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MOTOR

CICLISME / ELS NOUS PROFESSIONALS GIRONINS (3)
El corredor de Sant Joan de les Abadesses Xavier Llamas ha aconseguit
passar al professionalisme tot i que
a la seva edat, 26 anys, molts corredors
•ja s'han cansat d'esperar una oport.u-

nitat. El seu repte és- aprofitar que
per primer vegada es dedicarà completament al cicUsme per millorar el
seu rendiment i adaptar-se sense problemes a la nova categoria. Es considera

un bon escalador i reconeix que està
negat en els esprints. També assegura
que el seu instint d'atac no canviarà
pel fet de córrer contra els millors cicUstes del món.

X A V I E R L L A M A S . Nou corredor de 1 'equip professional de Pere Munoz

«Mai m'ham pres el cicüsme seriosament»
LLUÍS SIMÓN

B Santjoan de les Abadesses.—
No li arriba molt tard l'oportunitat de córrer amb els professionals?
—«Aquí sempre s'ha dit que
la millor edat per canviar de categoria és entre els 22 i els 24
anys, però no a tot arreu tenen
la mateixa mentahtat. A França,
per exemple, hi ha corredors aficionats de 30 anys. A més, Pere
Munoz, que és qui ha confiat
en mi, no havia tingut l'oportunitat de fer un equip. En qualsevol cas, més val tard que mai.»
—Es veu amb cor de millorar
en tots els terrenys per adaptar-se a aquesta nova etapa?
—«Mai m'havia pres el cicUsme tan seriosament com ho faré
ara. No m'he cuidat gaire i no
he seguit entrenaments específics perquè sempre he compaginat la competició amb la feina
de casa. Per això encara espero
millorar ara que només em dedicaré a la bicicleta.»
—El 1999 serà un any de transició, d'adaptació al pilot professional?
—«Amb l'edat que tinc
m'hauré d'espavilar des del primer any i intentar destacar des
del principi.»
—Per què amb Festina no ha
tingut l'oportunitat aquest any
de repetir èxits de temporades
anteriors?
—«L'accident en què em vaig
veure involucrat em va trencar
la temporada. Vaig perdre un
mes de competició i em va afectar tant físicament com mentalment.»
—Com es defineix com a corredor?
—«Primer de tot em falta esprint. Per guanyar haig d'arribar
tot sol o no hi ha res a fer, però
em defenso bé a la muntanya
i suposo que això m'anirà bé
' peraguantarenlesgransvoltes.»
—Les tàctiques suïcides dels
aficionats són aplicables en el
ciclisme professional?
—«En general sembla que els

ZAAVIER LLLLIA M A S
2 6 anys
EQUIPS
Homs (91), La Jabuguena
(92), Espa (93-96), Cropusa
(97) i Lotus Festina (98)
PALMARÈS

1994. Campió Catalunya fons en
carretera
1r GP Inauguració
1r trofeu Quirze Martí
lr volta a Lloret
1996.1r Escalada Sant Joan
Campló'gir.oní
Una etapa volta a Tenerife
5è volta al-Maestrat
1997. Campió Catalunya fons en
carretera
IrQ'p Pallaresos

Llamas, en la sortida de l'escalada a la Mare de Déu del Mont. Foto: Li.S.

corredors es tomin més conservadors, però dubto que això m'afecti. En el pilot em poso molt
nerviós i sempre tinc la necessitat
d'atacar. No m'estranyaria que
algun dia en Pere Muftoz digui
'on va aquest boig?', però és el
meu estil de córrer.»
—Com en el cas d'Eloi Coca
i Carles Torrent, ha arribat a
professional sense grans èxits en
elciclismedebase.Coms'expUca
aquest fet?
«Els júniors que són molt
bons sempre tenen problemes
quan canvien de categoria. Es
un fet curiós, però hi ha força
casos que ho corroboren.»
—Era molt dolent, de petit?
—«Vaig començar d'infantil
í només anava a les curses a
passar-m'ho bé. Si no quedava

