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L'italià Fontanelli
guanya una etapa
intranscendent al Giro
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Marc Magrans çonfinna a Alhama què
és el decatleta estatal amb més fiítur

• Dalmine (Itàlia).— El corredor
italià Fabiano Fontanelli (Maglificio) va guanyar la setzena etapa
del Giro, de 158 quilòmetres, que
va disputar ahir. Fontanelli, que
va formar part d'una escapada
nova marca personal i rècord gironí, i es va quedar
que và començar en el quilòmetre
LLUÍS SIMÓN
a només 25 punts del rècord català absolut de
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estatal de combinades amb més futur. El decatleta van superar els 8.000 punts— li permetrà co'mpetir
amb la selecció estatal en la Superlliga Europa.
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Ivàn Gotti (Saeco) es manté líder,
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Nevada, a Granada. Tot i aquesta
olímpic. En el campionat estatal
(8.128). Això permetrà l'equip esal GEiEG David Fajula va acabar
classificació, no va poder entrar
del cap de setmana els tres primers
panyol disposar d'un equip molt
amb el campionat amb 6.232 punts
en la final de diumenge. En la
classificats, Javier Benet, Antonio
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en 19è lloc de la classificació. En
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Va millorar àmpliament la seva marca i disputarà la Superlliga Europea

Xavier Puigdemont
sHmposà al tram
enduro de Sant Hilari
• Sant Hilari Sacalm.— El pilot
saltenc Xavier Puigdemont (Gas
Gas) va ser el vencedor del tram
cronometrat enduro de Sant Hilari Sacalm, i era puntuable pel
campionat de Girona. Puigdemont va acabar amb un clar avantatge sobre Xavier Pons, vencedor
de la categoria dels 250 ce, i Aldo
Bach. Raimon Viflallonga i Miquel Garcia van guanyar en 125
ce júnior i sènior, respectivament;
Pau Peitaví es va imposar en 4
temps i Josep Salvador, entre els
.veterans. La cursa va constar de
dues mànigues i pràcticament tots
els pilots van fer el seu millor
- temps en la primera,, ja que en
la segona va ploure.
Classificació
250 ce sènioR Ir X. Puigdemont, 5:54.03
2n À. Bach, 6:13.16; 3r S. Aguilar, 6:13.48:
4t P. Rubio, 6:25.74; 5è J. Casas, 6:29.38.
250 ce júnior Ir X. Pons, 6:02.91; 2n G,
Farrés, 6:18.50; 3r G. Puigdemont, 6:35.29:
4t S. Spengler, 6:40.59; 5è I. Alsina, 6:52.25,
125 ce sènioR Ir M. Garcia, 6:27.38; 2n
A. Esteban, 6:36.96; 3r A. Colomer, 6:46.52;
4t J. Bosch, 6:55.63; 5è A. Carreiras, 7:09.40.
125 ce junioR Ir R. Viüallonga, 6:47.23;
2n C. Bosch, 6:48.99; 3r J. Planas, Ç:56.00;
4t J. Nadal, 7:16.87; 5è S. Valls, 7:17.95
4 temps: Ir P. Peitaví, 6:41.36; 2n G. Albertí.
6:44.41; 3r J. Ferrando, 7:48.10; 4t S. Portet
8:07.55. Veterans: Ir J. Salvador, 6:45.51
2n M. Pi, 7:05.60; 3r J.M. Godo, 7:22.62.
/EL PUNT
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Banyoles, 10
Igualada, 12
Banyoles: Clavaguera, Tubert (1), Borra (2), Dilmé (2), Toca, Busquets
(1), Planas (1), Medina, J. Costa, E.
Costa, Vinas, C. Costa i Avellana (2).
Igualada: Espinagosa, Llansada (3),
Escudé (1), Brunet, Ramis (2), Cirera,
Díez.(3), Mentes, Claramunt (1), Tolosa (1), Torras (1), Carpío i Mestre.
Parcials: 1-1, 3-4,3-3 i 3-4.
Àrbitres: Pérez i Vinolas.
Comentari: L'Igualada va sorprendre
dissabte el Banyoles en el partit d'anada de les semifinals de la lliga de
segona catalana i el va derrotar per
10-12, un resultat que obligarà als
banyolins a guanyar per més de dos
gols a la piscina del conjunt igualadí.
El partit va ser molt igualat i els
banyolins van arribar al darrer quart
amb opcions d'aconseguir el
triomf. / EL PUNT

de la competició. / EL PUNT

Xabier Estanga (Top
Bici Haribo) guanya la
volta a Navarra
H Navarra.^ El corredor banyolí
. Xabier Estanga (Top Bici Haribo)
va aconseguir el triomf en la volta
a Navarra per a corredors màsters,
que va acabar diumenge. Estanga
va acabar la volta, que tenia tres
etapes, amb quatre segons d'avantatge respecte l'exprofessional
Pascual Cremades (Imara). L'actual campió estatal va quedar segon divendres en la primera etapa
i l'endemà va accedir el liderat
en guanyar la contrarellotge de
la volta, de 14 quilòmetres, i quedar quart al sector del matí. Diumenge, en l'etapa final, va ser
tercer i va impedir que Cremades
li prengués el liderat. / EL PUNT
T}R

