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BÀSQUET I
El CB Girona fà un homenatge diumenge a un dels jugadors més professionals dels que han passat per la
casa. Pedró Rodríguez va acabar la
seva carrera professional l'estiu passat

a Girona després de més de setze anys
com a professional. Ara que s'ha retirat
de la tribuna pública, està refent la
seva vida a Madrid^ instal·lant un petit
negoci, que l'ajudi a anar tirant. Re-

coneix que va plegar perquè es feia
gran, diu que el va sorprendre la iniciativa dels Gavis i assegura que ja
es considerava prou homenatjat amb
el tracte rebut" per la gent de Girona.

P E D R Ó R O D R Í G U E Z . Exjugador del CB Girona

Larry Stewart
s'incorpora finalment
als entrenaments

• Girona.— L'aler nord-americà dels Gavis, Larry Stewart,
es va reincorporar ahir als entrenaments amb la resta de l'equip un cop va solucionar els
'problemes personals que el retenien als Estats Units des de
principis de setmana. El jugador
va arribar al matí a Madrid i
va agafar el primer pont aeri
i es va presentar a primera hora
de la tarda a Girona. L'equip
Per tant, no sé a què venia ara va entrenar-se al vespre i Stewart
s'hi va incorporar,' afectat pel
aquell folklore.»
jet-lag,
però en bona forma. Larry
—Vostè recorda sovint que els
seus amics juguen a Portugal. Stewart havia d'arribar inicial—«Sí, sí. Barros, Tomàs Gon- ment dilluns, però la seva tornada es va anar endarrerint fins
zàlez, Pep Cargol, tots.»
^ I vostè no s'ho va plantejar ahir. En cada ocasió que el jugador ha marxat als Estats Units
d'anar a Portugal?
—«Sí, vaig tenir ofertes d'allà. ha endarrerit, per una circumsPerò també en vaig tenir de tància o. altra, la seva arribada.
• l'ACB. El bàsquet no és el més Des del club no es va donar massa
important en aquesta vida i ja importància a l'endarreriment
estava pensant en d'altres coses. de la tomada. El tècnic de l'eQuan hi ets a dins creus que quip, Trifon Poch, en canvi, va
el bàsquet és el més important, mostrar-se contrariat per no poder treballar amb tot l'equip. / EL
però no és veritat.»
—^Deia que tenia ofertes de PUNT
l'ACB (•••)
£1 Mifas Esplais supera
—«Sí, podia continuar jugant àmpliament el GAM per
' a Girona. Tot i que és veritat
que no en vam arribar ni a parlar. 52-22
No voldria, però, que se'm con- H Girona.—El Mifas Esplais es
siderés un desagraït.»
va imposar àmpUament al Gam
—Com valora que li facin im per 52-22 en partit corresponent
homenatge a Girona?
a la vuitena jornada del cam.—«Inicialment va ser ima sor- pionat de segona divisió de bàspresa. No m'ho esperava. Entenc quet en cadira de rodes. El conque és uü homenatge de cor. junt alt-empprdanès està empaEm queda la recançade no haver tat a punts amb el líder, el CEM,
pogut guanyar res important per que està imbatut, però amb un
Girona. Vaig arribar a Girona partit menys.
molt tard. Suposo que me'l
Els anotadors del Mifas va ser
deuen fer per tota la trajectòria.» Aldamiz (24), F. Martín (12),
—I que sigui contra l'Estu- J.L. Luna (10), Sidera (2), Berdiaiites, millor, no?
múdez (4). També van jugar Niu«Sí. Així puc veure els meus bó. Colom, Femàndez i Cabello.
amics. Tinc molta gent per veure. Els anotadors del CEM van ser
Quan vaig marxar ho vaig fer Turró (8), Gómez (8), Pérez (6)
im pèl a la sueca. M'agradaria i MoUna (2).
que transmetessis que estic molt
Resultats i classificació
agraït a tothom per la rebuda
que em van fer i el tracte que
Resultats (8a jornada): Guttem van donar. Jo crec que els man-Amiba, 37-38 i Mifas Eshomenatges s'han de fer dia a plais-Gam, 52-22. Classificació: Ir
dia, mentre jugues. I a Girona, CEM, 14 punts; 2n Mifas Esplais, 14;
3r Amiba, 12; 4t Unes, 11; 5è Gutml'homenatge ja me l'han fet.»
mann, 10 i Gam, 8. / EL PUNT

«Quan hi éts a dins creus que el bàsquet
és el més important, però no és veritat»
JOANPUNTÍ

I Girona.— Per què va deixar
el bàsquet?
—«Doncs perquè Ja tinc 34
anys.»
—Només per això?
-r«Crec que hi tenia poc a
guanyar en tots sentits. A la meva
edat, ja no tenia res a aconseguir
i, a més, m'adonava que cada
cop hauria jugat menys. Intueixo, a més a més, que cada
cop hauria anat jugant més lluny.
En definitiva, no teiiia ganes de
veure el pendent, costà avall.»
—Fa poc vostè va explicar que •
el 1992 ja s'havia imaginat que
hauria de deixar de jugar, per
l'arribada dels tres estrangers.
Ara tomen a reduir-los a dos
i vostè decideix plegar.
—«Sí, potser sembla contradictori, però hi insisteixo, eltemps
no perdona. Podria haver aguantat un any o dos més? No volia
arrossegar-me. De cap manera.»
—Vostè creu que ja no estava
a un nivell correcte?
—«El que desconec és com
hauria estat amb 36 anys. Si fos
un jugador tècnic podria suportar millor el pes de l'edat que
essent un jugador físic. Estava
veient que la costa se'm pronunciava cada cop més avall i
voUa enfilar-ne una altra, de costa, però que anés amunt. I
anar-me'n cap a un altre lloc.»
—Cap a on?
—«Doncs ens hem embrancat
a obrir una tintoreria ràpida.
Potser m'equivoco. Però crec.
que era el moment en què ho
havia de fer. Preferia fer-ho ara
què esperar un parell d'anys.»
—Va sorprendre no veure'l

