.— LSL Federació Catalana de Vela ha premiat el Club
de Vela Palamós amb la Vela
d'Or d'aquest any per la seva tasca
en favor de la vela catalana i per
l'activitat que ha tingut en el
transcurs d'aquesta temporada, en
aspectes com l'organització de
regates, la participació de regatistes al campionat estatal o el fet
d'haver augmentat el nombre de
regatistes. Aquesta és la tercera
edició del Trofeu Vela d'Or, que
cada any la Federació Catalana de
Vela dóna a un club català. En
la primera edició, l'any 1990, la
va rebre el Club Marítim de Barcelona.
L ' e n t r e g a del trofeu i d'un
diploma és farà el dia 10 vinent
a l'Hotel Juan Carlos I de Barcelona. En aquesta vetllada també
es lliuraran les plaques conmemoratives als campions de Catalunya
d'aquest any de cada classe. El
president del CV Palamós, Xavier
Ribera, serà l'encarregat de reco-

llir la Vela d'Or, que li entregarà
el president de la federació catalana, Joan Maria Roig. Completaran la representació palamosina,
entre d'altres, el regatista olímpic
Alejandro Abascal i el director de
la Christmas Race i capità de l'equip olímpic de vela en els Jocs
de Barcelona, Joan Sarquella.
Calendari de regates
El Club Vela Palamós ja ha presentat el seu calendari de regates
per a la temporada del 1993. El
mes de maig es disputarà la Regata Primavera, per a embarcacions
de les classes Òptimist i Raquero;
el mes de juny se celebrarà el Trofeu Festa Major, per a creuers; l'agost es farà el Trofeu Costa Brava,
per a la classe Òptimist; el setembre, la Regata Interscoles, per a
la classe Raquero; a l'octubre, el
Trofeu Vila de Palamós, per a les
classes Òptimist, Làser, 420 i
Europa, i al mes de desembre, la
Christmas Race, per a totes les
classes olímpiques.

Preferent: J.P. Ayllón-J. Domènech, 0-1; J. Mundet-J, Fluvià, 0-1; A.
Oliva-P. Mas, 0-1; M. Castellanos-M.
Marull, taules; D. Carrasco-L- Parals,
1-0; P. Espar-C. Barrera, 0-1; R. Busquets-A. Ribas, 1-0; D. Puntonet-A.
Monge, 1-0; F.X. Pérez-J. Prat, taules;
F. Teixidor-J. Pagès, 0-1; D. Huici-M.
Cadena, 1-0; A. Ramió-F. Femàndez,
0-1; C. Vinuesa-A. Gutiérrez, 1-0; J.
Paretas-E. Bou, 1-0. Eliminats: A.
Gutiérrez, M. Cadena i A. Ramió.
Classificació: Domènech, 5,5; Fluvià,
5; Mas, 4,5; Carrasco, Barrera, Castellanos, Marull, Mundet i Ayllón, 4.
Primera: M. Ruiz-N. Trilla, 1-0; D.
Gil-J. Peracaula, taules; J.A. Alvarez-J.M. Gutiérrez, 1-0; J. Teixidor-J.
Moreno, taules; A. Medina-N. Maglajlic, 0-1; J. Del Pozo-S. Masnou, 1-0;
A. Cuevas-R. Sleep, 1-0; P. Vàzquez-R.C. Alvarez, 0-1; J. Sabatés-J.
Padilla, 1-0; J. Mercader-J. Fluvià, 0-1;
J. Gallart-J. Vélez, 1-0; J. Díaz-J.
Gusó, 1-0; A. López-F. García, 1-0; M.
Palahí-J. Bayod, 1-0. Eliminats: F.
García i J. Gusó. Classificació: Ruiz,
5,5; Peracaula, 5; Maglajlic i Alvarez,
4,5. Segona: X. Carbó-D. Diéguez, 0-1;
J. García-J. Sala, 1-0; J. Jiménez-A.
Portugal, 1-0; A. Rodríguez-C. Yeste,
0-1; A. Massegur-J. Castro, 1-0; A.
Huici-L. García, 1-0; V. Muste-L.
Cabaco, taules; A. Gutiérrez-P. Besalú, 0-1; D. Martos-O. Martínez, 1-0;
M. Rodn'guez-D. Pérez, 0-1; I. Gil-J.B.
Mas, 1-0; J. Urresti-R. García, taules;
R. Puig-S. Payà, 0-1; J. Holgado-J.
Moret, 1-0; J. Bonet-M. Agustí, 1-0;
N. Viíías-M. Bota, taules; T. Carbó-J,L. Cisterna, 1-0; J.M. Esteban-J.
Figueras, 0-1; A. Castellanos-P. Marfil,
0-1; C. Tries-J. Estanyol, taules; T.
Andreu-E. Viver, taules; C. Ricoy-F.
Mató, 0-1; N. Bartis-L. del Barrio, 0-1.
Eliminats: C. Ricoy, N. Bartis i E.
Viver. Classificació: Diéguez, 5,5; Garcia i Jiménez, 5. Tercera: D. Llagostera-!. Vilanova, taules; A. Pi-J. Guitart, 1-0; S. Ros-X. Buey, 0-1; J. Mundet-G. Albarràn, 0-1; J. Barraca-O.
Sanz, 1-0; R. Portas-J. Cisterna, 1-0;
M. Martínez-J. Canón, 0-1; E. Clara-A. Clara, 1-0; S. Monsó-M. Font,
0-1; J. Vila-M. Alabert, 0-1; J.
Giralt-P. Triola, 1-0; X. Estanyol-F.
Teixidor, taules; S. Mateo-E. Bemabé,
taules; F. Mufioz-I. Cabaco, 1-0; J.
Paretas-J. Martínez, taules; C. Costabella-G. Quintana, 0-1; F. Repiso-J.
Fluvià, 1-0; J. Mercader-M. Caralt,
1-0; N. Boada-B. Vélez, 1-0; J. Parnay-A. López, 1-0; R. CuUeres-D.
Serrano, taules; M. Trujillo-F. Gotarda, 1-0. Eliminats: F. Gotarda i R.
Culleres. Classificació: Pi, 5,5;
Albarràn, Buey, Vilanova i Llagostera,
5. Promoció: A. Bravo-J. Mallorquí,
2-0; J. Bruguera-D. Felip, 2-0; A.
Pujol-L. Sanjuan, taules; X. Santervas-F. Macias, 1,5-0,5; F.X. Morales-C.
Otero, 1-1; M. Ruiz-N. Muiioz, 2-0;
M. Marull-J. Martos, 0-2; X. Pi-P. Planadevall, 1,5-0,5. Classificació: Bravo
i Bruguera, 9.

BÀSQUET

£1 Mifas guanya el
Costers per 38-17 en un
partit amistós
• Olot.— L'equip de bàsquet de
minusvàlids Mifas de Girona va
derrotar per 38-17 el Costers d'Olot —un equip de bàsquet convencional— en l'amistós que van
jugar el cap de setmana passat,
que formava part de la campanya
Ajuda'ns a trencar barreres. Pel
Mifas van jugar Cid (10), Serra,
López (2), Luna (11), Martín (7),
Dalmau, Cabello, Ramos i Aldàmiz (7). Pel Costers ho van fer
Guillamon (8), Vilanova, Blanco,
Badia (5), Roca, Coma, Roura
(4), Bach i Mendoza. El partit el
va dirigir Xavier Díez./EL PUNT

