12 EL 9
FLAIXOS
◗ Edu Aguilar considera ofertes. Quatre equips
s’han interessat pels serveis de l’exjugador del
Palamós Edu Aguilar, ara a la Rapitenca: el Marino de Luanco asturià i el Zamora, de segona
B; i l’Eldense i l’Oriola, de tercera. El terrassenc,
que va estar a punt de fitxar pel Palamós el mes
de setembre passat, va signar amb el conjunt
ebrenc amb la condició que pogués marxar si
rebia alguna oferta interessant. Tot i que assegura que s’hi sent a gust, a la Ràpita, encara
no ha confirmat si s’hi quedarà.
◗ La pitjor ratxa del Blanes, però continua líder. El

Blanes conserva el lideratge (que va conquerir
gràcies a una sèrie de 21 punts de 24 entre la
jornada 6 i la 13), tot i que ara ha encadenat
la pitjor ratxa de la temporada: només ha sumat dos dels últims 12 punts en joc. Ara té 36
punts, quatre més que el Premià, que ocupa
la primera posició fora dels llocs d’ascens.
◗ El Nàstic busca un interior. Descartada la contractació d’un davanter, el Nàstic se centrarà
en la recerca d’un interior esquerre per suplir
la baixa d’Álex Pérez, i ja ha obert converses
amb un club de primera i un de segona B.
◗ Les seleccions femenines hi tornen. Les selec-
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Renovació total
en els comitès
de disciplina
J› La junta directiva nomena 24 nous càrrecs,
que estaran coordinats per Albert Navas
JAVI CHICA
Barcelona

La junta directiva de la federació catalana va confirmar ahir
la renovació total dels comitès,
i ho va fer apostant per gent
jove amb edats compreses,
majoritàriament, entre els 30 i
els 40 anys i llicenciada en dret
també en la majoria dels casos.
Una de les grans novetats és la
creació de la figura d’un coordinador que actuarà d’enllaç
entre els comitès i sobre el qual
recaurà la màxima responsabilitat. Aquest coordinador serà
Albert Navas, que també serà el
jutge únic de tercera divisió.
Els diversos comitès comencen des d’avui mateix a funcio-
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cions catalanes femenines sub-18 i sub-25 tindran com a rivals Madrid i Castella-la Manxa
en la primera fase de l’estatal, a Vilanova. Divendres, el rival és Madrid (la sub-18 a les 10
i la sub-25 a les 12), i diumenge, Castella-la
Manxa (a les mateixes hores). Així, aquest cap
de setmana no hi ha lliga en la superlliga i en
la primera estatal.
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nar. La junta directiva no va
confirmar els càrrecs de cada
un dels integrants de cada comitè i s’entén que la llista de
membres (24 en total) que s’ha
fet pública és per ordre d’importància. D’aquesta manera,
Ramon Conde apareix com a
número u dins el comitè d’apel·lació; Judith Martínez, l’advocada que va defensar Jordi
Roche davant el TCE després
de les primeres eleccions, liderarà el comitè de 1a catalana i
categories inferiors, i Francesc
Samsó encapçala el comitè de
3a divisió. Jaume Sabater, Marcel Gandia i Bosco de Gispert
dirigiran els comitès de futbol
de base i femení, jurisdicció i
futbol sala respectivament.

Dimecres
18 de gener del 2006

FLAIXOS
◗ El Girona treballa per recuperar Dot. Tot i que

la plantilla té festa avui, el central Jordi Dot
s’entrenarà sota la mirada de Domènec
Torrent i Carles Planchart per intentar
accelerar la seva posada a punt i estar en
condicions de jugar diumenge a Palamós. Dot
ha estat baixa les dues últimes setmanes a
causa d’una pneumònia i ahir ja va començar
a treballar. Chechu també intervindrà en la
minisessió d’avui perquè demà té visita al
metge i no podrà fer-ho.
◗ Conveni Girona-Mifas. El president del Girona

FC, Josep Gusó, i el de Minusvàlids Físics
Associats, Pere Tubert, han signat un acord
de col·laboració amb diverses finalitats, com
ara que a mitjà termini l’estadi de Montilivi
compleixi la normativa d’accessibilitat vigent.
Les dues entitats també es van comprometre
a crear un grup de treball per posar en marxa
projectes comuns per a la integració de
persones amb disminució física en el món
laboral i ampliaran aquesta col·laboració en
temes culturals i socials. El Girona, a més, s’ha
compromès a contractar els serveis de les
diverses empreses propietat de la Fundació
Privada Mifas.
◗ El Bisbalenc i el Barça. El Bisbalenc valora

molt positivament la visita del Barça infantil
diumenge passat en partit de lliga (0-3), ja
que va aplegar, segons el club, unes 700
persones. Aquest diumenge, amb la visita del
Barça aleví, el club espera una assistència de
públic similar i, a més, estrenar el camp de
gespa artificial, que ja està gairebé a punt.

