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BÀSQUET

BÀSQUET I
El preparador del Valvi, Trifon Poch,
insisteix en la línia de no voler-se marcar públicament objectius, perquè està
convençut que fer-ho no ajuda l'equip;
assegura que el Valvi ha jugat a un

bon nivell gairebé sempre en l'actual
temporada i assenyala ej partit de Cantàbria com a punt d'inflexió d'aquesta
recta final. Poch, a més, afirma que
els seus jugadors han seguit millor que

mai el guió en els do"s darrers partits,
assenyala aquest fet com la causa de
les dues victòries, que els han fet reaccionar, i diu que el triomf al Blaugrana
només els donarà \mplus de confiança.

T R I F O N P O C H i L Ó P E Z . Entrenador del Valvi Girona

«Hem jugat gairebé senqire a un bon nivell»
JOANPUNTI

• Girona.— Ha canviat alguna
cosa en l'equip la victòria de diumenge al Palau Blaugrana?
—«No ens ha de canviar res.
No podem jugar al joc de les
muntanyes russes, com hem fet
mohes vegades en aquesta casa.
L'únic que ens ha de canviar
és la confiança. A partir d'ara,
espero que disposem d'un extra
de confiança. L'equip va reaccionar quan tot anava pitjor. I
vam reaccionar perquè vam cometre pocs errors, vam mantenir-nos força concentrats i vam
fer un treball defensiu millor que
altres vegades.»
—L'equip no rep tanta pressió
com setmanes enrere. Facilita
la transformació del bon joc en
resultats satisfactoris aquesta situació de menys estrès?
—«Podem arribar a la conclusió que la pressió ens ha anat
prou bé. A Cantàbria hi va haver
un punt d'inflexió. Aquella nit
tots vam viure unes hores molt
especials. Hem jugat a un bon
nivell gairebé sempre i la pressió
Trifon Poch, en una roda de premsa .Foto: EL PUNT.
probablement ens ha portat un
plus de força mental i de duresa pectes potser sí que hi podríem experiència en partits d'aquests
en la nostra defensa, que ens trobar semblances.»
a Girona i sé que habitualment
ha ajudat a guanyar confiança
—Quin ha estat el moment solem fallar. Però aquest cop no
i fins i tot ha millorat la vistositat clau de la reacció?
va ser així.»
del nostre joc.»
—Per què ha tardat tant a
—«Trobem el punt d'inflexió
—Es pot trobar algun paral·le- en el partit de Cantàbria. Des- arribar la victòria?
lisme entre el triomf de diumen- prés d'aquell enfrontament vam
.—«En els dos últims partits
ge i aquella victòria del dia del saber reaccionar. La situació en hem seguit el guió millor que
seu debut?
què vam afrontar el partit contra mai i hem fet allò que havíem
—«Aquell partit va ser molt el Gran Canària a casa era molt preparat. El millor és que l'equip
i molt especial. En alguns as- fotuda. Personalment tinc molta hagi respost així quan teníem

RESUM DE LA JORNADA DE 2a ESTATAL

£1 Costa Daurada no es
presenta a jugar contra
el Mifas Esplais

2a DIVISIÓ ESTATAL

I Girona.— El Costa Daurada,
primer classificat de la lliga estatal de segona divisió en cadira
de rodes, no es va presentar
a jugar a la pista del Mifas Esplais el partit corresponent a
la tretzena jornada.
^i/yíM-^'"'^

El Bulls deiToten els
Pistons i sumen la desena
victòria consecutiva
• Nova York.— Els Bulls de
Chicago van derrotar els Pistons
de Detroit (.106-101) i van sumar la seva desena victòria consecutiva en la lliga de l'NBA.
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Astsa-Santa Eugènia •
Portà una ratxa de partits en
L'escorta figmrem va tornarà
estar ifíoft encertat, tant en
mottbom forma, t va ser un
atac com en defensa, tot i Cfue dets jugadors més importants
no va poder evitar la den-ota
en la victòria del conjunt de
delseujequip.
Santa Eugènia.
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Resultats
Indiana-LA Clippers, 128-106; Toronto-LA Lakers, 105-114; Charlotte-Philadelphia, 101-93; Cleveland-Orlando,
93-86; Miami-Boston, 121-95; New Jersey
-Atlanta, 105-90; New York-San Antonio,
78-95; Chicago-Detroit, 106-101; Houston-Phoenix, 86-97; Seattle-Utah, 88-86
Vancouver-Dallas, 101-104; G. State-Milwaukee, 89-94./EL PUNT

L'Aracena contínua en ratxa.— Els d'Hospitalet continuen com a líder sòlid del grup C de
2a estatal després de la punxada del Vallès a
la pista de l'Ademar. La derrota del Sant Boi
a Vic el deixa amb un peu a la primera catalana,
mentre que cinc equips (Ademar, Vic, Manresa,
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Santa Eugènia i Adepaf) lluiten per evitar l'altra
plaça de descens directe. A la part alta de la
classificació, el Navàs i el Santfeliuenç mantenen
opcions d'esgarrapar alguna de les tres primeres
places per poder disputar la fase d'ascens a la
lliga E B A . /X. BALLESTEROS;

