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POLIESPORTIU�ESPORTS

El Proinosa Igualada va senten-
ciar amb una victòria àmplia i tre-
ballada el GEiEG Sidorme Hotels
(-), en el primer partit d’una OK
Lliga que presenta aquest any un
reglament renovat per potenciar el
joc tàctic, el dinamisme i l’espec-
tacle i donar un impuls decisiu a la
competició. 

Tot i que no van poder jugar
Joan Raja, Marc Navarro i Albert
López -per lesió- ni Enric Torner,
convocat a la selecció sub-, l’I-
gualada no va voler esperar per
deixar pràcticament sentenciat el
duel i va endossar tres gols al GE-
iEG a la primera part. David Bus-
quets va obrir la llauna per al con-
junt igualadí en el minut  . L’equip
anoienc va pressionar i va crear
moltes oportunitats davant la tan-
cada defensa visitant. Jordi Creus,

en el minut , va ser l’autor del se-
gon gol dels locals i, dos minuts
més tard, Ton Baliu en va marcar
el tercer, amb què segellava al re-
sultat del descans (-).

En el segon temps, l’exjugador
de l’Igualada Eloi Gaspar va mar-
car, de penal, el primer i únic gol
del GEiEG, en el minut . L’Igua-
lada, però, no es va voler deixar sor-
prendre i va continuar buscant
oportunitats. A més, l’avantatge
en el marcador els va permetre tre-

ballar les jugades amb la tran-
quil·litat necessària; en canvi, els
gironins intentaven moltes esca-
pades, però poc joc de sistema. A
la recta final, en el minut , Edu
Fernández va brodar el cinquè
gol, després de driblar per l’aire el
porter gironí. 

L’aplicació del nou reglament
En el minut , els locals van reblar
la seva superioritat ofensiva.
Aquesta vegada, d’un penal fruit

del nou reglament. El conjunt gi-
roní va acumular  faltes directes
i Marçal Casadevall va ser expul-
sat per mala conducta, una de les
noves regles. Ferran Formatgé va
transformar el penal en el cinquè
gol, que va permetre el GEiEG re-
cuperar la igualtat numèrica a la
pista de joc. 

Quant al proper partit que dis-
putarà el Proinosa Igualada, serà
a la pista del Club Patí Vilanova, el
 d’octubre. 
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Jordi Creus intenta conservar la pilota davant de Marçal Casadevall 

MANUEL HIDALGO

El Proinosa Igualada arranca amb
una victòria còmoda contra el GEiEG

Els anoiencs van marcar ràpidament els 3 primers gols i van deixar el partit encarrilat al descans�

SEDIS MAUSA/VILASECA
�SEDIS MAUSA. Vila, Roger
Vlaró 6, O.Nwadike 15, John
Smith 17, Albert Ros 32 -CINC

INICIAL- Ferran Vilaró, Francesc Sansa 2, Guàrdia
i Kevin Puigbó 2. �VILASECA.  Cbabpree 18,
Avillés 11, Sánchez 24, Ferrer 13, Miguel -CINC

INICIAL- Laramonna 4, Cubilles, Torres 12 i Bai-
get 2. � ÀRBITRES: Canle i Ming. � PARCIALS
� 32/17 � 45/46 DESCANS � 55/69 �
74/92 FINAL

El Sedis Mausa no va començar
amb bon peu la temporada en
perdre ahir a casa contra el Vila-
seca en la primera jornada del
grup  de la Lliga EBA.

El matx va començar molt bé
per als urgellencs, que van fer un
primer quart pràcticament immi-
llorable, van anotar  punts i van
deixar els rivals amb només .
Semblava que s’aconseguiria una
victòria fàcil però en el segon pe-
ríode tot va canviar. La defensa en
zona visitant va posar en molts
problemes l’atac d’un Sedis, que va
veure com en l’última possessió de
la primera meitat el Vilaseca es po-
sava per davant. 

A la represa els locals van in-
tentar reaccionar, però l’encert va
ser molt baix i els visitants ho van
aprofitar per escapar-se. Quan
semblava que el Sedis podria re-
muntar, dues tècniques seguides
xiulades a l’entrenador local van
acabar per trencar el partit, que va
finalitzar amb un engruixit -.
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El Sedis no pot
aprofitar el seu
brillant primer
quart i punxa
en el debut

�PROINOSA IGUALADA. Albert Balgué,
David Busquets, Jordi Creus, Edu Fernández
i Ferran Formatgé -CINC INCIAL-, Ton Baliu. �
GEIEG SIDORME HOTELS. Marc Figa, Eloi
Gaspar, Joaquim Pujades, Marçal Casade-
vall, Carles Cantarero -CINC-, Jaume Farrés i
Carles Cruz. � ÀRBITRES: Vidal i Pernas.
� GOLS: 1-0 David Busquets min. 3, 2-0
Jordi Creus min. 16, 3-0 Ton Baliu min. 18;
3-1 Eloi Gaspar min. 30, 4-1 Edu Fernández
min. 45, 5-1 Ferran Formatgé min. 46. 

