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LA VIDA SOCIAL

Josep Maria Solé i Ghavero

—Esteve Puigdemont i Serra.
Regidor de l'Ajuntament de
les Lloses. Avui fa 47 anys.
—Maria Angeles Amador. Ministra de Sanitat. Avui fa 45
anys.
És l'únic jugador de bàsquet minusvàlid català que va participar en el Mundial del Canadà. Treballa a la Generalitat,
—Maria
Matilde Almendros.
li falta poc per acabar Dret i juga amb el Trauma 68. Fa una crida als joves minusvàlids perquè juguin a bàsquet Actriu de
teatre i locutora
de ràdio. Avui fa 72 anys.
vessants de la societat.»
ENRIC FIGUERAS
—Jeanette. Cantant nord-ame—^Amb quin equip de mi• Platja d'Aro.— Jugar en
ricana. Avui fa 43 anys.
nusvàhds va començar?
un equip així, té més mèrit
—Claude Simón. Escriptor
que fer-ho en un altre?
—«Amb el Mifas, de Gifrancès, premi Nobel de Lirona, en un moment en què
—«Practicar un esport
teratura de 1985. Avui fa 81
aquest equip va tenir molts
adaptat només té un valor
anys.
canvis i va començar una
afegit en els seus inicis. Arrietapa de transició que enbats a un nivell de compecara dura.»
tició suficient, no hi ha més
mèrits que els que marquen
—Què ho fa, que ara juels èxits esportius.»
gui amb el Trauma 68?
•Àries. 21 març-20 abril
—«Pel fet de treballar a —^No t'entossudeixis a fer coses
—^A la pista, vol demosper a les quals no estàs preBarcelona i estudiar a l'Autrar quelcom més?
parat. Reconeix les teves
tònoma, se'm va fer difícil
—«A mi mateix, ja no.
limitacions.
jugar a Girona i vaig acPel que fa als altres, en l'esceptar l'oferta de Trauma •Taure. 21 abril-20 maig
port només trobaran una
68, un dels equips degans —Pren una actitud més seriosa
part de la resposta; hauran
davant dels diferents aspecd'aquest esport, a la divisió
de buscar la resta en totes
tes de la teva vida. Sigues
d'honor.
Aquesta
temporales meves activitats.»
responsable.
da jugo amb l'Institut Gutt- •Bessons. 21 maig-21 juny
—Els aficionats i la soman, de Barcelona.»
cietat en general, valoren
—^Afronta la teva situació amb
l'esforç dels minusvàlids?
—Vostè treballa i estudia.
fermesa. Pensa que els canvis
—«La societat ha d'a—«Treballo a l'àrea inque esperes potser arribaran
aviat.
prendre a valorar moltes
ternacional de la secretaria
coses.»
general de Joventut de la •Cranc. 22 juny-22 juliol
Generalitat. Pel que fa als —Després de l'estiu, vas re—Aquest moviment esprendre el teu ritnie frenètic
estudis, em queden quatre
portiu, és considerat de selaboral. Aprèn a posar el fre
assignatures per acabar la
gona categoria?
quan sigui necessari.
carrera de Dret.»
—«Costa molt que se'ns
•Lleó. 23 juliol-22 agost
tingui en compte com a es—Costa trobar feina?
port de competició. I sembla
— « C o s t a , p e r q u è es —Si continues pensant a aconseguir algun caprici, intenta
que només se'n vegi el vesveuen més les mancances
fer-ho sense perjudicar els
sant rehabilitador.»
que les aptituds. I quan en
altres.
tens, has de demostrar sem—Cal més difusió de l'es•Verge. 23 agost-21 setembre
pre més que els altres.»
port dels minusvàlids?
—^Posa una mica de sentit comú
—«Cal normalitzar la
—Ha estat l'únic jugador
en les teves accions. Els que
seva difusió en els mitjans
català concentrat per al
t'envolten no han de saber
el que penses.
de comunicació, però només
Mundial del Canadà.
amb l'espai que ens pertoca,
—«Això no em fa feliç •Balança. 22 set.-22 octubre
ni més ni menys.»
del tot. Desitjaria que el —^Deixa de banda els prejudicis
i llança't a fer allò que et
meu esport tornés a ser com—Com s'hi va iniciar?
feia tanta vergonya fa alguns
petitiu a Catalunya, però
—«A l'Aro BC, amb 13
anys.
aquí és difícil que surtin juanys. Més tard vaig fitxar
gadors joves. La del Canadà •Escorpí. 23 oct.-21 novembre
pel CB Guíxols i hi vaig jugar
va ser una gran experiència —Encara no t'has acabat d'afins l'accident que vaig patir
daptar a la tardor. Afanya't,
i espero tomar a viure sentomant d'un partit a Arbúperquè, si no, el fred et
s
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Pep Solé creu que la societat encara ha d'aprendre a valorar moltes coses. Foto: EUDALD PICAS.
sorprendrà.
pròxims toraejos, sobretot
—Què ha hagut de vèncer
•Sagitari. 22 nov.-20 desembre
amb vista a Atlanta'96.»
per tirar endavant?
—Sigues valent i afronta aques—«He hagut d'aprendre
—L'Estat, les institucions
ta situació que et porta mala moure'm en un entorn
i la iniciativa privada, fan
decaps. No serà tan greu com
amb moltes barreres físiques
prou pels minusvàlids?
penses.
la manca de tolerància i de respecte a
-Nom: Josep Maria Solé i Chavero.
i arquitectòniques. Però, les
—«De l'Estat i les ins- •Capricorn. 21 des.-19 gener
-Lloc i data de naixement: A Sant Feliu
la diferència.»
que més costen dé vèncer
titucions, cada dia ens hem —Cal tenir paciència amb cer—Un llibre: «El nom de la rosa, d'Umberto de refiar menys. La iniciativa
de Guíxols, el 3 de juliol de 1969.
tes persones que t'envolten.
són les que estan a la menSi et defugen, però, no t'hi
-Professió: Funcionari de la Generalitat
Eco.»
tahtat de la gent.»
privada és el futur. A Girona
capfiquis.
—Una pel·lícula: «La misión, de R. Joffe.» tenim moltes empreses que
de Catalunya i estudiant de Dret.
—El minusvàlid, se sent
-Afïcions: «L'esport, la política, viatjar...» •—Un disc: «Alchemy, de Diré Straits.»
sol i creu que per ell mateix
comencen a creure en no- •Aquari. 20 gener-18 febrer
-Problema social que el preocupa més: —Màxima aspiració: «Arribar a ser l'amo saltres, com Rehadap, el —Et podria caure la bena dels
no aconseguirà res?
ulls respecte a un assumpte
del màxim d'aspectes de la meva vida.» meu patrocinador i també
«En una societat abocada a l'adversitat,
—«De minusvàlids, n'hi
del qual estaves molt segur
ha de moltes menes i cael de la selecció estatal.»
fins ara.
ràcters. Reconec que es pot
—Per acabar...
tenir la sensació de no im- s'ha de vèncer.»
rar l'interior de les persones Constitució: remoure els
—«Vull encoratjar gent •Peixos. 19 febrer-20 març
—^La teva relació de parella
portar massa a ningú, caure
—Què demanaria a la so- i no com es mouen. A les obstacles-que impedeixen o jove que pateixi aquests proes podria ressentir dels duben el desànim i no lluitar cietat i a les institucions? institucions, que compleixin dificulten a tots els ciutadans blemes a vincular-se a l'estes que et turmenten. Prova
per ser feliços. Pèro, això
—«Que aprenguin a mi- allò tan bufó que diu la participar en els diferents port del bàsquet.»
de solucionar-ho.

