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JOSEP RODELL.AS
Manresa

La  jornada de la Iliga de  Pri
mera  Nacional A té  un autèntic
plat  fort  al grup 5. cornés  la visi
ta  de! Barça B, segon classificat,
a  la pista de  la PB Monistrol, un
equip  que  després  de  fer  una
primera  volta bastant  bona sem
bla  que  està perdent  força.  El
partit  contra  e! filial de  can Bar
çaesdisputaràavui(17.30  h).
Els  monistrolencs  afronten  el
partit  amb  tota  la  plantilla  a
punt  per  lai d’intentar  derrotar
un  equip  que  fora  de  casa  es
mostra  intractable.  L’equip que
si  que  té un  partit  important  és
I’Ametlla,  que cada  cop va per
dent  més  possihilitats  de  sal
var-se;  avui (15.45 h) se lajuga  a
la  pista del  Vilassar.  Els mero
lencs  van  derrotar  els  de!
Maresme  a la primera volta.

El  Club  Atlètic  Manresa  serà
present  demà  en  dos campio
nats  de  Catalunya,  cl  de  cros
per  clubs, a Caldes de  Montbui,
i  l’absolut  de  pista  coberta,  a
Vilafranca  dcl  Penedès.  Els
equips  sènior  femeni i promesa
I jénior  masculf intentaran  asso
lir  cl passaport  per ais  estatals
de  clubs (28 de febrer  a Torre
molinos).  E! conjunt  promesa
femenija  s’hi ha  classificat.  A
Vilafranca  hi haurà  una  desena
d’atletcs  de! club manresà.

L’Estructures Arqué,
moit  minvat d’efectius

Al  grup  6,  l’Estructures
Arqué,  que  la setmana  passada
va  perdre  contra  l’Hospitalet
Bellsport,  rebrà  avui (17.30  h)
la  visita de] FS Català,  un equip
que  presenta  una bona plantilla.
Juanjo  Pueyo  pot tenir  proble
mes  per formar un equip titular,
ja  que  a part  dels  sancionats  té
David  Molera encara  lesionat.

A  Primera Nacional B (grup
1),  un Balsareny FS encara amb
babies  s’enfrontarà  avui a casa
e]  Sant  Julià.  Els andorrans  no
es  troben  ben  classificats  i
poden  ser una bona oportunitat
per  ais  bagencs  de  vèncer.  Al
grup  2. cl Martoreil  B, després
d’uns  resultats  irregulars,  té un
compromis  a casa amb el Max
ros  Perû.

E!  Gimnàs  Gimbe,  conjunta
ment  amb  el  CA  Manresa,
organitza  demà,  diumenge,  la
vuitena  ediciô  de  la  Manre
sa-Santpedor-Manresa,  una
cursa  de  15 km per asfalt,  que
tindrà  l’inici i el final davant  cl
mateix  Gimbe.  L’hora de l’inici
serà  a 2/4 d’il  del mati. Encara
s’hi  podrà  inscriure  demà,  a
partir  de  les 8 dcl  mati.  S’esta
bliran  sis categories  masculines
i  femenines, sengons l’edat dels
atletes.

FRANCESC SENPAU
Puigcerdà

La  primera  posicié  dc  la fase
regular  de  la iliga d’.hoquei gel es
decideix  avui al Palau  dc Gel del
FC  Barcelona.  Barça i Puigcerdà
s’cnfronten  en  un  partit  moit
interessant,  on  els  ceretants
intentaran  repetir  la victôria que
van  aconseguir cimes  passat con
tra  els blau-grana.

En  cl matx d’avui, una  victôria.
equival  a assegurar cl primer iloc
de  la  classificacié,  prèvia  ais
play-off.  Tot  i  que  en  l’àmbit
federatiu  es  parla  de  fer  uns
play-off sense partit  de  desempat
i,  per  tant,  cl factor  pista  podria
quedar  relativitzat,  scr  primer
semprc  confirma  que  s’arriba  a
les  eliminatôries  en  un  bon
moment  dc formai  a punt  per  a
!‘assait al titol de iliga.

El  CG Puigcerdà-La  Molina,
que  fa poc més d’un mes va gua
nyar  a Barcelona  per 3 a 5, espe
ra  demostrar  que  està en  condi
dons  de  tornar  a vèncer  l’equip
que  ha  liderat  la competiciô  des
dcl  primer  partit.  Lïinic  contra-
temps  dels  ceretans  és la  baixa
dcl  davanter  David Salinas, lesio
nat  al  maluc.  La seva  absència
provocarà  una Ileugera modifica
cié  de  les hnies  de  i’equip,  que
podrien  situar l’hispanocanadenc
Argibay  amb Hedman  i Castcll  i
també  que cl capità  Masé jugués
amb  Spodatenko  i Barnola  o fer
canvis  amb Roman  i Uanas.

El  Barça  tindrà  com a novetat
principal  cl defcna  iugoslau Igor
Trifunovic,  que ha estat fitxat just
abaris  dcl play-off per rcforçar la
reraguarda  de l’equip blau-grana.
La  seva prcsència pot  donar més
solidesa  al joc de  creacié  de  le
quip  que  entrena  l’italià  Zumo

fen,  tot  i que  no  és  un jugador
desequilibrador,  tal com va veu
re’s  durant  cls  dos  anys  que  va
jugar  a Vitària.

E]  partit  començarà  a  tres

quarts  de dcii  de la nit. S’espera
que  la hona  colla  d’afeccionats
puigcerdanesos  que  seguiran l’e
quip  animaran  fort els seus juga
dors.  La jornada  es complctarà
amb  els  partits  Gasteix-Jaca
(21  h)  i  Majadahonda-Txuri
Urdih  (22 h).

Avui  al  migdia  també  hi  ha
previst  cl partit  entre  els respec
tius  cquips  jûniors  dcl Barça  i cl
CG  Puigcerdà, que també decidi
rà  moItes coses. Una victôria dels
ceretans  pràcticamcnt els atorga
ria  el titol de campié, mentre que
una  derrota  fana  gairebé  repetir
l’èxit de la temporada  passada.
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FUTBOL  SALA: Primera NacionalA

Visita dcl Barça B a la
PB  Montserrat i partit
important per a l’Ametlla

HO  QUEl GEL

Un  Barça-CG Fuigcerdà per
decidir la primera posicié

ÂBXIU

Et CAM, present Manresa j
en  dos campionats  Santpcdor, unides
de Catatunya      pel Gimnàs Gimhe

El CG Puigcerdà pot situar-se primera la fase regular. Juga a la pista del Barça

L’equip  que  guanyi
se  situarà  en la

primera  posicié de
la  fase regutar,

prèvia  ais piay-off


