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BÀSQUET

El guixolenc Pep Soler
aspira a pujar al podi al
mundial de minusvàlids
Es l'únic català de la selecció estatal
NURI FORNS

B Platja d'Aro.— El guixolenc Pep Soler, l'únic jugador català que
forma part de la selecció estatal que jugarà el mundial de bàsquet
per a minusvàlids que es farà al Canadà, ha estat entrenant aquests
dies a Platja d'Aro i té prou confiança en la selecció com per esperar
tornar del campionat, que es farà del 20 al 31 d'aquest mes, «havent
guanyat el mundial o almenys alguna medalla».
En total són deu els equips
que competiran en el mundial del
Canadà. Entre els països que hi
participen, les seleccions més temudes són les dels Estats Units
i Holanda. «Aquest és un món
petit però molt competitiu», diu
Pep Soler fent referència al bàsquet per a jugadors minusvàlids.
La seva relació amb l'esport va
començar de petit amb el l'Aro
i més tard va passar al juvenil
del Guíxols, tot i que també jugava
amb els sèniors, a segona catalana.
Després d'un partit que s'havia
jugat a Arbúcies, ara fa sis anys,
es va adormir al volant del seu
cotxe i va tenir un accident, com
a conseqüència del qual va quedar
paraplègic. Va matricular-se de
Dret quan encara estava a l'hospital pel que ell defineix com «una
fugida endavant» i per assegurar-se que no es quedaria a casa.
«Si et vols deixar ensorrar és molt
fàcil», opina Soler, i per no trencar
el ritme de vida que ja portava
va continuar jugant a bàsquet, primer amb el Mifas i després amb
el Trauma 68. No sap si continuarà a l'equip barceloní, que

ha baixat a primera, però no li
falten ofertes d'altres clubs. Va
estar en una llista prèvia de la
selecció estatal que va competir
als Jocs Paralímpics del 1992 a
Barcelona, però no va aconseguir
estar entre els dotze jugadors definitius que hi van competir. Té
moltes ganes de participar en els
propers i diu que ara que ha aconseguit formar part de la selecció
estatal per al mundial, una de
les seves il·lusions és «no deixar-la
almenys fins als 30 anys».
Pep Soler diu que no ha vist
mai el bàsquet com un mitjà per
superar la seva nova condició, sinó
per continuar sent ell mateix i
demostrar-se que un accident no
tenia per què significar un canvi
radical en la seva forma de viure.
Assegura que no li va costar tant
adaptar-se a jugar a bàsquet des
de la cadira: «Veus que hi ha
un mitjà que has de controlar perquè amb qualsevol impuls petit
la cadira canvia de direcció. En
llançament parat has de tenir més
potència i en carrera has de tenir
en compte la inèrcia que portes»,
explica el jugador. Pep Soler cri-
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Pep Soler, al pavelló de Platja d'Aro, abans de marxar cap al mundial del Canadà. Foto: NURI FORNS.
tica que l'esport practicat per minusvàlids va passar de tenir molt
ressò durant els Jocs Paralímpics,
a ser pràcticament ignorat tan bon
punt van acabar les competicions.
El jugador no s'explica aquest silenci, perquè considera que els
esports de minusvàlids s'han guanyat per mèrits propis més presència als mitjans de comunicació
i van demostrar que interessen
un gran nombre de gent. I si es
compara amb el bàsquet normal,
no creu que hi hagi tant per envejar: «S'aconsegueix un nivell de
joc i d'espectacle molt acceptable

perquè el bàsquet en cadira de
rodes quan és de contraatac és
més ràpid i quan és lent és més
tècnic». Opina que la imatge dels
esports per a minusvàlids està
marcada per tòpics i en general
sembla que és un col·lectiu que
s'ha de compadir, cosa que no
entén: «Dir-me pobret és malgastar paraules. Tinc 25 anys, feina
i em moc per Europa sol», diu.
Treballa a la Secretaria General
de la Joventut, a Barcelona, li
falten quatre assignatures per llicenciar-se en Dret i és president
d'una associació juvenil europea.

però no creu que tot plegat tingui
gaire importància: «La gent jove
treballa, estudia i fa esport...», i
amb aquesta frase resumeix la
seva activitat, que potser l'any vinent el portarà a jugar amb un
equip madrileny o aragonès.
Pep Soler ha jugat aquesta temporada com a aler escorta de l'equip barceloní Traunia 68 i ha
estat el tercer màxim encistellador
del conjunt amb 99 punts, però
tenint en compte la disminució
física que pateix ha estat el segon
en el global de tots els jugadors
de la lliga estatal.

NATACIO

L'Anglès Farners la Selva
guanya la final G de la lliga
catalana de clubs
El Santjoanenc és quart en la final F
EL PUNT

