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El CB Girona afronta revitalitzat el gener,
un mes que tradicionalment li és advers
En les últimes quatre temporades, ha patit tres crisis profundes el primer mes de l'any
JOANPUNTf

• Girona.— La trajectòria del CB Girona
en l'inici d'any ha acabat condicionant el
rendiment de l'equip en la majoria de temporades, des que l'equip de Girona disputa

els seus partits a Fontajau. En tres de les
últimes quatre campanyes —la temporada
1996/97 és l'excepció— ha passat per moments delicats en el primer mes de l'any.
La victòria àmplia d'abans-d'ahir contra el

Fuenlabrada i la menor pressió de la zona
baixa respecte a d'altres teinporades permet
als nois de Trifon Poch d'afrontar el tradicionalment conflictiu mes de gener amb
més tranquilUtat que en altres campanyes.

A principis del mes de desembre,
Johnson i la seva substitució per
tots els equips ja estan en plena
Greg Sutton. El 4 gener del 19.97
forma i, al llarg d'aquest mes,
es posava fi a la crisi d'aquella
ja apunten amb claretat quin és
temporada encadenant la quarta
el seu futor més immediat, quina
derrota consecutiva. A.quell getendència tindran al llarg de la
ner es va acabar amb un balanç
resta de la campanya i fan públics
de 3 victòries en 5 partits i és
quins són els seus límits coml'excepció en les últimes 4 tempetitius. Per això, el mes de gener
porades.
sol ser el del trencament en la
En el gener del 1996, el nord-ataula i el de consolidació dels
mericà Rob Lock va encarreestatus guanyats a pols al llarg
gar-se d'organitzar la crisi d'ade la primera volta. En les quatre
quell primer mes de l'any amb
últimes temporades, el mes de
la seva decisió d'abandonar l'egener ha esdevingut pel CB Giquip. Tim Kempton va rellerona el de les grans crisis: en .
var-lo, però l'equip va tardar a
tres ocasions el pitjor moment
reaccionar. A final d'aquell geva arribar a final de mes; en
ner, el Valvi ja havia acumulat
la quarta, la crisi va tenir èl seu
' quatre derrotes consecutives,
punt culminant els primers dies
que l'havien allunyat del primer
de l'any, com a conseqüència
lloc. En aquell gener es va forjar
d'un desembre tortuós. En la
la posterior destitució del tècnic
temporada actual, l'equip de Gide l'equip, Quim Costa. La crisi
rona aterrarà sobre el nou any
del gener del 1995 es va allargar
amb la moral reforçada per una
durant tot el mes de febrer. En
victòria àmplia obtinguda
aquell mes de gener, el tècnic
abans-d'ahir contra l'equip re- •
Quim Costa mantenia unes revelació, el Fuenlabrada.
lacions molt tibants amb ima part
de la premsa. Eren el nervis d'u^
El calendari dels Gavis en el
na crisi que s'estava forjant.
més de gener té una mica de
Aquell Valvi 1994/95 va àcumur
tot, perquè el potencial dels qualar dues victòries en els set partits
tre rivals és divers. L'any l'inique và disputar en els dos pri-.
ciarà el dia 3 amb la visita a
El base dels Gavis, Rafa Jofresa, penetra a cistella en un partit d'aquestà
a Torrejón de Ardòz, on jugarà
-mers mesos de l'any.
temporada: Foto: EL PUNT. contra el Real Madrid, el següent
Rodilla, inülor estatal
rival és el TDK Manresa, que
s'ha revitalitzat darrerament teixes victòries que els Gavis. El València i el Fòrum Valladolid.
El base dél Vaiè.ncia, Ignacio
amb l'arribada de John Williams. conjunt de Girona ocupa actualEn el gener de l'any que s'a- Rodilla, ha acreditat la miUor,;
A mitjan mes, arribarà l'enfron- ment la tretzena posició. La re- caba aquesta setmana, el Valvi •, valoració ACB en els dos partits'
taraéiít teòricament més facti- gularitat del cónjimt de Girona va perdre els quatre partits que disputats aquesta setmana de
ble, ja que visitarà la pista de s'està forjant al seu pavelló, on va disputar. La crisi de resultats tots els jugadors estatals i l'han,
l'actual cuer, el Múrcia. El darrer ha guanyat sis dels últims set —oberta amb la baiXa de Midd- escollit jugador estatal de la setpartit abans de l'aturada per la partits, que hi ha disputat. Els leton, forçada per una apendi- . raaiia. RòdiUava fonamentar la.
copa del Rei serà contra el Cà- Gàvis només han perdut a casa citis— va acabar amb l'acomia- seva nominació en l'actuaçiÒ de
ceres, actualment amb les ma- contra el Real Madrid, el Pamesa dament del negligent Dàrryl dimarts à la pista dels Gavis.

