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ESPORTS

PATINATGE

Laura Pujol i Farners
Esparch s'imposen en
el campionat gironí
• Blanes.— Les patinadores Farners Esparch (CP Lloret), en la
categoria sènior B, i Laura Pujol
(UE Sarrià), en la sènior A, es van
imposar en el campionat gironí de
patinatge artístic d'aquestes dues
categories, que es va celebrar el
cap de setmana passat al pavelló
polisportiu de Blanes —organitzat
pel CP Blanes—, i es van classificar per disputar el campionat de
Catalunya. A més d'Esparch, es
van classificar per al campionat
català, en la categoria sènior B,
Cristina Martín (CP Blanes) i
Neus Ruiz (UE Sarrià), que van
acabar en segona posició i en la
tercera, respectivament. Aquestes
quatre patinadores van ser les úniques que van participar en el campionat gironí. El campionat català
sènior B es disputarà els dies 18
i 19 de setembre a Solsona i el
de la categoria sènior A, els dies
1 i 2 de maig a Sabadell.
Classificacions

Sènior B. Figures obligatòries: la
F. Esparch (CP Lloret) 80,6 punts; 2a
C. Martín (CP Blanes) 67,3; 3a N.
Ruiz (UE Sarrià) 63,5. Patinatge lliure: la Martín 164,8 punts, 2a Ruiz
157,1, 3a Esparch 137,2. Combinada:
la Esparch 298,4, 2a Martín 309,4, 3a
Ruiz 284,1.
Sènior A. Figures obligatòries: L.
Pujol (UE Sarrià) 82,8 punts. Patinatge lliure: Pujol 178,6. Combinada:
Pujol 344,2./EL PUNT
NATACIÓ

Una olotina guanya
tres títols estatals de
disminuïts físics
• Olot.— La nedadora olotina
Mireia Riera va guanyar tres títols
en els campionats estatals de natació per a disminuïts físics que es
van fer aquest cap de setmana a
Valladolid. Mireia Riera té disset
anys i havia practicat la natació
abans de patir una embòlia. Ara
pertany al MIFAS i s'entrena a les
ordres del tècnic del Club Natació
Olot Roger Caixal. A Valladolid,
Mireia Riera va guanyar els 100
m braça i els 100 m lliures, totes
dues proves amb un nou rècord
estatal, i els relleus de 4x50 m amb
l'equip de Catalunya, en què va
nedar amb Torres, Riera i Neira.
L'olotina, a més, va ser tercera en
els 200 m estils i els 50 i els 400
m lliures, encara que en una d'aquestes proves no va rebre la
medalla perquè no es va fer la
cerimònia d'entrega de guardons.
Mireia Riera va ser l'única nedadora gironina que va participar en
aquests campionats, que van aplegar 130 nedadors de divuit federacions territorials i en què es van
batre tres rècords mundials./EL
PUNT
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OLIMPISME

El COC es mostra optmiista després
de la reunió del COI a Atlanta
El comitè executiu frena les intencions de Samaranch
DAVID COLOMER

