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Aquest cap de
setmana es farà la
V Carnaval Race
DdeG
Platja d'Aro.- El CN Port
d'Aro, en col·laboració amb l'Aj u n t a m e n t de Castell-Platja
d'Aro i les federacions catalana i
estatal de vela, organitza pels
propers 27 i 28 d'aquest mateix
mes de febrer la V Carnaval
Race 1993.
Aquesta regata, de caire internacional, està reservada a
embarcacions de les classes
olímpiques, 470 i Europa, tant
masculina i femenina; Làser,
Finn, Star, Soling i Tornado.
Aquesta regata constarà de sis
proves que es correran en dos
camps de-regates (Alfa i Bravo)
situats en aigües de la badia de
Platja d'Aro-Palamós.

Reunirà com a màxim un milió dels tres i mig calculats

El Mifas comença la lliga tot i rebre
només un terç del seu pressupost
L'equip gironí va perdre el primer partit contra l'Irumi (16-35)

Miglio(GasGas)
s'imposa en els
dosdiesdeBrianza
Bessana Brianza (Itàlia).- El
pilot italià Donato Miglio (Gas
Gas) va aconseguir contra tot
pronòstic la victòria en els dos
dies internacionals de Brianza
de Trial, prova organitzada pel
Moto Club Monza.
Miglio es va classificar per davant d'homes tan rellevants
com l'actual campió del Món
Tommi Ahvala, que només va
poder ser tercer, per darrera del
japonès Takumi Narita.

S'inicia la
temporada de
patinatge artístic
Blanes.- El pavelló municipal
de Blanes va acollir la primera
prova de la temporada de patinatge artístic, que a més era
organitzada pel club local.
Aquesta prova, d'iniciació A, va
tenir la participació de moltes
patinadores representants dels
clubs gironins. Un total de 28
participants van superar els mínims exigits en la prova de figures obligatòries, mentre que 33
van superar les proves lliures..

Els equips de Segona Divisió tenen molts problemes econòmics.
J.G.
Girona.- L'equip de bàsquet del
Mifas va començar el passat cap de
setmana la lliga estatal, tot i que
només té la promesa de rebre, essent molt optimistes, un terç del
total del seu pressupost per aquest
any. La situació del conjunt gironí
és compartida per la resta d'equips
de l'Estat espanyol que militen a la
Segona Divisió.
Després que en principi la fundació ONCE va donar la negativa de
subvencionar els equips d'aquesta
categoria, va haver-hi canvi de pensament i al final, i tot i que no
aportarà la subvenció que era habitual temporades enrera, la fundació
destinarà 25 milions als equips de
Segona. Dins d'aquesta partida hi
entren les subvencions per als par-

tits que els equips hagin de jugar a
les Illes, quantitat que puja a uns 18
milions i que fan que només en
quedin set a repartir entre els clubs.
Dins d'aquesta divisió el Mifas rebrà
450.000 pessetes.
El conjunt gironí també espera
que li siguin subvencionades la meitat de les despeses d'arbitratges,
quantitat que està al voltant de les
55.000 pessetes. També ha demanat ajuts a la Generalitat i a les
federacions catalana i estatal, entre
els quals aconseguirà com a molt
mig milió. Tot plegat, aquest capítol d'ingressos es podria situar en el
milió de pessetes, quantitat que no
cobreix ni un terç del pressupost de
la temporada, xifrat en tres milions i
mig. La resta de pressupost anirà a
càrrec de la mateixa entitat.

Malgrat tots aquests problemes,
els equips de Segona estatal van
decidir en una reunió celebrada la
setmana passada a Madrid que tirarien endavant el campionat fins que
no poguessin jugar més.
Derrota contra l'Irumi
En el primer partit jugat d'aquesta lliga, el Mifas va perdre a la seva
pròpia pista, a Figueres, contra l'Irumi per 16-35. El partit va ser de
domini del conjunt visitant, que no
va tenir problemes per imposar-se.
En la propera jornada, que es disputarà dissabte que ve, el Mifas tornarà a jugar a Figueres, en aquesta
ocasió contra el conjunt del CEM de
Barcelona, en partit que començarà
a dos quarts de sis.

