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£1 Figueres mai no lia guanyat els equips
d'Alfons Munoz en la lliga de segona B
El tècnic gironí dirigirà diumenge el Terrassa en el partit contra la Unió, a Vilatenim
QUIMFERNÀNDEZ

• Figueres.— El Figueres no ha guanyat mai
els equips d'Alfons Munoz, el tècnic gironí
del Terrassa, el proper rival dels figuerencs,
quan s'hi ha enfrontat en partits de lliga,
El Figueres s'ha enfrontat quatre vegades a un equip dirigit per
Alfons Muüoz —el Girona— des
que va baixar a segona divisió
B. En cap de les quatre ocasions
no ha estat capaç de guanyar. La
temporada 1993-94, la primera del
Figueres a segona B, el Girona
va arrencar un empat de Vüatenim en plena lluita per evitar
el descens a tercera (2-2), i va
vèncer a Montilivi en la segona
volta (1-0) gràcies, sobretot, à l'aportació ofensiva de Melero.
L'any següent, el Figueres es va
assegurar el concurs del que havia
estat el millor jugador del Girona
la temporada anterior, Jordi Melero. Amb aquest jugador a l'alineació, el Figueres tampoc nova ser capaç de vèncer: va tomar
a empatar a Vilatenim (1-1) i va
tomar a perdre a Montilivi (3-2).
Munoz s'enfrontarà al Figueres
per primera vegada en la lliga
defensant un club diferent del Girona i amb l'equip classificat per
sobre dels figuerencs. «Per mi serà
un partit especial, però no sóc
només jo, el Terrassa», avisa el
tècnic, que manifesta en to conciliador: «El Figueres és un equip
important, el més important de
la zona de Girona, l'únic que té
una estmçtura professional. Com
a entrenador de Girona i, mirant-ho des d'una perspectiva
egoista, que el Figueres vagi bé
m'interessa perquè com a tècnic
sempre és una possibilitat per entrenar per mi i per a qualsevol
tècnic amb aspiracions.»
En l'entorn del Figueres s'observa amb un temor relatiu la presència dels equips que arriben sota
la direcció de Munoz a Vilatenim.
Entre els figuerencs es veu Alfons
Mufioz com un entrenador que

a segona divisió B. Mufioz rebutja la condició
de favorit del seu equip en el partit que
disputarà diumenge el Terrassa a l'estadi de
Vilatemm. El tècnic viu la temporada més
brUlant com a preparador, admet que l'en-

• Girona.— El MIFAS de Girona va caiure derrotat, per 26-28,
contra el CEM de Barcelona, en
la primera jornada de la lliga de
segona divisió estatal dè bàsquet
amb cadira de rodes. El matx va
estar marcat per les fortes defenses practicades per tots dos
equips, la qual cosa va fer que
hi hagués poques anotacions. EI
primer temps va acabar amb un
avantatge mínim d'un punt a favor
del conjunt gironí (20-19). En la
segona part, el joc ofensiu dels
dos equips va ser força fluix, amb
constants errades en el llançament
a cistella. El CEM de Barcelona
va imposar la seva major experiència i va resoldre el matx en
els minuts finals, sense que els
gironins poguessin impedir-ho.
Per part del MIFAS, que: el cap
de setmana vinent juga a la pista
del San Rafael, el líder, van jugar
Fermí (2), Miquel, Carlos, Jaume,
Joan (6), F. Xavier, Luna, Francés
(10), Goyo, Medard (2), Josep
Maria i Xavier (6). En els altres
dos partits de la jomada, el San
Rafael va guanyar a la pista de
Los Rangers (28-54) i el CD Illes
va derrotar a casa el Trauma 68
(43-31)./EL PUNT

Granollers: Nogueira, Regís, Rivele
(2), Regàs (2), Costabella, Valentí (1),
Laredo, Andrado, Freser (1), Gutiérrez i López (1).
Banyoles: Coll, J. Busquets (2), Avellaneda (2), Dümé (2), Toca (1), Tubert (3), M. Busquets, Oliveras, Planas
(1), Costa i Bona.
Parcials: 2-4,3-1,2-2 i 3-4..
Àrbitres: Joan i Teixidor.
Comentari: El CN Banyoles va donar
la sorpresa a la piscina del Granollers
i va aconseguir una victòria que pot
ser decisiva per classificar-se per a
la fase d'ascens del torneig de promoció. El partit es va decidir en el
darrer segon gràcies a un gol de Josep
Busquets./EL PUNT

