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£1 YaM ofereix la renovació a Dames i
reprèn les converses amb Cargol i Solana
L'aler saltenc pateix una osteopatia de pubis, però evitarà haver de passar pel quiròfan
JOANPXJNTÍ

• Girona.— El Valvi ha iniciat converses amb
els jugadors estatals més destacats de la plantilla per afrontar les negociacions amb vista
a la renovació. Els màxims dirigents del club,

a més, ja s'han assegut amb el tècnic Trifon
Poch per parlar de la temporada vinent. L'aler
saltenc Gerard Dames ha rebut una oferta
per allargar el seu contracte una temporada
més, mentre que el club ha reprès les converses

amb Cargol i Solana, que ja s'havien iniciat
a mitja temporada —^per més que s'havia mantingut en secret— i havien estat trencades
unilateralment pel club al tram final de la
competició.

Els primers contactes van iniciar-se a finals de la setmana passada. Pep Cargol va ser el primer
a passar pel despatx del director
general del Valvi, Albert Garcia
Rafanell. Al llarg de la reunió
no hi va haver cap oferta en ferm
per part del club, però va servir
essencialment per reprendre les
converses efectuades a mitja temporada, en les quals es va començar a parlar de la continuïtat
del jugador. Darnés va reunir-se
amb el club dimarts i va rebre
una primera oferta. El club va
mostrar-se disposat a assegurar-li
la continuïtat i va concretar-li que
es tractava almenys d'una temporada més, amb una lleugera millora econòmica.
Solana, igual que Cargol, va
reprendre les converses tallades
al final de temporada. El contacte
del club amb el jugador de Lleida
va efectuar-se dimecres passat.
N'ha transcendit poc d'aquesta
reunió, però es pot deduir fàcilment que cap de les dues parts
tenen gaire pressa per asseure's
Solana defensa Washington. Al fons, Cargol atent a un rival. Foto: EL PUNT.
a negociar. El tècnic també va
reunir-se amb el club per comen- aquests contactes. Tot plegat suc- —en un grau inicial—, segons el
çar a perfilar les línies mestres ceeix en un clima de discreció. diagnòstic que van efectuar els serde la temporada vinent. El club
L'aler del Valvi, Gerard Darnés, veis mèdics del club. Tot i l'afecció,
va treure importància a tots pateix una osteopatia de pubis el jugador s'estalviarà haver de

passar pel quiròfan, com es pensava en un primer moment, ja
que pot anul·lar el dolor que li
produeix actualment l'osteopatia
amb un canvi d'hàbits de postura
i també intensificant el treball físic
d'uns músculs determinats. Arran
del dolor que arrossegava després
d'una setmana de repòs, Darnés
va fer-se fer unes radiografies, primer, i posteriorment una ressonància magnètica. Les proves van
descartar ruptures i van permetre
descartar la intervenció.
D'altra banda, Francesc Solana
se sotmetrà a una ecografia per
descartar qualsevol complicació
de la tendinitis de ròtula que li
ha produït dolor als genolls en
el tram final de la temporada.
L'afecció no és important, però
podria obligar el jugador a descansar alguns dies. De moment,
abans no se sotmeti a l'ecografia,
Solana continuarà entrenant-se.
El segon entrenador, Jordi
Puig, junt amb Gerard Darnés
oferiran avui a les tres de la tarda
una xerrada a la biblioteca de
Caldes de Malavella. Ahir, Solana
i Esmorís van participar en una
xerrada dins les jornades culturals
organitzades per l'Ajuntament de
Tossa de Mar.

£1 Mifas venç el CAIB
en la lliga de segona
estatal
H Girona.— El Mifas va vèncer
el CAI B per 60-31 en la divuitena
jornada de la lliga de segona divisió estatal de bàsquet en cadira
de rodes. L'equip del Mifas ocupa
la quarta posició de la classificació, a dos punts del segon i
del tercer —el San Rafael i el
CEm— i a tres del Trauma 68.
Els anotadors del Mifas contra
el CAI van ser Sidera (4), Cid
(8), Martín (22), Bosch (12) i Aldamiz (14).
Resultats i classificació
Mifas-CAI B, 60-31; Hospital-ASES, 2-49; Buhaira-CEM, 15-90;
Trauma 68-UNES, 63-17. Classificació: Ir Trauma 68, 32 punts; 2s
S. Rafael i CEM, 31; 4t Mifas, 29;
5s Rangers i CAI, 25; 7è ASES,
24; 8è Bétulo, 20; 9s AAW Hospital i Buahira, 17; UNES, 16./EL
PUNT