5 P. IGUALADA

1 GEIEG S.H.

NAVALCARNERO/GIRONELLA
�ATLÈTIC DE MADRID NA-
VALCARNERO. Belén De Uña,
Marina López, Patri Chamorro,

Sara Iturriaga, Patricia Damas. També Anna Be-
lén Duque, Sílvia Fernández, Elena Martínez,
Natalia Flores, Fabiana Riveiro, Ione Sánchez,
Marina Faria i Sílvia López. �QUERALT GIRO-
NELLA. Noelia Guerrero, Marga Mas, Anna Rie-
ra, Anna Giralt i Anna Garcia. També Miriam Ara-
na, Carol codina, Anna Bosch, Anna Costa, Berta
Velasco, Sònia Caballo i Maria Xandri. � ÀRBI-
TRES: Ruiz Ballesteros i Jose Fernández. �
GOLS: 0-1 Berta Velasco min 12, 0-2 Anna Cos-
ta min 27, 1-2 Ione Sánchez min 33, 1-3 Anna
Costa min 39. 	 ESTADI: Pavellón la Estación
de Navalcarnero

El Queralt Gironella continua
amb el seu gran inici de tempora-
da i ahir va tornar a ser la bèstia ne-
gra de l’Atlètic de Madrid Naval-
carnero en aconseguir el triomf per
- amb un domini aclaparador de
la pilota i del joc. El partit va ser
molt intens per ambdues bandes,
però el Gironella va fer mèrits per

endur-se un partit que podria ha-
ver sentenciat abans del descans
ja que va gaudir de quatre opor-
tunitats clares. L’equip de Passar-
rius marxava al vestidor amb -. 

En la primera part el joc va ser
molt intens i el conjunt gironellenc
estava molt ben col·locat a la pis-

ta. Les visitants portaven la ini-
ciativa en atac i en defensa estaven
molt ben situades. El - va ser en
una jugada personal de Berta Ve-
lasco que després de superar tres
rivals marcava davant la portera. El
Navalcarnero, tot i anar perdent, no
va llançar-se a l’atac i va intentar
aguantar. Encara que va tenir al-
guna oportunitat per empatar, en-
tre un travesser i la portera Noe Gu-
errero van impedir-ho.

En el segon temps el Gironella
tenia la pilota constantment i va
sortir a la pista la capitana Anna
Costa, que va fer el - al minut 
amb un golàs per l’escaire. Les vi-
sitants van escurçar distàncies al
minut  mitjançant Ione Sánchez,
però el domini de la pilota va ser
visitant igualment i Anna Costa,
quan quedaven segons, va sen-
tenciar el matx al fer l’- definitiu.

La setmana vinent el Queralt Gi-
ronella rep en la tercera jornada de
la Divisió d’Honor Femenina el
Naturelia Saragossa, un altre dels
equips forts de la categoria amb
una estil de joc molt dur.
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El Queralt Gironella confirma un gran
inici amb un triomf a Navalcarnero

La visitant Anna Riera

ARXIU/MIREIA ARSO

El quart Trofeu Isa Muro
arriba avui a les fases finals

La a edició del Trofeu Isa Muro,
un torneig de veteranes que es dis-
puta a les instal·lacions del Club
Tennis Manresa i que està patro-
cinat íntegrament per l’empresa
Firma, arriba avui a les fases finals
després de dos dies de partits un
darrera l’altre. La competició gau-
deix de la presència de  parelles
de diversos llocs de l’estat i a par-

tir de les . hores es tancaran les
eliminatòries de les finals.

El Trofeu Isa Muro va començar
divendres a la tarda amb partits de
rondes prèvies i va continuar ahir
durant tot el dia. Ahir a la tarda es
van disputar les semifinals, i una
de les parelles que avui seran fi-
nalistes són les manresanes Mar-
ta Camprubí i Lluïsa Serraté, que
repeteixen final en majors de 
anys. L’any passat van perdre i en-
guany tornen a lluitar pel triomf. 
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TENNIS

L’equip de dobles del Club Tennis Paraíso de Saragossa

JOSEP ROJAS

Lloret – Lleida Llista Blava 7 – 3
Proinosa Igualada – Geieg Sindorme 5 – 1
Vilafranca – Vilanova 2 – 5
Shum Maçanet – Barça Sorli Discau 4 – 5
Tenerife – Tecnol Reus 2 – 5
Blanes – Coinasa Liceo 2 – 7
Enrile Pas Alcoi – Roncato Patí Vic avui (12 h)
Cerceda – Noia Freixenet ajornat

CLASSIFICACIÓ
J G E P GF GC PT

Coinasa Liceo 1 1 0 0 7 2 3
Lloret 1 1 0 0 7 3 3
Proinosa Igualada 1 1 0 0 5 1 3
Vilanova 1 1 0 0 5 2 3
Tecnol Reus 1 1 0 0 5 2 3
Barça Sorli Discau 1 1 0 0 5 4 3
Cerceda 0 0 0 0 0 0 0
Noia Freixenet 0 0 0 0 0 0 0
Enrile Pas Alcoi 0 0 0 0 0 0 0
Roncato Patí Vic 0 0 0 0 0 0 0
Shum Maçanet 1 0 0 1 4 5 0
Tenerife 1 0 0 1 2 5 0
Vilafranca 1 0 0 1 2 5 0
Lleida Llista Blava 1 0 0 1 3 7 0
Geieg Sindorme 1 0 0 1 1 5 0
Blanes 1 0 0 1 2 7 0

PROPERA JORNADA
Noia Freixenet – Blanes
Lleida Llista Blava – Cerceda
Geieg Sindorme – Lloret
Vilanova – Proinosa Igualada
Barça Sorli Discau – Vilafranca
Tecnol Reus – Shum Maçanet
Roncato Patí Vic – Tenerife
Coinasa Liceo – Enrile Pas Alcoi

OK LLIGA


