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FUTBOLÍ

HOQUEI SOBRE PATINS

L'Igualada venç el
Barcelona en el primer
partit de la final de lliga

À G U I L A S - P A L A M Ó S . EI Rubial, a les 6 de la tarda

La victòria comporta el liderat
El Palamós no pot fallar al camp del cuer després de l'ensopegada d'ahir del Novelda
de Quique Yagüe situar-se al capdavant de
la. classificació, de la mateixa manera que
aquest resultat podria complicar molt l'existència als palamosins si no superen el conjunt
murcià, que, a part de ser el cuer del grup,

D.C.

• Palamós.— El Palamós recuperarà el liderat
del grup C-2 si guanya avui al camp de l'Aguilas. La derrota, ahir, del Novelda contra.
l'At. Balears per 3-0 pot permetre a l'equip
L'única previsió feta abans„de
l'inici de la Uigueta era que l'Aguilas seria el conjunt més dèbil
del grup i aquest és l'únic aspecte
que s'ha fet realitat. Pel que fa
a altres apostes, com ara la copdició de favorit indiscutible del
Palamós, s'han difuminat després
de tres jornades. L'equip baix-empordanès continua tenint un nom
respectable, però, si no guanya
avui en un camp petit i contra
un rival amb l'orgull ferit perquè
encara no ha sumat cap punt, la
seva situació es pot complicar, sobretot després del triomf ahir de
l'At. Balears contra el Novelda,
que ha reactivat les aspiracions
del conjunt mallorquí. El Palamós
encara tindria possibilitats guanyant els dos últims enfrontaments contra els valencians, però
ja hauria de dependre dels resultats del Balears.
El Palamós ha ofert tres cares
ben diferents aquesta temporada.
La primera, la de la fase d'adaptació, en què el quadre palamosí semblava inferior al Tàrrega en una primera volta molt
irregular. La segona, la de la plena
consolidació de la plantilla, va significar cinc mesos consecutius
d'imbatibiUtat i dotze desplaçaments amb victòria. La tercera,
l'actual, és el Palamós, que sembla
haver perdut part aquell estat de
gràcia tant a casa com a fora,
però també és un conjunt cremat
per l'alt ritme de competició que
ha afrontat aquesta temporada
—aspecte que contrasta amb els
32 partits de lliga que ha jugat
només l'Aguilas— i ha perdut els
neryis amb els arbitratges. Fa uns
mesos, qualsevol decisió polèmica
d'un col·legiat contra els seus in- '
teressos era contraatacada amb
serenor i gols. Ara l'equip lamenta
els arbitratges' i denuncia conspiracions de sobretaula. El president del Palamós, Miquel Martí,
va denunciar aquesta setmana el
poc pes específic que té la fe-

EL PARTIT

no té ni una sola possibilitat d'ascens. El
conjunt de Quique Yagüe va marxar ahir al
matí cap a Múrcia —el tècnic no volia que
es repetís un viatge precipitat com el de Mallorca— i té les baixes de Robi i Nieto.
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Anionio

Vilchez

Rodn

Ciiiiet (p), Raso, Riciíard.
Ponce 1 Kiko Aranda
Entrenador: P Vidana
Sancionats: cap
Lesionats: cap
Suplents:

(Vi)
Agust

Sola

Supients:

Alias, Alt)erto, Jordi (p),
Rodn 1 Xavi
Entrenador: Quique Yagüe
Sancionats: Robi 1 Nieto
Lesionats: cap

Un nou fracàs

Un triomf vital

L'Aguilas iia jugat sense èxit sis de les
set últimes promocions d'ascens
L'equip, que encara no ha sumat cap
punt, ha sumat un nou fracàs i afrontarà
el partit desmotivat.

El Palamós ha de trencar la ratxa de dos
mesos sense guanyar fora de casa. La
victòria és imprescindible perquè els
palamosins depenguin d'ells mateixos
les dues ultimes jornades.

Classificació: 2n, Palamós (4) 4t, Aguilas (0)
ELPUNT

deració catalana a Madrid i es
preguntava perquè fa tres anys
que no puja cap equip català de
tercera divisió. Martí també va
manifestar que el Palamós no en
tindrà prou amb una bona plantilla
per pujar de categoria, sinó que
li calen «contactes». Quique Yagüe
donava suport ahir a l'opinió del
seu president: «Per pujar cal tenir ^
més que un bon equip, i no és
sort». Així, el Palamós marxa cap
a Múrcia sensibilitzat amb.els àrbitres, però també amb la necessitat
de recobrar la mentalitat freda, cal-

culadora i implacable que U ha
donat el campionat de lliga.
Altre cop canvis.
Quique Yagüe tindrà dues
baixes per sanció —Robi i Nieto—
contra l'Aguilas i altre cop haurà
de variar el seu esquema habitual.
Si diumenge passat va haver de
situar Solà —que, d'altra. banda,
va jugar un gran partit;— en el
lloc de Robi, avui haurà de pensar
un substitut per a Nieto, un dels
contraforts de l'equip, expulsat
contra el Balears. Nieto, home

