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Els favorits superen els
seus rivals en el grup
selectiu d'empreses

£1 Palamós no ha guanyat mai el Figueres
a Mlatenim i no hi ha pogut marcar mai

M Girona.— Els - tres primers
classificats del gmp selectiu de
la lliga d'empreses, l'Avinguda,
el Palau Maikel i èl Duque de
Ahumada, van guanyar els seus
partits del cap de setmana passat.

L'únic gol palamosí a Figueres en els últims 30 anys va ser en la lliga 1974/75, a preferent
F. CANET / J. SOLDADO

B Figueres / Palamós.— El Figueres i el Palamós afronten el derbi de diumenge mirant
de reüll la història d'aquesta rivalitat, concentrada sobretot en els anys en què tots
Ens els últims 30 anys, tots
dos equips s'han enfrontat cinc
vegades a Figueres en partits de
lliga —quatre a segona A i una
a preferent—, amb quatre victòries del Figueres i un empat.
A més, el Palamós mai no ha
marcat a Vilatenim en categoria
estatal (3-0 a la temporada
89-90; 2-0 a la 91-92 i a la 92-93,
i 0-0 a ia 90-91). L'únic gol del
Palamós es va marcar la temporada 1974-75, a preferent, i
al camp vell del Far (2-1).
El secretari tècnic de la Unió,
Albert Valentín, que recorda
perfectament quan jugava els
derbis a segona A amb el Palamós, creu que la història recent
no pesarà: «Són temps diferents,
categories diferents i jugadors
diferents», diu Valentín, que es
mostra convençut que el conjunt
baix-empordanès serà un rival
molt difícil: «És un equip defensivament molt agressiu que
està agafant l'aire de la categoria
i serà molt perillós a la segona
volta», assegura. Valentín con-

dos van jugar a segona A. La Unió confia
que es mantindrà la tradició que ha impedit
que el Palainós guanyés mai a Vilatenim
i, fins i tot, que hi marqués cap gol, una
estadística que els palamosins, evidentment,

volen trencar. En els últims 30 anys, el Palamós no ha guanyat mai a domicili el Figueres. D'altra banda, el capità palamosí,
Eduard Vílchez, es mostra decebut per l'escàs ambient previ que hi ha a Palamós.

sidera que l'estadística d'aquesta
temporada sí que pot ser un referent més fiable per explicar
que el' Figueres parteixi amb
avantatge, per la suma de les
quatre victòries consecutives a
Vilatenim i les quatre derrotes
seguides del Palamós en els seus
quatre últims desplaçaments:
«Les característiques de joc del
Figueres el fan sentir més còmode quan juga de local, però
insisteixo que el Palamós és un
contrari molt difícil tot i que a
camp contrari ha puntuat pòc
fins ara.». «Però no hem d'oblidar—afegeix— què cap
equip, ni dels denominats grans,
ha aconseguit fins ara derrotar-lo amb claredat.»
Poca expectació a Palamós
El derbi empordanès no està
aixecant expectació a Palamós
i es preveu que no seran gaires
els aficionats que es desplaçaran
a Figueres. El més sorprenent,
però, és que per a la majoria
de la plantilla palamosina la mo-

Eduard Vflchez

tivació per disputar aquest partit
no és diferent de la de qualsevol
altre partit. L'ambient futbolístic
és fred i sense tensió i sembla
que únicament s'animarà diu-

menge sobre el terreny de joc.
Una prova d'això són les reflexions del capità, Eduard Vílchez, que considera que l'única
diferència amb un altre partit
«és que aquí estan celebrant el
carnaval». «Per mi, el Figueres
és un equip més», puntualitza.
El president, Miquel Martí,
va ser el primer a intentar animar
el derbi després de guanyar diumenge passat el Benidorm:
«Tinc üna espina clavada, esportivament parlant, i espero
treure-me-la a Vilatenim.» Martí feia referència al partit de la
primera volta, en què la Unió
va guanyar per 1-2 després que
el Palamós manés en el marcador
durant bona part del partit.
Sobre la Unió, Eduard Vílchez opina que té un gran equip
per acabar entre els quatre primers, però que si vol jugar la
promoció haurà de guanyar partits a fora. Per tant, espera que
el Figueres no afrontarà el derbi
amb preocupació perquè a casa
està sent molt regular.

Robles es podria afegir als set atletes del
GEiEG que disputaran Festatal absolut
ració. Si la federació estatal ac• Girona.— L'atleta del Llo- cepta la. inscripció de Robles,
ret-la Selva Francesc Robles po- tindria l'oportunitat d'enfrondria afegir-se als set atletes del tarvse, per primer cop, als millors
GEiEG que competiran en el especialistes estatals.
campionat estatal absolut, que
El GEiEG, tot i la plaga de
es farà el cap de setmana a Se- baixes que està patint, ha aconvilla. Robles, que no té la mí- seguit inscriure set atletes en la
nima, ha sol·licitat participar en principal cita de la temporada
el campionat per la seva condició estatal. d'hivern. Imma Clopés
de campió català absolut i sub- tomarà a ser la principal garantia
campió estatal promesa. En per sumar un títol, mentre que
aquest últim campionat es va el rendiment de Jordi Mayoral,
quedar a només mig segon de que reapareixerà en la compela mínima exigida per la fede- tició d'alt nivell, és una incògnita.