• Barcelona.— El president del Comitè Olímpic de
Catalunya, Josep Miró i Ardèvol, va afirmar ahir en
roda de premsa a la seu del comitè que hi ha força
possibilitats que el Comitè Olímpic Internacional
finalment no modifiqui la Carta Olímpica tal com
La reunió de fa dues setmanes
del comitè executiu del Comitè
Olímpic Internacional a Atlanta i
el fet que no s'arribés a cap conclusió definitiva sobre qualsevol
modificació de la Carta Olímpica
ha fet fer un gir de força graus
al futur del Comitè Olímpic de
Catalunya. Després que fa uns
mesos semblava que el COC hauria de resignar-se a la peculiar i
única voluntat del president del
COI de limitar, invocant les
Nacions Unides, l'entrada de nous
comitès olímpics amb la condició
que representin estats sobirans,
Miró i Ardèvol, que va indicar que
a la reunió del COI a Atlanta s'hi
va desplaçar un membre del COC,
ara intueix que els membres del
COI acabaran posant seny i que
finalment no es produirà cap
modificació de la Carta Olímpica.
«Un cop més s'ha demostrat que
Samaranch s'ha equivocat. El fet
que no s'arribés a un acord a
Atlanta sobre el nostre futur i el
d'altres comitès ens permet mostrar-nos optimistes», va afirmar el
president del COC, que hi va afegir que el suport de més de cent
organitzacions no governamentals
al comitè català és una mostra dels
recels de la societat catalana
envers la figura de Joan Antoni
Samaranch. «No tan sols la cultura i la societat catalanes no
donen suport a aquesta iniciativa
de Samaranch, sinó que a Atlanta
vam poder comprovar que la seva
idea d'una Carta Olímpica no es
correspon amb la de la major part
del comitè executiu del COI», va
dir Miró i Ardèvol.
Encara que el president de la
Generalitat, Jordi Pujol, no ha fet
cap comunicat públic anunciant la
seva posició respecte al COC,
Miró i Ardèvol va apuntar que
està convençut que el màxim organisme polític català està «notablement preocupat» i que donarà

va proposar el president del COI, Joan Antoni Samaranch. Miró i Ardèvol va reconèixer que, amb el
suport que li han donat les organitzacions no governamentals, el futur del COC és ara força més clar.
La resolució definitiva es podria produir el setembre
vinent, en l'assemblea del COI a Montecarlo.
tre millor moment va ser abans
dels Jocs Olímpics de Barcelona,
i la poca decisió institucional i
d'alguns sectors de la societat aleshores ens va frenar. Ara, que
estem potser en un moment millor
que fa uns mesos, però encara
dolent, hem de continuar lluitant
per aconseguir els nostres objectius», va manifestar Josep Miró, i
Ardèvol.
Acte de dimensió cívica

Josep Miró i Ardèvol
suport al Comitè Olímpic de Catalunya. Tot i dir això, el president
del COC, que és militant de Convergència Democràtíca de Catalunya, també valora negativament
aquest silenci oficial per part de
la Generalitat. Jordi Pujol va
rebre el dia 3 de març passat una
delegació del COC, encapçalada
per Miró i Ardèvol, i va prometre
al president del comitè català que
faria saber una posició oficial en
el termini d'una setmana, fet que,
gairebé un mes després, encara no
s'ha produït. Miró i Ardèvol també va destacar ahir el fet que el
COC continua estant, des del punt
de vista de la presidència del COI,
tan lluny d'esdevenir un comitè
olímpic oficial com fa uns mesos
i que cal continuar lluitant en
l'àmbit social contra la decisió de
Joan Antoni Samaranch. «El nos-

El president del COC també va
anunciar que demà, a l'espai de
les Cotxeres de Sants, a Barcelona, es farà un acte de dimensió
cívica, organitzat per les organitzacions no governamentals (GOB)
que donen suport al Comitè Olímpic de Catalunya. En aquest acte,
que començarà a 2/4 de 8 del vespre, es llegirà un document signat
per les cent deu entitats que
rebutgen la decisió de Samaranch
de modificar la Carta Olímpica i
els principals representants de les
GOB faran diversos parlaments. A
aquesta trobada, promoguda per
l'Institut d'Estudis Catalans, el
Pen Club i el Centre UNESCO
a Catalunya, entre les entitats més
destacades, està prevista l'assistència del filòleg i escriptor Joan
Triadú, recent Premi d'Honor de
les Lletres Catalanes, la periodista
Pilar Rahola i el president de la
Federació Catalana d'Associacions UNESCO, Fèlix Martí. L'acte, presentat pel periodista
Ramon Bamils, està inspirat en la
base 14 de les Bases per al Futur
de Catalunya, en què s'explicita
que «Catalunya ha de fomentar la
participació internacional de les
seves organitzacions no governamentals i ha de participar directament en el moviment olímpic
mundial i la pràctica esportiva
internacional mitjançant el seu
propi comitè olímpic i les corresponents seleccions nacionals».

