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Vílchez Un rival molt estimat
 L'actual tècnic del Figueres és un referent per a l'afició del Palamós després de passar-hi com a jugador – en tres etapes
diferents a Tercera, Segona B i Segona A ); i com a tècnic  Diumenge Vílchez seurà, per primer cop, a la banqueta visitant
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Durant 90 minuts, Eduardo
Vílchez no tindrà amics i deixarà
els sentimentalismes i l'amor envers el Palamós tancats amb pany
i clau. Diumenge, a les cinc de la
tarda, Vílchez només mirarà de
com ajudar la Unió per tombar el
degà i així seguir alimentant el
somni d'un play-off que continua
viu a manca de tres jornades per a
la conclusió del campionat. I és
que la quarta plaça és a només tres
punts malgrat l’ensopegada contra el Vilafranca. Vílchez, declarat
enamorat del Palamós, mai oblidarà l'oportunitat que li va brindar
el rival de diumenge quan era futbolista. Després de sortir de l'Espanyol, aquell migcampista de
tècnica exquisida va gaudir i va fer
gaudir als afeccionats del Palamós en diferents etapes. Vílchez va
defensar els colors groc-i-blau a
Tercera Divisió (95-98 i 99-00),
Segona B (98-99) i Segona A (9294) i el lideratge del Maestro va deixar empremta entre l'aﬁció palamosina.
Aquest diumenge una bona colla d'expalamosins que actualment defensen els colors blanc-iblau del Figueres visitaran l'estadi
Palamós-Costa Brava. Serà un partit especial per quatre jugadors
que tot just la temporada passada
jugaven al degà i que van protagonitzar una gran campanya, primer amb Jordi Guerrero i després
amb Alfons Garcia. Els Chicho,
Toni Cunill, Ritxi Mercader i Javi

Edu Vílchez, en una imatge en un partit al Nou Estadi de Palamós, el maig de 1998.

Revert van estar ﬁns al ﬁnal lluitant
per un play-off que ﬁnalment es va
escapar. El derbi de diumenge entre el degà i la Unió serà especial
per el màxim golejador dels baixempordanesos en les tres darreres temporades, Javi Revert, sempre que el davanter gironí, com així
sembla, es recuperi de la lesió
que el va deixar fora diumenge
passat. També per a un palamosí
com Ritxi Mercader. Hi ha un altre
expalamosí a les ﬁles ﬁgueren-

ques, Narcís Barrera, per completar l'extensa nòmina de jugadors
amb passat groc-i-blau. Però, sens
dubte, la persona que viurà el
duel amb més intensitat i les emocions a ﬂor de pell serà l'entrenador del Figueres, Eduardo Vílchez.
El tècnic vallesà visitarà per primer
cop l'estadi palamosí com a entrenador d'un equip rival i com diu
el tòpic quan comenci el partit,
Vílchez deixarà aparcats els sentimentalismes i l'estima que sent pel
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Palamós per centrar-se únicament
i exclusiva a guanyar l'equip de
Joan Mármol. Com a jugador, Vílchez sí que va tornar a Palamós i,
per exemple, el 10 de setembre del
2000 jugava amb el Palafrugell
que entrenava Domènec Torrent
i que va caure a l’estadi contra l’equip de Quique Yagüe (2-1).
El Maestro mai ha amagat que
el Palamós és el club de la seva vida
i l'entitat que li té robat el cor.
Com a jugador va marcar una

època al club de la Costa Brava i
ﬁns i tot va arribar a ser capità dels
palamosins quan aquests militaven a la Segona A. Posteriorment,
en les seves etapes com a tècnic del
Palamós, Vílchez mai ha tingut
un no per al club que més estima
i quan se li han requerit els seus
serveis. Vílchez ha complert amb
escreix assolint permanències o ascensos. No serà, però, la primera
vegada que el Vílchez entrenador
s'enfronti al seu Palamós. Al partit de la primera volta disputat a Vilatenim el conjunt de Joan Mármol
es va imposar per 0 a 2 en un derbi al qual els baixempordanesos arribaven en zona de descens.
Sense el duel Arimany-Revert
L'esperat duel de golejadors entre
Javi Revert i Sergi Arimany ﬁnalment no es podrà veure damunt la
gespa de l'estadi Palamós-Costa
Brava. Arimany va ser expulsat a
Terrassa i per aquest motiu no es
podrà veure les cares amb qui la
temporada passada formava una
dupla letal en l'atac palamosí.
D'altra banda, el retorn de Javi
Revert a Palamós sembla que sí
que podrà ser si el gironí acaba de
fer net de la contractura que el va
deixar fora de combat diumenge
passat contra el Vilafranca. Arimany (16 gols) i Revert (15) mantenen el pols amb els altres màxims golejadors de la categoria,
Manel Sala (Manlleu) i Triguero
(Vilafranca), tots dos amb 16 dianes.

Estudiantes, Companyia
de Maria i UCA, rivals del
júnior de l’Uni a l’estatal
ANIOL RESCLOSA
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Nova victòria gironina.
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El MIFAS Válida sin
Barreras no coneix la
derrota a la Lliga
GIRONA | DdG

El MIFAS Válida sin Barreras
continua sense conèixer la derrota a la Lliga Catalana després de
derrotar aquest cap de setmana
l'Unes de Sant Feliu de Llobregat
per un un clar 62-21. Tot i la contundent victòria, el partit no es va
resoldre ﬁns a la segona meitat,
quan el MIFAS va anotar 50 dels
seus 62 punts. En aquest partit ja
va jugar Àngel Colom, que s’havia
agafat una temporada sabàtica,
però que ha tornat al MIFAS reforçant la posició de pivot. El pròxim partit és el 10 de maig.

La prova va reunir uns 300 participants.

Marc Trayter s’imposa en la
cita de l’Open BTT de Blanes
BLANES | DdG

En un cap de setmana amb moltes proves, l'Open BTT «Càrniques Celrà» va mantenir el seu
atractiu i va reunir uns 300 participants a la prova de Blanes amb
victòria per al biker de l'Escala
Marc Trayter. Albert Mendoza i
Ramon Lozano varen acompa-

nyar Trayter en el podi de la categoria elit mentre que Albert Oller
(Màster 30), Jose León (Màster
40), Laura Terrades (femení) i
Marc Linares (universitaris) varen guanyar en altres categories.
També hi va haver una gran participació en les diferens curses infantils de promoció.

El júnior de l'Uni es va classiﬁcar
per al Campionat d'Espanya gràcies al seu tercer lloc a la Final a
Quatre del català jugat a Fontajau
fa un parell de setmanes. A la cita
de Saragossa, entre el 10 i el 16 de
maig, l'equip d'Anna Caula s'enfrontarà contra Estudiantes (segon
de Madrid), Companyia de Maria
de Saragossa (segon d'Aragó) i CB
UCA d'Albacete (segon de Castella-i-Lleó). Sobre el paper, el rival
més complicat per aquest Citylift
Girona és l'Estudiantes que compta amb una jugadora de molta
projecció, María Cuenca. L'aler pivot, d'1,86 m, feia més de setze
punts de mitja aquesta temporada amb l'equip de Lliga Femenina
2 de l'Estudiantes i la temporada vinent jugarà als Estats Units amb la
universitat de Florida.
En cas de superar la primera
ronda, passen els dos primers, les

Caula dirgeix el júnior de l’Uni.

jugadores d'Anna Caula es creuarien en vuitens de ﬁnal contra
els dos primers del grup C, on hi ha
Ponce de Valladolid, Aranur d’Azpeitia, Maristes de Còrdova i l’Oncineda navarrès.

