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ESPORTS
RUGBI

BÀSQUET/LLIGA ACB

Mdal revela que hauria caimat abans
Danyi Johnson per redreçar la temporada
H president del CB Gircaia surt al pas del pessimisme i insinua què hi ha bàsquet d'elit per temps
JOANPUNTf

• Girona.— EI president del CB Girona,
Joaquim Vidal, valora positivament la temporada de l'equip, insisteix en l'efecte negatiu
de l'operació de Middleton i reconeix que
Vidal és lògicament poc explícit a l'hora de parlar del futur,
econòmic del club, però fa tota
la sensació de tenir la situació
sota control. El directiu assegura
que «s'està treballant per assentar les bases que permetin que
el bàsquet ACB tingui una continuïtat a Girona per més d'una
temporada», l'última de vigència
del contracte de patrocini firmat
amb Valvi. Per difondre aquest
optimisme, Vidal es refereix als
esforços que estan fent des del
consell executiu que presideix
per aconseguir els ingressos necessaris que equilibrin els futurs
pressupostos. Sense donar dades, Vidal surt al pas de les previsions més pessimistes, que
veuen negre el futur del club
des que es va anunciar la desvinculació completa entre el president del CB Girona i l'empresa
Valvi, que va fundar i dirigir.
Per a Vidal, no hi ha cap dubte
que una contingència com l'o^
peració de Darryl Middleton ha
desestabilitzat l'equip, i ho justifica per la modèstia del Valvi:
«Som un equip de pressupost
ajustat i per això va tenir tant
d'efecte l'absència de Middleton. No va ser només pels partits
que es va perdre, sinó pel temps
que va tardar a tornar a posar-se ,
en forma.» D'altra banda, Vidal
justifica que no es busqués un
recanvi temporal. «No podíem
portar una mitjania per un mes.
Tots sabem com costa que s'adaptin algims americans», opina.
A banda de l'absència temporal de Darryl Middleton, Joaquim Vidal assenyala Darryl
Johnson com l'altre element que
ajuda a explicar la darrera campanya de l'equip. «Si haguéssim
conegut el caràcter passota del
jugador, no l'hauríem fitxat. Li

van canviar massa tard Danyi Johnson, a
qui ell hauria despatxat abans. Vidal, però,
no creu que Middleton estigués gelós del
protagonisme de Buck Johnson. El president
insinua, per primer cop en els últims mesos.

que hi pot haver bàsquet d'eUt per dies
a Girona, sortint al pas de les previsions
més pessimistes, i explica que s'està treballant per assegurar la continuïtat de la
plaça a l'ACB més enllà de la pròxima lliga.
K^

Vidal i Danyi Johnson, en la presentació del jugador. Foto: MANEL LLADÓ.

vaig advertir personalment que
o canviava ell o el canviaríem
nosaltres. I no va canviar. Jo
l'hauria substituït dues jornades
després del meu advertiment,
però no tothom va estar d'acord
amb mi i no ho vam fer», expUca
enigmàticament el president,
que es va negar a precisar qui
no havia volgut fer el canvi i
va expUcar que, quan s'havien
decidit, Middleton va tenir l'apendicitis. El joc de Darryl Johnson va tenir moments especta-

culars, però la seva aportació va
estar sovint tenyida d'individualisme. Trifon Poch va defensar
el jugador fins a extrems sovint
incomprensibles, tot i que era
conscient que l'actitud de Darryl
Johnson no reflectia una voluntat de pensar en el col·lectiu.
La gelosia dels pivots
El tercer element que pot ajudar a expUcar la temporada és
la gelosia que es va detectar en
els pivots, Middleton i Buck

Johnson, de moda durant moltes
jornades. Vidal es mostra prudent perquè la renovació de
Middleton és una prioritat.
«L'excés de protagonisme de
Buck Johnson en algun partit
podria haver perjudicat un altre
nord-americà, no Darryl Middleton. La meva pregunta és: qui
tenia gelosia de qui?»
Recentment, el tècnic de l'equip, Trifon Poch, va afirmar
que aquesta temporada havia
encaixat més que el boxador
Evander Holyfield. Vidal diu
que entén la posició del tècnic,
però negà que Poch hagi hagut
d'encaixar a contracor decisions
de la directiva. «Ell sap si ha
encaixat més o menys, però es
pot intuir que ho deu haver fet
perquè, al capdavall,, s'ha hagut
de fer canvis i això vol dir que
no tot anava com havia d'anar.»
Respecte a la possibilitat que
s'hagi acabat pagant l'excés de
màniga ampla amb els estrangers, Vidal evita pronunciar-se.
«Això ho hauràs de preguntar
a l'entrenador. Aquest no és el
meu terreny.» Per a Vidal, una
de les notes positives de la temporada és la descoberta de Xavi
Vallmajó. E r president recorda
que el plantejament de pretemporada era diferent del d'altres
campanyes i un detall que en
destacava era la confiança en
un segon base que procedia de
la primera catalana: «Amb això
no ens vam equivocar. Ha estat
molt positiu, per al club, per a
Girona i per al jugador.» L'aportació dels alers ja no ha estat
tan positiva per a Vidal: «En
general, i amb excepcions, els
hem trobat a faltar. És simptomàtic. Quan l'aportació dels
alers ha estat important el partit
s'ha guanyat.»