Molins, 21
Figueres, 5
Molins: Ortega, Gil (2), Ramírez,
Chambo, Marçal (5), Montoliu (1),
Díaz, Lenkaden, Gonzàlez, Calomargo (6), Gargallo (1), Bassagana (3)
i Franquet (3).
Figueres: Blanch, D. Roure, Turró,
F. Pujadas (1), Santiànez, Hemàndez,
Vidal (2), J. Roure, J. Pujadas, Pujolar,
Tudela (1), Vinagre i Grífeu (1).
Parcials: 5-0, 2-1, 7-1 i 7-3.
Àrbitres: Colomeres i Beiran.
Comentari: El CN Figueres va fer
el pitjor partit de la temporada i va
caure golejat a la piscina del Molins
a la primera jomada de la segona
fase del torneig de promoció. L'equip
figuerenc va perdre moltes pilotes i
el conjunt local ho va aprofitar per
marcar molts gols en clars contraatacs./EL PUNT

S Torneig promoció
GRUP1
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Sailent-Badalona
Granollers-Banyoles

Alfons Munoz dóna instruccions a Frigola, jugador que continua a les seves ordres en el Terrassa. Foto: P. PAGÈS.
té sempre ganes de derrotar el
Figueres, una opinió creada a partir dels resultats que aconseguia
el Girona a Vilatenim mentre lluitava per evitar el descens de categoria. Diumenge, Munoz s'enfrontarà al Figueres amb un equip
amb aspiracions. «No es pot dir
que el Terrassa és superior al Figueres. Els números canten, però
aquesta és una valoració que s'ha
de fer des de la realitat. El Figueres té una gran plantilla, i
grans jugadors», reflexiona el preparador gironí. La gran diferència

entre el Terrassa i el Figueres
—que, efectivament, es poden
considerar equips d'im potencial
similar— ha estat la regularitat.
La Unió va començar la lUga de
manera poc rítmica, i el Terrassa
va seguir una línia més uniforme.
«Potser sí que hem estat més regulars, però el Figueres continua
sent un gran equip. Per nosaltres,
el Figueres i el Gramenet, en
aquest ordre, són el punt de referència que tenim per deixar enrere els nostres rivals. Per al Figueres segurament és una mica

més important, aquest partit, perquè nosaltres tenim menys a perdre-hi», conclou.
Conget provarà demà
El davanter Conget, màxim golejador de la Unió, passarà demà
una prova per saber si està totalment recuperat de la distensió
dels lligaments d'un turmell que
es va fer al camp del Manlleu
i està en condicions de reaparèixer
en el matx contra el Terrassa.
Conget va ser baixa contra l'Ontinyent.

Trenta-sis nedadors gironins participen en
el català per edats d'hivern del grup 1
Comença a disputar-se avui a la piscina del CN Banyoles
DAMCHICANO

• Banyoles.— Un total de trenta-sis nedadors gironins participen
des d'avui en el campionat dé
Catalunya de natació per edats
d'hivem del grup 1, que organitza
el Club Natació Banyoles. Aquest
campionat, en el qual participaran
417 nedadors —^210 nedadors i
207 nedadores— de 52 clubs d'arreu de Catalunya, finaUtzara diumenge i es disputarà en sessions
de matí i tarda.
El club gironí amb una representació més nombrosa és el CN
Olot, que hi ha inscrit un total
de setze nedadors. En la categoria
masculina, hi participaran nòu nedadors garrotxins, que disputaran
un total de 42 proves, mentre que
en la categoria femenina les set
nedadores inscrites del CN Olot
disputaran 27 proves. Els nedadors que el CN Olot ha desplaçat
a Banyoles per competir en aquest
campionat són: Marc Artigas,
Carles Pagès, Albert Buch, Carles
Bautista, Eduard Quintana, Ferran Plana, Àngel Gutiérrez, Jesús
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Plana, Joan Lluís Albella, Laura
Ventolà, Laia Agustí, Mireia Fàr
brega, Sandra Ros, Laia Boix i
Anna Ventolà. El segon club gironí més representat és l'amfitrió,
el CN Banyoles, amb dotze nedadors: Francesc Malagelada, Ferran Carbonés, Jaume AguUé, Josep Lloveras, Xavier Vim, Anabel
Navío, Rosa Costa, Elisabet Costa, Remei Costa, Ester Ramon,
Estefania Batlle i Isabel Roca. El
club banyolí ha inscrit els seus
representants en 42 proves.
La representació gironina en
aquest campionat la tanquen els
nedadors del GEiEG i del CN
Figueres, que han inscrit els seus
nedadors eh 23 i 9 proves respectivament. Els grapistes hi han
inscrit cinc nedadors, tots ells en
. categoria masculina: Jordi Pérez,
Àlex Manzano, Carles Puig, Jordi
Hemàndez i Víctor León. El CN
Figueres hi ha mscrit tres nedadors: Xavier Pallé, Xavier Ballesteros i Aida de la Higuera.
Aquest campionat consta d'un
total de 62 provés —31 en la ca-