Bancells, Codina i Rubio, principals objectius

L'Estrumetal Shum pensa en una
plantilla jove, de casa, i amb
experiència per l'any vinent
P.S.
Maçanet de la Selva.- El cos
tècnic i la junta directiva de l'Estrumetal Shum pensen en una plantilla
jove, amb homes de casa i al mateix
temps experiència en vista a la propera temporada.
Segons el màxim responsable
tècnic del conjunt de Maçanet,
Eduard. Tresserres, en vista a la
propera temporada «seguirem la
mateixa línia que portem des de
fa anys, de treball i humilitat».
Tresserres va expecificar, en el
tema de possibles noves incorporacions, que «no hi ha dubte que la
gent de Maçanet que en aquests
moments estan jugant en altres
llocs, són joves encara i tenen
una gran qualitat i en aquests
moments estan en plenitud».
L'actual tècnic del Maçanet va explicar les característiques de l'equip
de la propera temporada. Tresserres va dir que «busquem un equip
jove i amb gent de casa però al
mateix temps que tingui veterania i experiència a la pista, en la
màxima categoria».
Amb aquestes premisses, i mal-

grat que ningú no ha donat encara
cap nom, és clar que el Shum pensa
en jugadors com Josep Maria Bancells, que havia militat al Tordera i
aquesta temporada ho feia a les
files del Dominicos, equip amb el
qual fa poc va rescindir contracte;
Quim Rubio, ex-jugador de Tordera; Voltregà, actualment al Lloret, i
Josep Codina, el porter del Voltregà i potser la incorporació més difícil que es realitzi, ja que és titular
indiscutible a les files del conjunt
que entrena Miquel Umbert.
Combinacions difícils
El tècnic de l'Estrumetal Shum,
Eduard Tresserres, creu que la possibilitat que aquest proper cap de
setmana el seü equip pugui assolir
matemàticament l'ascens de categoria «és molt difícil, ja que s'han
de produir tota una sèrie de combinacions i no val la pena capficar-s'hi, perquè ens resten molts
de partits per assolir els punts
que necessitem i el més important en aquests moments és mirar d'afrontar amb tranquil.litat

Bancells pot tornar a vestir aquesta samarreta i a aportar experiència.
el proper partit, que és la tònica
que seguim al llarg d'aquesta
temporada». Cal recordar que el
Shum pujarà matemàticament de
categoria aquest proper cap de setmana si el Vilanova, actualment
quart, perd els partits que jugarà
demà a casa amb el Cerdanyola;
tercer classificat, i diumenge que ve
a la pista del Laureano Blanes, que
és segon, i paral·lelament el Shum
guanya aquest cap de setmana a la
pista del cuer, Mollet. Pera Tresserres, «el Vilanova guanyarà a casa
amb el Cerdanyola, i per lògica
pot perdre al camp del Blanes. A
Maçanet sincerament no pensem que sigui aquest cap de set-

Diari de Girona, 1993-02-24, p. 24.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

mana quan celebrem l'ascens, ja
que únicarnent estarem centrats
a sumar els dos punts del camp
del Mollet, independentment del
que facin els altres». Per a Eduard
Tresserres, el més important és que
«el meu equip està en disposició
de no haver de dependre de ningú, i això és el que he tractat de
ficar al cap dels meus jugadors al
llarg de la temporada. Nosaltres
tindrem el que hens haurem merescut, pel treball fet i per la qualitat dels jugadors».
Per al partit d'aquest diumenge a
la pista de Mollet, Eduard Tresserres recuperarà Riera, que la jornada
passada estava sancionat.

