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L'Sport Ter incorpora
vuit corredors i
prepara el seu salt al
calendari basc
LLUÍS SIMÓN

• Girona.— L'equip"gironí d'elit
i sub-23 de l'Sport Ter Tadesan
ha tancat pràcticament la seva
plantilla amb la incorporació de
vuit nous corredors, tot i que segons el seu director, Jaume Coca,
encara queda una plaça lliure per
afrontar la temporada. L'equip
centrarà bona part de la seva temporada en les curses del calendari
basc, que són les proves on Coca
creu que els seus corredors poden
progressar més. Els nous corredors de l'equip seran Albert Castillo, que ve de l'Espa Banyoles;
Eduard Gómez, procedent del Palafrugell; Daniel Salvà, que estava
en el Girona Homs; el mallorquí
Toni Bonet, l'osonenc Alex Garcia, i Dani Navarro, Ricard ViUega i el colombià Alejandro Martínez, que la temporada passada
formaven part de l'equip júnior.
L'equip, que juntament amb el
Palafrugell, serà l'únic de les comarques gironines amb el potencial suficient per afrontar voltes
de més d'un dia, manté en la
seva formació alguns dels corredors gironins més prometedors,
com Eloi Coca, Dani López i Manel Esmeralda.

Escuredo afrontà el 97 amb Pobjectíu
de defensar el títol a la copa del món
Desconeix els plans de la federació i qui serà el nou seleccionador
LLUÍS SIMÓN

• Girona.— El corredor olímpic Josep Antoni Escuredo prepara la nova temporada amb l'objectiu
de repetir la victòria que va aconseguir l'any passat
en la prova del quilòmetre de la copa del Món,
però amb la intenció d'arribar a la seva plenitud

de forma a finals d'agost, quan es disputi el mundial,
prova en la qual no ha pogut treure encara maicap gran resultat. El saltenc, però, no ha pogut
planificar tota la temporada perquè està pendent
del nomenament del nou seleccionador, ja que el
mallorquí Toni Cerdà no continuarà.

deració i sé que el president, José
Grande, vol fer canvis, però encara no està clar qui serà el substitut de Toni Cerdà com a seleccionador, ni el calendari que
farem, ni els corredors qüe serem,
ni les concentracions que realitzarem», comenta Escuredo, que
vol arribar al seu millor moment
de forma coincidint amb el mundial d'Austràlia.
Respecte la composició de l'equip, el corredor saltenc creu que
ell mateix, José Manuel Moreno
i Joan Llaneras —campió mundial
de puntuació— continuaran liderant la selecció. «Moreno volia
deixar la pista però no ha trobat
equip i suposo que continuarà
amb nosaltres», assenyala el co-

La copa del Món de pista, que
en les últimes edicions no ha aconseguit reunit els millors especialistes mundials, es convertirà
aquesta temporada en una cita
obligada per a totes les grans potències del ciclisme en pista. La
federació internacional de ciclisme (UCI) ha decidit que les proves de la copa del món serveixin
com a classificació pel mundial,
que aquest any es disputarà entre
el 27 i el 31 d'agost a la ciutat,
australiana de Perth. Això obligarà a l'equip espanyol competir
en la major part d'aquestes proves
—n'hi ha sis de previstes— per
assegurar una plaça en totes les
especialitats de pista. «Fa poc que
hi ha hagut les eleccions a la fe-

rredor olímpic, que manté la ferma convicció que podrar allargar,
sense problemes, la seva carrera
fins als Jocs Olímpics de Sydney
del 2.000.
Escuredo, que l'any passat va
ser el primer del quilòmetre en
la general final de la copa del
món i el tercer del rànquing de
la UCI en velocitat, descarta competir en qualsevol cursa, de carretera per avançar la seva preparació. «Tinc molt clar —hi afegeix— que el mundial té prioritat
absoluta i no em vull precipitar.»
El debut de la selecció estatal
en la copa del món —si el nou
seleccionador no diu el contrari—
serà a Cali (Colòmbia) el mes
de maig.