FUTBOL

El Figueres estudia eoncedir la baixa als
jugadors Vera, Ros i Xavier Marín
El mal partit que van fer a Palamós ha fet que el tècnic es decidís
JOSEP PUIGBERT

• Figueres.— El Figueres estudia
El Softbol Girona és
concedir la baixa a tres jugadors.
Ros, Vera i Xavier Marín, després
apallissat pel Blau de
del mal paper que van fer en el
Montjuïc per 0-27
partit de dissabte passat de la
• G i r o n a . - El Softbol Girona va Copa de la Generalitat contra la
ser apallissat el cap de setmana Gramenet, perquè Àngel Alonso
passat pel Blau de Montjuïc, que no pensa comptar més amb ells.
va guanyar l'equip gironí per 0-27 Acabada l'eliminatòria, el tècnic
en un partit corresponent a la lliga es va mostrar especialment crític
catalana femenina. El partit va ser amb el j o c d'alguns jugadors,
clarament dominat per les jugado- encara que no va dir noms. Ahir,
abans de començar l'entrenament,
res barcelonines, entre les quals hi
ha la llançadora de la selecció Alonso es va reunir amb Quimet
Romans, que li va començar a
estatal. La short top del Softbol
Girona R. Duefias va ser la juga- plantejar aquesta possibilitat, sendora més destacada de l'equip se que el tècnic hi posés cap
gironí en aquest matx, ja que va inconvenient. Més tard se'n va
aconseguir dos hits. Pel Softbol parlar en una reunió de l'àrea
Girona van jugar: G. Gregoris, E. esportiva. En les properes hores
Martín, A. Moreno, S. Carpintero, el responsable d'aquesta àrea,
R. Dueüas (2 hits), 1. Comejo, N. J o s e p S e r r a , es r e u n i r à a m b
Parra, G. Bassó, S. Oliva i P. Dur- aquests jugadors. El fet de no
bàn. Els parcials van ser: 0-5, 0-3, haver de disputar cap més competició, a part de la lliga, i el de
0-5, 0-14 i 0-X.VEL PUNT
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tenir una plantilla molt àmplia,
formada per 25 jugadors, afavoreixen la possibilitat de donar la
baixa a Vera, Ros i Xavier Marín,
que no entren en els plans de l'entrenador per als últims tres mesos
de competició. La seva actuació
en el partit de dissabte passat també va disgustar alguns directius
que eren presents a Palamós. Vera
ha estat l'únic dels tres que ha
entrat a l'equip figuerenc amb una
certa regularitat, m e n t r e que
Xavier Marín i Ros últimament no
van ni convocats. Aquests tres
jugadors van ser fitxats l'estiu passat per desig de l'anterior tècnic,
Miquel Corominas. Dels fitxatges
reaUtzats en la seva etapa, només
Stojadinovic és titular, i la incorporació d'aquest va ser aconsellada per Josep Serra. En el transcurs d'aquesta temporada el club
ha rescindit els contractes d'Edel,
López, Raigón i Monsalvete.
El partit Figueres-Palamós no

serà retransmès pel Canal 33 i
finalment es jugarà el diumenge
12 d'abril a les 5 de la tarda. TV3
considera que la retransmissió que
fa un mes es va fer del Figueres-Mallorca substitueix la del derbi gironí i ara l'únic partit que
queda per televisar des de l'Estadi
aquesta temporada és el Figueres-Lleida, el 15 de maig.
Per altra part, el Barcelona ha
informat el Figueres que fins cap
a final d'abril no donarà una resposta a la proposta de col·laboració que li van fer arribar la setmana passada els directius Ramon
Miquel i Aureli Teixidor. Aquests
dos membres del consell d'administració van mantenir una reunió
molt cordial de més de dues hores
amb Josep Lluís Núflez, Joan Gaspart i el gerent, Anton Parera. Els
mandataris blau-grana tenen una
bona relació amb Ramon Miquel,
que va ser qui va impulsar la reunió de la setmana passada.