de brega al mig del camp, té un
substitut natural en la figura de
Solà, però aquest haurà de jugar
en defensa per neutralitzar el joc
aeri dels "murcians i el més probable és que Menchi sigui titular
a la zona ampla.
L'entrenador castellà del Palamós reconeix que és molt millor
per al seu equip visitar l'Aguilas
en les circumstàncies actuals que
no pas fer-ho amb el conjunt murcià amb esperances de lluitar per
l'ascens. L'Aguilas comptabilitza
els seus partits com a derrotes
i ha sumat una nova decepció —la
sisena en els últims set anys—
en una fase d'ascens. El partit
no ha despertat cap expectació'
a la localitat murciana i, per tant,
la temuda pressió ambiental serà
nul·la. «És un punt al nostre favor,
però jo tinc molt clar, i espero
que els jugadors també, que no
podem refiar-nos-en ni sortir al
camp pensant en la desmotivació
del rival», ha comentat Quique
Yagüe. L'entrenador del Palamós
també va afegir que l'Aguilas no
voldrà acabar la lligueta sense sumar ni un sol punt, i espera que
el seu equip contraresti «amb un
alt ritme de joc i molta agressivitat
i intensitat» les esperances de puntuar dels murcians.
El Palamós recuperarà avui el
liderat del grup C-2 guanyant al
camp de l'Aguilas. Això és possible després de la derrota del
Novelda ahir al camp de l'At. Balears per 3-0. El partit d'aquesta
tarda és perillós i el triomf s'ha
convertit en més indispensable
que mai. Una ensopegada dels
palamosins podria fer baixar l'equip de Quique Yagüe fins a la
tercera plaça, per sota del Novelda, que té 7 punts, i de l'At.
Balears, que s'ha col·locat amb
6. El tècnic palamosí s'éstima més
prescindir del resultat d'ahir perquè ara mateix no depenen de
ningú més que d'ells mateixos per
pujar a segona B.

El Real Madrid s'assegura el títol de lliga en
derrotar PAtlético, que ofereix poea resistència
El Barcelona-Betis d'avui perd interès i la «gran notída» anunciada per Núnez centra l'atenció
Real Madrid: Illgner, Cliendo,
Hierro, Allcorta, Panucci, Seedorf
3
(Milla 87'), Sanchis, Redondo, Raúl
(Víctor 85'), Sulcer i- Míjatovic, (Amavisca 67'). '
•••••:
At. Madrid: Molina, Aguilera
(López, 57'), Santi, Prodan, Toni,
Catninero, Bejbl (Vizcaino 57'), Pantic, Simeone (Roberto 57'), Kilco i
Esnaider.
Gols: 1-0 (37') Raúl controla la pilota
a dins l'àrea, es desfà de Toni i bat
Molina. 2-0 (44') Hierro, de falta directa després que la pilota reboti en
Esnaider. 3-0 (56') Mijatovic supera
la sortida de Molina i marca a porta
buida. 3-1 (65') Esnaider supera Illgner amb un toc molt suau.
Àrbitre: Barrenechea Montero, del
col·legi de Castella i Lleó. Sense problemes. Va amonestar Redondo i Alkorta, del Real Madrid, i Bejbl, Prodan, Esnaider, López i Pantic, de l'Atlético de Madrid.
Públic: Uns 103.000 espectadors al
Santiago Bernabeu.
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haver trobat la fórmula per suH Madrid.— El Real Madrid, no
perar Molina, tot i que l'empat
va donar lloc a la sorpresa, va
també li valia. L'1-0 —un gran
guanyar l'Atlético de Madrid per
gol de Raúl— i el 2-0 —un gol
3-1 i es va adjudicar el seu 27è afortunat de Hierro— van arribar
títol de lliga, a una jornada del
pràcticament un darrere l'altre,
final. La victòria de l'equip de
amb set minuts de diferència, i
Fabio Capello va trencar les mí- van sentenciar la lliga. La segona
nimes esperances de Uiiitar pel
part pràcticament va sobrar. El
campionat que encara li quedaven
Real Madrid va marcar aviat el
matemàticament al Barcelona, tot 3-0 i l'Atlético, que va oferir molta
i que els blaugranes van llençar
menys resistència de l'esperada,
les seves possibilitats quan van -va salvar el seu honor amb un
perdre contra l'Hércules, fent ingol d'Esnaider.
tútil la remuntada.
Tràmit al Camp Nou
El Real Madrid va imprimir
un ritme molt alt des de l'inici
La victòria d'ahir del Real Made partit que l'Atlético de Madrid
drid ha convertit en un pur tràmit
va contrarestar amb tranquil·litat
el matx d'aquesta tarda ^ a partir
i una bona situació a dins el camp.
de 2/4 de 8-— al Camp Nou entre
El partit, i la lliga, es va començar
el Barcelona i el Betis. Esvaïda
a decidir en él. tram final de la
mateniàticament la possibilitat de
primera part, quan semblava que
continuar aspirant al títol de lliga,
el Real Madrid podria començar
la màxima atracció d'avui és l'aa pagar l'esforç i el fet de no
nunci de la «gran notícia» que
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Caprabo Igualada: Llaverola,
3
Folguera, Carda, Càceres (1), Polàn —equip inicial— Tibau (1), Guillén i Busquets.
Barcelona: Folguera, Gabaldón,
Nlariotti, Borregàn, Cairo (1) —equip inicial—, Joan Carles, Pàez (1)
i Didí..
Gols: 0-1 (4') Cairo. 1-1 (16') Tibau.
1-2 (40') Pàez. 2-2 (41') Polàn. 3-2
(43') Càceres.
Arbitres: Mestres i Galàn. Van mostrar targeta blava a Guillén i Borregàn
i vermella per acumulació a Polàn,
que es perdrà el segoii partit.
Públic: Unes 4.000 persones al pavelló
de les Comes.
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H Igualada (Anoia).— El Caprabo Igualada va derrotar dissabte
per la mínima el Barcelona en
el primer partit de l'eliminatòria
final de la lliga d'hoquei sobre
patins en un matx. carregat de
tensió a la pista i en el qual cap
dels dos equips va donar el trioinf
per perdut. El Barcelona, actual
campió de lliga i de la Lliga Europea, va anar sempre per davant
en el macador però en els últims.
minuts l'Igualada, que va jugar
milloor a la. segona part, va capgirar el resultat amb dos gols d'Eduard Polàn i David Càceres, que
van agafar per sorpresa el porter
internacional Carles Folguera. El
segon partit de l'eliminatòria, que
es juga al millor de cinc partits,
es disputarà aquest migdia al pavelló igualadí. / EL PUNT
HALTEROFÍLIA

