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KORFBAL;0] DeI  10 al 17 de juliol,  a Austriia,  intentará assolir un deis vuit  primers iiocs

La  selecció  catalana  par fkipa
per  primer  cop  en  un

REDACCIÓ. BARCELONA

U  a Selecció Catalana de Korfbal disputará del 10 al 17
del proper mes dejuliol, el Campionat del Món. Será
a primera vegada que una selecció catalana participa

de forma oficial en un Mundial de seleccions nacionals. Justa
ment en el moment que sha daprovar la nova llei de l’esport
catalá, on es dóna suport a la participació de les nostres
seleccions a les competicions ¡nternacionals. Només el fet de
la  participació de Catalunya en un campionat daquestes ca
racterístiques ja és un éxit per lesport catalá.
Peró  per  als  dos  máxims responsables
daquestes seleccions, Antoni Jurado com a
president de la Unió Catalana de Korfbal, i
per al seleccionador catalá, Miquel A. Toba
ruela, també sha de deixar una bona imatge
del korfbal catalá a nivell mundial i obtenir els
millors resultats possibles.

Per l’Antoni Jurado, “el poder participaren
un  Campionat del Món és el máxim al que  ___________
pot  aspirar un esportista. A més, si es tracta  ___________

d  un esport com el nostre amb jugadors pura
ment  amateurs,  latractiu  de  poder
disputar—lo a Austrália supera el máxim a qué
poden aspirar qualsevol dells”.

La tasca de preparació del viatge ha estat
molt  complicada, segons es pot desprendre
de les seves paraules, peró “tota la complica
ció  ha estat una suma de factors: primer el
tema económic, ja que d’entrada la nostra  ___________

entitat no podia assolir tots els costos de pre
paració i el mateix viatge. D’entrada, tant la Secretaria Gene
ral de lEsport, amb Fidel Sust al davant, com David Moner,
president de la UFEC, ens van donar el seu recolzament i
suport, la qual cosa es va convertir amb lajut económic que
necessitávem. El segon punt important i complicat va ser crear
un equipament esportiu identificatiu del qué representarem a
Adelaida. D’una forma més o  menys rápida vam trobar la
marca de roba esportiva Bemiser, que ens ha dissenyat
l’equipament de joc, i juntament amb les empreses Pepsi i

)  Nintendo, hem pogut cobrir la totalitat del pressupost per
1 equipament”.

Segons declaracions tetes pel Sr. Pere Sust, “sabem que no
estem al nivell de les millors seleccions del món, peró confiem
que Catalunya pugui ter un paper digne en aquest Mundial.
De moment, ser—hi presents ja és un éxit. Partim duna base
de  desconeixença del nivell de la resta de seleccions que
inicialment podrien estar a un nivell semblant al nostre peró
poder finalitzar entre els vuit primers ja seria una fita molt
important”.
____________ Miguel A. Tobaruela va agafar la direcció

de  la selecció catalana fa ara sis mesos, amb
anterioritat a la classificació definitiva per al
Mundial, amb el temps ajustat per completar
la preparació: “En el moment que vaig agafar
la  selecció vaig haver de fer una preselecció
amb 25 jugadors, per comparar el nivell i les
qualitats de tots elIs i juntament amb la prepa
ració que es va realitzar a Holanda durant la

__________  Setmana Santa em vaig decidir pels 16 que
definitivament formen la Selecció Catalana”.

L’experiéncia internacional deIs jugadors a
nivell de selecció en competicions oficials és
molt  curta peró per Tobaruela “un total de
14 deIs 16 jugadors han disputat alguna vega-
da la Copa dEuropa de clubs, així com molts
partits amistosos amb la selecció, a Catalunya
i a 1 ‘estranger”. Segons Antoni Jurado, la cIas
sificació per la segona fase no está molt clara,

___________  peró perTobaruela “tenim possibilitats de po
der  accedir a la segona fase com una de les

primeres vuit seleccions i depenent del encreuament, encara
podriem jugar pel cinqué i sisé lloc. En cas de finalitzar cm
quens, estariem classificats per jugar els World Games el pro
per any a Akita, Japó. Aíxó seria un éxit total. Jugar del 9 al 12
no seria un fracás, ja que potser és el nostre lloc real”. Desco
neixem el nivell de moltes de les seleccions, peró crec que la
nostra preparació és bona i el nostre nivell de joc és bo”.
Resten pocs dies per l’inici del campionat del Món i el repte
per la Selecció Catalana de korfbal está en marxa.
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)   classificat, el corredor de Cantábria José Emi
lio  Cacho i  els  3537”  del  ciclista de
Castilla—La Mancha, José Antonio Pecharro
mán.  Cal  recordar que aquest corredor
sub—23 dIgualada recentment es va procla
mar campió de Catalunya de la mateixa espe
cialitat. Lany passat va defensar els colors de
Banesto i enguany ha preferit tornar de nou a
Catalunya, amb Ildeal Olímpic. Sens dubte,
Josep Guillén es confirma com un nou gran
contrarellotgista pel futur del ciclisme catalá,
amb  moltes possibilitats de passar al camp
professional la propera temporada.
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CICLISME;0] Campió  contrareiiotge sub—23

Triomf de Josep Guillén

KORFBAL •  Un esport que aviat será força conegut

(          REDACCÓ .  BARCELONA

1 ciclista dIgualada, Josep Guillén, in
tegrant  de  la Selecció Catalana i
membre de lequip Ideal Olímpic, es

va proclamar campió d’Espanya contrarellot
ge  individual en la categoria sub—23, en la
prova disputada a Córdoba dins deIs campio
nats estatals de ciclisme celebrats el passat
cap de setmana.

Josep Guillén va obtenir la medalla d’or al
recórrer els 30 quilómetres de recorregut en
un temps de 3530”  pels 3536”  del segon

GUILLÉN • Amb Florencio i Torrent, amb la medalla d’or del Campionat de Catalunya


