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Bautista nega que els últims empats
hagin sigut producte de la pressió

FUTBOL - LLIGA BBVA

 Després de complir sanció, el lateral andalús tornarà a l’onze titular divendres a Salamanca

Duscher és dubte per
jugar contra l’Sporting

Breus

ANIOL RESCLOSA

GIRONA | M.B.

Malgrat que hom podia pensar
que un tram de calendari amb la
visita a la Ponferradina i rebent de
manera consecutiva a casa a Las
Palmas i Elx, podia ser favorable
per al Girona, el cert és que no ha
estat així. El conjunt de Raül Agné
només estat capaç de sumar 3
punts dels 9 en joc i ha vist com les
places de play-off se li allunyaven
ﬁns als 4 punts. La diﬁcultat de la
categoria, circumstàncies puntuals o simplement badades han
estat alguns dels motius que hn
impedit al Girona fer un salt a la
classiﬁcació. I la pressió? Des de la
plantilla no s’assenyala aquest factor com un dels que hagi inﬂuit en
els darrers resultats però el cert és
que des que el Consell va anunciar
a bombo i platerets que l’objectiu
passava a ser l’ascens i es van engegar campanyes en aquesta línia,
l’equip no acaba de trobar el camí
de la victòria. «De cap manera
ens inﬂueix i ens sentim pressionats» assegura el lateral esquerre
Dani Bautista que afegeix que es
tracta tot d’una «simple coincidència». L’andalús manté que el
Girona des del començament de
lliga ha mantingut «la mateixa líina» amb l’únic objectiu de «guanyar partit a partit». En la mateixa
línia s’expressa Chechu Flores que
es mostra «content» de les iniciatives i del projecte del Consell
«per ser a dalt». Això sí, tant Chechu com Bautista avisen als rivals
que el Girona ni molt menys ha dit
la seva última paraula. «No deixarem de lluitar», coincideixen.
Amb vuit jornades per disputar
la cosa s’ha complicat pel Girona
que ha vist com molts equips entraven a la lluita pel play-off d’ascens. En aquest sentit, puntuar
d’un en un ha penalitzat el Girona
ja que els rivals de dalt no fallen.
«Els equips que lluiten per pujar

BARCELONA | DdG

ELS HORARIS

g

LLIGA ADELANTE

36a jorn. 29, 30 abril i 1 maig
Valladolid-Barça B
Salamanca-Elx
Alcorcón-Osca
Vila-real B-Nàstic
Recreativo-Còrdova
Betis-Numància
Albacete-Cartagena
Ponferradina-Xerez
Las Palmas-Celta
GIRONA-Rayo
Granada-Tenerife

21.00 (Div.)
16.00 (Disbt.)
18.00 (Disbt.)
18.00 (Disbt.)
18.00 (Disbt.)
18.00 (Disbt.)
18.00 (Disbt.)
18.00 (Disbt.)
18.00 (Disbt.)
12.00 (Dium.)
17.00 (dium.)

Canal + oferirà per
primer cop el Girona
El Girona estrenarà horari la
propera jornada en el partit
davant el Rayo Vallecano. La Lliga
de Futbol Professional ha fixat el
partit, que serà retransmès en directe per Canal +, per diumenge
dia 1 de maig a les dotze del migda. Serà la primera vegada aquesta
temporada que el conjunt de Raül
Agné disputa un partit al migdia.
Curiosament la temporada passada
el partit a Monitlivi contra el Rayo
Vallecano també va ser l’únic que
es va disputar al migdia (1-1) i el va
emetre Canal +. La temporada
2008/09 el canal de pagament va
oferir l’Hèrcules-Girona (3-0).



El sevillà Dani Bautista recorda que el Girona no ha dit l’última paraula.

són molt ﬁables i sempre van de
tres en tres. S’hi ha posat el Valladolid, hi ha el Cartagena, el Xerez...» recorda Chechu que però,
s’oblida de l’Alcorcón, que ja té 50
punts i és només a 2 de la promoció.
El primer pas per a reenganxarse al tren del play-off serà divendres a Salamanca davant un conGEIEG

junt que es jugarà una de les eves
darreres cartes de salvació. «Serà
un partit sense treva», adverteix
Bautista que té clar que els castellans s’han marcat el partit de divendres com una ﬁnal. «Se la juguen sí, però nosaltres també. Si
ens podem avançar al marcador
ells poden notar la pressió d’estar
a baix», subratlla.