/ ESPORTS

Masó (Farners),
amb opcions de
guanyar el català
de judo
DdeG
Barcelona.- Dos segons llocs
i dos tercers van ser els resultats
aconseguits pels representants
gironins en el rànking català de
judo celebrat a Barcelona. La
nota més positiva és la possibilitat que Jaume Masó (Farners)
es proclami campió català el
proper mes de març.
En la categoria de menys de
65 quilos, Xavier Trota (Girona)
va caure en semifinals, i va quedar en tercera posició. En la categoria de menys de 60 kgs.,
Masó va perdre la final i va ocupar la segoria posició final, però
mantenint les possibilitats de
quedar campió de Catalunya ei
proper mes de març. D'altra
part, Valentín Màrquez (Girona), en la categoria de menys de
78 quilos, també va perdre la
final. En aquesta mateixa categoria Josep Lluís Salas va ser
tercer després de retirar-se a les
semifinals. Aquestes classificacions donaran opció als judoques gironins a lluitar per pujar
al pòdium en els propers campionats de Catalunya.

Arbúcies i Blanes
dominen el
provincial de judo
aleví
G i r o r ^ a . - Es va d i s p u t a r
aquest cap de setmana passat al
pavelló de Santa Eugènia, el
campionat provincial aleví de
judo (sub 13). La nota més destacada va ser l'actuació del
Judo Arbúcies, que va aconseguir tres títols i del Judo Blanes,
que en va obtenir dos.
Categoria masculina. - 30 kgs.:
1. Albert Granados (GEIEG); 2. Alejandro
Valenzuela (CES Catalunya); 3. David
Alejo ISaltl; 3. Javier Murillo (Salt).
- 3S kgs.: 1. Jordi Lazo (Sant Jordi);
2. Rubén Resta IGEIEG); 3. David Gil
(Lloret); 3. Jonathan Egea IFujiyamal.
- 40 kgs.: 1. Oscar Domínguez (Blanes); 2. Marc Daílos (Lloret); 3. Aureli
Corral (Arbúcies); 3. Isaac Torres
(Blanes).
- 45 kgs.: \. Marcos Fernàndez (Arbúcies); 2. David García (Fujiyama); 3.
Saúl Martínez (Fujiyama); 3. Adrià Sànchez (Palafolls).
- 50 kgs.: 1. Joaquim Ribera (Arbúcies); 2. Marc Minana (Palafolls); 3. Daniel Esquinas (Palafolls); 3. Josep Samblas (Lloret).
- 5S kgs.: 1. Joan Corrales (Palafolls); 2. Carles Pérez (Fujiyama).
m é s de 56 k g s . : 1. Carles Martínez
(Blanes); 2. Carles Ferrer ILloret).
Categoria f e m e n i n a . - 45 kgs.:
1. Maria Cabezas I Salt); 2. Gemma Serrats (Arbúcies); 3. Maria Pato (Salt).
IVIés de 45 k g s . : 1. Sandra Blanco
(Arbúcies); 2. Aradia de Egea (Arbúcies);
3. Vanessa Càceres (Palafolls).

Peie Jerez,
guanyador absolut
de l'Open Fujiyama
dejudo
Girona.- Es va celebrar al pavelló de Santa Eugènia un Open
de judo que va tenir un total de
quaranta-cinc participants repartits en quatre categories, infantil-cadet, sènior dé menys de
65 quilos, de menys de 75 i de
més dé 75.
Sènior més de 75 kg.: I.PereJerez;
2. Edu Viso; 3. Aitor Lacuesta; 3. Pere
Camafreita.
Sènior - 75 k g . : 1. José Velasco; 2.
Josep Pla; 3. Joaquim Pla; 3. Ismael Viso.
Sènior - 65 k g . : 1. IVIatías Blanco; 2.
Francesc Picart; 3. Ferran Garcia; 3. Xavier
Méndez.
Infantil-cadet: 1. Manuel Sénchez; 2.
Josep Contreras; 3. Martí Ginesta; 3. Albert
Coll.

