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ESPORTS

RESOLUCIÓ
de 9 de juliol de 1998, d'autorització administrativa i aprovació del
projecte d'una instal·lació elèctrica.
Complerts els tràmits reglamentaris en l'expedient 1006183/97-AT
promogut a petició de l'empresa Bassols Energia, SA, amb domicili
social a Olot, av. de Girona, 2, en sol·licitud d'autorització
administrativa i aprovació del projecte de la instal·lació elèctrica que
es detalla, d'acord amb el que assenyalen la disposició transitòria
primera de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric;
l'article 6 del Decret 351/1987, de 23 de novembre, pel qual es
determinen els procediments administratius aplicables a les
instal·lacions elèctriques; el Decret 2617/1966, de 20 d'octubre,
sobre autoritzacions d'instal·lacions elèctriques; el Decret 2619/1966,
de 20 d'octubre; el Decret 1775/1967, de 22 de juliol, sobre règim
d'autorització, ampliació i trasllat d'indústries, els reglaments tècnics
específics i les disposicions concordants;
Vista la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la
Llei 13/1998; de 14 de'desembre, d'organització, procediment i
règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
RESOLC:
Autoritzar,el peticionari i aprovar, el projecte de la instal·lació
elèctrica, les característiques principals de la qual són:
Expedient: 1006183/97-AT. . •
Peticionari: Bassols Energia, SA.;
Terme municipal: Banyoles.
Instal·lació: modificació de la línia a 66 kV de Banyoles a Olot, amb
un circuit, tres conductors d'al-ac de ll6,2 mm^ de secció, de 0,678
km de llargària i torres metàl·liques? Té origen en el T-10 i el fmal en
el T-19.
Pressupost: 9253000 pessetes.
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es
pot interposar recurs ordinari davant el director general d'energia en
el termini d'un mes comptat des de la seva publicació, d'acord amb
el que disposa l'article 114 de. la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
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Xavier Llamasfitxaper
Fequíp professional
portuguès Troiamariseo
El compromís és per un any
ELPUNT
• Girona.— El corredor de Sant Joan, de les Abadesses Xavier
Llamas ha fitxat per una temporada pel -conjunt portuguès del
Troiamarisco-Porta da Ravesa i serà el novè ciclista català que
s'ha incorporat a un eguip professional portuguès. Llamas, que
,té 26 anys, assegura que aqiiesta oportunitat li ha arribat en un
moment en què es plantejava la retirada.

Llamas ha concretat la seva
incorporació a l'equip portuguès
després d'haver-hi fet un període
de prova. «Quan menys m'ho
esperava, vaig rebre la trucada
del Troiamariseo. Necessitaven
un corredor que anés bé en pu-,
jada i hem signat per una temporada», va explicar. El ciclista
també va comentar que el seu
equip només té coiifirmada la
Volta Asturias en el calendari
de proves de l'Estat espanyol.
«La majoria de les proves les
farem a Portugal perquè la televisió retransmet totes les curses i això és molt important per
al patrocinador», va comentar
el ciclista, que creu que està en
l'edat ideal per rendir al màxim.
En el Troiamariseo, equip que
l'any passat va ocupar el 64è lloc
Girona, 2 de desembre de 1998 del rànquing de la UCI, ja hi
va córrer la temporada passada
Manuel Hinojosa Atienza
Delegat territorial d'Indústria, Comerç i Turisme de Girona el valencià Tomàs Valls, un corredor que també havia estat
. (98.337.045)
company de Llamas en el Festina
d'elit i sub-23 el 1997. A més.

aquesta temporada ja ha fitxat
un altre corredor espanyol, Alberto Femàndez, que també va
ser excompany de Llamas en el
Cropusa de Burgos.
Aquesta temporada s'ha produït una emigració massiva de
corredors estatals als equips cidistes professionals portuguesos. Melcior Mauri, David.Plaza,
José Ahtonip Garrido i Dani Bayés han fitxat pel Benfica; Victoriano Femàndez, David Bernabeu, Àntonio Núnez, Gustavo
Oteroi César García han firmat
pel Recer Boavista, i Javier Fernàndez, Julio Rivera, David Garcia i Ezequiel Mosquera, pel Paredes Movél-Ecop. Sobre aquest
èxode. Llamas creu que els
equips estatals només busquen
figures, perquè tots volen formar
un equip de primera línia. El
cicUsta de Sant Joan de les Abadesses creu que fan falta equips
amb objectius més modestos i
amb menys pressupost, com passa en altres països.