D’altra banda, Raül Agné no va
poder comptar a la sessió d’ahir
amb el porter Roberto Santamaría,
amb molèsties estomacals. A més
a més, el lateral Jose Martínez, va
abandonar l’entrenament abans
d’hora per una petita sobrecàrrega. Ni l’un ni l’altre tindran problemes per ser divendres a Salamanca.
F. MORADELL

Aldo Duscher continua treballant al marge del grup després que
dissabte passat no pogués entrar
en la llista de convocats per unes
molèsties al pubis. El migcampista argentí, que va evolucionat bé,
haurà de seguir un tractament especíﬁc i un entrenament individualitzat durant els propers dies,
en els quals es provarà si tolera el
treball amb el grup. D’altra banda,
Márquez,va poder completar el
treball amb la resta dels seus companys. Duscher és dubte seriós per
jugar contra l’Sporting de Gijón.
BÀSQUET ADAPTAT

El Mifas tanca el «playoff» amb una victòria
CASTELLÓ D’EMPÚRIES | DdG

El Mifas va tancar la fase d’ascens
amb una victòria contundent davant el Puertollano (65-29) en un
partit intranscendent en el qual
cap dels dos conjunts tenia opcions de pujar. El conjunt gironí va
ser molt superior i va aconseguir
un triomf que, tot i no assolir l’ascens, els deixa un bon regust de
boca ﬁnal en aquest play-off. El Mifas continuarà ara la seva activitat
amb la Lliga Catalana i el proper
compromís serà dissabte 1 de
maig contra l’Hospitalet.
FUTBOL - HORARIS

L’Espanyol s’estrenarà
en un partit en dilluns
g

LLIGA BBVA

34a jornada.
30 abril, 1 i 2 maig
Reial Madrid-Saragossa 18.00 (Disbt.)
Reial Societat-Barça
20.00 (Disbt.)
Deportivo-Atlètic
22.00 (Disbt.)
Almeria-Sevilla
17.00 (Dium.)
Llevant-Sporting
17.00 (Dium.)
Màlaga-Hèrcules
17.00 (Dium.)
Racing-Mallorca
17.00 (Dium.)
Vila-real-Getafe
19.00 (Dium.)
Osasuna-València
21.00 (Dium.)
Espanyol-Athletic Club
21.00 (Dil.)

FUTBOL -TERCERA DIVISIÓ

Marc Plaja i Jordi Roca,
castigats amb un partit
LLAGOSTERA | DdG

Rugbi L’Alacant, rival del GEiEG en la fase d’ascens

Ciclisme Gómez s’endú l’Open Tàctic de Sant Feliu

 El GEiEG ja coneix el seu primer rival en el camí de l’ascens a la Primera

 El ciclista bolivià resident a Barcelona Alejandro Gómez (Ambisist Fornells)

Divisió de rugbi. Segons va determinar ahir el Comitè Tècnic de la Reial
Federació Espanyola, serà l’Universitat d’Alacant després que el CAU València
B hagi renunciat a disputar la fase d’ascens. El partit d’anada es disputarà a
Girona l’1 de maig mentre que la tornada serà a Alacant el 8 del mateix mes.
L’altra eliminatòria enfrontarà l’Eivissa CR contra el XV Rugbi Múrcia.

va imposar-se en categoria elit a l’Open Tàctic de Sant Feliu per davant de
Francesc Freixer (Bicis Esteve). El màster 30 Jordi Costa (Starbike) es va
endur la segona cursa mentre que Lluís Cortadellas (Palautoredra) va ser el
primer júnior. La millor fèmina va ser Rasa Maria Riera (Cosmopolitan), Xevi
Ferrer (Radikal Bikes) el millor infantil i Oriol Ruiz (Ambisist), el millor cadet.
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El Llagostera tindrà dues baixes
sensibles per a enfrontar-se a l’Ascó aquest dilluns. Es tracta de
Marc Plaja i Jordi Roca, dos homes
indiscutibles als esquemes del
tècnic Oriol Alsina. El polivalent
migcampista va ser expulsat al
camp del Manlleu mentre que
l’extrem esquerrà va veure la cinquena targeta groga del cicle. Per
contra, el conjunt llagosterenc recuperarà Uri Santos, una vegada
complert el partit de suspensió. En
principi, Portolés seguirà de baixa
per una ruptura muscular.

