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ATLETISME

El vent desllueix a Lloret la primera
jornada del campionat gironí d'hivern

• L'entrenador del juvenils, Jaume Vilanova, dirigirà aquest matí
el primer equip de l'Olot amb
l'objectiu que aquest continuï en
ratxa i sumi el desè partit consecutiu sense conèixer la derrota.
Vilanova, que té les baixes de
Planagumà, Barnadas i Font, ha
intentat que els jugadors recuperin la moral per aquest matx,
després de la destitució de l'entrenador Manel Chaves i les
baixes dels jugadors Ramon, Joan,
Lluís i David. «He intentat motivar els jugadors perquè rendeixin
al màxim. De fet, però, no ha
estat difícil, perquè he vist que
tenen moltes ganes de solucionar
la crisi», afirma Vilanova, que és
conscient que dirigirà aquest únic
partit i que probablement la junta
anunciarà el nou entrenador en
els pròxims dies. Vilanova, que
ha convocat uns quants juvenils
per completar la convocatòria, té
els dubtes de Villaplana i Puigvert,
encara que confia que estaran en
condicions de jugar. / EDUARD
BATLLE

La grupista Ana Belen Martínez va ser l'única que va aconseguir dos títols
EL PUNT

I Lloret de Mar.— El vent va deslluir la
primera jornada del campionat gironí d'hivern
absolut d'atletisme, que es va disputar ahir
a les pistes de Lloret de Mar, en invalidar
El club organitzador de la primera jornada del campionat gironí d'hivern, el Lloret la Selva,
que va disposar dels seus millors
atletes, va sumar quatre títols, dos
més que el Palafrugell Bianya i
el GEiEG. El CO Vidreres i el
CN Figueres van aconseguir un
primer lloc cadascun. L'altre club
que va participar en el campionat,
l'ACE Riudellots, format per atletes molt joves, va aconseguir un
tercer lloc com a resultat més destacat. Les proves dels 60 m, tant
en la categoria masculina com en
la femenina, van ser les de més
nivell i les més emocionants. A
les semifinals masculines, el grupista Lauren Gràcia i el palafrugellenc Marc Puigvert van aprofitar un vent favorable superior
als set metres per segon per fer
una gran marca de 6.8. Gràcia,
però, no va participar en la final
i Puigvert només va poder ser
quart. El títol va ser per a Júanjo
Sànchez (Palafrugell), que va fer
el mateix temps (6.9) que el segon,
l'atleta local Eduard Verde.
El juvenil del GEiEG Xavier
Gonzàlez va ser l'únic atleta masculí que va obtenir dues medalles,
en ser tercer en alçada i segon
en el llançament de disc. En categoria femenina, la seva companya Ana Belen Martínez, l'atleta amb millor palmarès que participava en el campionat, va sumar
dos títols i va ser tercera en disc.
Dol al Palafrugell Bianya
El Palafrugell Bianya va decidir
ahir no competir al campionat català de segona categoria per
equips en pista coberta, que es
disputa avui a Vilafranca del Penedès, perquè un dels seus atletes,
Jordi Mestres —que estava con-

totes les marques de velocitat, tanques i triple
salt, a més de perjudicar la resta de les proves.
L'atleta més destacada de la jornada va ser
la grupista Ana Belen Martínez, que va ser
l'única que va aconseguir dos títols, el de

•Olot: Ahumada; Escandell, Casadevall,
Sergi, Puigvert; Falguera", Pollo, Edu,
Hi

I
Eduard Verde, a l'esquerra, i Juanjo Sànchez, a la dreta, lluiten pel triomf a lafinalde 60 m.Foto: J. SABATER.
vocat per aquesta competició—,
va morir ahir en caure d'un setè
pis a Palafrugell. Mestres, de 21
anys, era especialista en el salt
d'alçada.
Resultats
Categoria masculina. 60 m: Ir J.
Sànchez (Palafrugell Bianya), 6.9; 2n
E. Verde (Lloret la Selva), 6.9; 3r
F. Ramírez (GEiEG), 7.0. 400 m: Ir
P. Tejedor (GEiEG), 51.3; 2n F. Sellabona (GEiEG), 52.7; 3r J.M. Madi
(Lloret la Selva). 1.500 m: Ir F. Robles
(Lloret la Selva), 4:21.3; 2n D. Rodríguez (Palafrugell Bianya), 4:26.5; 3r

