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£1CB Girona manté el millor percentatge
de victòries à casa de la seva;! història
Només els quatre primers superen el balanç del Gavis com a local aquesta campanya
JOANPUNTI

• Girona.— El Girona Gayis, que ha guanyat nou dels onize partits que ha jugat aquesta temporada à Fontajau, manté el millor
percentatge de victòries com a local (75%)
Només en tres temporades dé
les deu anteriors disputades han
guanyat més partits a casa que
en la present. Én l'actual, el grau
d'efectivitat dels Gavis davant del
seu públic és niés alt que jnai.
Trifoh Poch està aconseguint l'únic objectiu marcat a principi de
temporada, guanyar a casa perquè el públic de Girona vegi la
millor cara del seu equip. La bona
trajectòria a casa forma part de
la millor ratxa dels Gavis des
de l'ascens. Si guanya el Coviràn
d'Iriarte en- el seu pròxim partit
a casa, l'equip de Poch tomarà
a sumar cinc victòries consecutives a Fontajau, una marca que
ja ha obtingut aquesta temporada
i que l'equip de Girona no sumava des del fmal de la-temporada 1995-96. Des de l'ascens
del 1988, el CB Girona ha tingut
la millor campanya a casa en la
Uiga 1990-91. D'aquella temporada també data la millor ratxa
consecutiva a casa, ja que. en va
vèncer set de consecutius.
Les pitjors campanyes del CB
Girona davant del seu públic les
van sigoar en la ,1992-93, quan
l'equip de Julbe només va guanyar un 26,6% dels partits de
fase regular disputats a Fontajau
i la 1994-95, quan el percentatge
es va elevar fins al 31,5%.
Els Gavis podran superar la
xifra total de victòries a casa en
una sola temporada, ja que encara jugaran a Fontajau un mínim
de sis partits. Desprès de la visita
del Granada (14 de març), passaran per Girona el Caja San
Fernando (21 de març), el Gran
Canària (4 d'abril), el Barcelona
(11 d'abril) i el Tau-Ceràmica
(16 d'abril).

de la seva història, que supera la millor
marca (70,5 %) que data del 1991. L'équip
de Poch pot sumar també él màxim nombre
de victòries a casa (12), ja que encara ha
dè jugar sis partits coin a local fins a final,
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de temporada. Només éls quatre primers
han guanyat més partits al seu pavelló que
els Gavis. Una victòria contra el Granada
el 14 de març igualaria la millor ratxa de
la campanya a casa.
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L*intent d'esmaixada de Bucero en què es va acabar fent mal. Foto: MANEL LLADÓ.
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• Girona.—El Mifas Esplais va derrotar per 50-38 el CB Illes
i es manté imbatut en el Uderatge
de la lliga estatal de bàsquet en
cadira de rodes. Els anotadors
del Mifas en el partit contra el
CB Illes van ser Bermúdez (6),
Colom (2), Luna (10), Martín
(14), Morales (11) i Aldàmiz (9).
Els resultats de-la jornada van
ser: Mifas-CB Illes, 50-38; CBC
Torrent-Unes'St...Feliu, 2653;
Gam-IUes, 25-40; CDM Amiba-GEM, 54-42. / EL PUNT
FUTBOL
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del Cantàbria van impedir que
el madrileny esmaixés la pilota
dins de l'anella i van provocar-U
una caiguda espectacular a terra.
Amb l'impacte, Bucero va caure
de cul i, per amortir la trompada,
va recolzar-se amb la mà esquerrà a terra. Amb aquesta acció
va fer-se el trencament del canell
esquerre, que podria tehir-lo de
baixa, en el pitjor dels casos, fins
a tres setmanes.
El metge del club, Lluís Garcia
Rafanell, va visitar Bucero dilluns al matí i va sotmetre'l a
una exploració radiològica que
no va detectar cap trencament.
Va i m m o b i l i t z a r - l o fins
abans-d'ahir. En destapar l'emb.ènatge compréssiu dimecres al
matí, es va detectar un hema-

