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TENNIS TAULA

Derrota del CER l’Escala
contra el Defense (4-3)
L’ESCALA | DdG

El CER l’Escala va perdre aquest
cap de setmana per un ajustat -
a la pista del Defense La Palma i
d’aquesta manera s’allunyen de la
tercera posició que ocupa el Bàscara, amb dos punts més i un partit menys. El CER va ser l’únic representant gironí de la Divisió
d’Honor de tennis taula que va jugar. El Bàscara tenia jornada de
descans, mentre que el Tramuntana Figueres va ajornar el seu
partit contra el Calella. En la Divisió d’Honor femenina, BàscaraAt. Sant Sebastià (-).
AUTOMOBILISME

Alonso lluirà el número
7 aquesta temporada
MADRID | EFE/DdG

Fernando Alonso lluirà el dorsal
número  a la carrosseria del seu
monoplaça Renault R , segons la
llista feta pública ahir per la Federació Internacional d'Automobilisme (FIA). En aquesta mateixa
llista, destaca l'absència del nom
del pilot en un dels monoplaces de
l'escuderia Toro Rosso, equipada
amb motors Ferrari, i també en les
dues places de l'equip Honda,
que s’ha retirat. Lewis Hamilton, vigent campió del món, lluirà al seu
monoplaça el número .
BÀSQUET BASE-INFANTIL

Catalunya guanya el
campionat d’Espanya
GIRONA | DdG

La selecció infantil masculina es
va proclamar diumenge campiona d'Espanya en vèncer en la final
la selecció de Canàries per -.
Catalunya arribava a la final després de derrotar Euskadi a les semifinals (-). A l’equip hi havia
Alvaro Barrios (Sant Josep).

Vichu deixa el Palamós i
se’n torna a Santander
 El mitjapunta marxa al·legant motius familiars, malgrat que el club li
havia trobat una feina.  Ferragut seguirà de president fins al juny
MARC MARTÍ

PALAMÓS | RAMON RIBAS

El president del Palamós, David
Ferragut, no deixarà «penjat» el
Palamós, tot i la voluntat que tenia
de deixar el càrrec al final de desembre. Si no sorgeix un substitut
en les properes setmanes, l'actual màxim mandatari acabarà la
cinquena temporada al capdavant del degà. Segons Ferragut,
«hem adquirit amb els jugadors el
compromís de seguir fins a final
de temporada per trobar recursos
i acabar dignament». El relleu a la
presidència no ha fructificat i els
intents, fins ara, no han donat els
resultats esperats. «Estem en converses amb una persona, però
mentrestant no podem deixar el
club sense ningú», va dir Ferragut.
L'empresari palamosí va analitzar
la precària situació econòmica
que viu el club afirmant que «no
som els únics que tenim problemes per pagar, els jugadors no han
marxat perquè s'han adonat que
l'economia en el món del futbol és
molt complicada, i a Palamós preferim rebaixar el sou a la meitat
que deixar de pagar cinc mesos».
Se’n va «el millor»
Ferragut es va mostrar molt content de la victòria del seu equip davant el Cornellà (-), fet que permet als palamosins mantenir-se
fora del descens (è). «És d'agrair
l'esforç dels jugadors, s'estan
aïllant dels problemes i ho demostren damunt del terreny de
joc». L'alegria, però, no va ser
completa perquè davant el Cornellà va jugar per última vegada el
mitjapunta càntabre, Vichu. Per
Ferragut és «segurament el millor
jugador que tenim. És un cop important, però amb la gent que es
queda tirarem endavant». El Palamós va complir la petició de
Vichu de trobar-li una feina al
EFE

Masferrer: «Serà
complicat salvarnos però aquest
és el camí que
cal seguir»
BANYOLES | MARC BRUGUÉS

L’arribada de Benet Masferrer va
suposar un revulsiu per a un Banyoles que navegava sense rumb
en l'últim lloc de la classificació de
Tercera divisió. Diumenge contra el Santboià, l'equip va ser capaç
d'igualar un - en contra i, a més
a més, va tenir temps de desaprofitar un penal. Masferrer assegurava estar «contentíssim amb l’actitud, les ganes i les formes dels
meus jugadors. Aquest és el camí
Albert Reinoso
 L’ex del Sant
Hilari va debutar
com a titular per
la banda dreta
contra el
Santboià.

