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£1 Gran Canària es consolida a FACB amb
una política esportiva contínuista ferma

El preparador del VaM
viatjarà la setmana
YÍnentals EUA

• Girona.— El preparador del
Valvi, Trifon Poch, viatjarà la
setmana vinent als EUA per seguir diversos jugadors, amb vista
a mantenir al dia el nivell de
coneixement del mercat de jusobre la qual el tècnic Manolo Hussein sos- zàlez i Willy Villar, que supleixen Shaun gadors nord-americans. Poch
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• Giroiïa.— John Morton, Albert Burditt, tenta una feriiia política continuísta, que Vandiver (Estudiantes), Joaquín.Ruiz Lo- anirà, acompanyat del cap de reBemi Hernàndez, Santi Toledo i Joan Mo- consolida el seu equip a l'ACB. El conjunt rente (Caja Cantàbria) i José Artiles (Melilla, lacions públiques i màrqueting
rales formen la columna vertebral del Gran illenc té tres altes respecte a la passada LEB) i manté la seguretat al seu pavelló, del CB Girona, Joan Roca, que
havia exercit de secretari tècnic
Canària —rival del Valvi demà a la lliga—,. temporada, Bernard Hopkins, Ivàn Gon- on només hi ha guanyat el Barcelona.
del club diverses temporades enrere.
Està previst que Poch i
Des del 1985, el conjunt illenc
En aquesta temporada ^^a diRoca
vegin alguns partits de la
ha perdut dues vegades la caferència de la passada, en què
CBA,
així com algun matx de
tegoria. Per això, des dél seu
.van iniciar la competició amb
darrer salt a l'elit, en el 1995,
una efectivitat espectacular—, -Milwaukee, on es trobaran amb
l'equip canari ha apostat fort per
els illencs han mantingut una. Michael'Xurry, l'ex-Valvi que
una política esportivament cohlínia irregular, evitant les difi- juga amb els Bueks. D'altra bantinuista, que li està donant força
cultats com han pogut. Actual- da, està previst que la plantilla
bons resultats. A Canàries semment estan en una situació d'e- del Valvi tingui quatre dies de
bla que n'han après, dels errors
quilibri, amb sis victòries i sis festa, aprofitant l'aturada de la
del passat. Del primer conjunt
derrotes. Tot just la setinana pas- competició de la setmana enACB que va formar el tècnic
sada, van recuperar John Mor- trant i també qüe Darryl Johnson
Manolo Hussein —en la camton, ique s'havia perdut quatre i Middleton marxin als Estats
panya 1995-96—, i que tenia com
partits per una lesió i que els Units. Bück Johnson, que -ja va
viatjar al seu país la setmana
a únic objectiu mantenir-se a la
havia trasbalsat la normalitat.
categoria, es mantenen cinc juPart de l'èxit del Gran Canària passada, es quedarà a Girona.
gadors: Berni Hernàndez, Al—no va quedar mai en la zona La resta de la plantilla s'entrebert Burditt, John Morton, Santi
mitjana alta, però tampoc no ha narà dijous i divendres sota les
Toledo i Joan Morales. A banda
tingut problemes per mante- ordres de Jordi Puig. /J.P.
d'aquests cinc, en la plantilla del
nir-se en cap de les dues darreres
Gran Canària d'aquesta tempotemporades— està basat en l'e- El Mifas Esplais debuta
rada hi ha dos altres homes, que
fectivitat a casa. En la temporada amb una derrota contra
ja estaven sota la disciplina de
1995-96, el seu comportament Los Rangers (54-39)
Hussein l'any passat, Berni Tairregular com à visitant va que• Girona.— El Mifas Esplais va
mames i Brian Clifford. Els tres
dar compensat amb les deu vic-,
perdre
a la pista de Los Rangers
únics reforços d'aquesta tempotòries sumades al seu pavelló.
(54-39),
en la primera jornada
rada són Bernard Hopkins (YaL'any passat, només hi van hade segona divisió estatal de bàskima Suns, CBA), Ivàn Rodríver dues pistes més inaccessibles
quet en cadira de rodes. Els anoguez (Tenerife Canàries) i Willy
per als visitants, que la del Gran
tadors
de l'equip gironí van ser:
Villar (Huesca La Màgia).
Canària: el Palacio de la CoBermúdez (2), Colom (11), Cid
munidad, on juga el Real Ma-.
Manolo Hussein és el màxim
(6), Luna (2), Martín (16) i Aldrid, i el Palau Blaugrana,-. on
responsable tècnic des de la madàmiz (2). El Mifas rebrà l'Uho fa el Barcelona. Eh la present
teixa temporada del darrer asNES Sant Feliu en la segona
campanya, el pavelló del Cabildo
cens. El. preparador del Gran
jornada de lliga.
ihànté la seva iiiaccessibilitat.
Canària és el responsable d'aL'equip de Hussein només hi
questa política basada en la seResultats i classificació
ha perdut un dels cinc que hi
guretat que dóna el que es coBemard Hopkins intenta superar Thomas Jordan, del Gaja Cantàbria, en
la jornada: Los Rangers-Mifas Esha disputat. En la present temneix. Morton i Burditt han estat
•unpartit d'aquesta temporada. Foto: EFE. '
plais, 54-39; UNES Sant Feliu-IUes,
porada, ja han passat per Ca- 43-33; C. Dorada-CEM, 40-39 i UNES,
fins ara els seus millors avaladors. El base-escorta nord-ame- tiú. Bernard Hopkins ha rellevat kins, un pivot baix, però amb nàries el Caja San Fernando F-ÀSES Vallès, 21-19. Classificació:
. rica ha Uderat la proposta de aquesta temporada Shauri Van- una.gran activitat tan defensiva .(89-77),-eÍ Huelva (67.59), l'Ou-, Los Rangers, UNES Sant Feliu, UNES
i G. Dorada, 2 punts; CEM; ASES
Hussein i Burditt l'ha refermat diver,. l'expivot del Valvi, que. coin en atac, hà estat la sorpresa rense (95-79), el Tau-Ceràmica FVallès,
Illes i Mifas Esplais, 1 punt:
(88-70) i el Barcelona (92-97).
amb un joc tan atractiu coni efec- ara juga a l'Estudiantes. Hqp-'. de la campanya en curs.
/ELPUNT

