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Marc Colomer confia en el suport del
públic gironí per imposar-se a Tossa
El garrotxí intentarà mantenir-se en la lluita pel subcampionat mundial de trial
JOSEP CASANOVAS

H Girona.— EI pilot de Sant Esteve d'en
Bas Marc Colomer confia en el suport de
tot el públic gironí per imposar-se en el 28è
Trial de Sant Llorenç, que es disputarà aquest
«Aquesta serà la primera vegada que disputaré una prova del
mundial a Girona. Si el públic
em segueix i m'encoratja serà fantàstic i em serà una gran ajuda»,
diu Colomer, que encara té molt
present la forma com va fer vibrar,
i el suport que va obtenir a canvi,
en l'última edició del Trial indoor
de Girona, del qual el pilot de
Beta va ser el guanyador. «De
tota manera, no crec que l'ambient sigui el mateix que hi havia
a Yindoor de Girona. A Tossa
hi haurà molts turistes i aficionats
d'arrèu i això pot diluir la presència del públic gironí», explica
el garrotxí, que confia trencar
aquest cap de setmana la mala
ratxa que l'ha acompanyat en les
últimes proves del mundial. «Penso que el resultat al Trial d'Alemanya [la quarta prova puntuable] ha condicionat la meva temporada perquè a partir d'aquella
prova hi ha hagut molta pressió.
La prova de ía República Txeca
va anar fatal i després, a França
i als Estats Units, vaig competir
amb una moto pràcticament de
sèrie però vaig fer un parell d'errades en uns moments clau, que
van costar-me poder lluitar per
la victòria», diu.
El garrotxí manifesta que està
«motivat i bé, tant físicament com
psicològicament» pel que resta de
campionat. «La meva qualitat com
a pilot ha quedat clara en els
trials indoor, en els quals les zones
són molt més difícils que en els
naturals. D'altra banda, ja estic
pràcticament recuperat de la lesió
al turmell que vaig patir a Vindoor
de Madrid», diu Colomer, que
va resultar afectat per aquesta lesió —a la qual en principi no
havia donat importància— en el
Trial dels Estats Units. «Suposo
que a Tossa estaré al cent per
cent i que només em molestarà

cap de setmana a Tossa de Mar i que serà
la vuitena i antepenúltima prova puntuable
per al campionat del món. Colomer espera
que la motivació de competir en terres gironines li permetrà trencar la seva ratxa de

•'-.

mals resultats en les últimes proves del mundial
i, alhora, intentar mantenir les possibiUtats
de revalidar el subcampionat, posició que,
igual que l'any passat, es disputa amb el pilot
finlandès Tommi Ahvala.
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El garrotxí Marc Colomer, amb la Beta Techno, en una de les proves que
ha disputat aquest any. Foto: EL PUNT.
aquesta lesió quan hagi de forçar
el peu en situacions extremes per
evitar que la moto retrocedeixi»,
va manifestar el pilot de Beta.
Colomer, que no podrà complir
el seu desig de ser el campió del

món de trial més jove —aquest
any tenia l'última oportunitat—,
no oculta que veu difícil recuperar
els nou punts d'avantatge que
—quan falten tres proves per acabar el campionat— té sobre ell

BÀSQUET

Tommi Ahvala, però, al mateix
temps, confia mantenir-se a davant de Joan Pons, respecte al
qual té actualment quatre punts
més, en la classificació final: «Penso que acabaré tercer al campionat. Ahvala està molt fort actualment i viu la mateixa situació en
què estava jo l'any passat. Sempre
encoratja molt saber que tens un
avantatge difícil de perdre». El
pilot de Sant Esteve d'en Bas reconeix que «aquesta temporada
ha estat un pas enrere respecte
a les anteriors» i, fidel al seu caràcter incorformista, assegura que
encara que guanyi les tres proves
que falten per disputar i, en conseqüència, revalidi el subcampionat no se sentirà satisfet del tot.
Colomer assegura, però, que els
seus resultats no han afectat l'harmonia i la cohesió del seu equip.
«El que ha succeït és que hem
treballat molt en el desenvolupament de la moto i en algun
tipus de terreny el seu rendiment
no ha estat al cent per cent. Això,
però, no ha alterat el bon ambient
dins el meu equip. Hi ha hagut
moments en què hem estat amoïnats, perquè hi ha punt d'honor
professional, però el cert és que
tots treballem per a un objectiu
comú i ens esforcem al màxim
per aconseguir-lo», diu el garrotxí,
que lamenta que aquesta temporada s'han acabat els trials difícils,
en els quals se sent molt a gust.
«Suposo que el trial que es disputarà aquest cap de setmana a
Tossa també serà fàcil. Els trials
difícils del mundial s'han acabat;
això és una qüestió que comença
des de les organitzacions, que
deuen considerar que amb el límit
de tres minuts de temps no hi
pot haver zones difícils. Els trials
actuals són d'aquells de cinc punts
per volta i d'acumulació de molts
nervis», conclou Colomer.

