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Avui jornada de
futbol a Segona
Divisió i demà
passat a Tercera
DdeG
Girona.- Avui es disputarà
la 30a jornada de la Segona
Divisió del futbol espanyol amb
els següents partits: JerezÉibar (17.00), At. Madrid BOsasuna (17.00), Ek-Albacete
(20.30), Alavés-Numancia
(20.30),Sevilla-Hércules
(20.30), Extremadura-Toledo
(21.00),Badajoz-ViIlareal
(21.00),Leganés-Levant6
(21.00), Ourense-Lleida (21.00),
Jaén-Las Pabnas (21.00).
Aquesta setmana també es
jugarà la 33a jornada de Tercer a Divisió, que es disputarà
entre demà passat. Els partits
seran els següents: SantboiàVilobí (12.00), Banyoles-Europa
(17.00), Palamós-Manlleu
(17.00), Esport Badaloní-Tortosa (17.00), Horta-Badalona
(avui, 21.00), Júpiter-Tàrrega
(demà, 20.00), Mataró-Igualada
(12.00), Barcelona C-Sant
Andreu (avui, 19.00), PremiàRubí (12.00), Vüafranca-Vilassar de Mar (12.00).

El FD Cassanenc,
eliminat als quarts
de l'estatal infantil
de tennis taula
DdeG
Granada.- El FD Cassanenc
femení va superar la primera
fase del campionat d'Espanya
de tennis taula infantil, però
després va ser eliminat a la
ronda quarts de final pel Ripollet per im ajustat 3-2.
Les gironines van fer una
bona primera fase, en què van
aconseguir la segona posició del
grup 1 després de derrotar el
CTM la Granja i el Tecnick 87 i
de perdre amb el Mamys Cartagena, que jugarà la final d'aquests campionats contra la
General de Granada, que va
eliminar el RipoUet en semifinals (3-1).

Els blaugrana van superar el Pòrtland San Antonio en un gran partit (25-29) Caldes celebra el

El Barca guanya a Pamplona i
revalida el títol de la Lliga Asobal

EFE

El Barca es va endur el tercer títol consecutiu de lliga amb el triomf d'ahir a Pamplona.

T PORTLAISID

2S

Buligan, Mainer(3), Jàuregui (7, Ip),
Martín (7), Ambros (3), Rekondo (2) i
Kisselev (3) -equip inicial- Pérez I Elizondo.

T BARCELONA

29

Svensson, Masip (5, Ip), Urdangarin
(4), Cavar (5,2p), Ortega, Guijosa (5) i
Schepkin (2) -equip inicial- Garralda 13),
O'Callaghan (2), Soler, Barbeito (3) i
Barrufet.
Arbitres: Gallego i Lamas, molt bé. Van
ensenyar targeta groga a Pérez, Kisselev i
Rekondo del Pòrtland i a Cavar del Barca i
van excloure Martín, Pérez, O'Callaghan i
Masip.
Parcials: 2-2,5-4,8-6,10-9,11-12112-14,
descans; 14-18,15-21,18-22,21-24,22-25 i
25-29, final.

Pamplona.- El Barca d'handbol va guanyar ahir a la pista
del Pòrtland San Antonio i va
revaUdar el seu títol a la Lliga
Asobal (25-29). El partit, el ter-

cer del play off final, va ser de
gran qualitat i, tot i la derrota,
els jugadors de Zupo Equisoain
van caure amb la cara ben alta
(el p a r t i t de Buligan va ser
antològic). El títol del Barca és el
tercer consecutiu i el tretzè de la
seva història.
Amb un 6-0 molt agressiu i
un Buligan espectacular - e l
romanès va fer grans intervencions i va parar dos penals-, el
Pòrtland San Antonio va portar
la iniciativa amb una primera
línia molt efectiva (Alberto Martín, Kisselev i Jàuregui). Els
locals van tenir un màxim avantatge de tres gols (10-7, m.18).
En aquell moment, Valero Rivera va deixar la defensa 5-1 i va
ordenar una mixta al rus Kisse-

lev, el central navarrès, i el
Barca, al contracop, va fer un
parcial de 0-5.
Al segon temps, utilitzant els
extrems Guijosa i Barbeito a la
perfecció i un Urdangarin molt
brillant, el Barca va prémer l'accelerador i va arribar a tenir sis
gols d'avantatge (15-21 i 16-22).
Un temps d'Equisoain va fi^nar
l'aUau blaugrana-i el Pòrtland,
animat per vm pavelló d'Arrosadía ple, va fer pressió a tota la
pista als dos últims minuts i va
vendre cara la derrota. Però el
cansament de IGsselev, la inspiració de Svensson, els dos penals
parats per Barrufet i l'efectivitat
de Cavar van acabar donant al
triomf al Dream Team de
l'handbol mimdial./DdeG

Va derrotar a la final el Rosell Electrònica (79-116)