Dos ginmins partit^pen al
català de povvalifling, que
esfilavui a Riuddlots
• Girona.— L'aixecadora de Celrà Montserrat Ramos i el saltenc
Joan López, tots dos del Mifas,
competiran diumenge en el segon
campionat d'halterofilia per a minusvàlids en la modalitat de powerlifting, que es disputarà al pavelló de Riudellots de la Selva
a les quatre de la tarda. Ramos
i López són els únics representants
de les comarques gironines al
campionat, en el qual hi ha una
vintena d'inscrits, la majoria de
la demarcació de Barcelona. / N.F.

Motserrat Ramos
(Mifas), seleccionada
per a l'europeu
H Girona.— L'aixecadora de Celrà Montserrat Ramos (Mifas), ha
estat seleccionada per representar
Espanya en el campionat d'Europa d'halterofilia per a minusvàlids, que es disputarà a Piestany
(Eslovàquia), entre els dies 5 i
13 d'octubre. Ramos és l'actual
campiona estatal en la categoria
de 44 quilos, i té el rècord d'Espanya (40 quilos). / N.F.

el president del FC Barcelona va
BÀSQUET
^
dir que donaria després del partit.
La Federadó A^ premiar
Núflez deixarà anar avui una bomba informativa, tot i que en els
el prudent de l'Olot i el
últims dies ja ha fet esclatar tres
deixat del Santa Eugènia
petards de consideració blindant
els contractes d'Ivan de la Pefia,
H Girona.— La Federació Cataque té una clàusula de rescissió
lana de Bàsquet va premiar ahir,
de 10.000 miUbns de pessetes; Luis
durant la Nit del Bàsquet Català
Enrique i Figo, la llibertat dels
que es va celebrar a Barcelona,
quals val 5.000 milions de pesla tasca del president del Club
setes.
Bàsquet Olot, Gabriel Almirall,
i del delegat federatiu del Club
El FC Barcelona afrontarà el
Bàsquet Santa Eugènia, Salvador
partit d'avui amb baixes imporLlorente. Gabriel Almirall fa set
tants, com Ronaldo i Giovanni,
que estan disputant amb el Brasil, anys que presideix el CB Olot,
club al qual ha estat vinculat des
la Copa Amèrica; Nadal, Pizzi i
dels deu anys, quan va començar
Couto, lesionats; i Figo, sancionat
amb un partit. L'onze amb més a jugar a bàsquet. Des dé llavors,
s'ha fet càrrec de tasques molt
possibilitats de jugar inicialment
diverses al club, abans d'arribar
és el format per: Baia; Ferrer,
a la presidència. Salvador LlorenBlanc, Abelardo, Sergi; Celades,
te, per la seva banda, també fa
Guardiola, De la Pefia, Amunike;
molts anys que està vinculat al
Luis Eríriqué i Óscar. El Betis
CB Santa Eugènia. / N.F.
té les baixes de Nadj i Finidi.

