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FUTBOL DE SALA

MOTOR

El Girona FS espera mantenir la ratxa
Da^íd Guíxeras aspira a
yietoriosa, en el seu debut a Palau
obtenir un dels llocs d%onor
en el ral·li San Froilàn
J.D.

La prova es disputa avui a Lugo
JOSEP CASANOVAS

• Girona.— El farnesenc David Guixeras (Citroen Saxó kit-car)
disputarà avui a Lugo el ralli San Froilàn, penúltima prova puntuable
per al campionat estatal, amb l'objectiu de lluitar, si les condicions
són favorables, i repetir el segon lloc en què va acabar el ralli
de Salou, el seu millor resultat en una prova del campionat estatal.
«De tota manera, l'objectiu
principal serà mantenir un ritme
ràpid però segur, perquè els
trams d'aquest ralli són molt difícils: hi ha moltes cruïlles, canvis
de ritme, fang i humitat i els
paranys són abundants», va comentar Guixeras, que tindrà com
a copilot el cantàbric Carlos del
Barrio, abans-d'ahir al vespre
després de finalitzar els reconeixements. «Faré com a Salou.
Començaré al meu ritme i si veig
que Javier Azcona i Sergio Vallejo —^que competeixen amb un
cotxe igual— són al meu abast,
atacaré. M'agradaria repetir
aquell resultat per demostrar
que fora de Catalunya també
vaig de pressa», hi va afegir el
pilot de la xarxa dels concessionaris catalans de Citroen. El
ralli San Froilàn constarà de
dues passades per sis trams cronometrats diferents, que totalitzaran 178,17 quilòmetres de
velocitat. Luis Climent (Renault
Maxi Mégane) és el màxim fa-

vorit. Guixeras també té previst
disputar, d'aquí a dues setmanes,

el ralli de Madrid.

I Girona.— El Girona FS debutarà a Palau-sacosta en la vuitena jornada de la lliga de primera A. Fins ara, la indisponibilitat del pavelló ha obligat
els gironins a jugar a fora tots
els partits menys un, que el va
disputar a Riudellots. El matx
d'aquesta tarda contra el Montsant Prosperitat (a les 6) serà
el primer davant -l'afició, tot i
que en les files gironines existeix
el convenciment que el fet de
jugar a casa és un aspecte se-

cundari perquè és possible que
l'equip jugui en família. Tot i
això, Andreu Plaza manté alguna
esperança que l'excel·lent ratxa
de l'equip —cinc victòries seguides— hagi servit per despertar la curiositat d'alguns aficionats.
Andreu Plaza té tots els jugadors disponibles per rebre un
rival que ocupa la zona mitjana
de primera A i que només aspira
a mantenir-s'hi. L'equip gironí
és tercer a la classificació, però
si la teoria no falla s'haurà de

conformar una setmana més a
seguir darrere del Caldes i del
Proyastec. El Caldes continuarà
una setmana més liderant la classificació si tan sols empata a casa
contra l'Olympic de la Floresta,
un equip que encara no coneix
la victòria a la lliga. El Proyastec,
per la seva part, visita la pista
de l'altre equip que, juntament
amb l'Olympic cje la Floresta,
no ha guanyat ni un sol partit,
el Ripollet, que és cuer amb un
punt sumat dels vint-i-un que
s'han posat en joc.

BASQUET

£1CB Mifas perd contra
el CEM (40-43) en la
lliga en cadira de rodes
• Castelló d'Empúries.— El
CB Mifas Esplais va perdre a
la seva pista contra el CEM
(40-43) en la cinquena jornada
de la lligà de bàsquet en cadira
de rodes. Els anotadors de l'equip gironí van ser A. Colom
(6), J.L. Luna (6), F. Martín (16),
M. Bosch (2) i J. Aladamiz (10).
També van jugar Sidera, Bermúdez, Femàndez, Argemí i Cabello. EI Mifas ha sumat dues
victòries i tres derrotes en les
cinc jornades i ha sumat set
punts. El CEM és. líder de la
categoria amb cinc victòries i deu
punts./EL pu^^^

Recreatives
R.L. VAN BEEK
No n 'hi ha de

millors!

Reprogramació d'expenedors
de tabac i begudes - Transformació a
monedes noves
Compra, venda 0 lloguer
•Billars americans
-Dards electrònics
- Jocs infantils
Servei tècnic els 7 dies de la setmana

TOT TIPUS DE JOCS RECREATIUS
CAN MARCO / VALLCANERA - SILS
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BARCELONA.
Sants, 339.
Gran de Gràcia, 139-151.
Passeig Maragall, 397.
Passeig Onze de
Setembre, 43-47.
' Plaga Catalunya, 16 bis.
Via Augusta, 177.

Badalona.
Avinguda Alfons Xm, 242.
Granollers.
Joan Prim, 2.
L'Hospitalet dé
Llobregat.
Avinguda Enric Prat de
laRibà,'305.
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Manresa.
Passeig Pere H I , 21.
Mataró.
Rambla, 30.
Sabadell.
Rambla, 25.
Sant Bòi de Llobregat
Ron'da Sant Ramon, 94.

Terrassa.
Plaça Vella, 19.
Vic.
Joan Puig, 2.
Vilanova I la Geltrú.
Cubelles 38.

GIRONA.
Gran Via Jaume 1,54.
Figueres.
Peralada, Í4.

LLEIDA.
Avinguda Francesc
Macià, 37-39.

TARRAGONA.
Rambla Nova, 74.
Reus.
Raval de Jesús, 25-27.