• Girona.— EI CN Anglès Farners la Selva va guanyar la final
G de la Lliga Catalana de natació
per a clubs, que es va disputar
a la piscina d'Anglès. Els selvatans
no van tenir gaires problemes per
guanyar, ja que de la resta d'equips que havien de competir, el
Badia, el Manyanet, el Sant Feliu
de Llobregat, el Sant Just, el Sant
Sadurní, el Seat i el Vilafranca,
només es va presentar el Sant
Feliu, i encara el segon dia de
la competició. En la final E havia
de competir el Castellfollit, però
el club va decidir no participar
en les proves perquè estava en
desacord amb el CN el Masnou,
que era l'organitzador. En la final
F el Santjoanenc va quedar quart
entre sis equips —dos dels conjunts que havien de competir no
ho van fer—, i el Flaçà, que havia
de participar en la final H, no
s'hi va presentar.
Classificacions
Final F. Homes. 50 m lliures: 10è J.
Casas (Santjoanenc) 29.49. 200 m esquena:
4t R. Llop (S) 2:39.83. 200 m lliures: 7è
J. Compte (S) 2:25.16. 100 m braça: 5è
J. Casas (S) 1:23.42. 200 m papallona: 2n
R. Llop (S) 2:42.78. 200 m estils: 8è J.
Compte (S) 2:55.45. 4x100 m lliures: 4t
Santjoanenc 5:09.60. 100 m lliures: U è J.
Casadevall (S) 1:07.49. 200 m braça: 12è
J. Casas (S) 3:22.00 100 m esquena: 5è
R. Llop (S) 1:13.54. 400 m lliures: 4t J.
Compte (S) 5:03.96. 100 m papallona: 4t
R. Llop (S) 1:11.67. 4x200 m lliures: 6è
Santjoanenc 11:21.30. 400 m estils: 3r R.
Llop (S) 5:37.20,4t J. Casadevall (S) 5:52.65.
1.500 m lliures: 3r J. Compte (S) 19:51.83.
4x100 m estils: 4t Santjoanenc 4:54.74. Doncs. 100 m lliures: la R. Pont (S), 1:04.12.

200 m braça: 10a M. Compte (S) 3:28.58.
100 m esquena: la R. Pont (S) 1:14.80.
400 m lliures: la R. Pont (S) 4:47.12. 100
m papallona: 10a M. Compte (S) 1:32.14.
4x200 m lliures: 4t Santjoanenc 13:42.28.
50 m lliures: la R. Pont (S) 29.80. 200
m esquena: 4a M. Peracaula (S) 2:57.65.
200 m lliures: la R. Pont (S) 2:15.81. 100
m braça: l l a E. Compte (S) 1:40.49. 200
m papallona: 5a M. Compte (S) 3:25.30.
200 m estils: 6a M. Compte (S) 3:05.41.
4x100 m lliures: 6è Santjoanenc 6:11.01.
400 m estils: 6a M. Peracaula (S) 6:25.42.
800 m lliures: la R. Pont (S) 9:26.45. 4x100
m estils: 5è Santjoanenc 6:42. Puntuació:
Ir Cardedeu 847 punts, 2n Santa Perpètua
780, 3r Parets 714, 4t Santjoanenc 662,
5è Mollerussa 616 i 6è Tortosa 541.
Final G. Homes. 400 m estils: Ir M.
Fradera (La Selva) 6:00.87, 2n J. Espona
(LS) 6:34. 1.500 m lliures: Ir J. Sala (LS)
20:47.78,2n E. Planella (LS) 22:45.91.4x100
m estils: Ir La Selva 6:11.24. 50 m lliures:
Ir S. Lasheras (LS) 30.03, 3r J. Riera (LS)
32.68, 4t C. Calvet (LS) 33.01. 200 m esquena: I r X . Sala (LS) 2:57.68,2n J. Espona
(LS) 3:04.28. 200 m lliures: Ir J. Sala (LS)
2:27.59, 2n E. Planella (LS) 2:29.40. 100
m braça: Ir M. Fradera (LS) 1:14.38, 2n
J. Giralt (LS) 1:27.53. 200 m papallona:
Ir J. Sala (LS) 3:08.15, 2n J. Espona (LS)
3:09.94. 200 m estils: Ir E. Planella (LS)
2:53.63, 3r J. Giralt (LS) 3:17.11. 4x100
m lliures: Ir La Selva 4:32.89.100 m lliures:
Ir E. Planella (LS) 1:08.25, 2n J. Puig
(LS) 1:09.25. 200 m braça: Ir J. Giralt
(LS) 3:17.48. 100 m esquena: Ir E. Planella
(LS) 1:07.25, 2n J. Espona (LS) 1:14.88.
100 m papallona: 2n J. Espona (LS) 1:21.17,
3r J. Giralt (LS) 1:30.12. 4x200 m lliures:
Ir La Selva 11:50.55. Dones. 400 m estils:
la A. Garriga (LS) 7:38.41. 800 m lliures:
la C. Iglesias, (LS) 13:20.35, 2a S. Giralt
(LS) 15:56.87. 100 m lliures: 3a A. Garriga
(LS) 1:12.02, 4a C. Iglesias (LS) 1:14.96.
100 m esquena: 3a A. Garriga (LS) 1:35.25,
4a C. Iglesias (LS) 1:35.51. 50 m lliures:
3a C. Iglesias (LS) 43.35, 4a S. Giralt (LS)
43.61, 5a F. Giralt (LS) 55.15. 200 m lliures:
3a S. Giralt (LS) 3:35.80. 100 m braça;
2a C. Iglesias (LS) 1:40.15, 4a S. Giralt
(LS) 2:07.25, 5a F. Giralt (LS) 2:23.08.
200 estils: 3a C. Iglesias (LS) 3:29.88. Puntuació: Ir La Selva 701, 2n Sant Feliu 484.
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ARA ES EL MOMENT!
ET DESCOMPTEM, SEGONS MODELS,

FINS A 150.000 ptes.
XTZ 660 TENERE

FZR 600 R

A més tenim altres immillorables OFERTES.
Passa ja pel teu concessionari.

NO PERDIS AQUESTA OCASIÓ!
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