El Lleida, TEsplugues i
el Santa Coloma
baixen a 2a catalana
• Girona.— El Lleida, l'Esplugues i el Santa Coloma són els tres
equips que baixen a segona catalana aquesta temporada, després
que aquest cap de setmana es va
celebrar la darrera jornada de la
fase de permanència de primera
catalana. Aquests tres equips han
ocupat els tres darrers llocs de la
classificació d'aquesta fase i la
temporada que ve jugaran la lliga
de segona catalana de la seva
federació territorial. / EL PUNT

M 1 a catalana
FASE DE DESCENS

Esplugues-Sta. Coloma
Reus-Castellar
Aigúes-Manyanet
Lleida-Amposta
Barberà-Cerdanyola

32 - 28
19-20
24 - 28
30 - 23
17-20

Equip

PJ PG PE PP GF GC Pts.

Manyanet
Amposta
Barberà
Aigües
Castellar
Reus
Cerdanyola
Lleida
Esplugues
Sta. Coloma

18 13
18 11
18 11
18 9
18 9
18 8
18 8
18 8
18 8
18 1

0 5 407 370
1 6 460 447
0 7 341 327
1 8 403 388
0 9 386 381
2 8 368 370
2 8 404 420
1 9 419 402
1 9 451 438
0 17 360 456

26
23
22
19
18
18
18
17
17
2

Figueres, 23
Bellsport, 33
Figueres: Monturiol (3), Gonzàlez (1),
Palol (6), E. Ruiz, Corominas (2),
Pombo (4), Martínez (7), Olivé i
Moreno.
Bellsport: Navarro (9), Torralba (4),
De las Heras, Castillo (3), Martínez
(7), Gonzàlez, García (3), Moreno (1),
Rodríguez (2), Alaman, Moreno (3) i
De la Fuente (1).
Àrbitre: Guerrero.

B Copa Catalana fem.
l a ELIMINATÒRIA. A N A D A

Tarragona-Amposta
Joventut-Montmeló
Figueres-Bellsport
Cornellà-Sícoris
Castellar-Sícoris
St. Martí-Tortosa
Montcada-Flix

suspès
29-10
23 - 33
1 - 0
16-11
13-13
14-18

PIRAGÜISME

Els banyolins tenen
una actuació discreta
en el campionat estatal
• Banyoles.— Els palistes del CN
Banyoles van tenir una actuació
discreta en el campionat estatal
que es va celebrar el cap de setmana passat a Sevilla. En la categoria sènior, Josep Vicenç, que
debutava en un campionat estatal,
va entrar a més d'un minut i quinze segons del primer en la línia
dels 3.000 metres i va quedar desqualificat. El guanyador va ser
Jesús Raúl Martínez (Covadonga), que va acabar amb un temps
de 19:16. En la categoria cadet,
Esteve Gràcia, que també prenia
part en el seu primer campionat,
va acabar en la posició 56a d'un
total de 89 piragüistes. Gràcia va
fer un temps de 24:01, mentre que
el guanyador de la prova, Jorge
Alonso Gonzàlez (Palentino), va
acabar amb 20:38. Alonso va revalidar el seu títol i es va mostrar
com el palista més en forma d'aquesta categoria.
El juvenil Josep Cortada va acabar 50è, amb un temps de 22:35.
En aquesta categoria, en la qual
van prendre part 110 palistes, el
guanyador va ser Manuel Busto
(Villaviciosa), amb 20:23. Cortada, que era el banyolí amb més
possibilitats de situar-se entre els
vint primers classificats, va perdre
temps en la sortida en xocar contra dues embarcacions a causa
d'una aglomeració. En aquesta
situació s'hi van trobar molts
palistes, ja que l'amplada de la pista era insuficient. / EL PUNT