B Barcelona.— La platafomia
pro seleccions catalanes va anunciar ahir que ja ha arribat a la
xifra de 100.000 signatures
—se'n necessitaven, com a niínim, 65.000^ a favor de la, iniciativa legislativa popular perquè es reformi la llei de l'esport
amb l'objectiu que les seleccions
nacionals puguin competir en
l'àmbit internacional. Ahir mateix, el secretari general d'ERC,
Josep Lluís Carod-Royira, va
lliurar les 25.000 firmes que ha
recollit el seu partit polític durant la campanya de captació
per al reconeixement oficial de
les seleccions, / E L P U N T
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El mat que li havia de fer tocar el cel
• Jerónimo Bucero va viure fins
ahir al vespre la setmana més
apassionant des que s'ha reincorporat a l'ACB.. Diumenge
passat va tenir una actuació excel·lent en la primera part del
partit contra el Caja Cantàbria.
Tim Kempton va fer una lectura
molt bona del joc i va servir al
madrileny la majoria de pilotes
que li yan servir per anotar quatre triples consecutius i ajudar
el seu equip a trencar el partit.
En plena eufòria d'encert, Bucero va entrar amb ràbia,cap
a la cistella contrària i va enlàirar-se per esmaixar, amb força, la pilota a l'anella rival. L'em-'.
penta, l'excés de potència i l'ac- ^
ció intimidatòria de la defensa

La plataforma pro
seleccions anuncia que
ja té 100.000 firmes

toma molt gran que va provocar del club, Carles de Luna, i no
que el metge h encarregués un ha participat en cap enttenament
TAC. La prova va descobrir un col·lectiu en tota la setmana.
trencament de l'os pirainidal.
Festa per Abrams
Bucero estarà enguixat fins dilluns, dia en què GarciaRafanell
El n o r d - a m e r i c à Danya
avaluarà l'evolució de la lesió. Abrams és als Estats Units disD'altra banda, en l'entrena- fru'tant d'uns dies de festa i s'esment de dimecres al vespre, el pera que dilluns s'incorpori als
pivot escalenc Toni Espinosa es entrenaments col·lectius. Qui ja
va torçar el turmell esquerre i s'entrena des de dimecres amb
va fer-se un esquinç del lligament el conjunt de Girona és Quique
lateral exterií, que el mantindrà Moraga, que ha jugat dos equips
amb una immobilització lleugera amb la selecció estatal B a Gafins dilluns, dia en què es tomarà lícia. El jugador estava molt sarependre els entrenaments tisfet de la seva actuació i confia
col·lectius, possiblement amb la que el seleccionador Paco Garseva participació. Durant la set- cía el convoqui per jugar amb
mana, Jofresa ha seguit la re- el combinat de promeses en la
habilitació de la seva lesió al Universiada, que es disputarà a
genoll dret junt al fisioterapeuta Palma de Mallorca al juliol.
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L'i^rupadó de F^ifliolistes
Vetraaiis homena^arà tres
e^gugadors del Girona.
• Girona.— L'Agrupació de
Futbolistes Veterans hqinenatjarà el dia 8 de març, en un
sopar de germanor al restaurant
La Crosa, els tres exjugadors del
Girona de més edat. Es tracta
de Paulí-Corredor (87 anys),
Francesc babau (88 anys) i Josep
Ferrer (87 anys), que van integrar la plantilla del Girona als
anys trenta./ELPUNT ,
TENNIS
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Carles Isern, lesionat,
eliminat en el campionat
gironí de cadets
• Olot.— E l b a n y o l í Carles
Isern, setè cap de sèrie del campionat gironí de cadets, va ser
l'únic favorit que va caure eUminat éh els quarts de final del
torneig, que es disputa a Olot.
Isern va haver de deixar la competició per una lesió. El mateix
cas li va passar a la fíguerenca
Ariadna Ruiz. / EL PUNT
HALTEROFÍLIA
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L'equip A del GEiEG
lidera la lliga catalana
sub-16
• Girona.— El GEiEG A es va
imposar en la primera jornada
de la lliga catalana sub-16 als
equips del Matadepera, el
GEiEG B i l'AE Salt. El primer
equip grupista va acabar la competició amb 242,11 punts i el
Matadepera, segon classificat,
en va sumar 223,39./EL PUNT

