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BÀSQUET

£1 Mifas és penúltim en
la lliga de 2a divisió en
cadira de rodes
H Girona.— El CB Mifas continua ocupant la penúltima posició
del grup primer de la lliga de
segona divisió de bàsquet en cadira de rodes, de ia qual es va
disputar la dotzena jornada, que
va ser de descans per al conjunt
gironí. El Mifas té 13 punts, un
més que el cuer, el Virgen Llanos,
però té dos partits pendents.
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Arnau, del Barcelona B,
reforçarà les Planes
contra el Girona
I Les Planes d'Hostoles.— El
porter del Barcelona B Francesc
Arnau defensarà la porteria de
l'equip del seu poble, les Planes,
en el matx amistós que el conjunt
garrotxí jugarà dilluns contra el
Girona, de tercera divisió (a les
5). Arnau, que és titular a segona
divisió A amb el filial blaugrana,
ha aconseguit el permís del seu
club per disputar aquest partit,
en què no podrà participar el jugador del primer equip barcelonista Albert Celades, que també
hi havia estat convidat. El partit,
anomenat Trofeu de Pasqua, està
emmarcat en la diada d'homenatge a la tercera edat./EL PUNT
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El Palafragell confirma la seva
recuperació derrotant el Blanes
Els blanencs van plantar cara al primer temps
E. LÓPEZ

B Blanes.— El Palafrugell va confirmar la seva
recuperació derrotant ahir el Blanes en el derbi
de primera catalana, que s'havia ajornat fa tres
mesos pel mal estat del terreny de joc del conjunt
blanenc. El partit va ser anivellat fins a la mitja

hora de jop, en què els palafrugellencs es va avançar
amb un gol de Tito i van assúmü: el paper de
dominadors. El Blanes, penúltim classificat, va fer
im bon primer temps però es va desinflar a mesura
que passaven els minuts i va acabar amb nou homes
per les expulsions de Jorquera (61') i Ramos (87').
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Blanes: Javier, Gómez (Torroella) (Serrano), Ramos, Raúl,
Luna, Jorquera, Richard, Moran, Orantes (Bueno), Dani i Tito.
Palafrugell: Estanyol, Àlex
(Notario), Borràs, Barrera,
Costas, Gordillo, Síria (Palacios) Tito, Gil (Antonín), Gasca i
Giralt
•
.
Gols: 0-1 (30') Tito. 0-2 (78') Notario.
Àrbitre: Garcia Català. Regular. Va
expulsar amb targeta vermella directa
Ramos (87') i per doble amonestació
Jorquera (61'), tots dos del Blanes.
Va amonestar Moran, Dani i Àlex.
Públic: Unes 70 persones.

El ritme va ser molt intens en
la primera meitat, en la qual van
-sovintejar les ocasions de gol. La
primera la va tenir el Blanes —equip en el qual va sorprendre l'absència del porter Micky i de Fontrodona^, però Dani va rematar
Classificació
fora (5'). Síria, el davanter que
Ir Illes, 24 punts; 2n Trauma 68, fa poques setmanes va arribar al
19; 3r S. Rafael, 16; 4t Los Rangers, Palafrugell procedent del Vilobí,
16; 5è CEM, 15; 6è CRMF Albacete,
14; 7è Mifas, 13; 8è Virgen Llanos, va respondre un minut més tard
amb un gran xut que va anar a
12./EL PUNT
parar al travesser. El mateix jugador, el més incisiu del matx,
MOTOR
va desaprofitar una altra bona
Xavier Colomer i Gerard oportunitat quan va rematar de
cap fora a porta buida (22'). Però
Mas disputaran el
les dues accions que van trencar
motocròs de la Baneza
el matx es van produir a la mitja
hora.
Richard va empalmar un
• Girona.— El palafrugellenc
Xavier Colomer i el rosinc Gerard fort xut que entre Estanyol i el
Mas, tots dos amb Suzuki-Import pal van refusar (29') i, en l'acció
Cross,' disputaran demà el mo- posterior, un llançament de falta
tocròs de la Bafieza, tercera prova de Gasca va ser desviat per Tito
puntuable per al campionat es- i va superar el juvenil Javier. A
tatal dels 125 ce. Tot i que a partir del gol el Palafirugell va
causa d'una lesió no va participar portar el pes del joc i, amb una
en la primera cursa. Colomer va mica més d'encert a l'hora de dedemostrar no haver perdut la seva finir, hauria pogut arribar al descompetitivitat en la següent i ara cans amb un avantatge més amph.
La segona part no va ser tan
és 13è en la classificació provibrillant. El Palafrugell va contisional del campionat. / EL PUNT