Miquel Orobitg guanya
el trofeu Ciutat de
Saragossa
H Girona.— El tirador llagosterenc Miquel Orobitg (Mifas Platja
d'Aro) va guanyar la modalitat
de carrabina en el segon trofeu
Ciutat de Saragossa de tir olímpic
per a minusvàlids. Orobitg va obtenir 576 punts i va supear clarament el basc Aitor Zamakona
(524) i l'extremeny Wenceslao
Moreno (343). En pistola va imposar-se el català Eduard Giménez. /EL PUNT

TENNIS

BÀSQUET

Sergi Bruguera i Galó Blanco Albert Garcia Rafanell veu «força
es classifiquen per als quarts
possibilitats» de poder renovar
de final de Roland Garros
Tomàs Gonzalez properament
Arantxa és medeix avui a Martina Hingis
EL PUNT

• P a r í s . ^ El barceloní Sergi
Bruguera i l'asturià Galó Blanco
es van classificar ahir per als
quarts de final de Roland Garros
en superar el nord-americà Michael Chang i el txec Petr Korda,
respectivament. El català va jugar
un matx molt complet contra el
número dos del món i del torneig,
i va obtenir la victòria contra pronòstic, després de remuntar un .
set en contra: 3-6, 6-4, 6-3 i 6-4
—en 2h i 54 minuts—. Blanco,
que no és cap de.sèrie, està fent
un gran torneig als seus 20 anys
i ahir es va desfer amb autoritat
de Korda per 1-6, 6-1, 7-5 i 6-4
—en 2h i 4 minuts—. El nou rival
de Bruguera és el marroquí Hicham Arazi, que ahir va donar
la sorpresa contra el xilè Marcelo
Ríos, mentre que el futur contrincant de Galó Blanco és l'australià Patrick Rafter. Els altres
dos duels de quarts de final són
Norman-Dewulf i Kafelnikov
(3)-Kuerten.
En la categoria femenina,
Arantxa Sànchez Vicario juga avui
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en els quarts de final contra la
nova prodigi del tennis mundial,
. la suïssa Martina Hingis. Arantxa
afronta el repte d'accedir a les
semifinals contra la número 1 del
món amb moral perquè encara
no ha perdut cap set en l'obert
parisenc. En altres tres enfrontaments són: Graf (2)-Coetzer
(11); Majoli (8)-Dragomir; i Seies
(3)-M.J. Fernàndez (12).
En dobles masculins, van obtenir ahir la classificació per als"
quarts de final Tomà's Carbonell
i Francesc Roig, que van vèncer
la parella, holandesa Groen-Siemerink per 3-6, 6-3 i 6-2. En dobles femenins, Arantxa Sànchez
i Martina Hingis (3) es van desfer
de la parella italiana Farina-Pizzichini per 6-4 i 6-1.

Seria el quart jugador del Valvi 1997-98
EL PUNT

H Girona.— El director general
del club, Albert Garcia Rafanell,
va reconèixer ahir que veu força
possibilitats que el pivot Tomàs
Gonzalez acabi renovant el seu
contracte amb el club gironí de
cara a la propera temporada. El
directiu va assegurar que actualment veia força 'possibilitats d'aconseguir la continuïtat del jugador, que va arribar a Girona
a mitjans del mes de gener, malgrat que reconeix no haver establert unes negociacions en profunditat amb el jugador.
•El pivot manxec va arribar a
Girona per substituir el lesionat
LLúís Martínez i, malgrat que no
va tenir un paper massa destacat
en el final de campanya, va cumplir arnb les perspectives creades.
Resultats
El tècnic del Valvi, Trifon Poch,
Categoria masculina. Vuitens de fi- va mostrar-se satisfet de l'actitud
nal: S. Brugera (16') s'imposa a M. Chang del jugador en el final de tem(2), 3-6, 6-4, 6-3 i 6-4;. G. Blanco a
porada i va recomenar al club
P. Korda, 1-6, 6-1, 7-5 i 6-4; G. Kuerten
a A. Médvedev, 5-7, 6-1, 6-2, 1-6 i 7-5; que intentés la seva renovació.
P. Rafter a M. Woodforde, 6-2, 5-7, El jugador ha tingut fins ara tres
contactes amb la directiva del
6-1 i 6-2; i M. Arazi a M. Ríos (7),
6-2,6-1,5-7,7-6 (7-4).
club, però les negociacions per

a la renovació no s'han arribat
a engegar.
El manxec, que a finals de la
setmana passada volia abandonar
la disciplina del Valvi perquè no
veia el seu futur aquí —de fet,
ja no té cap lligam contractual—,
ha canviat d'opinió i viatjarà amb
l'equip a la lliga d'estiu d'Alcoi,
que comença demà passat. «No
hi ha res fet amb el Valvi. Jo
no sé res. Tothom em diu que
tinc moltes possibilitats de que-dar-me, però jo no en tinc constància», afirmava desorientat ahir
a la tarda el jugador.
Relleu dels estrangers
El pivot d'Albacete va iniciar
la seva carrera en el CABA Albacete i va formar-se en les categories inferiors del Real Madrid. Ha jugat en el Caixa Ourense
(ACB), el Montehuelva ( l a divisió), el Pryca Albacete (EBA)
i el Càceres. Si finalment el Valvi
decideix renovar-lo pugnaria amb
Pedró Rodríguez per convertir-se
en el primer relleu dels pivots
estrangers.