Pedró Rodríguez, fotografiat al pavelló de Fontajau. Foto: ANNA CARRERAS.

a l'homenatge que va fer l'ACB
a jugadors que plegaven durant
l'All Star.
—«A mi també.»
.—No el van convidar o no
es van entendre?
—«Em van trucar. Però no
em va agradar de la manera com
m'ho van plantejar. Em van dir
que havia de confirmar la meva
assistència un mes abans i, en
aquell moment, no em podia

El Prat i el Montgat es
liiaiitenen ferms i el Sant
Narcís ja no és líder
• Girona.— L'ensopegada del
Sant Narcís a la pista del Martorell —que jornada rere jornada va escalant posicions—l'ha
fet caure de la primera posició
de la classificació, que ha cedit
al Prat, equip que no va abaixar
la guàrdia a la pista de l'Olesa
en la darrera jornada. El Montgat va aconseguir superar el Santa Eugènia a domicili, en un cap
de setmana negre per als equips
gironins, ja que l'Àdepaf tampoc
no va aconseguir vèncer, i va
encaixar la sisena derrota consecutiva. Tant el Montgat com
el Sant Narcís estan empatats
a punts, però el basket-average
particular entre els dos equips
és favorable als jugadors que entrena Garrido. A la part més
baixa de la classificació de segona divisió estatal, l'Olesa i el
JAC Sants continuen amb dues
úniques victòries. / NURi FORNS

comprometre en tant dé temps.
No els devia importar gaire
fer-me l'homenatge, perquè no
em vari tomar a trucar.»
- —Creu que ha tingut un tracte
injust?
—^^«No, no, en absolut. M'és
igual que l'ÀCB em faci un homenatge. De fet no m'han regalat mai res. Tot al contrari,
l'ACB ens ha pres tot el que
ha pogut als jugadors estatals.
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JORNADA

ANOTADORS JORNADA
POS ICIÒ/JUGADOR

•
1
•

X '-

Xavier Pagès

Pere Pla

ALER

PIVOT

• ; ,

Asisa Santa Eugènia

•,

> Va destacar sobretot en les
tasques defensives, tot i
;'- que la seva aportació en el
•;• . joc d'atac tàiïibé va ser \
destacable.

•

•'

Adepaf

E
E
E
E
E
E
E

•

Va.ser l'únic pivot
' consistent de l'equip, que,
tot i el canvi positiu> d'actitud, va tomarà ,,
perdre. ;• •

15 punts
21 minuts
í i d è t i R lliures'
1 tap

Punt, El, 1998-12-04, p. 45.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

20 punts
28 minuts '
5 rebots
2 MENCIONS

,

m

Xevi SOLER
Ramon CANALIS
J. RODRÍGUEZ
J. SÀNtÀNDREÜ
Xavi ÀNTÒLÏ
Dant MILÀ
Dario GARCIA

Xavi MARTÍ
M. CAPDEVILA
David BULTA

ADEPAF
CASTELLAR
OLESA
SÀNTFELIÜENC '
JÀC SANTS
SÀNTFELIÜENC
SÀNTFELIÜENC
PRAT
CASTELLAR
PRAT

LES M I L L O R S ESTADÍSTIQUES
PUNTS

,

Jordi CABALLOL
Xavi MARTI
Edu PALLÀS
Santi JOVER
Sito RIBAS
Dani MILÀ
Micky LÓPEZ
Xavier SOLER
Noel DANÈS
David BULTÀ

EQUIP -

NAVÀS
PRAT
SANT NARCÍS
CANET
SANTA EUGÈNIA
SÀNTFELIÜENC
DOSA . •
ADEPAF
SANTA EUGÈNIA
PRAT

DE

LA

.1 n R M A n A

30

28
25
24
24

22
22
22
21
21

A N O T A D O R S LLIGA

POS IC16/JUGAOOR

B
E
E
E
E
E
E
E
E
E

EQUIP

Í:Í

O L'estrella: MIGUEL ANGULO
El pivot del Prat va tapar en tot moment el joc interior
de l'Olesa i se situa com un dels millors.
O L'equip: DOSA
Va apallissar el CB Canet, tot i que va comptar amb la
coIJaboració de l'arbitratge.
O Millor defensa: Martorell, 64 punts encaixats
O Millor atac: Dosa, 97 punts anotats
o victòria més àmplia: Dosa-Canet, 97-70
O Victòria més curta: JAC-Sabadell,75-77
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206

203
195
189
188
186
180
175
170
166

O L'estrella: DAVID BULTÀ
La seva direcció, el seu tir exterior i la seva
experiència tia portat el Prat a ser el líder de segona.
O L'equip: MARTORELL
Va enfonsar el líder, el Sant Narcís, i ja ocupa la quarta
plaça de segona després d'un inici irregular.
O Millor defensa: Montgat, 74 punts de mitjana
O Millor atac: Santa Eugènia, 90 punts de mitjana
O A l'alça: Martorell •
O A la baixa: Adepaf, sis partits perduts seguits