FUTBOL

£1 Figueres i PEspanyol negociaran la setmana
ment la cessió del migcampista Arnau Sala
La Unió no rebria cap compensació econòmica però promocionaria el jugador
FRANCESC CANET

• Figueres.— El Figueres negociarà la cessió del migcampista Arnau a l'Espanyol en una
entrevista que mantindrà el vicepresident del club, Josep Mír
quel, amb el gerent de l'Espanyol, Fernando Molinos. En ,
principi, la cessió no implicaria
cap contraprestació econòmica.
El benefici per al Figueres es
concretaria en la possible revalorització del jugador, en el
cas que Arnau arribés a jugar
assíduament en primera divisió.
Els contactes es van iniciar fa
setmanes —a partir d'una proposta d'Albert Valentín, secre-

tari tècnic del club alt-empordanès—, però no van prosperar
per les reticències del Figueres
a acceptar una cessió d'Arnau
sense contraprestacions. Això
no obstant, les negociacions es
poden reprendre i accelerar la
setmana vinent, quan els dirigents de tots do§ clubs hagin
acabat les vacances nadalenques. El migcampista —que té
un contracte fins al juny de l'any
2001 amb una clàusula, de rescissió de 75 milions de pessetes—ha estat en el punt de mira
de clubs, com ara el València
—temporada passada— o el Recreativo de Huelva —aquest
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any—, clubs que no han arribat
a concretar ofertes per al jugador. Per aquest motiu, la Unió .
veu ara amb bons ulls una cessió
a l'Espanyol, encara que no impliqui ingressos econòmics, perquè podria resultar un bon aparador per a Arnau, amb vista
a un posterior traspàs. El migcampista va declarar ahir que
no estava al corrent de les gestions dels club —«però seria una
bona notícia si es confirmés»,
va dir—, i el secretari tècnic del
Figueres va reconèixer que era
una operació que s'havia plantejat amb independència de les
possibilitats d'ascens de l'equip.

a partir de les evidents dificultats pressupostàries del club.
Guitart, malalt
Ahir els jugadors del Figueres
vari reprendre els entrenaments
amb la mirada posada en el partit contrael Yeclano. La novetat
més destacada de la sessió va
ser l'absència de l'entrenador,
Francesc Guitart, a causa d'una
afecció gripal. La normalitat imperant —cap jugador ha arribat
lesionat després de les vacances
nadalenques, segons el fisioterapeuta, David Capel— fa pensar que el tèciúc podrà disposar
de tota la plantilla.

El Mifiis jugarà la final
de la lliga catalana contra
el CEM l'Hospitalet
B Girona.— El Mifas-Esplais
jugarà la final de la lliga catalana
de bàsquet en cadira de rodes
contra el CEM l'Hospitalet el
pròxim mes de gener. El Mifas
va acabar en la segona posició
de la lligúeta classificatòria amb
set victòries i només tres derrotes. El primer classificat després
de la primera fase és el CEM
l'Hospitalet, que només ha perdut un partit dels deu de disputats. Precisament en la darrera
jornada de la primera fase es
van enfrontar els dos equips que
jugaran la final. El Mifas va perdre per 43-33. Els anotadors del
Mifas van ser Bermúdez (11),
Martín (8), Colom (6), Sidera
(4) i Luna (4). També van jugar
Fernàndez, Argemí, Cabello,
Bosch i Aldamiz. El màxim anotador del Mifas en la primera
fase del cainpionat ha estat Martín, que ha fet 91 punts en els
nou partits jugats. La millor mitjana és la de Morales, amb
12.5./ELPUNT

Tim Perry substituirà .
MacKey, que dóna
positiu, en el Lleó
U Girona.— El nord-americà
Tim Perry, substituirà el seu
compatriota Malcolm MacKey
en el Lleó Caja Espaiia, després
que el club l'acòiniadés, després
d'haver donat positiu en un control de dopatge. Aquesta és la.
segona ocasió en què MàcKey
dóiia positiu en un control fet
a l'Estat espanyol. En l'anterior
ocasió, el pivot va donar positiu
perquè se li va detectar efedrina,
quan jugava en èl Múrcia. En
aquest segpn positiu la substància que ha estat detèbtada en
les anàlisis és cànnabis. Perry,
que ha jugat éri él Pamesa Va-,.
lència í en él 'Xacobeò 99 Otírense," ja era el jugador elegit,
pel; dúb Hèònès a principis de
temporada, però finaítnent el
club' va desestimar la seva' cpai-:,;
tractació perquè no estava; tót^meht recuperat; d'utía inteívèriçió quirúrgica' efectuada' éh
un genoll./ELPUNT''

El Madrid-Gavis de
diumenge es jugarà à
Torrejón de Ardoz
• Girona.^— El partit entre el
Real Madrid i el Girona Gavis
es disputarà finalment a Torrejón de Ardoz, perquè el conjunt
blanc no dispoisa encara de les
installàcions de la Ciudad Deportiva remodelades. InicialT
ment, ja estava previst que el
conjunt blanc jugués en la Ciudad Deportivà el tradiciol·lal
Torneig de Nadal, però l'endarreriment en les obres ho va im- '•
pedir. A mitjans de desembre,
el gerent de la secdó. de bàsquet,
Lorenzo Sanz, va explicar que
el primer equip que es disputaria
a Torrejón seria el partit de lliga
contra el Gavis, que inicialment
estava previst per al dia 2, però
que es va.acabar endarrerint fins ^
al dia 3. Finalment, el partit es
jugarà a Torrejón de Ardoz a
2/4 d'l del migdia. / EL PUNT

