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Ponzo i Calatayud Duel
entre els porters menys
golejats de Segona A

Breus
BÀSQUET-NBA

Marc Gasol guanya la
partida a Shaquille
però Memphis perd

 L’alacantí és líder del Trofeu Zamora de 2a A i el veneçolà és tercer
DIARI DE GIRONA

GIRONA | MARC BRUGUÉS

El problema del Girona en atac
no emmascara la sensacional temporada que està realitzant l’equip
defensivament. Un dels artífex
que el Girona encaixi pocs gols és
el porter Rafa Ponzo. El veneçolà
ocupa el tercer lloc de la classificació del tradicional Trofeu Zamora al porter menys batut de la
categoria amb  gols rebuts en 
partits. Una mitjana de , gols encaixats per partit que el situa com
a tercer porter menys superat de
tota la categoria. Per davant de
Ponzo, només Alberto Cifuentes
(Salamanca) amb  gols en 
partits i Juan Calatayud (Hèrcules),
el menys golejat amb  gols en 
partits. Així, diumenge a Montilivi les dues porteries estaran cobertes per dos dels millors porters
de la categoria.
«Si sumem els tres punts, m’és
igual rebre gols. Si nosaltres en
marquem quatre, no m’importa
encaixar-ne. És evident que el
principal objectiu del Girona i
meu és la salvació de l’equip». El fet
que el porter rival sigui Calatayud,
el líder del trofeu Zamora, no treu
la son a Ponzo. «És bonic ser el tercer menys golejat i poder competir amb altres porters de nivell
que han jugat a Primera Divisió,
però tinc molt clar que això queda en un segon pla. En primer lloc,
el que vull és que ens salvem», reiterava el porter veneçolà del Girona. Sigui com sigui, el duel contra l’Hèrcules servirà per veure
dos dels porters més en forma de
la categoria.
A Múrcia es va perdre el seu primer partit de la temporada a causa d’una inoportuna febre. Des
que va arribar (el gener del ),

Rudy Fernández i Marc Gasol segueixen brillant a la NBA. L’encert
de l’ex-Joventut va ser decisiu perquè Portland s'emportés la victòria per - en la seva visita a Orlando. Fernández va anotar 
punts, amb un percentatge de /
triples. No va poder gaudir del
triomf, però l'expivot de l'Akasvayu Girona Marc Gasol sí que va
viure ja el primer duel amb Shaquille O'Neal a qui va superar i forçar perquè acabés eliminat per
faltes. Tot i això, l'equip de Gasol,
els Grizzlies de Memphis, van tornar a quedar a les portes d'una victòria, en perdre per - davant
els Suns de Phoenix, després d'haver completat la gesta de remuntar un desavantatge de  punts.

El Mifas Esplais cau
sense opcions contra
el Salto Bera Bera
SALTO BERA BERA-MIFAS ESPLAIS
 CB MIFAS ESPLAIS: Niubó,
Bermúdez (8), Huesca (8),
Campsolinas (2), Martín (6),
Saló (2), Patrick (4), Aldamiz (5), Luna. 21 faltes.
Eliminats: Bermúdez, Huesca i Patrick. 7 de 22
tirs lliures.
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CASTELLÓ D’EMPÚRIES | DdG

Mal començament de lliga del
CB Mifas-Esplais ja que contra tot
pronòstic va perdre a la pista del
Salto Bera Bera. L’equip castelloní,
mancat de jugadors de puntuació
baixa per fer combinacions a la pista, va ensopegar contra un rival
teòricament més dèbil. El joc va ser
molt trabat amb errors constants.
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El nou president veu el CN Banyoles
com «un centre esportiu de competició»
BANYOLES | MOISÉS CAMÓS

La nova junta directiva del CN Banyoles vol potenciar la vessant esportiva de l'entitat. Finalment no han fet falta eleccions, ja que s'ha presentat una única llista que neix dels actuals membres de la direcció de
l'entitat. El principal canvi està en el primer nom: l'actual president, Joan
Anton Abellán, deixarà el càrrec i al seu lloc entrarà Àngel Dutras, empresari banyolí de  anys. Dutras ha estat soci del club «de tota la vida»,
ha participat en moltes competicions com a remer, a més de ser delegat de la secció de rem. Dutras ha assegurat que el Club Natació Banyoles
s'ha d'entendre «com un centre esportiu de competició», i per això cal
potenciar el rendiment de les seccions.

