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DESPRÈS DE TRES JORNADES
La victòria de diumenge sobre el
Palamós ha suposat per al Figueres
sortir de la zona de descens a la
segona divisió B, després d'haver-hi
estat immers a les tres darreres
jornades. Plana 31

CIRCUIT GIRONÍ D E B T T

Pep Permanyer (Panamà Jack) va
ser el guanyador de la primera
prova del circuit gironí Trofeu
Caixa Girona de BTT, que es va
disputar ahir a Sant Feliu de
Guíxols. Plana 32

BÀSQUET

TENNIS DE TAULA
L'equip femení del CTT Calella va aconseguir dijous passat —sis anys després de
la seva formació— el títol estatal de tennis
de taula per equips, culminant així un treball fet essencialment sobre dues jugado-

res, Glòria Barranco i Tània Puig, que
aquesta temporada han tobat un complement ideal en la xinesa Yao Li, im autèntica fora de sèrie. El Fusteria Villegas
sabia abans del campionat que tenia mol-

tes possibilitats d'arribar a la final i lluitar
per guanyar-la, i un cop en competició,
fins i tot l'equip masculí va renunciar a
les opcions de millorar algun lloc per ajudar les noies a conquerir el títol.

£1 CTT Calella femení és campió estatal,
sis anys després de la seva formació
Glòria Barranco i Tània Puig juguen
juntes des que eren infantils

L'aportació de la xinesa Yao Li ha estat
la clau per fer el salt definitiu

ALBERT CAMPS

• Calella.— El conjunt calellenc
va veure el títol estatal realment
a l'abast un cop va superar l'Avila
Rojas de Granada en les semifinals i va saber que el rival a la
final era el Lidergrup de Cartagena. El Fusteria Villegas tenia
més respecte per l'Epic de Terrassa que pel defensor actual del
títol. Tot i que l'equip murcià va
guanyar en els tres enfrontaments
de la lliga, el Calella no va estar
al màxim del seu potencial.
Abans de la final, les calellenques van intensificar la preparació
i fins i tot van treballar amb el
jugador xinès de l'equip masculí,
Xiao Daili, que va deixar de jugar
els partits que li quedaven en la
competició masculina i va col·laborar en la preparació de les
noies. Per Jaume Puig, el secretari
general del club, era preocupant
en la final «la falta d'experiència
en aquests nivells, i veure com respondrien les jugadores a la pressió». Al final tot va anar bé, i després de «preparar a consciència el
matx i sortir molt mentalitzats, es
va aconseguir el títol», diu Puig.
Aquest títol estatal ha estat la culminació de la tasca amb l'equip
femení durant els darrers anys.
Jaume Puig diu que la jugadora
xinesa Yao Li ha estat molt
important, però «també ha estat
important el treball de la resta de
jugadores, que fa anys que van
aconseguint títols de categoria
infantil i juvenil. Sense aquesta
experiència no s'hagués aconseguit el títol». En l'inici de la temporada, el Fusteria Villegas aspirava a mantenir-se en la divisió
d'honor, però l'arribada de la
xinesa Yao Li va donar molta
potència a l'equip i va mentalitzar
la gent que hi havia possibilitats
de lluitar pels títols. En aquestes
darreres temporades Barranco i
Puig sempre han format part de
l'equip absolut, tot i ser infantils

A.C.

• Tarragona.— El Basmi de Platja d'Aro va derrotar el Costa
Dorada de Tarragona per 38-41 i
continua tercer en la classificació
de la primera divisió estatal de
bàsquet sobre cadira de rodes. El
matx va ser força igualat i només
en els minuts finals el Basmi va
poder aconseguir una petita diferència de quatre punts. En la primera part i en la majoria de la
segona, els jugadors del Basmi es
van mostrar poc encertats en l'atac, errant molts tirs. Per part de
l'equip de Platja d'Aro van jugar:
Romero (21), Huesca (10), Ramírez (4), Sàez (4), Cot (2), Poquet,
Rodríguez, Morales, Hemàndez i
Gonzàlez. El Basmi té actualment
19 punts i és superat per l'UNES
de Barcelona i l'ADM Cantàbria,
tots dos empatats a 23 punts. En
els altres dos partits de la jornada,
l'Arrayan va derrotar el San
Rafael per 46-17 i l'ADM Cantàbria va guanyar el Vigo per 48-35.
La classificació l'encapçala l'UNES, empatat amb l'ADM Cantàbria amb 23 punts, seguits del
Basmi, amb 19; San Rafael, 18;
Amiab, 17; ONCE Sevilla B, 16;
Arrayan, 15; Costa Dorada, 15;
Jerez, 4 5 , i Vigo, 13./EL PUNT

£1 Mifas perd dos
partits i és sisè a la
segona divisió

La xinesa Yao Li és una jugadora vital en e! Fusteria Villegas de Calella.
o juvenils, i el conjunt s'ha completat amb una jugadora més veterana. Aquesta temporada ha estat
la xinesa Yao Li, i el Fusteria
Villegas, per fi, ha pogut pujar
dalt de tot del podi.
L'intent de 1978
El primer equip femení del
Club Tennis Taula Calella es va
formar la temporada 1978-79 i va
participar en la segona categoria
barcelonina. Aquesta experiència
no va tenir continuïtat i no va ser
fins a la temporada 1987-88 que
es va tomar a formar un equip