/ la catalana

El jugador del Palafrugell Gasca rep una entrada d'un jugador blanenc, en
una acció del derbi d'ahir. Foto: JOAN SABATER.
nuar portant el, pes i el Blanes
va entrar en la dinàmica de les
últimes jornades en les segones
meitats. Al minut 61 es va quedar
amb deu per l'expulsió de Jorquera, i va perdre Torroella —que

va ser evacuat amb ambulància—
per lesió al cap de quatre minuts.
Després del gol de Notario (78'),
que certificava el triomf dels visitants, Ramos va ser expulsat per
una dura entrada a Síria (87').
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L'Espanyol juga al camp del Saragossa

Es jugarà a Madrid, al CN Moscardó
conjunt madrileny del Boadilla,
que la temporada passada ja va
jugar a l'A-2, i l'Olot, que és un
dels favorits per quedar entre els
tres primers, contra el Sevilla. Els
altres dos partits enfrontaran
l'Helios i el Júpiter i el Moscardó
i la UAB. La principal característica de la Uigueta és la igualtat
de tots els equips, que obliga tots
els conjunts a jugar molt concentrats. El GEiEG, què acaba de
superar la fase prèvia, s'enfrontarà, després del Boadilla i abans
del partit contra l'Olot, successivament a la UAB, al Sevilla,
a l'Helios i al Júpiter.
Els únics equips que repeteixen
participació en la fase respecte
del 1995 són el GÉiEG i el Sevilla.
Els grupistes es van quedar l'any
passat a im pas de classificar-se
per jugar la promoció, que es disputa contra el penúltim i l'antepenúltim de rA-2. La piscina
on es jugarà la fase és de 25x13
metres, una mida similar a la de
la que tenen els dos clubs gironins.
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Equip

PJ PG PE PP GF GC Pts.

Badaloní
Vilafranca
Vilassar Mar
Barceloneta
Gramenet
Martinenc
Tremp
Manresa
Badalona
Reus
J. Bisbalenca
Prat
l'Hospitalet
Palafrugell
Vic
Calafell
Olot
St. Cristòfol
Blanes
Can Vidalet

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

23
19
19
15
13
12
14
12
12
11
11
10
10
9
6
7
6
6
3
2

3 4
7 4
4 7
7 8
9 8
12 6
5 11
10 8
10 8
10 9
7 12
8 12
7 13
7 14
14 10
10 13
10 14
7 17
6 21
7 21

81
51
54
53
48
53
41
53
39
48
38
39
47
42
44
40
28
24
22
16

24
26
30
36
32
44
31
38
30
46
37
35
47
39
56
64
53
54
82
57

72
64
61
52
48
48
47
46
46
43
40
38
37
34
32
31
28
25
15
13

La propera (14 abr.): Caiàfell-Can Vidalet;
Vic-Blanes; Badalona-Vilassar Mar; Manresa-J. Bisbalenca; St. Cristòfol-Gramenet;
Prat-Olot; Vilafranca-Tremp; l'Hospitalet
At.-Martinenc; Reus-Badaloní; Barceloneta-Palafrugell.

Cruyff dóna descans a Hagi,
£1 GEiEG i rOlot s'enfrontaran
en rúltima jornada de la fase Fíg^, Fener i Guardiola contra la
Real pensant en la final de copa
d'ascens a rA-2
EL PUNT

H Blanes.^ El Palafrugell, gràcies a la seva victòria d'ahir contra
el Blanes (0-2), va encadenar tres
triomfs consecutius després de les
seves victòries contra el Badaloní
(3-0) i contra el Calafell (5-0).
L'equip baix-empordanès ha pujat
un lloc en la classificació de primera catalana, superant el Vic,
i ara ocupa la catorzena posició.
A més, el Palafrugell està situat
a nou punts de la zona de descens,
fet que U permet respirar una
mica més tranquil quan queden
vuit jornades per acabar-se la lliga.
Per contra, el Blanes continua en
la penúltima posició i pràcticament abocat aL descens a la regional preferent. / EL PUNT