l'últim sempre, poc en faltava.
No vaig guanyar cap cursa fins
que vaig ser aficionat. Va ser
una cursa de la copa Girona i
va ser una passada.»
—Quina mena de corredors
admira?
-^<A mi el que m'agrada són
els escaladors, gent com ara Pantani i Jiménez.»
—En l'eqUip d'aficionats del
Festina us va afectar d'alguna
manera la polèmica del Tour?
. —«Van fer servir l'escàndol
per justificar que no convoquessin, cap corredor per a curses
de final de temporada. En realitat, de Festina, només teníem
el nom i els mallots.»
—Quina feina li sembla que
pot fer Muftoz com a director
de l'equip?

Miki Arpa és l'únie
gironí convocat per als
sis dies d'enduro
• Girona.— Miki Arpa (KTM)
és l'únic pilot gironí inclòs en la
llista de convocats per la federació estatal de motociclisme per
participar en els sis dies internacionals d'enduro, que es disputaran a Austràlia del 10 al 15 de
novembre. La federació ha confirmat l'absència de Xavier i
Marc Puigdemont per la falta
d'acord amb Gas Gas, que els
havia d'alliberar dels seus contractes perquè poguessin vestir
la indumentària oficial de la federació, que té patrocinadors
diferents i, en algun cas, incompatibles. Arpa formarà part de
l'equip júnior, juntament amb
Marc .Coma, Gerard Farrés i
Xavi Pons. L'equip sènior el formaran Josep Alonso, Jordi Viladoms, Arnau Vilanova, Isidre
Esteve, Aldo Bach i Daniel Llobet./EL PUNT
BÀSQUET

£ 1 Mifos perd el primer
partit de la Uiga catalana
en cadira de rodes

• Granollers (Vallès Or,).— El
Mifas Esplais de Castelló d'Empúries va perdre a la pista de
i'Amiba de Granollers per 45-37
p-gifoní
en la primea jornada de la lliga
9è trofe'iiNUsarte
catalana de bàsquet en cadira de
rodes. El conjunt empordanès
',' ,5è''volta à.yatíncia
va mantenir la igualtat en el
~ 1998.1í GP„San,José
marcador fins al minut 35, quan
; • / / ' .3r4wfeu Jaitn'e Chicharro
la cinquena falta d'Àngel Colom
:. /, , 14èCij:cufto fiíontaüés
va decantar el matx a favor del
conjunt local. Els anotadors gií*/X<'';- -^Obíft -de^Móntany^lír^
ronins van ser Sidera (-), Bermúdez (15), Colom (7), Femàn-p«Em semblà que serà molt dez (-), Argemí (-), Luna (6),
estricte, però a mi m'agraden Cabello (-) i Aldamiz (8). La falels directors que em cridin. No. ta de jugadors clau i el baix enem conformo que em diguin que cert en el tir exterior durant la
faci el que pugui, prefereixo que segona part van ser els factors
m'escridassin a la carretera, per- determinants per a la derrota.
què això em motiva ihòlt més.» El Mifas jugarà el primer partit
—Quina cursa U agradaria a casa diumenge vinent —a les
12— contra l'UNES./EL PUNT
córrer?
—«Per les meves característiques m'agradaria competir en BILLAR
alguna cursa per etapes, com ara
E l Blanes guanya e n l a
la Volta a Catalunya o la Vuelta
a Espanya, però no sé.quins plans 3 a j o r n a d a de lliga
té l'equip.»
M Blanes.— El Blanes va gua—Us convé tenir un líder de- nyar per 6-2 el Sant Martí en la
finit a l'equip, com ara Ekimov tercera jornada del grup D de la
o Mauri?
lliga catalana interclubs a tres
—t<Ens convé, sobretot, algú bandes. En el mateix grup, el
amb experitecia que ens digui Matadepera va guanyar el Vic
qúè hem de fer. Que ens faci (6-2) i el Coral Colón i el Mollet
quatre crits si fa falta.»
van empatar (4-4). / EL PUNT
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