El M ífas derrota
l'UNES i perd contra el
San Rafael
H Girona.— El Mifas es va imposar a l'UNES (13-48) i va perdre
contra el San Rafael (73-15) en
els dos partits que va disputar
el camp de setmana passat en
la segona divisió estatal de bàsquet en cadira de rodes. En el
matx contra l'UNES els anotadors
del Mifas van ser Sidera (10),
Martin (17), Cabello (4) i Bbsch
(15), mentre que contra el San
Rafael els 15 punts se'ls van repartir Sidera (2), Bermúdez (1),
Colom (4), Cid (4) i Martín (4).
En la propera jornada el Mifas
s'enfrontarà al Rangers, que té
un punt menys que el conjunt
gironí a la classificació, però ha
jugat un partit menys. El Mifas
ocupa la quarta posició amb 21
punts.
Resultats i classificacié
14a jornada: CEM-AW Hospital, 52-24; ASES-Trauma 68,
32-49; UNES-CB Mifas, 13-48;
Rangers-Betulo, ajornat; San Rafael-Mifas, 73-15. Classificació: San
Rafael, 25; Trauma 68 i CEM, 24;
Mifas, 21; Rangers, 20; CAI, 19;
ASES, 15; Buahira, 14; Betulo,
UNES i AAW Hospital, 13. /EL
PUNT

La primera gran prova que disputarà l'equip és el circuit de Lasarte, per la qual ha rebut una
invitació de l'organització. A l'abril, disputarà la volta a Granada
i -al maig el Tour Nord d'Isere,"
a França. Coca també espera que
l'equip pugui prendre part en les
voltes més importants de Catalunya, a Tarragona i Lleida. Els
corredors ja han començat a preparar la temporada en les «carreres al sol», que organitza el
Roussillon Animations. Jaume
Coca es mostra sorprès per l'estat
de forma en què es troben alguns
dels seus corredors: «À diferència
de l'any passat no tenim cap problema per mantenir-nos en el grup
capdavanter i tant l'Eloi Coca com
en Dani López estan molt atents
per entrar a les escapades.»
El club també mantindrà aquest
any un equip júnior, format pels
germans Víctor i Marc Venegas,
Xavier Hernando i David Coca.
El patrocinador de l'equip serà
Bici Oci. i el director Francesc
Coca.

La cursa de Palafrugell
inaugurarà demà la
copa catalana de cadets
• Girona.— El CC Palafrugell
organitza demà la primera prova
puntuable per a la copa catalana
de cadets, que serà, al mateix
temps, la primera cursa oficial de
la temporada que es disputa a
les comarques gironines. El Palafrugell és, precisament, l'actual
campió per equips de la copa catalana de cadets i surt, una tem-porada més, com a un dels favorits
per aconseguir la victòria final,
tant en la categoria individual com
en la d'equips. En la cursa de
l'any passat, un dels components
de l'equip palafrugellenc, Xavier
Espafia, es va endur un dels triomf
més importants de la temporada.
Entre els favorits hi haurà, aquest
any, el corredor local Xavier Requena i els gironins del Mataró
Lluís Colls i Xavier Castillo, tots
tres cadets de segon any. El recorregut serà el mateix que la
temporada passada. Els corredors
hauran de fer quatre voltes a un
circuit que començarà i acabarà
a Palafrugell i que també passarà
per Esclanyà, Begur i Regencós.
En total, els participants hauran
de fer 64 quilòmetres. La prova
començarà a les quatre de la tarda./EL PUNT
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Hora d'entrega prefixada. Amb la total
Assessor tècnic personal. Juntament amb seguretat que sempre complim amb la data

i hora prefixada
vehicle.

per a l'entrega

Qualitat garantida. Estem tan convençuts
de
la
qualitat
de
les
nostres
reparacions,
que' les
garantim
per
sempre.
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