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J o r d i M o l a s e s converteíx^ e n e l p r i m e r t e t r a p l è g i c q u e t r a v e s s a l'estany d e B a n y o l e s

El Barca nomena
Mauri director de
la secció ciclista
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Un triomf sense barreres

B a n y o l e s Jordi Molas va
estar malauradament d'actualitat
ara fa deu anys, quan va patir
un accident del que no se'n
coneixen precedents en el transcurs d'un partit de rugbi que
l'At. Vic Crancs disputava a la
zona esportiva. En una de les
moltes accions de contacte que
es produeixen en la pràctica d'aquest esport, un jugador rival el
va trabar i en caure a terra va
patir una lesió medul·lar irreversible que des de llavors í'obliga a desplaçar-se en cadira
de rodes. Però aquesta minusvalia no li ha impedit continuar
practicant esport, en la mesura
de les seves possibilitats.
Aquest diumenge va afegir un
nou triomf al seu palmarès en
fer la travessa de l'estany de
Banyoles, clàssica prova de
fons que va reunir uns 200 participants. Molas va prendre la
sortida juntament amb les fèmines i va completar els 2.115 m
de la prova llarga amb un temps
de 1 h 50 min nedant d'esquena.
Durant tot el recorregut va estar
acompanyat d'Abel Capdevila,
David Capdevila i Marc Caralt,
amb els què havia coincidit en la
seva etapa de nedador de competició amb el CN Vic-ETB. A
la banda nord de l'estany, on hi
havia la meta, l'estaven esperant
familiars i amics, emocionats en
veure'l completar la gesta.
''Ha estat un esforç físic molt
important participar a aquesta travessa, però crec que ha

B a r c e l o n a El FC Barcelona
va fer oficial dimarts el nomenament de Melcior Mauri com a
director tècnic de la secció de
ciclisme que té previst crear la
nova junta directiva del club.
La incorporació de Mauri a
l'organigrama del club ja era
coneguda des del mateix
moment en què es va donar a
conèixer la recuperació d'aquesta secció amb l'entrada de Joan
Laporta. Els primers contactes
es remunten a plena campanya
i'*
»»
electoral, quan el mateix candidat va comentar les seves intencions a l'excorredor, que va
donar peu a trobades posteriors
amb el directiu responsable de
les seccions, Josep M. Bartomeu, per anar perfilant el projecte.
El que quedava per determinar
l a cursa
és la funció concreta de Mauri
com a màxim responsable de la
secció. Al final serà amb el
càrrec de director tècnic, que li
comporta una dedicació laboral,
però sense l'obligatorietat de
67, 78 i 85, respectivament. En
dirigir personalment l'equip
dones, la torellonenca Jennifer
durant les curses i amb la possiRiuz va ocupar ser quarta entre
bilitat de compaginar-ho amb
els júniors i 21a absoluta. A la
altres ocupacions, com la que té
cursa petita. Patrícia Peix va
aquests dies a la Vuelta.
ocupar la posició 15a i Elisabet
Peroliu la 23a.
El club té previst fer el mes
vinent la presentació pública
Pel que fa a la travessa a Platja
d'Aro que es va fer l ' I l de d'aquesta secció, que comptarà
amb un equip de categoria elit i
setembre, van destacar els toreUonencs fngrid Ferrer, primera - sub-23 a partir de l'any que ve
amb la intenció final d'acabar
fèmina; Xavier Vila, primer
muntant una formació profesinfantil, i Patrícia Peix, segona
sional d'aquí a uns anys.
infantil.
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Jordi M o l a s , e n v o l t a t d e r e q u i p cfue el v a a i u d a r , u n cop c o m p l e t a d a

valgut la pena", comentava el
gurbetà, de 29 anys, que va ser
homenatjat pel Club Natació
Banyoles en convertir-se en el
primer tetraplègic que travessa
l'estany: Per tal de preparar-la
va estar entrenant tot l'estiu a
les instal·lacions del Vic-ETB,
al qual agraeix les atencions
rebudes juntament amb familiars i amics que ''m'haa donat
suport en tot moment i han
fet possible realitzar aquesta
travessa". Des que va patir
l'accident. Molas ja havia participat a la travessa al pantà de
Sau de l'any 1998.

Sisè lloc de Jordi Pau
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B a n y o l e s La millor actuació
dels representants d'Osona i el
Ripollès a la travessa de Banyoles va ser per a Jordi Pau (CN
Sant Andreu). El nedador de
Beget va ser sisè amb un temps
de 25 min 37 seg, a 16 seg del
guanyador, Olaf Wildeboer, en
un final molt apretat. Carles
Llagostera, Xavier Vila i Oriol
Ausiró van ocupar les posicions

Comença la prèvia
del torneig sub-16
de tennis de Torelló

Jufré perd un minut
ales portes d'un cap
de setmana decisiu

Torelló El Torneig Europeu
sub-16, Joan Mir In Memoriam,
comença dissabte amb la fase
prèvia masculina i femenina
d'on sortiran els quatre teimistes
que completaran els setzens de
final del quadre final que s'ini- ciarà dilluns amb la participació
de 64 tennistes. Demà, a partir
de les nou del matí, les pistes
del CT Torelló acolliran els primers encontres de la prèvia. Al
llarg de la jornada se'n jugaran
16, 8 de masculins i 8 de femenins. Entre els tennistes que
entraran en joc demà destaca la
presència del ripoUès Eudald
Bonet. Diumenge, l'ordre de joc
serà més reduït amb una segona
ronda de la prèvia on es disputaran vuit partits. Aquest torneig portarà la propera setmana
a les pistes del CT Torelló una
excel·lent possibilitat de presenciar un tennis de gran qualitat
amb joves jugadors que busquen fer-se un Hoc. El torneig
compta amb un pressupost
superior als 18.000 euros.

A l b a c e t e La Vuelta a Espanya yiurà un cap de setmana
que pot decidir moltes coses
amb la contrarellotge d'aquest
divendres de 53 km a Albacete i
un final diumenge al port andalús de la Pandera. Es d'esperar
que Josep Jufré cedeixi bastant
temps en la que serà la cronometrada més llarga de la història de la prova i el pugui recuperar en el que queda de
muntanya. Les tres etapes disputades aquesta setmana s'han
decidit a l'esprint, i el corredor
del Relax Fuenlabrada va ser
novè en la que va va acabar a
Conca. De tota manera, aquest
dijous el riuprimerenc va cedir
temps sobre Isidoro Nozal, que
continua de líder, ja que el fort
vent camí d'Albacete va provocar talls en el pilot al quilòmetre 120. Jufré va quedar en un
segon grupet que va entrar a 1
min 9 seg del guanyador, tot i
que manté la seva 22a posició,
ara a 21 min 19 seg del corredor
del'ONCE.
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R a m o n B e s a p r e s e n t a u n torn e i g a T o r e l l ó El cap d'Esports de l'edició catalana del diari El País, Ramon Besa, va parlar dimecres a Torelló dels valors que hauria de
transmetre la pràctica de l'esport i més concretament el futbol als nens. Besa, tercer per la dreta,
va ser el convidat a la presentació de torneig de
futbol-7 que organitzarà el CF Torelló el dia 27.
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El periodista considera que el futbol havia servit
per "vertebrar famílies" i que s'ha de lluitar perquè això no es perdi en un moment en què hi ha
dues concepcions que "semblen barallades",
referint-se a "el camp, i l'espectador". Besa va
reptar els pares a transmetre els principals valors
del futbol i va ser presentat per telèfon pel corresponsal de TV3 a Washington, Salvador Sala. I.M.

