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EL VETERÀ JUGADOR NORD-AMERICÀ AFRONTA LA SEVA TERCERA ETAPA AL CONJUNT GIRONÍ

Kempton es marca com a fita que el
CB Girona jugui aviat com un equip
El pivot assegura que físicament està bé, però reconeix que li falta ritme de competició
EDDY KELELE

JORDI iUIRÓ
GIRONA

D EI Girona Gavis va presentar ahir
oficialment el pivot nord-americà
Tim Kempton com a nou jugador del club. Kempton, de 34 anys
i 2.08, substituirà Stéve Goodrich,
amb qui el dub està intentant arribar a un acord per rescindir el contracte. La bona impressió que ha
deixat sempte en les diferents etapes que ha estat a Girona, el seu
caràcter guanyador i la capacitat
que té per liderar els seus companys han estat els principals motius que han fet decidir els directius del CB Girona a contractar els
serveis de Kempton.
Joaquim Vidal no amagava ahir
la satisfacció que li produïa haver
portat Tim Kempton a Girona.
«Només d'arribar ja ha preguntat
a veure què li passa a l'equip i segur que ja està pensant de quina
manera ens podrà ajudar». El president del Girona Gavis reconeixia que el 0-5 és preocupant, però
es mostrava optimista amb el futur de l'equip. «Estic convençut

Danya Abrams pateix
un esquinç lleu del
lligament lateral del
turmell i és dubte per
jugar contra el Múrcia
que quan en Tim es posi en forma les coses ens aniran molt més
bé. D'entrada, però, hem de ser pacients, ja que la situació per la qual
passa el bàsquet americà l'ha impedit entrenar-se en grup i no ha
arribat en la seva millor forma».
Kempton es mostrava tant o més
il·lusionat que el president del club
a l'hora de valorar el seu retorn a
Girona, i justificava perquè ha acceptat l'oferta ara i en canvi fa dos
mesos la va refusar. «A l'estiu hi
havia altres opcions que no van fer
possible que fitxés. En tot cas el
que puc dir és que els diners han
estat un aspecte molt important
en el meu canvi d'opinió».

Entre l'enyorança i la professionalitat
• Tim Kempton ha demostrat
en les diferents etapes que ha
passat per Girona -la temporada 95-96 va estar-hi 4 mesos
i.la passada 1 mes i mig- que
és un jugador amb el qual es pot
comptar. No es pot negar que
en el passat el seu fort caràcter
ha donat més d'un ensurt a algun integrant del cos tècnic del
club i, també, a algun aficionat més agosarat del necessari. Sempre que ha estat a Girona, però, ha respòs les ex-

pectatives creades assumint responsabilitats i encomanant el seu
caràcter guanyador als companys.
Aquesta vegada elfitxatgedel pivot ve precedit d'una negativa d'aquest a fitxar pel Gavis fa només
dos mesos. Això, però, no ha trencat en absolut el «bon rotllo» que
desprèn la seva presència. Ahir a
la roda de premsa Joaquim Vidal
i Lluís Ferrer ja es van encarregar
de deixar clar que Kempton té en
la ciutat de Giiona i en el Gavis la
seva segona casa. I el cert és que

no els falta raó, ja que ben poques vegades trobarem un americà que accepti una oferta per
anar dels Estats Units a Espanya només dnc dies després que
la seva esposa doni a llum el tercer fill de la família. «Cada vegada que vinc a Girona explico als meus familiars que vaig
a la meva segona casa. Conec el
club i crec que Girona és un bon
lloc per viure amb la família»,
assegurava un Tim Kempton
més feliç que unes pasqües.

Kempton va reconèixer que li
falta ritme de competició, però en
canvi va assegurar que: «físicament
estic bé, ja que he anat a córrer pel
meu compte, i també he estat fent
peses». El pivot nord-americà va
dir, també, que ve a Girona a donar un cop de mà i que el primer

que vol aconseguir és: «que l'equip
jugui com un col·lectiu».
Trifón Poch va confirmar que el
club continua fent gestions per
contractar al més aviat possible
el pivot espanyol o comunitari que
falta per completar la plantilla.
D'altra banda, el pivot Danya

Abrams va caure ahir durant l'entrenament i pateix un esquinç lleu
del lligament lateral del turmell.
En principi el jugador estarà en
observació, tot i que el fet que s'hagi lesionat a només dos dies del
partit amb el Múrcia el converteixen en dubtós.