J. Mallol (CN Figueres), 4:34.2. 60
m tanques: Ir A. Massa (Lloret la
Selva), 8.0; 2n M. Pasarello (CN Figueres), 8.8; 3r M. Julià (Lloret la
Selva), 9.2. Alçada: Ir J.C. Sacasa (CO
Vidreres), 1,78; 2n M. Armada (Lloret
la Selva), 1,74; 3r X. Gonzàlez
(GEiEG), 1,70. Triple salt: Ir I. Mufioz
(Lloret la Selva), 12,72; 2n M. Julià
(Lloret la Selva), 3r J.M. Gener (ACE
Riudellots), 12,43. Disc: Ir F. Gutié. rrez (CN Figueres), 28,36; 2n X. Gonzàlez, 25,56; 3r D. Liceras (Lloret la
Selva), 23,08. Javelina: Ir J. Torrent
(Palafrugell Bianya), 45,44; 2n J. Quer
(Lloret la Selva), 42,88; 3r M. Julià
(Lloret la Selva), 40,54.

• Girona.— La federació catalana de vela ha confirmat que
els campionats catalans de flinboard i de vela adaptada es disputaran a Roses i Platja d'Aro,
respectivament. El CW Roses organitzarà el català de funboard
r i l i el 12 de maig i el Port
d'Aro es farà càrrec del de vela
adaptada els mateixos dies. Els
primers campionats catalans del
1996 es disputaran a Salou entre
el 16 i el 24 de març i correpondran a les classes 420, 470,
Vaurien i Snipe. / EL PUNT

BÀSQUET

El Mi£as debuta avui a
la s^ona divisió estatal
en cadira de rodes
• Figueres.— L'equip gironí de
bàsquet en cadira de rodes Mifas
comença avui la seva participació
a la lliga de segona divisió estatal
enfrontant-se al CEM, de Barcelona. El conjunt que entrena
Manel Pérez també haurà de jugar
aquesta temporada la fase d'ascens a la primera divisió catalana
contra el Costa Daurada, de Tarragona. / EL PUNT

Categoria femenina. 60 m: la M.
Florido (Lloret la Selva), 7.4; 2a M.
Gonzàlez (Lloret la Selva), 7.5; 3a S.
Gràcia (GEiEG), 7.5. 60 m tanques:
la A.B. Martínez (GEiEG), 9.0; 2a
S. Rubirola (Lloret la Selva), 9.7; 3a
A. Poch (CN Figueres), 10.4. Alçada:
la A.B. Martínez (GEiEG), 1,70; 2a
S. Rubirola (Lloret la Selva), 1,46;
3a L. Fayet (CN Figueres), 1,42. Triple:
la S. Rubirola (Uoret la Selva), 10,25;
2a A. Garcia (Palafrugell Bianya), 9,89;
3a N. Franchesch (Palafrugell Bianya),
9,60. Disc: la S. Matas (Palafrugell
Bianya), 33,44; 2a A. Duran (GEiEG),
31,76; 3a A.B. Martínez (GEiEG),
27,78.

CICLISME

VELA

Roses i Platja d'Aro
seran l'escenari de dos
campionats catalans

60 m tanques i el de salt d'alçada. La participació, amb sis dels vuit clubs gironins, va
ser bona, però, tot i això, es van haver d'anul·lar
els 400 m i els 1.500 m femenins perquè
no hi va haver prou atletes inscrites.

Els clubs gironins reclamen més ajudes
econòmiques de la federació catalana
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• El Blanes rep un dels aspirants
a l'ascens amb la intenció d'assegurar la victòria per intentar
no enfonsar-se en la penúltima
posició. L'equip blanenc s'enfronta a un rival molt complicat, però
confia que l'empat de l'última jornada, en el derbi al camp de l'Olot
(0-0), li donarà un altre aire.
«Hem agafat una mica de moral,
però encara no estem rendint al
límit de les nostres possibilitats»,
explica el preparador blanenc,
Santos Urdiales, que desconeix el
joc del Tremp: «Sabem que té
una de les millors plantilles de
la categoria i això ja és suficient
per saber que haurem de jugar
molt bé si volem sumar els tres
punts en joc.» Per aquest matx,
el quadre selvatà té les baixes
de Dani i Tito, que estan sancionats, però l'entrenador recuperarà Marquès. / E.B.
•Blanes: Miki, Nando, Torroella, Olivera,
Luna, Serrano, Dani, Santi, Moràn, Ramírez i Sito.

