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Divendres, 23 d'octubre de 1998

ESPORTS
ESCACS

BÀSQUET

L'^yimíament destinarà 25 milioiïs d'sguda al
Gid) Bàsquet Qrona en el pressupost del 99
Nadal va assegurar que era una aposta «conjunta» per mantenir el bàsquet d'elit a la ciutat
JOANPUNTf

I Girona.— En el pressupost de l'Ajuntament de Girona, que l'alcalde Nadal portarà dilluns al ple per a l'aprovació, hi figurarà
una partida de 25 milions de pessetes en
Nadal va prendre dimarts la
iniciativa política per establir
una plataforma.d'estabilitat per
al bàsquet d'elit a Girona amb
l'anunci de la inclusió d'una partida dels pressupostos municipals de l'any vinent destinada
a ajudar el CB Girona. La quantitat pressupostada per Nadal és
de 25 milions, un percentatge
insignificant del pressupost (0.32
per cent) del consistori per a
l'any vinent, que presentarà dilluns al ple per a la seva aprovació. Les previsions de despeses
del consistori per al 1999 són
de 7.761 milions.
L ' a l c a l d e va explicar
abans-d'ahir que hi havia converses obertes amb institucions
i entitats per dedicar una partida
de suport al CB Girona. La presa
de posició de Nadal deixa clara
la «necessitat» d'implicació d'altres entitats públiques, com la
Diputació. L'alcalde de Girona
va explicar en roda de premsa
que la decisió d'incloure aquesta
partida en els pressupostos del
1999 era una «aposta conjunta».
Aquesta manifestació de Nadal
sembla que insinua un acord perquè el grup municipal de Con-'
vèrgència i Unió a l'Ajuntament
aprovés la partida, —el consens
dels grups majoritaris no és imprescindible, ja que el PSCté
majoria absoluta en el ple del
consistori, però sembla que sí
que és «recomanable»—, a canvi
de rebre el suport a la Diputació
dè l'oposició socialista. El grup
socialista és majoritari al ple de
l'Ajuiitament de Girona. En les
darreres eleccions municipals, el
PSC va obtenir 13 regidors, dels
24 que formen el ple. Dels onze
restants, cinc són de la coalició
Convergència i Unió; tres, del
Partit Popular; un, dél Partit per

concepte de subvenció al CB Girona. L'alcalde de Girona, que no va fer pública la
xifra abans-d'ahir, va explicar en roda de
premsa que aquesta ajuda serà el fruit de
les converses mantingudes amb entitats su-

pramunicipals, i va confirmar que era una
aposta «conjunta» per mantenir el bàsquet
d'elit a la ciutat. De les insinuacions de
Nadal es desprèn que s'espera properament
la implicació de la Diputació.

J.C.

I Salt.— Francesc C. Teixidor,
Joan Gallart, Francesc Cabello
i Josep Maria Llach encapçalen
la classificació del campionat de
tardor d'escacs que organitza el
Bar Límit, després de la segona
ronda. En la pròxima ronda es
desfarà l'empat entre aquests jugadors, ja que Gallart jugarà contra Josep Maria Llach i Cabello
jugarà contra Teixidor.

