T O R X A O Ü M P i C A / Dimarts, 16 de juny de 1992
La torxa olímpica va recórrer diumenge la primera etapa, des de l'Escala a
Girona, on va fer nit, passant per l'Alt
Empordà, Besalú i Banyoles. Al seu
pas per Girona, 31 rellevistes van por-

D I A R I DE G I R O N A

tar la flama des del Pont Major fins al
barri antic. Glòria Gauchia, olímpica
de tennis taula per Girona, i Joan Solano, diploma olímpic de rem als Jocs de
Moscou, van encendre el pebeter

acompanyats de l'alcalde, Joaquim
Nadal, i del regidor d'Esports, Joan
Pujolràs. Amb la plaça de la Catedral
convertida en una autèntica festa popular, Nadal va destacar el símbol de

solidaritat, justícia i pau que representa la flama, i va exclamar: «Que duri la
flama més enllà dels Jocs i escampi el
missatge arreu del món». Tripijoc i La
Vella Dixíeland van cloure la festa.

Joaquim Nadal vol que el foc olímpic porti arreu els símbols de justícia i solidaritat

La ciutat de Girona acull la flama
olímpica amb una gran festa popular
D.B.
Girona.— La flama olímpica va
entrar a la plaça de la Catedral enmig d'una autèntica festa popular.
A l'últim relleu portaven la torxa
Glòria Gauchia, olímpica de tennis
taula per Girona, i Joan Solano,
diploma olímpic de rem als Jocs de
Moscou 1980. Els dos atletes van
baixar l'escalinata aclamats amb
entusiasme per la multitud i van
protagonitzar la cerimònia d'encesa
del pebeter acompanyats per l'alcalde, Joaquim Nadal, i el regidor
d'Esports, Joan Pujolràs.

Espectadors de
totes les edats van
obrir pas
ala torxa
D.B.
Girona.— Els carrers de Girona es van omplir diumenge d'espectadors de totes les edats que
volien assistir al pas-de la torxa
olímpica en la seva primera etapa, a quaranta dies de la inauguració dels Jocs. Trenta-un rellevistes van portar el foc olímpic a
través de quinze quilòmetres de
places i carrers, corejats i animats pel públic.
A més dels atletes portadors
de la torxa, com Glòria Gauchia i
Joan Solano, cal destacar la
presència de polítics, com el regidor gironí Joan Pujolràs o l'alcalde de l'Escala, Rafael Bruguera. Però també van voler ser
protagonistes del «recorregut
torxa» personalitats populars
com el corredor de rallies Salvador Cervià.

El discurs de l'alcalde va destacar
que flama que havia arribat a Empúries entre la lectura de versos de dos
gironins. Narcís Comadira i Miquel
de Palol. Després de llegir uns versos del poeta Joan Badia que al·ludeixen a l'escalinata de la Catedral,
Nadal va dir: «Avui, per rebre el
foc, hi hem posat els carrers de la
ciutat i aquest espai magnífic,
d'arrel romana, gòtica i de contingència romana».
L'alcalde va finalitzar el seu parlament amb la següent exclamació:
«Que duri aquest foc creatiu,
símbol de solidaritat, convivència i tolerància, símbol de pau i de
justícia, reducte puríssim de l'esperança én un món infinitament
millor. Que duri la flama més
enllà dels Jocs i escampi el missatge arreu del món».
Joan Pujolràs va aconseguir forts
aplaudiments quan va recordar els
èxits del Barca i la victòria del Girona FC en el partit de promoció al
camp del Villarreal. «La flama representa el suport de la ciutat de
Girona als Jocs Olímpics», va dir.
En el decurs d'aquest acte va ser
especialment emotiva la presència
no prevista de Francesc Martí, de
Mifas, atleta dels paralímpics. Francesc Martí, que havia portat la torxa
en un dels relleus per Girona, va
baixar les escales de la Catedral i va
pujar a l'escenari en cadira de rodes. No li va caldre pronunciar cap
paraula per fer néixer el més multitudinari i solidari aplaudiment.
En finalitzar els actes de protocol,
la gentada que omplia la plaça de la
Catedral i la dels Apòstols, unes
2.500 persones, segons fons municipals, van entonar improvisadamènt «El Cant dels Segadors».
La festa de ia plaça de la Catedral

Glòria Gauchia I Joan Solano, en el moment de baixar l'escalinata de la Catedral. (Foto JORDI PiCAZO).
va continuar amb un espetec de
pirotècnia a càrrec del Tripijoc i
l'actuació del conjunt de jazz La
Vella Dixíeland.
La flama, que havia sortit de l'Escala al migdia, va recórrer ahir en la
seva primera etapa les terres de l'Alt
Empordà, Besalú i la subseu olímpica de Banyoles. A Girona s'havia
establert un dels punts de subministrament del recorregut de la torxa.

que va ser utilitzat per cent deu
rellevistes, cadascun dels quals era
portador durant mig quilòmetre del
recorregut.
Trenta d'ells van portar la torxa
pels carrers de la ciutat de Girona,
des del Pont Major, on va fer entrada puntualment poc després de les
vuit, passant per Santa Eugènia,
fins arribar al barri antic. Entre
aquests portadors cal destacar l'ex-

patinadora Pili Fernàndez i i'alcalde
de l'Escala, Rafael Bruguera.
La flama va sortir ahir a primera
hora de la matinada, portada pel
regidor Joan Pujolràs i les atletes
del GEíEG Cristina Agustí i Montse
Fernàndez. Durant el dia d'ahir va
recórrer les comarques del Baix Empordà, la Selva i el Maresme. Va fer
nit a Mollet i aquest matí ha sortit
cap a Vic.

Al punt de subministrament
de Girona, emplaçat al concessionari SEAT, els rellevistes comentaven que el pas per la ciut a t i m p r e s s i o n a v a per la
tumultuosa acollida, tot i que
alguns dels que havien fet el
tram Banyoles-Girona preferien
l'ambient dels pobles, on tothom coneix els portadors de torxa i la cerimònia pren un caire
més familiar.
Una hora abans que el foc
olímpic fes la triomfal entrada a
la plaça de ia Catedral, la gentada va rebre amb xiulets la pujada
de la bandera espanyola, que
onejava junt amb la catalana, la
de Girona i les olímpiques.
Fora d'aquest fet puntual i de
la retenció a sobreporta d'una
pancarta on es podia llegir
«Freedom from Catalonia» —
com la que es va desplegar a
Empúries—, l'acte d'acollida de
la flama olímpica a Girona es va
convertiren una gran celebració
popular.
L'encesa del pebeter a la plaça de la Catedral a càrrec de
Joaquim Nadal, Joan Pujolràs,
Glòria Gauchia i Joan Solano va
ser el moment culminant de l'acollida del foc a Girona, La pirotècnia de Tripijoc va servir d'introducció picant a l'actuació de
La Vella Dixíeland. Mentre la
gent escoltava el jazz de l'orquestra, la flama ja dormia custodiada a l'Ajuntament de la ciutat. Ahir, a primera hora del
matí, va sortir cap a Mollet per
recórrer tot l'Estat espanyol
abans d'inaugurar els Jocs.

A l'esquerra, la multitud coreja el pas de la torxa. A la dreta, Francesc Martí baixa les escales de la Catedral. (Fotos M. MORILLO i J . PICAZO).
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