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Minusvàlids

M. Àngels
Boyero, als
europeus de
natació
GIRONA (De la nostra Redacció).— M^ dels Àngels Boyero, amb els seus darrers èxits
al campionat d'Espanya de
natació per a minusvàlids,-està donant prestigi i importància al seu club, MIFAS, que
representava els esportistes
minusvàlids. de les nostres
comarques.
M^ Àngels Boyero, als
campionats. d'Espanya celebrats a Sevilla els proppassats dies 2 4 i 2 5 de juny, va
aconseguir tres medalles,
amb la qual cosa va deixar
molt alta là bona tasca que
està fent el club que representa, 'el MIFAS, és a dir,
l'Associació de Minusvàlids
Físics Associats.
Les medalles que Boyero
va aconseguir van ser: or en
5 0 metres braça, plata en
1 0 0 metres estil, bronze en
25 metres papallona.
Cal destacar que tots els
participants només podien
actuar en quatre proves;
d'aquí que les tres medalles
de la representant gironina siguin força importants, tant
per a ella com per a t o t l'esport dels minusvàlids de casa
nostra.
Un cop finalitzada la competició, M ' dels Àngels Boyero es mostrava molt satisfeta del seu rendiment, sobretot perquè no hi ha gaire diferència entre les proves per a
nedadors normals I per als minusvàlids, ja que les instal·lacions no són adaptades per a
les seves necessitats.
No és el primer cop que Bo- •
yero aconsegueix medalles
dins el món de la natació. Fa
sis anys que practica.la natació
i, abans de representar el MIFAS, representava l'Hospital
de Sant Rafel de Barcelona.
T a n t per
l'extraordinari
campionat que M. Àngels Boyero ha realitzat a Sevilla com
per les quatre medalles que
també va aconseguir als campionats de Catalunya el mes
d'abril, ha estat seleccionada
per representar a Espanya als
propers campionats d'Europa
de natació per a minusvàlids,
que se celebraran à Stonlebil
(Anglaterra).
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Han estat necessaris vuit anys per estar entre els millors

Josep Català, primer empordanès
que esdevé cinturó negre de judo
FIGUERES (De la nostra Redacció, perPitu Anaya).— El
nivell que dins el judo ha assolit en Josep Català i Serrats, empordanès de 21 anys, ha estat molt bo de moment, ja que s'ha proclamat 1 er cinturó negre de l'Empordà de judo. Moltes han estat les dificultats que
aquest jove esportista ha hagut de superar per poder
preparar-se a fons, i poder assolir aquesta plaça privilegiada dins el judo català, que sens dubte, ji seguint amb
la mateixa dedicació que fins ara, podrà superar en poc
temps. PUNT DIARI ha parlat amb ell sobre la seva carrera esportiva i heus ací el que ens ha contestat.
Ara estàs en un moment dolç
de la teva vida esportiva, però
per arribar-hi, des de quan estàs
practicant el judo?
«Mira, ara tinc 2 1 anys, i des
dels tretze que el practico. Fa
vuit anys que vaig començar,
però he tingut molts problemes
per raó d'estudis». I Doncs? «Jo
sóc de Figueres, però estudiava
8 Girona. Llavors per poder entrenar a l'escola esportiva
Albal.Inos de - Figueres, m'era
molt problemàtic i només ho podia fer el divendres». Digues-nos
una cosa. Què representa per a
t u ser el màximywc'o/ra de la teva
comarca, és a dir, haver aconseguit el primer cinturó negre de
l'Empordà? «Doncs ja t'ho pots
imaginar, una alegria immensa
pel que he arribat a fer, i també
com una mena de responsabilitat en veure tot el que em falta
per fer. La feina grossa comença
ara per a mi».
Hi ha algú en especial a qui li
deguis el teu sensacional triomf?
«Sí. hi ha dues persones, Miquel

i Manel Albalete, que han estat
professors meus durant tota la
meva vida dins el Judo, perquè
sempre he estat a la mateixa escola, i ells sempre han estat al
meu costat donant-me consells i
ajudant-me en tot el possible,
tant a les verdes com a les madures». Realment els estàs molt
agraït, oi? «És clar. Tot el que
ara sóc és obra d'ells. Sense el
seu ajut jo ara no seria res. De
veritat que no tinc paraules per
poder expressar el meu agraïment».
Passem a una altra cosa. Quina és la teva opinió sobre el judo
c o m a disciplina esportiva, quina
és la seva tècnica?
«El judo en si és tota una sèrie
de moviments subtils, sense
força, però amb una extraordinària rapidesa. Tots els moviments
han d'estar perfectament controlats; això suposa un alt grau
de concentració i un domini de la
seva tècnica, que després
d'aquest cinturó, he d'anar polint cada cop més».

PREMIS

Josep Català, malgrat el seu
gran nivell judoka, no se sent
gens superior als altres companys de la seva escola, ni t a m poc creu haver après t o t el que
caldria per ser un campió íntegre. «De fet encara em falten
moltes coses per poder assolir
un gran nivell. He de polir moltes

coses i aprendre'n d'altres. Tinc
molt de camí a recórrer i no estic
en disposició de creure'm res.
Per altra banda, a la meva escola
hi ha altres companys que estan
a una gran altura i en qualsevol
moment ells podrien perfectament estar en el lloc en què em
trobo jo ara».
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Demaneu les Bases a:
SERVEI D'ENSENYAMENT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Plaça de Sant Jaume - Tel. 302 47 00
INSTITUT DEL TEATRE (Secretaria)
Carrer de Sant Pere Més Baix, 7 - Tels. 301 78 97 - 301 79 43

Ah!, acceptem a compte
el seu pis uell. local
o so.'dr.
Resta... fins a 10 anysVISITI'NSÜ
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Maior de Salt, 2 1 0
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