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Bàsquet. La
selecció espanyola
femenina inicia el
campionat el dia 27

Sis catalanes
en la llista
definitiva per
a l’europeu
L’Esportiu
BARCELONA

Olimpisme. El nou alcalde del PP es proposa intentar per cinquena
vegada que la capital espanyola sigui l’escenari d’uns Jocs Olímpics

Madrid 2032 s’ingereix en
les aspiracions olímpiques
de Barcelona 2030

El seleccionador estatal
Lucas Mondelo va donar la
llista definitiva de jugadores que disputaran el campionat d’Europa femení a
Riga a partir del 27 de juny, i la meitat són catalanes: sis de les dotze convocades. Les catalanes del
combinat estatal són Sílvia Domínguez, Laia Palau, Queralt Casas, Anna
Cruz, Andrea Vilaró i Marta Xargay; completen la
selecció espanyola Cristina Ouviña, María Pina, Tamara Abalde, Laura Gil,
Astou Ndour i Laura Nicholls.
De les catorze jugadores que han estat preparant aquest europeu i jugant partits amistosos en
les darreres setmanes han
quedat fora d’aquesta última selecció que ha fet el
tècnic català Lucas Mondelo dues jugadores, Leonor Rodríguez i la catalana Georgina Bahí.
La selecció espanyola
disputarà un darrer torneig amistós a Fuenlabrada al final d’aquesta setmana. Divendres jugarà
contra Suècia i el diumenge s’enfrontarà a Gran
Bretanya. Espanya marxarà cap a Riga el dilluns
24, i el dijous 27 iniciarà la
competició. Espanya s’enfrontarà en el seu grup a
Ucraïna, Gran Bretanya i
Letònia, el conjunt amfitrió. ■

L.S.

BREU

Patinatge.L’assemblea de la federació catalana va aprovar dissabte la proposta de modificació
de les tarifes arbitrals d’hoquei sobre patins sorgida d’una taula de negociació conjunta

NBA
Anthony Davis, als
Lakers. La fins ara estrella dels Pelicans
(2m08, 26 anys) compartirà equip amb LeBron James a canvi de
Lonzo Ball, Brandon
Ingram, Josh Hart i
tres primeres tandes
del draft, inclòs el número 4 d’aquest any.
Els Lakers mantenen
Kyle Kuzma. A Davis li
quedava un any de
contracte a 27 milions
de dòlars. ■

BARCELONA

El nou alcalde de Madrid,
José Luis Martínez-Almeida (PP), ha donat el tret de
sortida del cinquè intent
de Madrid (2032) per ser
ciutat olímpica i posar fi al
greuge que la persegueix
des del 1992. El president
del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro
Blanco, ha recollit el
guant: “Madrid és la millor
ciutat del món per ser l’escenari d’uns Jocs Olímpics. Els Jocs del 2024 i el
2028 estan concedits però
a partir de llavors el somni
és possible.” El COE, però,
també patrocina amb el
seu suport públic la candidatura que es treballa des
de Catalunya, sobretot el
govern de la Generalitat,
per als Jocs d’hivern per a
Barcelona i els Pirineus el
2030, La incompatibilitat
dels dos projectes és manifesta. Espanya, a més,
també vol organitzar amb
Portugal el mundial del
2030. Blanco va assegurar, en aquest sentit, que
“tot és compatible”.
Martínez-Almeida, que
va ser investit dissabte
passat, va declarar als mitjans de comunicació que
no li agradaria “deixar
aquest món sense veure
uns Jocs a Madrid”. “A dia
d’avui, d’acord amb l’agenda 2020, Madrid és la ciu-

Martínez-Almeida, proclamat alcalde de Madrid dissabte ■ EFE

El conflicte d’Espanya i el COI

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’Estat espanyol, amb múltiples fronts olímpics
oberts, va rebre l’any passat seriosos avisos per part
del COI sobre com tractava
els esportistes de Kosova,
un estat que Madrid no reconeix. En diferents competicions internacionals
els atletes del país balcànic
havien tingut problemes

tat més preparada per organitzar uns Jocs Olímpics.” Si es fes realitat, la
proposta significaria el

per aconseguir el visat i
també per competir amb
els seus propis símbols nacionals. El director general
del COI, Pere Miró, va arribar a amenaçar l’Estat de
demanar a les federacions
internacionals que no concedissin més campionats a
l’Estat espanyol fins que no
es resolgués la situació.

