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n La selecció catalana de raquet-
bol va ésser reconeguda oficial-
ment la setmana passada, després
de l'acord al que van arribar Josep
Maria Ripoll, president de la
FederacióCatalanad'Esquaix iRa-
quetbol, Eik Meyer, president de
la Federació Euroepea, i Keith D.
Clakins, president de la Federació
Internacional. Així Catalunya
podrà participar en campionats
d'Europa i del món tant a nivell
individual com de països. La
selecció catalana ja va disputar, el
passat agost, el Campionat del
Móna Santo Domingocom a mem-
bre provisional.

El racquetbol es practica en una
pista una mica més gran que la de
l'esquaix (12,40x6,04x6,04) i es pot
jugar en modalitat d'individual o
dedobles. Els mixtosno es contem-
plen a les competicions oficials.
Es juga al millor de tres sets i per
guanyar cada mànega fa falta arri-
bar alsquinze punts, guanyatsten-
int el servei. En cas d'haver
d'arribar al tercer set, aquest es
disputa a onze punts. Es juga amb
una raqueta de cordatge, similar a
la del tennis, però amb la paella de
forma quasi triangular.

El raquetbol és com un esquaix
per lliure, només hi ha una àrea
de servei, però no hi ha la planxa
per sota de la línia de la paret fron-
tal perquè la bola es pot tirar a
qualsevol alçada, sempre que
abans toqui la paret frontal. Hi ha
una excepció, que és la del cop
defensiu, que toca una paret late-
ral o el sostre abans de tocar la
paret frontal. La volea és permesa.
Al raquetbol es juga amb una bola
de tipus frontó, però de bot més
ràpid. El ritme de joc és més alt
que el de l'esquaix i els punts solen
ser més curts.

Producte USA
Aquesta modalitat esportiva va
néixer als Estats Units en la dèca-

da dels cinquanta i es va estendre
amb rapidesa per tot el continent
americà, que avui en dia encara
domina el panorama. EEUU,
Canadà, Mèxic, Colombia o Ve-
neçuela són països que dominen
aquest esport mentre que els euro-
peusvana lacua. Irlanda,Aleman-
ya, Bèlgica i Holanda són els
països que manen al vell conti-
nent.

A Catalunya va arribar als anys
vuitanta, però l'empenta de
l'esquaix se'l va menjar. En
l'actualitat hi ha pistes de raquet-
bol a Badalona, Esquaix Barcelo-
na, C.N. Barcelona i el Gimnàs Ar-
senal. El raquetbol es va afegir a la
Federació Catalana d'Esquaix i a
Catalunya compta amb unes 60 lli-
cències, “encara que esperem ab-
sorbir jugadors d'esquaix”, diu Jo-
sep Maria Ripoll.

El president de la Catalana diu
que es van llançar a promocionar

aquest esport fora de les nostres
fronteres fa un any i mig. “Ens
vam posar en contacte amb les fe-
deracions Euopea i Internacional
i ens van acabar admetent, com a
membre provisional, en el darrrer
Mundial”. L'equip català va aca-
bar el 17è de 25 seleccions i va ser
la segona europea després de la
irlandesa.

Treball discret
Ripoll explica que la feina s'ha fet
amb discreció, “no ho volíem pu-
blicitar perquè no volíem entrar
en aquesta roda de politització.
Hem tingut el suport del Consell
Català de l'Esport, però el que vo-
lem és promocionar el raquetbol.
Ara mateix estem en un nombre
de pistes sota mínim i ja hem co-
mençat a arribar a acords amb al-
guns clubs per construir més pis-
tes i a l'organització de més torne-
jos” �
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Les seleccions catalanes que
van disputar el Mundial de
Santo Domingo van fer un
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