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El Girona femení no jugarà cap més
partit a Fontajau fins al 23 de gener

TENNIS TAULA

 Mentre la Lliga Femenina s’atura per Nadal, a la LEB Or hi haurà cinc partits molt seguits

El Ripollet s’emporta la
victòria de Bàscara (2-4)

Breus

MARC MARTÍ

GIRONA | M.V./J.R.

BÀSCARA | DdG

Joan Carles Díez deixarà de patir durant unes setmanes. El calendari de Lliga Femenina 1 té
programada una llarga aturada
aproﬁtant les festes de Nadal i el
Girona no tornarà a jugar un partit a Fontajau ﬁns al 23 de gener
(Celta). Cinc setmanes de pau per
a un equip que, tot i portar cinc victòries a la Lliga, encara no ha guanyat ni un sol partit com a local.
L’equip gironí, ja sense Laura Antoja, que descansarà per mirar de
deixar enrere d’un cop els seus
problemes físics, jugarà aquest
dissabte a la pista del quart classiﬁcat, Mann Filter Saragossa, i
després ja començarà el descans
que permetrà a les estrangeres
marxar al seu país per no tornar a
Girona ﬁns a principis de gener.
El partit d’aquest dissabte a Saragossa (20.00) tanca la primera
volta del campionat i, per tant, la
jornada del 15 de gener és la inaugural de la segona volta provocant que el Girona torni a jugar
lluny de Fontajau. L’equip de Joan
Carles Díez va començar la temporada perdent a casa contra l’Extrugasa, en la primera gran decepció del curs a Fontajau, i ara obrirà la segona volta a la pista de les
gallegues. Fins al moment, l’antic
Uni Girona ha rendit molt millor
lluny de Girona que no pas a casa.
El mateix Joan Carles Díez assegurava després de la darrera derrota contra l’Hondarribia que «la
pressió i els comentaris constants
sobre la necessitat de guanyar a
casa ens està afectant massa». A
Fontajau, l’equip va perdre el primer partit contra l’Extrugasa i
també ha deixat escapar les victòries contra el Gran Canària, Ros
Casares, Rivas i Hondarribia. En
canvi, lluny del seu pavelló l’equip gironí s’ha emportat la victòria en pistes foranees com ara

La baixa de Natalia Bedoya es va
tornar a notar en el partit del Bàscara contra el Ripollet, a la Divisió
d’Honor femenina, que van endurse les visitants per 2-4. El Ripollet
jugava amb Mihaela Chirita, Cristina Vico i Berta López mentre
que pel Bàscara Mariona Sáenz va
acompanyar Marta Alech i Anna
Roselló. Els punts del Bàscara els
va fer Alech i Roselló sobre la defensiva Vico (3-2) i cal resaltar el 23 de Sáenz sobre Lopez, que va superar Roselló 3-1 i Chirita va guanyar 3-0 Alech i 3-1 Sáenz.
HANDBOL

Albert Rocas es queda
fora del Mundial 2011
MADRID | DdG

Joan Carles Díez donant instruccions a les seves jugadores en el partit de diumenge a Fontajau.

Antoja és molt dubtosa per Saragossa
L’aturada de la Lliga Femenina arribarà dissabte, després de la disputa de la darrera jornada de la primera volta. El Girona de Joan Carles Díez visita el Mann Filter a Saragossa (20.00) i tot apunta que el tècnic no podrà disposar per a aquest partit de la base Laura Antoja. La jugadora arrossega des de fa dies molèsties als bessons –diumenge va jugar
sense pràcticament haver entrenat– i a falta d’acabar-ho de parlar entre
els metges, els tècnics i Antoja, tot apunta que s’aturarà un temps per mirar de recuperar-se. En cas de guanyar el partit, l’equip de Fontajau tancarà la primera volta amb una victòria més (6) que la temporada passada,
tot i que a casa encara no ha sumat cap triomf. GIRONA | DdG
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Celta, Olesa, Cadí La Seu, Navarra o Sóller. A fora, el Girona només
ha perdut amb l’Eivissa i a l’inexpugnable pista del Perfumerias
Avenida de Salamanca. Les gironines són setenes, amb un balanç de 5-7, sense haver guanyat ni
un sol partit a Fontajau.

Un cas ben diferent és de la
LEB Or. La competició no s’atura i,
ben al contrari, el Girona de Ricard
Casas té un calendari d’allò més
exigent i apretat coincidint amb les
festes de Nadal i el canvi d’any.
Aquest divendres, l’equip juga a la
pista de La Palma canari (22.00) en

Lloret i GEiEG disputen un derbi
clau en la lluita per la salvació
 El Sather Blanes rep el

Voltregà en un altre duel
entre equips implicats en la
guerra per evitar el descens
GIRONA | DdG