Des del 95, el rival de demà del VaM manté dnc jugadors, que formen la seva columna vertebral
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Arantxa elimina Seies
del M asters després
d'una gran remuntaida
• Nova York.—La tennista barcelonina Arantxa "Sànchez Vicario va eliminar Mònica Seies
en els vuitens de final del Masters
femení de tennis després de fer
una gran remuntada (3-6, 6-4
i 6-4) i s'enfrontarà a la txeca
Jana Nòvotna en~ els; quarts de
final de la competició,, que es
disputa a Nova York. Arantxa
es va recuperar després de perdre elprimer set i anar àl darrere
en el segon (4-1), i gràcies a
la seva lluita va superar la nord-americana. Én la jornada d'ahir
també es va classificar per-als
quarts de final, la nofd-amercia. na Mary Joe Fernàndez, que va
superar en tres sets la seva compatriota Lindsay Davenport per
2-6,6-417-6(9-7).
En èl torneig de dobles, la
parella formada per l'aragonesa
Conchita Martínez ^rque va perdre contra' Novotna en individuals— i l'argentina Patrícia Tarabini va.perdre, contra Niole
Arendt i Manon Bollegraf per
6-2 i 7-6 (7-1). / EL PUNT

DESHUMIDIFICADOR D'AIRE
DeLonghí•1 '**'T V
^HUllc/^

• Totalment, silenciós,, gràcies a la seva baixa velocitat per à l'ús nocturn. .
• Ideal per a habitatges i locals comercials -ò. per a
qualsevol lloc amb , problemes d'humitat.
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O N LA QUALITAT
GOSTA MENYS
DEL QUE TIMAGINES
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• AbJsorbeix la humitat de
l'aire i Impedeix què els
objectes és deteriorin.
• Evita problemes respiratoris i reumàtics.
• Eljmina la transpiració;
de les parets i evita là
formació de floridura.
• Accelera el temps d'assecat de la bugada.
\
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TELÈFON D'ÍNFORMACIÓ GRATUÏT:
900 100 944
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