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LA VIDA SOCIAL
LA GENT

EL PERSONATGE

Roser Vargas
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És la presidenta de la Federació Gironina d'Esports de Minusvàlids i es queixa de la
falta de ptiblic als partits, tot i que diu que són un autèntic espectacle.
Roser Vargas i Benítez és
la presidenta de la
Federació Gironina
d'Esports de Minusvàlids i
es lamenta de la falta de
públic als partits de
bàsquet, que són un
autèntic espectacle. E h
aquest m o m e n t hi ha un
equip, el BASMI, q u e juga
a primera divisió, i el
M I F A S , a segona. Aquest
té u n encistellador que fa
tremolar el tauler quan tira
la pilota amb força. Roser
Vargas també d e m a n a més
ajut econòmic p e r c o m p r a r
material i pagar els
desplaçaments.
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PERE MADRENYS

Ets minusvàlida, tu?
—«Sí».
—Què tens?
—«No sabria definir-t'ho.
És una conseqüència d'una
caiguda que vaig patir quan
era petita i que va provocar
que la ròtula del genoll
esquerre sortís de Hoc, i després el metge no me la va
posar bé».
—I des de quan ets presidenta de la Federació d'Esports de Minusvàlids?
—«Fa dos anys i mig».
—Com va anar que te'n
fessin?
—«Va ser una cosa estranya, perquè hi va haver eleccions i jo vaig sortir elegida
secretària».
—I què va passar, doncs?
—«Que havíem elegit per
president un jugador de bàsquet de MIFAS molt conegut, i llavors el president de
la Federació Espanyola ens
va dir que no convenia que
fos ell per no barrejar el joc
amb la burocràcia».
—I et van elegir, a tu?
—«No vam pas fer cap
més elecció sinó que em van
dir que en fos jo».
—Jugues a bàsquet, també?
—«No, p e r ò m ' a g r a d a
molt i ja estava a la junta
directiva de MIFAS i acompanyava l'equip a tots els
partits que podia».
—I ara, què faràs com a
presidenta?
— «Mantindré les relacions amb les altres federacions i amb els altres clubs
de minusvàlids».
—Quins clubs?
—«Els de Girona, que són
el MIFAS i el BASMI, i els
de la resta de Catalunya i de
tot l'Estat».
—Són tots equips de bàs-
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Roser Vargas és minusvàlida de resultes d'haver-li curat un genoll malament. Foto: Lluís Cruset.

«

Voldria que la gent vingués als partits»

• Nom: Roser Vargas i Benítez.
LLoc i data de naixement: A Girona, ei dia
25 de setembre de l'any 1966.
Estat civil: És soltera.
Professió: És operaria tèxtil.
Aficions: «M'agrada llegir i escoltar música»..
Personatges de la televisió: «Els programes
de la Mercè Milà i d'en Joaquim Puyal».
Principal virtut: «Això ho hauries de pregun-

quet?
—«Sí, fonamentalment».
—Masculins i femenins?
—«A Girona són masculins, però el de MlFAS ara
és mixt, encara que només hi
poden jugar dues noies».

L'HOROSCOP
Aries. 21 març-20 abril
— Estàs molt lluitador, i una
mica puntós. Pot ser que tinguis algun petit problema
que et volta pel cap. Buscaràs els amanyacs i el suport
de la parella.
Taure. 21 abril-20 maig
— Et complauràs de tot allò
que facis. Però la forma de
relacionar-te serà més aviat
mental. Bon dia per al personal que estigui al teu
voltant.
Bessons. 21 maig-21 juny
— Et sentiràs unit a tot. El sentiment de l'amor t'acompanyarà durant tota la jornada.
Això pot ser com a conseqüència de no haver de lliurar en cap batalla.

Cranc 22 juny-22 juliol
-Trobes que ets de molta utilitat per tot. T'identifiques
en tot amb una gran eficiència i alhora independent. Un
amic et donarà suport totalment.
Lleó. 23 juliol-22 agost

- El sentiment maternal i amorós t'ocupa plenament. Seràs
capaç de, crear un ambient
del tot agradable al teu voltant, seràs l'estel que il·lumina l'obscuritat.
Verge. 23 agost-21 setembre
-El teu cap està carregat de
moltíssima energia i vitalitat.
L'esbarjo i la pràctica d'exercici t'anirà molt bé. Tens'
ganes de caminar, i fins i tot
de viatjar.

tar als altres».
Principal defecte: «Diria que tinc molt mal
geni».
Màxima aspiració: «Ser una gran persona i
com a presidenta de la Federació aconseguir
que vingui gent a veure els esports que practiquen els minusvàlids i que s'adonin que
entre ells també hi ha grans figures, però que
els falta el suport del públic».

—Per què?
—«Perquè teòricament és
un equip masculí».
—Per què no en feu un de
femení?
—«És que no hi hauria
prou jugadores per fer un

equip només de noies».
—I els equips gironins
participen en campionats
oficials?
-«Sí, el BASMI està a
primera divisió i el MIFAS,
a segona».