MOTOR
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LA REINA
DE BELLESA

Carlos Saínz buscarà la seva
primera victòria en el ral·li de
Suècia, que comença avui
J.C.
• Girona.— El pilot madrileny
Carlos Sainz (Toyota) buscarà
el seu primer triomf en el ral·li
de Suècia, segona prova puntuable per al "campionat del món
i que comença avui. Sainz, que
ha abandonat una vegada i ha
estat segon tres vegades en
aquesta prova, figura entre els
màxims favorits al triomf, entre
els quals destaca Tommi Ma. kinen (Mitsubishi), l'actual cam-

pió del món. Els finlandesos Harri Rovanperà i Marcus Grònholm seran els pilots oficials dels
Seat Córdoba WRC en el ralU
de Suècia. Seat ha apostat pels
dos pilots nòrdics i ha substituït
Piero Liatti per Grònholm. La
firma de Martorell ocupa el tercer lloc en la classificació de marques, darrere Mitsubishi i Subaru, després d'haver estat en
posició de podi durant la major
part del ral·li de Montecarlo.
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Colomer espera millorar el
cinquè lloc en la segona prova
de Pestatal de trial a Bilbao
JOSEP CASANOVAS
• Girona.— Marc Colomer
(Montesa) disputarà aquest diumenge a Bilbao la segona prova
puntuable per al campionat estatal de trial. El garrotxí espera
millorar el cinquè lloc que ocupa
en la classificació general després d'haver acabat en aquest
mateix lloc en la primera prova
puntuable, que es va fer a Còrdova. Colotner té nou punts
menys que Amos.Bilbao (Mon-

tesa), el líder. El també garrotxí
Gabriel Reyes (Gas Gas) és vuitè
en la general. Al trial de Bilbao
també hi participaran Jeroni Fajardo (Gas Gas), vuitè en la classificació general de la categoria
júnior, i Isaac Pons (Gas Gas)
i Dani Oliveras (Clípic), que iniciaran el campionat estatal de
la categoria de cadets. Les nevades i la pluja dels últims dies
seran un dels principals inconvenients.

FUTBOL

Aquest cap de setmana
es juguen deu partits
pendents de 2a regional
• Girona.— Les categories regionals es posaran al dia aquest
cap de setmana aprofitant que
hi ha jornada de descans. El Tordera-Besalú —diumenge, a 2/4
de 5— és l'únic partit previst
a primera regional, mentre que
a segona regional n'hi ha deu
de programats: Lladó-Agullana,
Cornellà-Hostalets, Garrotxa-Hostoles, Boscdetosca-Sant Jaume de Llierca, la Canya-Maià i les Preses-Santjoanenc ^-dissabte, a les 4—, Sàbat-Calonge —diumenge, a les
11—, FE Figueres-Begur i Sant
Roc-RipoU —diumenge, a les
4— i Vilartagues-Tossa —diumenge, a 2/4 de 5—. El Girona
B-Sporting Caülès s'ha tomat a
ajomar. A tercera regional es
jugaran deu partits: Sant Privat-Joanetes, Camprodon-Castellfollit, Ripoll-Tortellà, Tossa-Bonmatí, Hostalric-Famers,
l'Escala-Sauleda, Monells-Camallera, Medinyà-Camós, Flaçà-Mont-ras, Fortià-Esplais, Vila-sacra-Portbou i Sarrià-Coma
Cros./ELPUNT
BÀSQUET

£1 Mifas Esplais manté
el lidera^e de 2a estatal
en cadira de rodes
• Girona.— El Mifas Esplais va
sumar els dos pimts contra l'Institut Guttmann B, que ha estat
expulsat de la lliga, per sanció
federativa, i es manté imbatut
com a líder en la lliga de segona
estatal de bàsquet en cadira de
rodes. L'equip gironí jugarà la
pròxima jomada contra el Torrent, tercer per la cua.
Resultats i classificació
4a jomada: CEM-Torrent, 51-25;
Guttmann-Mifas Esplais, 0-2; UNES
Sant Feliu-CS GAM, 38-22; CB
IIIes-CDM AMIBA, .37-36. Classificació: Mifas, 8; CEM i UNES, 7; AMIBA,
Illes i Torrent, 6; i GAM i Guttman
B, 4./EL PUNT
MOTOR

Jordi Palomeras no
entra en la final de la
copa d'hivern de kàrting
• South Garda (Itàlia).— El gironí Jordi Palomeras no va classificar-se per a la final de la categoria de la fórmula A en la
copa d'hivem de kàrting, que
es va disputar diumenge. Palomeras, que té 15 anys i debutava
en aquesta categoria, va notar
la diferència respecte dels karts
amb què havia competit anteriorment, va tenir problemes mecànics en una mànega classificatòria i en l'altra va ser 17è.
En la repesca va perdre totes
les oportunitats. / EL PUNT
CICLISME

•

El CC la Bisbal organitza
per a diumenge una
cursa social
• La Bisbal d'Empordà.— El
CC la Bisbal enceta diumenge
el calendari de carretera amb
una cursa social de 60 quilòmetres que començarà a 2/4 d'11
del matí. D'altra banda, el CC
Lloret organitza la Volta Social
de Lloret del 15 al 19 d'aquest
mes./EL PUNT