Amb els resultats de l’onzena jornada de l’OK Lliga encara calents,
els partits de competicions europees del cap de setmana provoquen que avui es disputi gran part
de la dotzena. El partit més destacat serà el derbi gironí entre Lloret
i GEiEG (21.00), vital per les aspiracions de permanència de tots
dos conjunts (ara mateix ocupen
places de descens). El Sather Bla-

nes, per la seva banda, que amb la
derrota de diumenge passat al
Lluís Bachs també està implicat en
la guerra per evitar baixar a Primera Nacional, rep el Voltregà
(20.30), un rival directe, sense
marge d’error.
L’entrenador del GEiEG, Israel
Umbert, va explicar ahir que el
triomf de diumenge contra el Blanes els havia «alleugerit» després
d’haver sumat sis empats i quatre
derrotes en les anteriors jornades. «Finalment la bola va voler entrar», assegurava, a l’espera que a
partir d’ara aquell triomf serveixi
de punt d’inﬂexió. El GEiEG és tercer per la cua amb 9 punts, els mateixos que el Voltregà, i seria el pri-
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mer equip que baixaria si ara s’acabés la Lliga. Al Lloret el derbi li
arriba en una situació pitjor: els d’Ivan Tibau són cuers, amb només
3 punts, i vénen de perdre a la pista d’un Tenerife que ﬁns dissabte
no havia guanyat cap partit. El
tècnic, però, vol ser optimista i
assegura que «estic convençut
que aconseguirem capgirar la situació i demostrar perquè l’any
passat aquest mateix equip va ser
la revelació de la competició».
Ramon Benito, entrenador del
Blanes, admetia ahir que no poden
fallar contra el Voltregà després de
caure a Girona contra el GEiEG.
«És un partit clau i l’hem de tirar
endavant», va subratllar.

un partit que, a diferència del que
passa amb l’equip femení, no serà
el darrer que juguin aquest any.
Dijous vinent, el Girona jugarà el
segon derbi català consecutiu a
Fontajau.
El Lleida serà el rival en un partit que es jugarà el dijous 23, i no
el dimecres 22 com la resta de la
jornada, per una petició en aquest
sentit de l’equip del Segrià que va
ser acceptada pels gironins. Abans
del canvi d’any, el Girona encara
tindrà temps de jugar un altre
partit. Serà el dimecres 29 a la pista del Burgos, però el descans per
celebrar l’Any Nou no podrà ser
gaire llarg atès que la setmana vinent els de Casas tenen dos partits
més. El Girona- Melilla a Fontajau
del dimarts 4 a Fontajau i la visita
a la pista de l’Obradoiro del diumenge següent (9 de gener a un
quart d’una del migdia).

DECLARACIONS

IVAN TIBAU
ENTRENADOR DEL LLORET

Estic convençut que
podrem capgirar aquesta
situació i demostrar perquè la
temporada passada aquest
equip va ser la revelació»

Valero Rivera, seleccionador espanyol d’handbol, va fer pública
ahir la llista de convocats per al
Mundial de Suècia 2011, que es
disputarà entre el 13 i el 30 de gener. Rivera compta amb els porters
Jose Javier Hombrados i Arapd
Sterbik (Ciudad Real) i del Barça ha
convocat quatre jugadors, Juanín
García, Cristian Ugalde, Raúl Entrerríos i Iker Romero. A la llista no
ﬁgura, com ve sent habitual darrerament, el palafrugellenc Albert
Rocas.
BÀSQUET ADAPTAT

Triomf del Girona FC
Mifas-Esplais (42-48)
L’HOSPITALET | DdG

El desplaçament del dissabte a
L’Hospitalet del Girona FC MifasEsplais va acabar amb victòria
(42-48). El conjunt gironí afrontava aquest partit amb baixes per lesions i això feia preveure un duel
complicat. Els homes d’Agustí Puig
van encarrilar el triomf al primer
quart (8-19) però al tercer quart l’equip va anar de més a menys i al ﬁnal els locals van tornar a entrar al
partit. La victòria, però, va acabar
sent per als gironins només per sis
punts de diferència.

«

ISRAEL UMBERT
ENTRENADOR DEL GEIEG

El triomf contra el Blanes
ens ha alliberat després de
veure com tot i jugar bé només
podíem treure empats. A veure
si serveix de punt d’inflexió»

«

RAMON BENITO
ENTRENADOR DEL SATHER BLANES

A casa contra el Voltregà,
un rival directe, no podem
perdre. N’hem de ser ben
conscients i mirar de no fallar»

«

FUTBOL

Simao deixarà l’Atlètic
per anar-se’n al Besiktas
MADRID | EFE/DdG

El portuguès Simao Sabrosa, extrem de l’Atlètic de Madrid, ultima
el seu ﬁtxatge pel Besiktas turc, on
jugarà les dues pròximes temporades i mitja, en una operació que,
en principi, quedarà tancada deﬁnitvament en els propers dies.
«Sembla ser que se n’anirà», va explicar Enrique Cerezo, president
del club madrileny, ahir, quan li
van preguntar per aquesta operació. Simao s’ha buscat la sortida en
no haver rebut cap oferta per renovar el seu contracte actual.