Van exposar les seves queixes en la reunió anual de la delegació
LLUÍS SIMÓN

H Girona.— Els clubs gironins
van reclamar ahir més ajudes econòmiques de la federació catalana, durant la reunió organitzada
per la delegació territorial per passar balanç de la temporada del
1995 i per parlar sobre les novetats
del 1996. Els representants d'alguns clubs també van demanar
comptes sobre la situació econòmica de la delegació territorial
al secretari de la federació catalana, Joan Nicolàs, i al vicepresident Carles McGragh, però
aquests els van respondre que
aquestes dades només les pot donar l'assemblea de la federació
catalana, ja que la delegació no
pot tenir un compte corrent propi.
El tema econòmic va centrar
pràcticament totes les intervencions dels representants dels clubs
a la reunió d'ahir. Alguns dels
directius que van parlar van esgrimir el gran nombre de llicències
que aporten els clubs gironins a
la federació com a argument per
reclamar que alguns d'aquests di-

ners reverteixin directament en els
clubs de les comarques gironines.
El secretari de la federació catalana va assegurar als clubs que
els que organitzen més curses i
els que tenen més llicències són
els que reben més subvencions
«siguin del lloc que siguin». A
més, va recordar que les delegacions territorials no tenen cap
mena de poder jurídic per decidir
on han d'anar els diners que recapten «perquè ho diu la llei de
l'esport, no perquè ens ho hàgim
inventat nosaltres». En aquest
sentit, el delegat federatiu, Francesc Moradell, va reconèixer que
l'any passa:t va demanar un milió
de pessetes a la federació, desglossat en diversos conceptes, per
a alguns clubs gironins i que això
li va costar una forta reprimenda
del president de la federació catalana, Miquel Arbós.
Les atribucions del mateix Moradell i de Carles McGragh en
la delegació territorial va ser un
dels altres temes de discussió de
la reunió. Alguns clubs van re-
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conèixer que no tenien gaire clar
qui era realment el delegat gironí
d'ells dos. McGragh va explicar
que la llei diu que ell, com a
vicepresident, és el representant
de la federació catalana a Girona.
Moradell, tot i que va reconèixer
que no estava d'acord amb aquest
punt, va dir que no tenia més
remei que acceptar-lo ja que la
llei deixa ben clar que el vicepresident és també el representant
territorial.
Abans del tom de precs i preguntes, Moradell va passar balanç
del 1995 i va destacar els èxits
esportius dels corredors gironins,
entre els quals va citar Josep Antoni Escuredo, Cristina Mascarreras, Xavier Llamas, Carles Torrent, Eduard Ayats, Miquel Campasol i Fina Soler. També va recordar les inversions fetes a la
seu de la delegació i va dir que
durant tot l'any els clubs gironins
havien organitzat en total 150 curses. El secretari de la federació
va felicitar els clubs gironins pel
seu esforç i pels èxits aconseguits.

• El Palafrugell espera fer una
bona impressió al camp del Badalona, que a priori és el favorit
per a la victòria. Chuchi Martínez,
entrenador del conjunt baix-empordanès, destaca el potencial del
rival i també que intentarà refer-se a costa del Palafrugell de
la derrota del seu màxim rival,
el Badaloní, que en l'última jornada el va guanyar amb facilitat
(3-0). «Aquesta temporada tenim
la mala sort que ens enfrontem
a tots els equips que deixa el Badaloní, i això es nota. Ara, el
Badalona intentarà refer-se contra nosaltres», afirma Martínez.
El defensa Giralt tornarà a l'equip
titular, després d'haver complert
una sanció de dos partits. / E.B.
•Palafirugell: Estanyol; Àlex, Pitu, Costas,
Giralt; Saló, Tito, Notario, Bosch; Gil i
Mario.