MOTOR

£1 Vedruna perd cinc jugadores El Ral·li d^Osona s^ajoma fins
al setembre pels incendis que
i el seu tècnic veu difícil la
cremen als boscos del traçat
permanència a segona B
I Girona.— Joan Bisbe, tècnic
del Vedruna —que juga a segona
B femenina—, creu que les cinc
baixes que ha patit el seu equip
li complicaran la permanència en
la categoria la propera temporada.
Les jugadores que deixen l'equip
són Mònica Morraja, Maria Eugènia Pascual, Ester Vila i les dues
veteranes Nuri Regincós i Anna
Ribas, que es retiren. Morraja ha
estat fitxada pel segon equip del
GEiEG i Pascual anirà a estudiar
a Barcelona, mentre que Vila encara no ha decidit què farà. Regincós i Ribas, de 29 anys, han
estat el suport bàsic de l'equip
des de la seva formació, ara fa
cinc anys, i la seva absència, segons Bisbe, és la que pot fer perillar més la permanència a Ja
segona divisió l'any vinent. El tècnic està buscant substitutes de les

cinc jugadores i ha avançat que
el club no fitxarà ningú de fora,
sinó que les noves jugadores vindran del sènior B. La majoria són
juvenils i, segons Bisbe, no tenen
gaire experiència. Un dels probables relleus és la juvenil Anna
Farroni, que havia coniençat la
temporada passada amb el primer
equip però es va lesionar i va
estar apartada de la competició
en els darrers mesos. La resta
de jugadores del sènior A —Marta
Muííoz, Maria Rosa Piferrer, Tània Alonso, Sílvia Quiíiones, Nuri
Grabulosa i Montse Ventura—
continuaran l'any vinent. Bisbe ha
manifestat que el joc de l'equip
canviarà respecte a la temporada
passada. «Jugàvem amb un sistema de tres pivots perquè l'equip
en tenia sis. Ara n'hi haurà tres
i farem un joc més ràpid i un
altre tipus de defensa».

M Olot.— El tennista gironí David Vidal (CT Girona) va perdre
contra Albert Portas la final del
II Obert del CT Olot, en el qual
va estar a punt de donar la sorpresa. Vidal va perdre el primer
set per 6-3, però en el segon es
va refer i es va imposar per aquest
mateix resultat. En el tercer i definitiu va tenir una pilota per situar-se amb un 4-L però Portas
va reaccionar i finalment va guanyar el títol imposant-se per 6-4.
En la categoria femenina el triomf
va ser per a la germana del guanyador de la categoria masculina,
Cristina Portas, que va derrotar
Carolina Gasset en dos sets (6-4
i 6-3). Un cop disputades les quatre primeres proves del circuit gironí, la classificació provisional en
la categoria masculina l'encapçala
Marc Puig (CT Girona), amb 517
punts, mentre que la segona posició és per a David Vidal, amb
496 punts. Fidel López, del
GEiEG, és cinquè (265 punts) i
Fulgencio Tello (CT Aro), vuitè
(117 punts). En la categoria femenina el primer lloc és per a
Carolina Gasset (Laietà), amb 401
punts, i la segona plaça és per
a Gemma Peris (GEiEG), amb
286 punts. El tercer lloc l'ocupa
la tennista del CT la Bisbal Lídia
Carol, amb 191 punts. / EL PUNT

