
Redacdó                 8ARCELONAL a selecció  catalana  de  kor
Ibal  sim  situat  ja  entre  les
vuit  millors  del món després

de  disputar  un gran  Campionat  a
Australia.  El grup on estava  Cata
lunya  era  força  difidil  ‘a priori’:
Japó,  Alemanya  i  Holanda.  Japó
era  una  selecció jove, que  portava
lany  preparant  la prova,  i els nos-
tres  representants  van disputar  el
seu  milior  partit  davant  els  ni-
pons.  Contra  Alemanya,  Catalun
ya  va fer una  primera  part  impres
sionant  peró en la segona, el poten
cial  d’aquesta selecció II va passar
factura.  Davant dHolada,  unpar
tit  que no tenia  cap históriaja  que
era  molt superior,  es vajugar  amb
molta  tranquiLlitat  ¡  ganes  de
fer-ho  bé. Va  sortir  un  encontre
smb  moltes  cistelles  per  pafl  de
tots  dos. Cap altra selecció va con
trarestar  en  la seva mesura  el po
tencial  de l’actuai caxnpiona mun
dial.  Una vegada disputada  la pri
mera  fase, Catalunya  es classificá
per  jugar  del primer  al vuité  lloc.

Aixó  volia dir queja  haviem fet
história  1 s’aconseguia  superar
l’objectiu principal  que era  hiten
tar  estar  entre  les deu miliors  del
món.  El primer  encontre  era  con
tra  Bélgica. Una altra  selecció po
tent,  massa  potent  per  nosaltres.
La  fita  era  fer  un  paper  almenys
igual  que  davant  d’Holanda, peró
no  va ser  possible. Bélgica va sor
tir  amb els seus  reserves,  que van
fer  un partit  de molta qualitat  sen-
se  donar opcions a Catalunya, que
només  va poder aconseguir  sis cia
telles  contra  les  39 que  va  haver

-—  —  —

Una dura
1 preparadó    1
u capa Austrália U
I  ta selecció catalana ha preparatdurament el Mundial. Ha passat

I  moments complkats perqué hihavia canvi de ‘m&er’ —JosepAntoni Jurado va deixar el seu

I  cárrec quan Catalunya no vapoder guanyar el partit
classfficatori contra Polónia—. La

I  renúnda de la República Ixecava donar la possibilitat de

I  flr—  ¡ el nouseleccionador, Miguel ÁngelTobaruela, va ter canvis. Tots
han bagut de treballar dur •
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d’encaixar.
Ara  a  Catalunya  11 quedava  la

possibiitat  de jugar  del cinqué  al
vuité  loe,  smb la  sorpresa  que  el
rival  era Xina Taipei, selecció que
va  perdre  d’un punt  i no va poder
passar  a les semifinals.  Va quedar
dar  en aquest  enfrontament  la di
feréncia  de  niveli  que  hi  ha  ara
entre  totes  dues  seleccions.  Xina
té  malta  experiéncia,  alçada,  ¡ té
jugadors  que  poden resoidre  una
jugada  clau.  Es va intentar- donar
la  sol-presa  peté  va  ser  inipossi
tilo. L’Cdtlin partit  va se’- davant de
l’aníiti-iona,  AustrAlia. la qual ju
gava  a casa, arnb molts seguidors
a  la  graderia,  ial  final  la vuitena
posició  deis catalans  &  tués  que
merescuda.

Cal  destacar que s’ha fet un Cam
pionat  amb  les  nostres  possibiii
tats  més  que  bo  i  ara  hem
d’intentar  posar  en  práctica  tot
faprés  1 treballar  pel flitur, ja que
1abril  del 2000 Iii ha  un altre Cam
pionat,  a  Bélgica, aquesta  vegada
sub—2l i europeu  amb  12 pasos  .

A les darreres reunions del Consell de
la Federadé d’Entitats Excursionistes
de Catalunya, s’ha posat sobre la taula
el tema deis residus que generen
moftes de les activitats a la muntanya,
entre elIs la instaliadó de ‘pesebres’
que queden abandonats en progressiu
deteriorament, una vegada passades
les testes nadalenques, les plaques
commemoratives o de record, les
bústies metáLliques per al registre i
altres objectes, que deterioren molts
dms i indrets emblemátics de la
geografia catalana. Ara bé, el
problema mt important sS els
senyals de pintura que queden duna
manera pe,manent als arbres o a les
roques després d’haver servit pa
indicar un itinerari organitzat per
algunes entitats o corporadons per ter
mames, caminades populars, aplecs,
passejades.. produint un imparte
ambiental moR desagradable. La gran
majoria de les entitats federades ja
tenen en compte aquest fet i utilitzen
sagetes de cartré, cintes de roba o
plástic o banderoles per marcar
Iltinerari, les quals són retirades pel
grup escombra’ que tanta el
recorregut, el mateix dia de l’activitat.
La FEEC prega: a totes les entitats
federades que col.laborin o assessorin
(a través deis seus socis) aquests artes,
indicant als organitzadors la manera
de posar senyals; i que comptin amb
les indicacions deis experts de les
entitats federades a la FEEC o bé
sadredn als órgans daquesta
Federadó: Comité Catalá de Senders,
Comité Catalá de Marxes, Vocalia de
Natura i FEEC •
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KORFBAL O Es va classificar entre les vuit miliors del món al recent Campionat disputat a Adelaida, Austrália         MUNTANWSME
•  .       •                         •       La FEEC adverteixLa seleccio bnlla al Mundial

Catalunya va disputar el seo millor partit del Campuonar del Món aavanr dilolanna, eu campuo                                                 FOTO: UFE(

tis  untegrants de la selecció, protagonistes del gran éxit conquerit a la localitat d’Adelaida