L'atleta internacional s'ha inscrit
en els 60 i els 200 m, però segurament es decantarà per participar només en una prova.
Marc JuUà, que aspirava a competir en l'heptatló, s'haurà de
conformar a competir en els 60
m. En els 60 m també hi serà
l'olotí Jordi Pibemat, mentre
que el selvatà Quim Casadellà
participarà en els 200 m. Josep
Maria Gener, recent campió estatal júnior, intentarà superar,
una vegada més, la seva marca
personal de l'heptatló.
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En les proves femenines, a
banda de Clopés, també hi participaran Laura Trapero (60 i
200 m) i Sònia Gràcia (60 m).
El GEiEG hauria pogut presentar una delegació molt més àmplia, però les baixes han afectat
més del compte la secció. Marc
Magrans i Ana Belen Martínez,
que serien dos dels principals
aspirants a medalla en les combinades, estan lesionats, igual
que Montse Pibemat, que no
podrà competir en els 60 m
tanques.

HI HA PARTICIPACIONS
SETMANALS PER JUGAR
AMB LA PENYA DE
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El Mifas Esplais venç el
Torrent i es manté líder
i imbatut
I Figueres.— El Mifas Esplais
va superar el CBC Torrent per
21-57 i manté el liderat i la imbatibilitat en la lliga estatal. Pel
Mifas van jugar Sidera (2), Niubó, Bermúdez (5), Colom (20),
Femàndez (2), Argemí (2), Luna
(4), Martín (23), Cabello, Morales, Barrós i Aldàmiz (9).
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Resultats i classificacions
Grup selectiu: Chinito-Palau Maikel, 1-3;
Mas Mascort-D. Ahumada, 1-3; Avinguda-Massanes, 4-0; Perelló-C. Andalucía, 3-0
(alineació indeguda visitant); Caravaning-PB Llémana, 3-3. Classificació: Avinguda, 49 punts; Palau Maikel, 47; D. de
Ahumada, 43; PB Llémana, 37; Caravaning,
34; Massanes, 29; Bar Chinito, 26; Aeroport,
22; Hutchinson i Perelló, 21; C. Andalucía,
20; Mas Mascort, 13; Sant Andreu, 9. Grup
1: Avinyonet-Doble Set, 0-3; Vet. Sarrià-Cistella, 2-2; Ourika Roses-San Fernando, 4-3;
Bar Juncà-Acebsa, 1-1; Bar Javer-Bar San
Martín, 2-2; la Tavemeta-Vet. Sant Miquel,
0-1. Classificació: C. Recreatiu, 47 punts;
Acebsa i Cistella, 38; Bar Jafer i Doble Set,
35; Vet. Sarrà i Bar San Martín, 30; Juncà
Bar, 19; Ourika Roses, 18; Avinyonet, 17;
Fernando, 14; la Tavemeta, 8; Vet. Sant
Miquel, 7. Grup 2: Vet. Monells-Sporting
Ullà, 4-4; Bar Jordi-Vet. Bordils, 2-2; Vet.
Sauleda-Vilatenim, 1-2; Vet. Figueres-Vet.
Calella, 2-0; la Roqueta-Vet. Palafrugell, 0-2.
Classificació: Vet. Figueres, 49 punts; Vet.
Calella, 42; Vet. Saulcda, 36; Cassarienc,
34; Vet. Palafrugell, 31; Bar Jordi i Vet.
Monells, 29; Vilatenim, 26; Vet. Bordils,
.24;.Tam Tam Bart i Bar Capri, 23; Bar
Quesada, 15, la Roquefa, 14; Sporting Ullà,
• 14. Grup 3: Vilartagues-Blanges Assessoria,
5-1; Quatre Vents-AT Tordera, 2-3; Huracàn-C. Silenc, 3-9; Fogars-Vet. Farners,
4-1; P. Raymons-Snoopy, 3-2; Vet. Riudarenes-St. Hilari Font Vella, 2-6; Vemeda-Arbúcies, 1-2. Classificació: Arbúcies, 55 punts;
St. Hilari Font Vella, 50; C. Silenc, 43; Quatre
Vents, 40; Snoopy, 38; Vilartagues, 32; P.
Raymons, 30; Vcrncda, 29; Vet. Farners,
26; Fogars, 17; Tordera, 16; Vet. Riudarenes,
11; Huracàn, 8; Blanges, 3. / EL PUNT

Resultats i classificació
Torrent-Mifas, 21-57; Illcs-Guttmann,
2-0; Gam-Amiba, suspès; CEM-Unes Sant
Feliu, 39-42- Classificació: Ir Mifas, 10 punts;
2n Unes Sant Feliu, 9; 3r CEM, 8; 4t Illes,
8; 5è Torrent, 7; Amiba, 6; Gam, 4. / EL
PUNT.
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Un partit de sanció a
Rubén (VilobO
H Girona.— El jugador del Vilobí Rubén no podrà al camp
del Vilassar perquè ha estat sancionat per acumulació d'amonestacions. /EL PUNT
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Últim dia per ingressar, els dijous a les 7 del vespre. Els ingressos realitzats d e dilluns a dijous participen en la jornada del diumenge,
Guardeu la còpia del vostre ingrés/ja que serà el comprovant de participació, (in cop fet l'ingrés doneu-nos les vostres dades o/ tel. 972 370741
Un cop finalitzada
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de la manera que ens hagueu
Indicat.
També podeu adauirlrles Dartícioàcions a:

TABAC^
Sr. Salvador
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