La cursa del carrer Nou estrena ruta
Els organitzadors introdueixen canvis per millorar l'atractiu de la prova

D El proper dia 18 d'octubre es
disputarà la vintena edició de la
Cursa Popular del carrer Nou. En
l'acte de presentació, que es va fer
en el Gavi's Cafè, l'Associació de
Veïns i Centre Comercial del carrer Nou de Girona -organitzadors de la prova- van explicar una
sèrie de novetats que s'han intro-

La Penya Gaví
celebra l'arribada de
Kempton i prepara
noves iniciatives
D GIRONA.- Jordi Masó, un dels representants de la Penya Gavi,
parla a través d'una carta com
a portaveu de tots els integrants
de l'única penya seguidora del
Girona Gavis, i ho fa celebrant
l'arribada del nou pivot nordamericà, Tim Kempton. «Possiblement ell és el reforç que
més esperàvem en tots aquests
anys que portem a la lliga ACB».
Masó és del parer que l'esforç
econòmic que ha fet el club per
fitxar un jugador com Kempton s'ha de veure recompensat
d'alguna manera, i, aquesta no
pot ser altra que: «omplir Fontajau. L'afició ha de moure fitxa i estic convençut que el millor reforç que pot tenir l'equip
és tornar a veure el pavelló ple».
Per acabar d'engrescar els gironins, la Penya Gavi ha preparat una iniciativa que ajudarà
a donar més color i ambient al
partit de diumenge contra el
Múrcia. «Hem preparat més de
4.000 globus per tal d'animar
encara més un equip que necessita el suport de tots».

L'equip ddista de
Pere Mufioz iniciarà
la temporada corrent
la Volta a Mallorca

LA SORTIDA DES DE L'AVINGUDA JAUME I SERÀ LA MODIFICACIÓ MÉS DESTACABLE

ALBERT CLARA
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duït per millorar-ne l'atractiu.
El canvi més rellevant serà la
modificació del recorregut. El pimt
de sortida estarà situat a la cantonada del carrer nou amb l'avinguda Jaume I, i els participants no
hauran de fer l'habitual pujada a
Palau-sacosta. L'objectiu és assolir la xifra de 2.000 participants.
Una altra de les novetats serà la
creació d'una pàgina web, confeccionada per Redcom. A partir del
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dia 10 d'octubre es podrà accedir
a la història de la cursa i també hi
haurà les classificacions i fotografies d'aquesta edició un cop finalitzi. L'adreça de la web serà:
www/mxpro.com/carrernou.
En l'aspecte esportiu s'ha arribat a un acord amb MIFAS i l'ONCE, per obrir la prova als atletes
minusvàlids. També s'espera la
presència del plusmarquista de la
prova, el selvatà Pere Arco.

D GIRONA- L'industrial i director
esportiu Pere Múüoz, i el manager del seu equip, Juan Ortelano, estan treballant de valent per confeccionar les línies
mestres del que serà el primer
equip ciclista professional amb
presència de tres corredors gironins.
Els espònsors de l'equip encara es desconeixen, tot i que
segos Mufioz no seran ni Airteí
ni tampoc Retevisión, tal com
es rumorejava darrerament.
L'equip comptarà amb xm pressupost proper als 300 milions
de pessetes que permetran
afrontar la temporada amb garanties de fer un bon paper.
La primera prova on prendrà
part l'equip serà la Volta a Mallorca, per competir després a
totes les curses que integren el
calendari estatal i, depenent de
l'espònsor, al calendari italià.

AUCTIONEERSS.L.
(ant casa Subastas Europal - SUBASTAS DE ARTE
CANTALLOPS D'EMPORDÀ - IGirona - a 5 km de la Jonquera I

GRAN SUBASTA DE OTONO EL DOMINGO 4 DE OCTUBRE DE 1998,
ALÀS 15.30 HORAS
MAS DE 500 LOTES: Numerosos muebles antiguos y de estila (billar de bandas, lamparas de lecho,
armarios, cómodas, mesitas, sofàs, etc..), alfombras orientales anudadas a mano, unos 140 cuadros
(óleos, pasteles, gouaches, grabados, etc...), joyas en oro amarillo de Ley con piedras preciosas
y semipredosas, objetos de decoración de porcelana, bronce, latún, cobre, cristal, etc., esculturas de bronce
con firmas, artes asiaücas (marfil de elefante, de hipopdtamo, mamut, miniaturas eróticas sobre marfil,
etc), objetos de plata y metal plateado, etc
EXPOSIÇIÓN: a JUEVES I, VIERNES 2 Y SÀBADO 3 DE OCTUBRE DE 1998 DE 14 A19 HORAS
YaD0MING04,DÍADEUSUBASTA,DE 10 A12H0RAS.

INFORMACIONES:
TEL.: 972 55 51 43 FAX: 972 55 51 48
WEBlittp://www.freeyeliow.coin/members3/subastas
EMAÏL·.aiictioneera.®maiIexci te.com