Ponzo salta amb Pulido en una acció del Girona-Saragossa.

Juan Calatayud
 El porter de
l’Hèrcules
només ha
encaixat cinc
gols en onze
partits.

Ponzo ha estat titular indiscutible
a la porteria del Girona. L’entrenador, Raül Agné, ja l’ha confirmat
per diumenge contra l’Hèrcules.
Una nova oportunitat per, tal com
assegurava Rafa Ponzo, «fer-nos
més forts a Montilivi», i sempre en
segon pla, «intentar no encaixar
gols».

El Girona diu que el mes passat la
web va tenir 1,6 milions d’entrades
GIRONAFC

GIRONA | J.R.

El vicepresident institucional
del Girona, Jordi Miró, i el president, Josep Gusó, van presentar
ahir els resultats del primer mes de
funcionament de la nova web del
club (gironafutbolclub.com). Segons va explicar Miró, l’octubre
passat es van superar el milió siscentes mil visites, una xifra espectacular i que ell mateix va dir
que «és superior a la de la web de
la Reial Societat». El juny passat,
coincidint amb el play-off i l’ascens,
la web va tenir . usuaris.
Amb el salt al futbol professional,
les consultes s’han multiplicat. La
mitja d’entrades diàries és de
. i se n’han rebut de Portugal,
la Gran Bretanya i Mèxic.

MEMPHIS (EUA) | DdG

BÀSQUET

Josep Gusó i Jordi Miró, en la roda de premsa d’ahir a Montilivi.
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CICLISME

PATINATGE

La Festa del Ciclisme
Gironí es farà en 2 dies

El PA Blanes participa al
Mundial de grups de xou

GIRONA | DdG

BLANES | DdG

La Delegació de Ciclisme de Girona va informar ahir que la Festa de cloenda de  es celebrarà en dos dies per evitar que sigui
maratoniana. La primera part, per
tant, serà un dinar de germanor el
proper  de desembre al restaurant La Masia de Banyoles, on es
faran els reconeixaments als principals clubs i corredors de la temporada. També s’hi homenatjarà
Joan Llaneras. A principi de 
es farà el lliurament dels premis.

El Patinatge Artístic Blanes Fundació Privada ja ha viatjat a la
Xina, per competir el cap de setmana en el Campionat del Món de
Grups Xou. És l'únic representant
de la Territorial de Girona que ha
aconseguit la classificació. Aquest
any, a diferència del que ha passat
en edicions anteriors, l’Olot no
participarà al campionat mundial. L’escenari de la competició,
on es presentarà la coreografia
«Estima’m» és Kaohsiung.

El CT Aro acaba primer la
fase inicial de la lliga Or
L’equip mixt del CT Aro ha acabat primer del seu grup, a la primera fase de la lliga gironina de la
màxima categoria, Or, superant
el Banyoles per un clar  a .

FUTBOL INTERNACIONAL

Júlia Gutiérrez, campiona
gironina alevina de tennis
En una final disputada al CT
Figueres la jugadora del CT Girona Júlia Gutierrez va superar la representant del Top Ten TC Paula
Badosa per un doble -.

Andy Cole anuncia la
seva retirada del futbol
LONDRES | EFE/DdG

El davanter anglès Andrew Cole
ha anunciat la seva retirada del futbol als  anys i després de  anys
com a professional després de
deixar el mes passat el Nottingham
Forest, el club de la seva població
natal. «No és el final ideal, però no
ha funcionat. Mai vaig saber quin
era el meu paper a l'equip», va dir
el futbolista, que ha jugat entre d’altres a l’Arsenal i el Manchester.