Televisió

El Valvi fa bons els pronòstics
i s'imposa en el Memorial José
Ignacio León de bàsquet júnior
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El Valvi Sant Josep va adjudicar-se el torneig de S a n t a
Eugènia-Segon Memorial José
Ignadó León de bàsquet júnior,
en imposar-se a la final al Rosell
Electrònica-Santa Eugènia per
un còmode 79-116. El conjtmt de
Jordi Gehnà va deixar evident la
superioritat del seu conjimt respecte a la resta d'equips que hi
van participar.
A la sessió del matí, hi va
haver les eliminatòries entre els
equips que juguen a la categoria
provincial. En el primer partit
l'equip local, el Santa Eiogènia B
va superar el Sant Gregori i per
tant obtenia la classificació per
la semifinal que disputaria amb
el Valvi Sant Josep (72-61). En
l'altre eliminatòria el Sant Narcís es va imposar al Begur per
49-38 i havia de jugar la sernifinal amb el Preferent B local. A

les 12 es va disputar el partit
entre el Begur i el Sant Gregori
amb triomf del Begur per 60-55.
A la tarda, a la primera semifinal el Sant Narcís va estar a
punt de donar la sorpresa
davant el Santa Eugènia Preferent B, després de fer un gran
partit. Els gironins van tenir
opcions fins al final, però la mala
sort li va impedir el triomf i a la
pròrroga va guanyar el Santa
Eugènia (76-69). En l'altra semifinal, el Santa Eugènia B va fer
un gran partit, però el Sant
Josep va imposar-se 72-59. En la
final, el Sant Josep va demostrar la seva superioritat.
Cal destacar que el millor
jugador del torneig va ser Enric
Garrido (Sant Narcís), màxim
anotador Francisco Rosales
(Santa Eugènia A), millor defensor Josep Massó (Sant Gregori),
Premi especial Ismael León
(Valvi Sant Josep) i Mülor jugador local, Xavi Tejada.

segon torneig de
Setmana Santa de
futbol sala femení
DdeG
Caldes de Malavella.- Demà
passat s'iniciarà el 2n torneig
de Setmana Santa de futbol
sala femení de Caldes. En
aquesta segona edició del campionat organitzat pel CFSF
Caldes hi participaran vuit
equips separats en dos grups.
El grup A estarà compost pel
Nou Bar St. Ponç, l'At. C Hostalrích, el CFS Lloret i el St.
Esteve d'en Bas; mentre en el
grup B hi prendran part el FC
Bàscara, l'Sporting Caulès, el
Saltensa At. i el CFSF Caldes.
La primera fase es disputarà
entre divendres, cada equip
farà dos partits, i dissabte al
matí. Dissabte mateix es jugaran dues semifinals entre el primer classificat d'un grup i el
segon de l'altre, per saber quins
equips disputaran la final i el
partit pel 3r i 4t lloc, i dues
semifinals més per decidir els
partits pel 5è i 6è lloc, i el 7è i
8è. Tant la final com la resta
d'encontres que decidiran les
posicions finals es disputaran el
diumenge a la tarda.

Laura Garcia (CN
Banyoles) guanya
l'estatal cadet de
piragüisme en K-1
DdeG
Sevüla.- La banyolina Laura
Garcia va guanyar el títol estatal de piragüisme en la categoria cadet K-1 en els campionats
d'Espanya celebrats el darrer
cap de setmíina a Sevüla. Un
altre dels resultats més destacats del CN Banyoles va ser la
quarta posició aconseguida per
Albert Corominas a la categoria
júnior K-1. Els resultats aconseguits pel CN Banyoles a les
diferents categories van ser els
següents:
Cadet femení K-1:1. L.Garcia
(CN Banyoles), 23.17.510; 6. G.Cordonet (CN Banyoles), 24.22.400.
Cadet Masculí K-1: 1. E.Saeis
(CD Donostia Kayak), 20.58.710;
30. A.Badil (CN Banyoles),
23.35.100; 56. Josep Caixàs (CN
Banyoles), temps anul·lat. Júnior
masculí K-1: 1. CALeal (CN Sevilla), 21.06.440; 4. ACorominas (CN
Banyoles), 21.34.910; 8. P.P^eras
(CN Banyoles), 21.54.470; 39.
lAlgueró (CN Banyoles), 23.25.830.

Montse Ramos i
Juan López (CAS),
segons al català
de powerlífting
DdeG
Igualada.- Els atietes Montse Ramos i J u a n López van
aconseguir, el darrer diumenge,
la segona posició de les categories femenina i masculina als
campionats de Catalunya de
powerliíting per a minusvàlids.
Els dos atletes s'han incorporat
fa poc temps a la secció dhalterofília del Club d'Arquers de
Salt, procedents del club
MIFAS.
Tant Montse Ramos com
Juan López competiran al VII
campionat d'Espanya i n Open
Internacional de Powerliíting
per a minusvàlids físics que es
disputarà a Marbella els dies 1,
2 i 3 de maig.