H Granada.— El president del
Coviràn Granada, Carlos Marsà, que va comunicar abans-d'ahir a la plantilla que retiraria
l'equip de la competició en les
properes hores, va demanar ahir
a la tarda a l'entrenador de l'equip, Pedró Martínez, que reprengués els entrenaments i va
reconèixer públicament que
«veu llum al final del túnel».
El canvi d'opinió del president
es deu a la proposta del regidor
d'esports, Manuel Henares, que
ha convocat una reunió avui entre l'alcalde, Gabriel Díez, i
Carlos Marsà. / EL PUNT

David Lesmond es dóna
un cop a Pavantbraç
dret i no s'entrena
• Girona.— El jugador del Valvi David Lesmond no va participar en l'entrenament d'ahir
a la tarda perquè va rebre un
fort cop a l'avantbraç dret, que
li ha provocat una inflamació.
La seva participació contra el
TDK dependrà de l'evolució .de
la lesió en les properes hores. / J.P.
FUTBOL

£1 Barca posa avui a la
venda entrades per a la
final, només per als socis
• Barcelona.— El FC Barcelona posarà avui a la venda,
només per als socis, 6.500 de
les 14.484 entrades que li han
estat assignades per la federació
espanyola de futbolr per a la
final de la copa del Rei, que
l'equip blaugrana jugarà contra
el Mallorca el dia 29 d'abril
a València. Amb un carnet es
podrà retirar un entrada de les
guixetes i cada soci podrà comprar com a màxim quatre entrades, cadascuna corresponent
a un carnet. La resta d'entrades
es distribuiran entre les penyes
(5.000) i les 3.000 restants les
vendrà l'agencia de viatges oficial del plub. / EL PUNT
HANDBOL

ANOTADORS JORNADA

Resultats
13a jornada: CB Mifas-Esplais-C. Dotada, no presentat el C. Dorada; CD
Illes-CEM, 38-35; ASES-Rangers, 29-36;
UNES F-Unes-S. Feliu, ajornat. Classificació: C. Dorada, 23; CEM, 22; CB
Mifas-Esplais, 21; Rangers, 21; Unes S.
Feliu, 19; CD Illes, 18; ASES, 14 i Unes
F, 13. /ELPUNT

l'aigua al coll. I això és valorable.»
—I l'extraordinària reacció
del púbUc al Palau Blaugrana,
és també valorable?
—«La reacció és molt curiosa.
Estic convençut que aquests matebcos aficionats s'asseuen junts
a Fontajau i no animen com ho
van fer diumenge passat al Blaugrana. Ho sabem de sempre.
Cada vegada que anem a Manresa, a Badalona o al Palau, els
que anem normalment a Fontajau ens freguem els ulls. He
vist el vídeo i se sent de fons
el suport constant del nostre públic. Imagina't si la gent de Girona animés a casa com fan a
fora!»
—^ï per què succeeix això?
—«No ho sé. Tenim una sèrie
de funcionaments històrics que
hem de canviar. Fent una mirada
a l'hemeroteca, es pot comprovar que, a principis de temporada, jo ja parlava que s'havien
de fer canvis. Hem estat a punt
d'iniciar-ne alguns, però no ho
hem acabat de fer.»
—Es marca algun objectiu per
a final de temporada?
—«L'any passat vaig fer-ho
perquè vaig considerar que era
la manera d'engrescar i fer notar
a tothom que volíem ser ambiciosos. Però marcar-nos objectius no ens funciona. Amb el
potencial que tenim, i podem
aspirar a tenir, només ens podem
marcar objectius setmana a setmana.»

£1 Coviran toma a
entrenar-se i el conflicte
apunta vies de solució

£1 FC Barcelona i el
San Antonio enceten
avui la lluita pel títol
• Barcelona.— El FC Barcelona comença avui la defensa
del seu títol de campió de la
lliga ASOBAL contra el San
Antonio de Pamplona. Els dos
equips s'enfrontaran en una eliminatòria al millor de cinc partits: els dos primers- es jugaran
al Palau Blaugrana, el tercer
i el quart —si fós necessari-^,
a la pista del San Antonio, i
el cinquè i definitiu —en cas
d'empat a dos— es tornaria a
disputar al Palau. / EL PUNT
POLIESPORTIU

Les medalles gironines
de l'esport es lliuraran
el 5 de juny
• Girona.— Les medalles de
l'esport de les comarques gironines s'entregaran el proper
5 de juny a l'hotel Fornells Park,
i no demà, com publicàvem en
l'edició d'ahir. La delegació territorial de la Secretaria General de l'Esport reconeixerà la
tasca de 16 persones./EL PUNT