Vichu ha deixat un gran record entre l’afició palamosina.

principi d'any compatible amb el
futbol, ja que amb la rebaixa del
sou a la meitat, el màxim golejador palamosí ( gols) no estava
disposat a continuar. Segons Ferragut, «Vichu s'està guanyant la
vida fora de casa i creu que és el
moment de tornar, ja li teníem la
feina, però la seva decisió és la de
JAUME COCA

tornar a Santander».
El Palamós està patint aquesta
temporada una fugida d'efectius
important que està debilitant l’equip. Amb cinc jornades disputades deixava el futbol el davanter
Garzón, per Nadal deixava el club
el defensa Giró (Llagostera), i l'últim en marxar ha estat Vichu.

que hem de seguir. No vam abaixar mai els braços malgrat un resultat molt advers contra un bon
equip com el Santboià. Això m’agrada molt».
El conjunt banyolí és cuer destacat ( punts) i més encara després de les victòries de Vilajuïga i
Palamós de diumenge, però amb
els nous reforços i els que poden
venir, el futur es mira amb optimisme. La missió no és gens fàcil
perquè la salvació és a vuit punts.
«Costarà, però físicament hem
millorat molt i hem de mantenir la
dinàmica d’estar atents i de viure
els partits amb el màxim d’intensitat. A més a més, físicament els
jugadors han millorat moltíssim en
poc temps».
La propera parada del Banyoles
en la cursa per atrapar el dissetè
classificat de Tercera divisió i escapar finalment del descens a Primera Catalana serà aquest diumenge al Nou Sardenya contra
l’Europa de Xavi Banal, un jugador
format al conjunt banyolí.
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FUTBOL INTERNACIONAL
Marc Crosas va ser titular en la
victòria contra el Dundee United

OK LLIGA
Tenerife-Blanes, Mataró-Shum i
Lloret-Voltregà, aquest vespre

BÀSQUET
El Mifas fa un partit per oblidar i
perd a la pista del Palència (55-36)

ESQUÍ ALPÍ
La Molina acull la Copa del Món
per a esquiadors discapacitats

GLASGOW | DdG

BLANES | DdG

PALÈNCIA | DdG

LA MOLINA | DdG

El migcampista de Bescanó, Marc Crosas,
va sortir en l’onze titular del Celtic de Glasgow diumenge en l’eliminatòria de Copa
contra el Dundee United. Ahir, per un error
de l’agència EFE, es va publicar que no havia anat convocat. Crosas va actuar  minuts fins que el tècnic el va rellevar per Robson. Els verd-i-blancs es van classificar per
a la següent fase en guanyar per -.

Els tres equips gironins de l'OK Lliga juguen avui els seus partits de la ena jornada. El Shum Maçanet, després d'encaixar
un sever correctiu a la Corunya es desplaça a Mataró (.). El Blanes viatja fins a Tenerife per enfrontar-se als canaris (.).
Per últim, el Lloret és l'únic que juga com a
local. Els selvatans es mesuren al seu pavelló
al Güell Voltregà a partir de les ..

El que es presentava com un partit assequible es va convertir en una derrota dolorossa. Els altempordanesos viatjaven amb
nombroses baixes i només amb  jugadors.
Ja en el primer quart els castellans van demostrar la seva superioritat que s’aniria
incrementant fins al darrer minut. Al final,
el marcador ho deia tot (-). Els gironins
volen passar pàgina ràpidament.

L'estació gironina de la Molina acull, des
d’ahir i fins a dijous, la primera prova de la
Copa del Món d'Esquí Alpí per a Discapacitats, que constarà de dos eslàloms (dilluns
i dimarts) i dos gegants (dimecres i dijous). Els esquiadors competeixen en dues
categories: dret i en cadira mono-esquí. Entre els destacats hi ha els Jon Santacana i
Anna Cohí.
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