Resultats i classificació
tenir-se en un discret segon pla
2aronda:J.M. Llach-J. Sabates, 1-0;
i s'ha negat a valorar en proF. Cabello-J. Sin, 1-0; F.C. Teixidor-T.
funditat la iniciativa, tot i que Balcells, 1-0; E. Agustí-J. Gallart, 0-1;
no pot dissimular la seva satis- •P. Mas-A. Clara, 1-0; F. Arbussà-D.
facció: «Totes les iniciatives que Carrasco, 0-1; M. Rius-E. Ruiz, 0-1;
Fernàndez-D. Huici, 0-1; C. Agusajudin a mantenir el bàsquet d'e- T.
tí-S. Cicres, 0.5; L. Celemin-J. Terribas,
lit a Girona seran benvingudes.» 0-1; J. Mallorquín-R. Bota, 1-0; F.B.
Vidal demana insistentment Teixidor-E. Rius, 0.5; S. Pérez-M. Font,
la implicació de les institucions 0-1; A. Sàez-A. Espinosa, 1-0 i F. Rojas-M. Torrenta, 0-1. Classificació: Irs
públiques des del 1996, any en F.C. Teixidor, J. Gallart, F. Cabello
què la declaració d'intencions de i J.M. Llach, 2 punts; 2ns P. Mas, E.
Joaquim Nadal i Pere Macias Ruiz, D. Huici i D. Carrasco, 1.5; 3rs
E. Agustí, J. Sin, C. Agustí, T. Balcells,
—alcalde de Girona i president J.
Sabates, J. Mallorquín, M. Font, A.
de la Diputació, en aquell mo- Clara, S. Cicres, J. Terribas, M. Toment— va evitar el tancament rrenta, A. Saez, M. Alabert i J. Faixedel club amb què amenaçava Vi- das./ELPUNT .
dal. Des d'aquell moment, el president del CB Girona ha dema- CICLISME
nat que s'hi impliquin a parts El Costa Brava Raid
iguals l'Ajuntament, la Diputa- BIT-Open Verd es coire
ció i Caixa de Girona. La petició
de Vidal era de 73 milions, a diumei^ a Ha^a d'Aro
' sumar entre les tres institucions. • Platja d'Aro.— El Costa BraLa iniciativa de l'Ajuntament va Raid BTT-Open Verd. es discol·loca en un lloc capdavanter putarà diumenge, organitzat pel
el màxim responsable del con- CC Platja d'Aro i la Federació
sistori en el pla per assentar les Catalana de Ciclisme. Els parbases del bàsquet d'elit a Girona ticipants podran escollir entre
en els propers anys i pretén for- dos recorreguts: un de 55 quiçar el plantejament perquè la lòmetres i un de 25 quilòmetres.
Diputació "expHqui la voluntat La prova començarà a 2/4 de
d'implicació en el projecte d'as- 10, i les inscripcions es poden
fer al pavelló municipal. Per diusentament del CB Girona.
L'any 1998, l'Ajuntament de menge també és prevista la
Girona va incloure unes partides Marxa Torre de Taialà, puntuad'ajuda a dues entitats esportives ble per a les marxes gironines.
Nadal i Vidal se saluden a l'entrada de l'Ajuntament de Girona. Foto: A.C.
de la ciutat, el GEiEG i el Girona El recorregut de la prova, que
FC. L'entitat grupista va rebre començarà a les 9, serà de 75
10 milions d'ajuda, segons l'a- quilòmetres. / EL PUNT
la Independència; un, d'Esque- per la Independència.
rra Republicana, i una altra,
La teoria de l'acord, que en- cord subscrit entre les dues encara es mou en el terreny de titats. Els cinc milions del Girona BÀSQUET
d'Iniciativa.
La correlació de forces a la l'especulació, era un tema de FC estan justificats com a cost El Mifos derrota 11J1NES
Diputació és inversa. La coalició conversa abans-d'ahir en diver- de manteniment de les instal·la- en la lliga catalana de
Convergència i Unió hi té ma- sos ambients polítics municipals, cions de Montilivi. Nadal va xijoria absoluta, amb 16 dels 27 després que dimarts l'alcalde, frar en vuit milions l'ajuda al cadires de rodes
diputats provincials. El Partit Joaquim Nadal, va fer pública CB Girona de la temporada pas- • Castelló d'Empúries.— El
dels Socialistes de Catalunya té la voluntat d'abonar la iniciativa sada, tots en concepte de cessió CB Mifas de Castelló d'Empúries
dels beneficis del bar de Fon- va derrotar l'UNES per 34-34 i
10 representants a l'organisme . de l'ajuda.
El president del CB Girona, tajau i de cessió de la instal·lació va obtenir la seva primera victòria
supramunicipal, i el grup mixt
en la segona jornada de la Uiga
el forma el diputat del Partit Joaquim Vidal, ha preferit man- coberta municipal.
catalana de bàsquet en cadira de
rodes. Aquest partit es va jugar
diumenge passat, i no es disputa
MOTOR
diumenge que ve com vam imformar erròniament en l'edició
d'ahir. Els encistelladors del Mifas van ser F. Sidera (4), C. Bermúdez, (6), J. Femàndez (1), J.
L. Luna (13), F. Martín (11) i
J. Aldamiz (8). També van jugar
aquest ral·li perquè no està re- Roca, que també ha estat segon 106 kit-car). Amanci Porcél (Seat A. Colom i J. Argemí./EL PUNT
cuperat de la fractura d'un dit en el de Las Pahnas de Gran Ibiza GTI) serà l'altre pilot de
que va patir en el ral·li de Ger- Canària, va debutar l'any passat les comarques gironines que par- TAEKWON-DO
nika, la prova anterior. Ferrer en la copa Seat Ibiza i va renunciar ticiparà en el ral·li de Sevilla, que La delegació gironina
ha guanyat aquesta temporada a guanyar-la per poder repetir-la tindrà un recorregut de 338 quiorganitza una exhibició
el ral·li de Sigüenza i el de Las una altra vegada aquest any i tenir lòmetres, 106 dels quals seran de
Palmas, i va ser segon en el de un programa esportiu per afron- velocitat i correspondran a les al Parc Central
Terol. L'osonenc Joan Font, ter- tar. El garrotxí, a més, és sisè dues passades pels cinc trams cro- H Girona.— La delegació girocer en la general, està 19 punts en la classificació absoluta del nometrats. Ferrer i Roca han es- nina de taekwon-do organitzarà
de Roca, que aquesta temporada campionat, que lidera Pedró Die- tat fins ara els màximns prota- diumenge una exhibició, a les
ha guanyat entre els participants go (Toyota Celica), i segon en gonistes del campionat i s'han re- II del matí al Parc Central de
en la copa Seat Ibiza en els ral·lis la categoria de cotxes de dues partit les victòries amb excepció Girona. La participació està
de Vigo, Terol —els dos pri- rodes motrius, apartat en què do- del ral·li de Requena, que va gua- oberta a tots els clubs, que han
mers— i Gemika —l'últim—. mina Josep Maria Solé (Peugeot nyar Inaki Alberdi.
^e portar el material. / EL PUNT

Joan Roca pot assegurar-se demà el títol de
la copa Seat Ibiza de ral·lis sobre terra
I Girona.— El garrotxí Joan
Roca té la possibilitat d'assegurar-se matemàticament el triomf
en la present edició de la copa
Seat Ibiza del campionat estatal
de ral·lis sobre terra en la setena
i penúltima prova puntuable,
que es disputarà demà, dissabte,
a Sevilla. El pilot de Sant Jóàn
les Fonts precedeix de només
un purit el gironí Xavier Ferrer
en la classificació general. Ferrer, però, no participarà -en

Quatre jugadors
encapçalen el campionat
del Bar Límit
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