ESCACS

Pere Mas encapçala el
Vila de Salt després de
la sisena ronda
• Salt.— Pere Mas és el líder
del V Torneig Vila de Salt d'escacs
actius després de la sisena ronda,
que es va disputar el cap de setmana passat. Mas va fer taules
amb Ernest Bou i té mig punt
d'avantatge sobre el segon classificat, Pere Taberner, que va guanyar la partida contra Josep Ridameya.
Resultats i classificacié
Sisena ronda: E. Bou-P. Mas, taules; J. Ridameya-P. Taberner, 0-1; S.
Cicres-L. Bonmatí, 1-0; E. Ruiz-J.
García, taules; R. Cantó-J. Xapelli,
taules; M. Nicolau-E. Dilmé, 1-0; J.M.
Moreno-J. Margall, taules; J. Masó-F.
Cabello, 1-0; P. Soques-F. Teixidor,
0-1; E. Salva-M. Mirasol, 1-0; J. Cisterna-E. Dellonder, 0-1; T. Carbó-J.
Faixedas, 1-0; F. Rosado-J. Gallart,
0-1; J. Clara-C. Serra, 1-0; M. Alabert-R. Bota, 1-0; F. Bota-S. Gardella,
0-1; J. Lambier-S. Ros, 0-1. Classificació: P. Mas 5,5 punts; P. Taberner
5; E. Bou i S. Cicres 4,5; J. Ridameya,
R. Cantó, E. Ruiz, J. Xapelli, M. Nicolau, L. Bonmatí, J. García i J. Masó
4; E. Salva, J. Margall, J.M. Moreno
i F. Teixidor 3,5; E. Dilmé, J. Clara,
E. Dellonder, J. Gallart i T. Carbó
3; D. Carrasco, M. Mirasol, P. Soques,
M. Alabert, F. Cabello i J. Cisterna
2,5; S. Gardella, J. Faixedas, F. Rosado, J. Lambier i C. Serra 2; S. Ros,
R. Bota i F. Bota 1,5; P. Triola 1.

La prova es corria aquest cap de setmana

Les veteranes Regincós i Ribas es retiren
NURI FORNS

Vidal (Girona) perd
contra Portas la final
del n Obert del CT Olot
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• Vic (Osona).— El RalH d'Osona no es disputarà aquest cap
de setmana com a conseqüència
dels incendis que estan devastant
els boscos de les comarques del
Berguedà i Osona, per on havia
de passar la prova. L'Escuderia
Osona, organitzadora del ral·li, va
acordar ahir l'ajornament de la
competició després de consultar
a les diferents autoritats que estan
portant a terme les tasques d'extinció dels incendis. L'organització va fer pública ahir la data
alternativa en què es disputarà
el Ral·li d'Osona, que serà el 3
de setembre. Aquesta data va ser
consensuada pels organitzadors,
el Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca i les federacions catalanes d'automobilisme
i motociclisme.
Els incendis que han proliferat,,
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aquests dies han impossibilitat la
disputa del ral·li. La major part
dels cossos de seguretat que havien de vetllar per la bona marxa
de la competició han estat mobilitzats en les tasques d'extinció.
A més, molts dels trams de la
cursa transcorrien per zones que
han resultat afectades pel foc, especialment a la comarca del Berguedà.
Cinquena prova del català
El Ral·li d'Osona, que s'havia
de disputar entre dissabte i diumenge, era la cinquena prova puntuable per al campionat de Catalunya de l'especialitat i la sisena
del campionat català de ral·lis motociclistes. El pilot sarrianenc Enric Xargay (Renault Clio Williams) havia de defensar aquest
cap de setmana el seu liderat al

BÀSQUET

Un jugador de Platja
d'Aro anirà al mundial
per a minusvàlids
• Platja d'Aro.— El jugador de
Platja d'Aro Pep Soler, que milita
a l'equip barceloní de la divisió
d'honor Trauma 68, és l'únic representant català en la convocatòria de la selecció estatal de bàsquet per a minusvàlids per competir al mundial que es disputarà
als Estats Units. Soler, que es
va iniciar en la pràctica del bàsquet fa tres anys a l'equip del
Mifas, de Platja d'Aro, està entrenant-se aquests, dies al pavelló
d'esports d'aquesta població. El
campionat del món, que es disputarà entre el 18 i el 31 d'aquest
mes, és organitzat per la International Worldchair Basketball
Federation. / N.F. .,) V> > .uoc}u^r^:yi·