femení de categoria absoluta. Van
participar en la segona divisió, i
van pujar a la primera divisió estatal. En aquest equip ja va ser una
peça clau la jugadora Tània Puig,
que era infantil. Per a la temporada següent, l'equip es va reforçar amb la veterania d'Eli Domènech —una jugadora provinent de
la divisió d'honor— i la infantil
Glòria Barranco. Aquestes dues
jugadores van formar equip amb
Tània Puig, que encara era infantil. El Calella femení va guanyar
la primera divisió i va pujar a la
classificació d'honor sense perdre

cap partit.
En les darreres tres temporades, el Fusteria Villegas Calella ha
militat a la divisió d'honor i ha
aconseguit un quart lloc i dues
cinquenes posicions. Aquesta temporada l'equip ha entrat en la fase
del títol, però s'haurà de conformar de ser entre els tres primers,
perquè no té opció a ser campió.
El Calella femení va debutar als
campionats estatals a l'any 1989 i
va ser setè. En les darreres tres
temporades, el Fusteria Villegas
va aconseguir tres quartes posicions consecutives.

Quatre jugadores entre els 17 i els 23 anys
• L'equip femení del Calella d'aquesta temporada està format per
jugadores molt joves, amb edats
que van dels 17 als 23 anys. La
base de l'equip és la xinesa Yao
Li, que té 23 anys i que ha fitxat
pel club aquesta temporada. Yao
Li va arribar de forma casual a
Calella. La jugadora és la companya del jugador de l'equip masculí,
?üao Daili, i un cop aquest havia
fitxat va explicar que ella també
jugava a tennis de taula i va demanar de portar-la amb ell. Els responsables del club hi van accedir
pensant que si era prou bona
podria reforçar l'equip, i un cop
va arribar, es van adonar de la

El Basmi guanya a
Tarragona per 38-41 i
continua tercer

gran qualitat i categoria que tenia.
De la bona tasca de la xinesa n'és
una prova el fet que alguns clubs
de la lliga espanyola i fins i tot
un d'Alemanya li han fet ofertes
per fitxar-la per la temporada
vinent.
La segona jugadora de l'equip.
Glòria Barranco, és de Barcelona,
però fa cinc temporades que juga
al Calella. Barranco va arribar al
club quan era infantil i s'ha format
com a jugadora i ha aconseguit els
seus majors èxits en el CTT Calella. Barranco té 18 anys, s'entrena
al Centre d'Alt Rendiment de
Sant Cugat on està becada, i
aquesta és la seva primera temporada com a jugadora sènior.
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Tània Puig és de Calella i completa l'equip com a tercera jugadora. Puig té 17 anys i encara pertany a la categoria juvenil. La
quarta jugadora és Olga Campos,
que ha fitxat aquest any procedent
del Premià de Mar. Campos té 19
anys i completa l'equip quan hi ha
alguna lesió o s'ha de donar descans a alguna altra jugadora.
Glòria Barranco i Tània Puig
han estat des dels inicis la base
de l'equip femení del CTT Calella.
Les dues jugadores ja van estar
l'any 1989 en l'equip calellenc, que
va ser campió de primera divisió
i va pujar a la divisió d'honor. La
seva presència no era simbòlica
sinó que eren la segona i tercera

jugadores, disputaven els punts i
guanyaven partits. Amb 14 i 15
anys van debutar a la divisió d'honor, categoria en què van jugar les
darreres temporades.
Aquest títol estatal absolut per
equips és la culminació d'una sèrie
d'èxits aconseguits per les dues
jugadores en les categories de promoció. Barranco i Puig ja van ser
campiones estatals juvenils al
1991, i aquella mateixa temporada
van obtenir el títol català i la Uiga
catalana de la mateka categoria.
La temporada passada, com que
Barranco estava en la selecció
estatal absoluta quan es va fer el
campionat estatal, només van
poder guanyar la lliga catalana.

• Girona.— El Mifas va perdre,
contra l'Elx (84-9) i contra el Rangers (54-31), els dos partits que
va disputar de la vuitena jornada
del grup primer de la segona divisió de bàsquet sobre cadira de
rodes. Després d'aquesta vuitena
jornada, el Mifas és sisè en la classificació, amb 10 punts. La resta
de resultats van ser: LSB Rioja-Inimi, 39-53; CDM Bilbao-CEM,
19-40; GAM-CEM, 2-0. Classificació: Ebí, 16 punts, Irumi, 14;
Rangers, 12; GAM i CEM, 11;
Mifas, 10; Illes, LSB Rioja i CDM
Bilbao, 8./ELPUNT
GOLF

Olazabal i Ballesteros
fan un bon paper al
Màsters d'Augusta
• Augusta (Estats Units).— El
jugador basc Joxe Marí Olazabal
i el cantàbric Severiano Ballesteros van acabar setè i onzè respectivament, en el Màsters d'Augusta
de golf, que va acabar dilluns. Olazabal, que va fer 68 cops en la
darrera jornada, va fer 284 cops
en total, 4 sota la par, que el van
situar a 7 cops del guanyador, l'alemany Bemhard Langer, mentre
que Ballesteros va fer 71 cops en
la darrera jornada i va acabar a
nou de Langer. Olazabal i Ballesteros van tenir una més bona
actuació que molts aspirants a la
victòria final com ara Norman,
Faldo o Couples —el guanyador
del Màsters de l'any passat— que
van acabar enfonsats en la classificació. Els jugadors basc i cantàbric van fer un darter recorregut
molt semblant, ja que van començar molt fort —Olazabal va aconseguir birdies en cinc forats fins
al número 13 i Ballesteros en va
fer quatre fins al forat 14—, pçrò
van tenir un final de recorregut
poc vistós. Bemhard Langer va fer
277 cops, 11 sota la par./EFE