—Contra qui juguen?
—«Contra equips de Barcelona i de Tarragona».
—Però vols dir que no és
un joc de nyaus?
—«No, el joc és igual que
el dels equips de vàlids, però
amb unes petits modificacions del reglament».
—Quines modificacions?
—«Unes que permeten
una mica més de temps en
la retenció de la pilota».
—I juguen bé?
—«Sí, molt bé i és un
autèntic espectacle».
—També fan cistelles des
de més de sis metres?
—«Sí, hi ha un jugador del
MIFAS que fa tremolar el
tauler, tirant des de mig
camp. I fins fa passar la pilota per damunt del tauler».
- Q u i n a malaltia té?
—«És paraplègic per accident de cotxe».
—Fan tantes cistelles com
els equips de vàlids?
—«Això no, perquè han
d'estar pendents.de la pilota
i de la cadira. Necessiten
molta concentració i saber
moure molt bé la cadira».
—Es podrien enfrontar a
un equip de vàlids?
— « C o m una exhibició
amistosa, sí, però en competició, crec que no...»
—Qui fa d'àrbitre?
—«Un de col·legiat».
—El pagueu?
—«Sí, és clar».
—I hi va gent a veure els
partits?
—«No hi va ningú. Només
hi anem els amics íntims i els
familiars dels jugadors».
—A què és degut?
—«No ho sé... Suposo perquè la gent no sap que
juguen tan bé».
—I per què juguen, si no
hi va ningú a veure els
partits?
—«Ells, no ho sé, però si
jo jugués, ho faria per una
necessitat de desenvolupar la
meva persona integralment.
Hi ha persones que ho fan
també perquè per la seva
malaltia tenen necessitat de
fer molt d'exercici».
—No serà per un afany de
voler ser com els altres?
—«Jo crec que no, perquè,
a part de la minusvalia que
cadascú pugui tenir, som persones iguals que els vàlids».
—Què us fa falta, a més
del públic als partits?
—«Més suport econòmic
per practicar els esports, per
comprar cadires, material,
p e r p a g a r els d e s p l a ç a ments...»
Pidoleu com tothom, vaja.

L'EFEMÈRIDE

CELIAN
Balança. 22 setemb.-22 octub.
— Després de l'esforç realitzat
podràs recollir els bons
fruits. L'harmonia continua
essent essencial al teu voltant, tot és equilibri en la
teva existència.
Escorpí. 23 octub.-21 novemb.
— Després de sentir-te tot un
amb tot, tornes a donar
importància a l'aspecte personal. Dirigeix les teves emocions cap a un objectiu, ara
ets tot sensual.
Sagitari. 22 novem.-21 des.
— Et sents molt expressiu i amb
diferents personalitats. Ara
bé tens la tendència de dir
tot allò que penses, i podries
dir alguna indiscreció.
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Capricorn. 21 des.-21 gener
-Per alguna raó els teus sentiments es troben com tancats en una capseta daurada,
fes el favor d'obrir-la i deixa
que els altres hi vegin el seu
contingut.
Aquari. 22 gener-21 febrer
-Hi ha molts amics amb qui
comparteixes quantitat de
•projectes. Emocionalment
estàs molt identificat, potser
massa. L'important és que
ho materialitzis.
Peixos. 22 febrer-20 març
-La teva imatge seductora
està en el seu punt més àlgid,
i aconsegueixes tot el que
vols. Tot això només formarà
un ambient envejós al voltant teu.
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LadyDi

La princesa Diana
es va saltar dos
semàfors en
vermell
• La princesa Diana d'Anglaterra es va saltar dos
semàfors en vermell quan es
dirigia, acompanyada pel seu
guàrdia personal, al palau de
Kensington, on els prínceps •
de Gal·les tenen la seva residència oficial. La infracció
circulatòria que va cometre
la princesa Diana va fer que
dos policies motoritzats iniciessin una persecució fins al
mateix palau de Kensington.
Els policies van explicar al
guàrdia personal de la princesa de Gal·les que si es tornava a repetir una infracció
similar haurieii de retirar el
carnet de conduir a la prin.cesa.

Marilyn Monroe,
el gran amor
d'Yves Montand
• Yves Montand explica a la
seva biografia que s'ha publicat fa pocs dies que el gran
amor de la seva vida, a més
de la seva difunta dona,
Simone Signoret, va ser la
famosa actriu nord-americana i sex-símbol mundial dels
anys seixanta Marilyn Monroe, amb qui va viure una
apassionada història d'amor, y
«No vaig pensar mai a deixar
la meva dona, Simone, per
ella, però si hagués passat,
potser només hauria durat
dos o tres anys, però quins
anys!», explica Yves Montand a la biografia.

Lady Helen
Windsor, atemorida
per un admirador
• Lady Helen Windsor, filla
dels ducs de Kent i n e b o d ^
de la reina Isabel II d'Angla-"'
terra, viu atemorida per culpa del comportament de
Mark Reynolds, un admirador bastant violent quan no
li deixen veure la seva estimada. L'admirador ha intentat visitar més d'un cop Lady
Helen Windsor i l'ha telefonat diverses vegades, però
cap amb èxit.

L^infanta Elena
ensenya a ballar
sevillanes
• L'infanta Elena de Borbó
està passant 'uns dies a l'Argentina, on, a més de muntar
a cavall —una de les seves
aficions preferides—, ensenya a ballar sevillanes als gauchos, aprofitant una festa al
camp celebrada en honor de
l'infanta en una típica estança a la localitat de San Antonio de Areco.