Blanes-Palafrugell

WATERPOLO

• Girona.— El GEiEG i el CN
Olot s'enfrontaran en l'última jornada de la fase d'ascens a rA-2
de la divisió d'honor, que es jugarà
entre el 18 i el 21 d'abrU a la
piscina del CN Moscardó, a Madrid. El sorteig de la Uigueta, en
la qual participaran vuit equips,
es va fer dimecres al vespre a
la federació espanyola de natació,
que també va decidir concedir la
fase a Madrid. A banda dels dos
equips gironins, cornpletaran la
Uigueta l'Helios, el Júpiter, el Sevilla, el Boadilla i la Universitat
Autònoma de Barcelona. L'Olot
i el Sevilla, igual que el Moscardó,
també havien demanat organitzar
aquesta fase d'ascens. Dels vuit
equips participants, el primer classificat obtindrà matemàticament
l'ascens i el segon i el tercer jugaran una promoció contra dos
equips de rA-2 que lluitaran per
evitar el descens.
En la primera jornada, el dia
18, el GEiEG jugarà contra el

EI Palafrugell suma la
tercera victòria
consecutiva
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• Barcelona.— El cos tècnic del
Barcelona ha deixat fora de la
convocatòria per al matx d'avui
al Camp Nou contra la Real Sociedad (a les 9) Figo, Guardiola,
Ferrer —que arrosseguen molèsties— i Hagi, amb unes dècimes
de febre, per reservar-los amb vista a la final de copa de dimecres
contra l'Atlético de Madrid. Per
contra, l'equip blaugrana podrà
recompondire la seva línia defensiva amb la tomada a l'equip de
Sergi, Abelardo i Nadal respecte
al matx d'anada de la semifinal
de la copa de la UEFA contra
el Bayem de Munic. Tot i les
baixes, el Barcelona està obligat
a aconseguir una nova victòria per
no perdre de vista el líder, l'Atlético de Madrid, que visitarà també avui el Carlos Tartiere d'Oviedó (a 2/4 de 8). L'equip guipuscoà també es juga molt en
aquest partit, ja que pretén retallar la diferència de set punts
que el separa dels llocs que donen
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dret a jugar la copa de la UEFA.
Carles Rexach, el segon entrenador del Barcelona, reconeix que
el partit d'avui no arriba en un
bon moment per al seu equip.
Rexach explica que l'equip que
perdi la final de dimecres tindrà
feina a sobreposar-se moralment
per reactivar la cursa pel títol.
Saragossa-Espanyol, per TV3
El partit entre el Saragossa i
l'Espanyol serà retransmès avui
per TV3, a partir de 2/4 de 9
del vespre. L'equip de Sarrià espera puntuar a la Romareda per
continuar consolidant les seves aspiracions de jugar a Europa la
temporada vinent, tot i que aquesta setmana el tècnic espanyolista,
José Antonio Camacho, ha recalcat que el seu equip es pot
permetre el luxe de perdre dos
partits d'aquí a final de lliga. Els
defenses Miguel i Jaime són les
novetats de la convocatòria de
l'Espanyol, en la qual són baixa
els migcampistes Àlex i Toril.

El Deportivo perd conüa
el PSG (0-1) i té difícU
l'accés a la final
• La Corunya.- El Deportivo
de la Corunya va encaixar un gol
al minut 90 en l'anada de les semifinals de la Recopa contra el
París Saint Germain i té molt difícil accedir a la final. L'equip
francès va obtenir el triomf gràcies
a un bon xut de Youri Djorkaeff,
que va sortir al camp en els últims
deu minuts. El Deportivo va tenir
molts problemes per superar la
forta pressió del PSG al centre
del camp. A la primera meitat,
cap dels dos equips no va posar
a prova el porter contrari, mentre
que al segon, l'ocasió més clara,
al marge del gol, la va tenir Begiristain, que va estavellar la pilota
al travesser quan el porter francès
Lama ja estava batut. El partit
de tomada es disputarà el 15 ^d'aquest mes al Parc dels Prínceps.
El guanyador s'enfrontarà al guanyador de l'altra semifincd que disputen el Feyenoord i el Ràpid de
Viena, que dijous va empatar al
camp del conjunt holandès (1-1).
HOQUEI SOBRE GEL

La selecció estatal acaba
tercera en el mundial
C-2 de Lituània
• Girona.— La selecció espanyola va obtenir la setmana passada
el tercer lloc en el campionat mundial C-2, que es va disputar a
Lituània. L'equip estatal, en el
qual van jugar els jugadors del
Puigcerdà Salegui i Castell, es va
imposar en el partit pel tercer
i quart llocs a Bèlgica per 6-1.
La selecció amfitriona, Lituània,
va aconseguir l'ascens al grup C-1
en derrotar en la final Iugoslàvia.
En semifinals, els lituans es van
desfer dels espanyols per un contundent 11-1. / EL PUNT