La selecció femenina
perd contra Austràlia i
jugarà pel setè lloc
B Amsterdam (Holanda).— La
selecció estatal femenina de rugbi va perdre ahir contra Austràlia
per 17-15 i haurà de lluitar pel
setè lloc en el campionat del
món de rugbi, que es disputa
a Amsterdam. La grupista Coral
Vila va formar part de. l'equip
inicial de la selecció estatal. El
partit es va decidir amb im cop
de càstig de la jugadora australiana Perisi. La derrota va deixar
la selecció sense possibilitats de
lluitar per la cinquena posició./EL PUNT

L'USAP de Perpinyà
jugarà la final de la
lliga fi'ancesa
• Nimes (França).— L'USAP
de Perpinyà va aconseguir classificar-se dissabte passat per a
la final de la lliga francesa de
rugbi, una de les més potents
del món. L'equip nord-català va
derrotar en les semifinals el Colomiers, de Tolosa, per un ajustat
15-13. En la final, que es jugarà
dissabte, l'equip de Perpinyà
s'enfrontarà a l'Stade Français
a l'estadi de França, a Saint Dennis./ELPUNT

FUTBOL

El Barcelona goleja el
Southampton i neteja la
i m a ^ dels últims partits
H Cartagena.— El FC Barcelona va derrotar amb comoditat
el Southampton (4-0), a l'estadi
de Cartagonova, en el partit
amistós pendent del fitxatge del
romanès Gheorge Hagi fa ties
anys. En la primera part, el Barcelona ja va demostrar que era
molt superior al 12è de lapremier
league anglesa i en dues grans
jugades d'ivàn de la Pefia (24'
i 40') va sentenciar el partit. Els
blaugrana van disposar de fins
a nou ocasions de gol, mentre
que l'equip anglès amb prou feines va passar del mig del camp.
La segona part va seguir la mateixa tònica que la primera i els
jugadors del planter van prendre
el protagonisme i Mario (59')
i Lluís (83') van arrodonir el resultat amb dos gols sensacionals./EL PUNT
TIR OLÍMPIC

Bàsquet espectacular, però el resultat de sempre
J.P.

• El Valvi va ser considerat l'equip revelació en l'inici de temporada pel seu joc fluid, fàcil
i veloç i la facilitat que tenia
per acostar-se als 100 punts, en
una aposta aplaudida però que,
al capdavall, es va anar diluint
per imperatius de les derrotes.
Les característiques dels dos pivots titulars, Darryl Middleton
i Buck Johnson, eren com a mínim inhabituals, i afavorien
aquest" joc. Joaquim Vidal reconeix là peculiaritat, però valora positivament el resultat de
la tria inicial: «Vam escollir de
manera diferent a altres aiiys.
Normalment apostàvem per un

cinc alt i gros. Però la tria va
ser positiva, perquè ens va permetre ser un equip ràpid i que
anotava 90 punts per partit.
D'entrada ens vam convertir en
l'equip de moda pèr això. El que
sí que' no podíem preveure de
cap manera era el que va acabar
passant amb Buck Johnson.» .
A principis de temporada, ,el
Valvi va rebre reconeixements
generalitzats pel mèrit de la seva
aposta. Vidaü està satisfet de
l'opció feta a principis de campanya, tot i que remarca que,
al capdavall, el resultat ha estat
si fa no fa el de cada any: «Crec
que la gent ha gaudit d'im bàsquet espectacular, ràpid i amb;
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mòlts punts. Per això sol ja ha
valgut la pena. Tòt i això, és
cert, hem quedat allà matek. Cal
que no obUdem, però, que hem
disfrutat molt guanyant el Madrid i el Barcelona a Fontajau,
per exemple.»
Un element de valoració gens
menyspreable és el rendiment
altament irregular d'un dels jugadors titulars de l'equip, Pep
Cargol. Tot i que no nega que
el jugador garrotxí no era el desitjat pel tècnic, el president evita
pronunciar-se obertament i assegura que totes les decisions
es prenen en grup, tot i que no
sempre l'acord s'obté per unanimitat. El president del CB Gi-

rona nega que s'imposés la renovació de Cargol al tècnic, però
reconeix implícitament que la
continuïtat del garrotxí no era
precisament prioritària. «No
vam imposar Cargol a l'entrenador, però tampoc teníem gaires opcions per posar algú en
el seu Uoc», assegura. La relació
entre Cargol i Poch no ha estat
precisament modèlica aquesta
temporada. Vidal recorre a la
figura del peix que és mossegava
la cua: «Si no rendeix prou no
el poses de titular, i si no el
poses de titular, no rendeix prou.
Sabíem que hi hauria tibantors
a partir del moment en què no
fos titular.»

Miqud Orobitg guaiqa
quatre medalles OI
Feslatal p » a minusvàlids
• Santander.— El tirador paralímpic Miquel Orobitg va obtenir quatre medalles —una
d'or, dues de plata i una de bronze— en el campionat estatal de
tir olímpic per a minusvàUds, que
es va celebrar a Santander. El
tirador Uagosterenc, que s'està
preparant per als mundials que
també es disputaran a Santander
a partir del dia 17 de jimy, es
va imposar en la modaUtat de
carrabina d'aire a peu. El tirador
del Mifas i del CTO Platja d'Aro
es và classificar en segona posició
en carrabina d'aire tombat i en
carrabina 22 3x40, mentre que
va ser tercer en la modalitat matx
inglès./ELPUNT