«Manca respecte a la diferència»

La cursa popular d'Anglès va ser Tacte
més multitudinari de les gales d'ahir
LAURA JUANOLA

H Anglès.— La cursa popular d'Anglès va ser un dels
actes més destacats d'ahir
en el marc de les gales petites de la població. La cursa,
que es va celebrar a les onze
del matí, va reunir 160 participants i consistia a recórrer quatre quilòmetres i
mig per la població. Pedró
Ruiz va ser el guanyador en
categoria masculina, anib un
temps de quinze minuts i
cinc segons. En categoria femenina. Dolors Tresseres,
amb vint minuts i disset segons, va ser la primera classificada. Prèviament, s'havia
fet una cursa d'un quilòme-

tre i mig per als més menuts.
Després, dins dels actes organitzats per l'Escola Esportiva Municipal, es va fer un
concurs de relleus populars.
Cada grup estava format per
4 persones, i la prova consistia a recórrer 350 metres
per la Font del Canyo. Els
guanyadors van ser quatre
membres del Club Atlètic
Lloret. En aquesta prova
s'havia d'entregar també el
premi especial per al relleu
familiar, que finalment no
es va donar perquè no ^hi
va participar cap família.
Ahir al matí també es va
celebrar la dotzena edició
del concurs de pintura rà-

pida, que va aplegar 105 participants, la majoria dels
quals provenien de les comarques gironines i barcelonines. El tema era lliure,
però molts participants es
van inspirar en la població.
Durant tot ahir, el carrer
del Comerç va ser l'escenari
d'una fira artesarial formada
per una desena de parades.
Els actes de la tarda d'ahir
van començar amb l'actuació de l'Esbart Dansaire
Marboleny, a la plaça de la
Vila; després, la cobla Flama
de Farners va fer una audició de sardanes, durant la
qual es van repartir castanyes per a tothom.
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Una de les parades de mel de la fira artesanal. Foto: MARTÍ ARTALEJO.