La final catalana
infantil es jugarà demà
a Girona
• Girona.—- Els partits corresponents a la fase final del campionat
de Catalunya infantil preferent A
de bàsquet es jugaran demà a
Girona, al pavelló de Palau-sacosta, tot i que inicialment s'havien de disputar a Fontajau. El
partit pel tercer lloc es jugarà a
2/4 de 5 de la tarda, entre el
Pompeu Fabra i l'Hospitalet. A
1/4 de 7, el Barcelona i el Joventut
disputaran la final. El GEiEG,
que disputarà la fase final femenina, jugarà diumenge a les 5 de
la tarda contra el BBC, al pavelló
de Sant Fruitós del Bages./EL
PUNT
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£1 Llagostera juvenil
ddbuta avui conlni
FAbneiia a la l^ise sector
• Girona.— El Llagostera juvenil
debuta avui en la fase sector que
es disputarà a Alacant contra l'Unicaja d'Almeria (a 2/4 de 7 de
la tarda), segon classificat d'Andalusia. L'equip llagosterenc, que
manté el bloc que l'any passat
va ser el campió català cadet, té
un grup molt complicat ja que
tindrà uns rivals amb un potencial
molt alt, però intentarà aconseguir el primer lloc per accedir
a la següent fase. L'equip llagosterenc s'enfrontarà demà passat
a ITnmaculada (a les 7 de la tarda), primer classificat de la Comunitat Valenciana, i el diumenge, últim dia de la fase, als Maristes de Cartagena (a les 10 del
matí)./ELPtJNT.

El iiià»m £[iYOiit del Godó, Thomas Muster,
cau als Yuitens de final contra Cediic Píoline
ELPUNT

• Barcelona.— El principal favorit per guanyar el torneig Comte
de Godó, l'austríac Thomas Muster, no podrà obtenir el seu tercer
títol consecutiu perquè va perdre
ahir, als vuitens de final, contra
el francès Cedric Pioline, que el
va guanyar per 7-6 (7-4) i 6-4
i es va convertir en el primer
jugador que derrota el número
2 del món aquesta temporada sobre terra. Pioline va exhibir un
joc segur des del fons de la pista
i va fer córrer el seu rival.
Carles Moya, Albert Costa, Alberto Berasategi i Albert Portas

també van accedir als quarts de seu joc potent i contundent. El
final. Costa va tenir-ho fàcil, ja barceloní va aixecar un marcador
que el seu rival, l'alemany Kevin advers (0-3) en el primer set, que
Goellner —que va eliminar Sergi es va anotar per 7-5, va cedir
Bruguera— no va poder jugar per- el segon (3-6) i va dominar en
què estava al llit, amb grip. El el tercer (6-1). Als quarts jugarà
lleidatà va trobar-se amb la pro- contra Karim Alami.
pina de l'elimmació de Muster,
Berasategi va superar Fèlix
amb qui s'hauria hagut d'enfron- Mantilla per 7-6 i 6-1 i afronta
tar als quarts de final. Els altres un partit assequible contra Mequartfinalistes són l'ucraïnès An- ligeni, que va eliminar Magnus
drei Medvedev, el marroquí Ka- Larsson. Carles Moya va patir
rim Alami i el brasiler Fernando contra el marroquí Hicham Arazi,
Meligeni. Albert Portas —que que el va tenir a la pista gairebé
procedeix de les prèvies— va eli- dues hores abans de cedir per
minar l'alacantí Fernando Vicen- 7-5, 4-6 i 6-1. Moya jugarà contra
te, al qual va eliminar gràcies al Medvedev als quarts.

m^rJ

Gerard Mas i Enric
Lleonart s'imposen al
moto arena de l'Estartit
H Santa Coloma de Farners.—
Gerard Mas (Suzuki) i Enric Lleonart (Yamaha) es van repartir el
triomf en les dues mànigues del
moto arena de l'Estartit, que es
va disputar diumenge a Santa Coloma de Farners degut a l'impossibilitat de fer-la a la platja
de l'Estartit, com s'havia previst
inicialment. L'elevat nombre de
participants va obligar els organitzadors a repartir-los en dos
grups. Gerard Mas, Xavier Costa
(Suzuki) i Óscar Mascaró (Yamaha) van ser els tres primers
en les dues mànigues del grup
A i Enric Lleonart i Àngel Ruiz
(Yamaha) van dominar el grup
B, en què Miquel Garcia (TM)
va ser tercer en la primera màniga
i Josep Salvador (Honda), en la
segona./EL PUNT

Jornada n°33, Domingo 20 de Abril.
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