Equip
Sallent
Banyoles
Granollers
Badalona

9 - 6
10— 11

PJ PG PE PP GF GC Pis.
1 1 0
0
9
6
2
1 1 0 0 11 10
2
-1 0 0 1 10 11
0
1 0 0 1
6
9
.0

La pròxima (20 gen.): Badalona-Banyoles;
Sallent-Granollers.
GRUP 2
9- 9
21-5
Equip
Molins
Reus
Picornell
Figueres

PJ PG PE PP GF GC Pis.
1 1 0
1 0 1
1 0
1
1 0 0

0
0
0
1

21
9
9
5

5
9
9
21

2
1
1
0

La pròxima (20 gen.): Picornell-Figueres;
Reus-Molins.

NATACIÓ

BÀSQUET

EI MIFAS perd contra
el C£M per 26-28 en la
lliga de segona divisió

frontament contra el Figueres el motivà especialment per la seva condició de gironí i
recorre al tòpic per restar tensió al partit:
«M'encantaria que el Terrassa i el Figueres
juguessin la Uigueta d'ascens.»

Granollers, 10
Banyoles, 11

tegoria masculina i 31 en la femenina—. Els nedadors participants en la categoria masculina
són nats els anys 1981 i 1982,
mentre que les nedadores participants són dels anys 1983 i 1984.
Aquest cEunpiòhat té la peculiaritat que durarà un dia més de
l'habitual, ja que la federació i
el club ho han decidit així pel
gran nombre de participants i per
descongestionar les jornades. Les
sessions del matí s'iniciaran cada
dia a les 10 i les de la tarda
començaran a les 5. Avui es disputaran quinze proves, el mateix
nombre que en la jornada de demà, mentre que dissabte i diumenge se'n disputarà una més per
jornada. Les instal·lacions del
Club Natació Banyoles s'obriran
a 2/4 de 9 del matí cada dia perquè
es puguin realitzar els escalfaments previs i a la tarda s'obriran
a 2/4 de 4 pel mateix motiu. El
club amb més representants en
aquest campionat és el CE Mediterrani, amb 29 nedadors, que
disputaran 145 proves en total.

NATACIÓ

Canal (Olot), primera en
els 50 m esquena de la
fmal escolar de velocitat
• Barcelona.— Elisabeth Canal
(CN Olot) va ser primera en la
prova dels 50 metres esquena
(44.13) de la final de velocitat
dels Jocs Escolars i Esportius de
Catalunya, que es va disputar el
cap de setmana passat a la piscina
del CN Sant Andreu. Canal també
va ser setena en els 50 metres
lliures (40.09). La seva companya
de club Raquel Badosa va ser
novena en els 50 metres braça
(59.78) i en els 50 metres lliures
(48.81), mentre que en la categoria masculina Eduard Font (CN
Olot) va ser segon en els 50 metres
braça (45.08) i quart en els 50
metres lliures (35.95). El també
garrotxí Cristian López només va
participar en una prova, els 50
metres esquena, en la qual va ser
novè (48.68). L'equip del club garrotxí, format per aquests quatre
nedadors, va tenir una actuació
destacada, ja que els seus components van rebaixar sensiblement les. seves marques personals
i tots ells van aconseguir classificar-se entre els deu primers
en les finals de les proves en què
van participar. / EL PUNT