cinquè intent per rebre els
Jocs Olímpics, després de
veure com Munic l’any
1972, Londres el 2012,

Rio de Janeiro el 2016 i Tòquio el 2020 van ser les escollides en les quatre ocasions anteriors.
Per fer possible la candidatura, el PP buscarà un
acord amb la resta de
grups municipals, començant per Ciutadans i Vox,
que són els qui li possibiliten el càrrec d’alcalde.
L’anterior alcaldessa, Manuela Carmena, sempre
s’havia mostrat reticent a
recuperar una candidatura olímpica per les grans
despeses que havia fet el
consistori –amb casos de
corrupció inclosos– en anteriors ocasions. ■

Els àrbitres i els clubs signen la pau
J.M.
BARCELONA

L’assemblea general de la
federació catalana de patinatge més multitudinària
que es recorda, amb la participació de 45 clubs, va
destensar dissabte la corda entre els clubs i el collectiu arbitral. Vora el 60%
dels col·legiats van fer una

aturada al gener perquè
els clubs havien tombat la
proposta de modificació
de tarifes arbitrals en l’assemblea del desembre.
Tot seguit, la federació va
impulsar una nova taula
negociadora entre clubs i
àrbitres que va cristal·litzar amb la proposta aprovada dissabte. En línies generals, l’assemblea va

aprovar totes les propostes presentades exceptant-ne una de patinatge
artístic. La més ajustada
va ser la de la limitació a un
màxim de dos partits per
jugador i cap de setmana,
que el comitè d’hoquei patins havia presentat per
poder crear una nova categoria –la 3a catalana– i recuperar la de sub-23. Ra-

mon Basiana, el president
de la federació catalana,
va explicar els últims detalls sobre els World Roller
Games i va convidar a participar-hi tots els clubs i,
entre d’altres temes, va
destacar la consolidació
de la Gala del Patinatge
Català i del Catalunya
Stars de patinatge artístic. ■

Hoquei patins. El
seleccionador català
ja en va ser el tècnic
en el mundial 2009

Jordi Camps
dirigirà el
Brasil als WRG
de Barcelona
J.M.
BARCELONA

El seleccionador català,
Jordi Camps, dirigirà el
Brasil en els World Roller
Games de Barcelona deu
anys després d’haver-ne
estat el tècnic en el mundial de Vigo del 2009, segons avança www.hoqueipt.com. El conjunt carioca va acabar en un brillant quart lloc. Camps, de
fet, confia en quatre jugadors que ja va tenir llavors:
Didi (48 anys), Alan Karam (46), Cacau (39), el
porter Aurélio Rieger (38)
i Bruno Matos (37). L’objectiu és tornar al grup
capdavanter del mundial.
A Barcelona haurà de jugar I Intercontinental
Championship a Sant Cugat i lluitarà en el grup de
Suïssa, Alemanya i Austràlia. L’objectiu és acabar
primera i segellar l’ascens.
Camps va guanyar el mundial B amb Catalunya el
2004 a Macau i el 2010 va
celebrar la copa Amèrica.
També va ser entrenador
de Colòmbia (2008) i de
Sud-àfrica (2010). A nivell
de clubs va ser campió de
la CERS amb el Voltregà, i
va dirigir el Tordera i el Reus. La convocatòria la formen Karam (Mogiana),
André i Rodrigo Raposo
(CACO), Matos (Recife),
Cacau (Sandrigo), Didi i
Kleber
(Sertãozinho),
Diego Dias (Noisy), Gonçalo Costa (Stuart) i Oliveira (Paço de Rei). ■

BREUS
HOQUEI PATINS
Torner jugarà en el
Valdagno . El torderenc Enric Torner, que
ha militat en el Citylift
Girona, jugarà a les files del Valdagno el
curs vinent i encetarà
la seva segona etapa a
Itàlia. Torné va militar
cinc anys en el Forte
dei Marmi i va guanyar
sis títols de lliga. Torner va debutar a l’OK
Lliga amb el Tordera i
va passar pel Lloret i
l’Igualada. ■

