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MÉS ESPORT

Dijous 3 de gener del 2002

»BÀSQUET

Shane Battier
succeeix Gasol
com a «rookie» del
mesal'NBA
Memphis. Shane Battier,
company de Pau Gasol als
Grizzlies de Memphis, va
ser nomenat ahir millor
«rookie» de l'oest del mes
de desembre a l'NBA.
Battier, que succeeix el
jugador de Sant Boi en el
palmarès, va ser l'autor de
la cistella de l'històric
triomf dels Grizzlies al
Madison. El millor «rookie»
de l'est va ser el pivot dels
Wizards Brendan
Haywood, mentre que eis
jugadors més valuosos de
la lliga van ser Walker,
PierceiDuncan./D9
I HOQUEI PATINS

Jordi Pujol rep els
catalans
campions del
mundial

La selecció estatal celebra el tftol aconseguit en el mundial de Fukuoka l'any 2001./ EFE

iWATERPOLO

Sis campions del món, a la
selecció catalana
o Catalunya, amb un equip molt potent,
jugarà contra Suècia el 10 de gener
MARCSAU3AS
Barcelona

Els quatre jugadors catalans
que el mes de juliol es van proclamar campions del món a
Fukuoka (Japó) amb la selecció
estatal formaran part de la selecció catalana que el 10 de gener jugarà a la piscina Sant Jordi contra Suècia. Carles Sanz,
Gustavo Marcos, Sergi Pedrerol i Dani Ballart han estat convocats pel seleccionador, Joan
Colomer, tècnic de la federació
catalana. Tots quatre ja havien
estat guanyadors de la medaUa
d'or als Jocs Olúnpics d'Atlanta
l'any 1996 i campions en el
mundial celebrat a Perth el
1998. Dels altres catalans que
també van participar en aquesta última competició, dos jugadors més, Jordi Sans i Rubén
Michavila, també han estat
convocats a jugar amb la selecció catalana.
Per tant, hi ha un total de sís
campions del món i de quatre

O Sans, Sanz, Marcos, Pedrerol, Ballart i
Michavila, entre els seleccionats

L'Últim precedent es remunta al 1990
L'última vegada que la selecció catalana de waterpolo es va
enfrontar en un partit amistós internacional va ser ei 29 de
setembre del 1990 contra França, amb resultat de 14 a 9. El
partit es va celebrar amb motiu de la inauguració de la piscina
Sant Jordi, on també es disputarà el partit contra Suècia. Tot
i que durant tots aquests anys la setecctó catalana no ha jugat
cap més partit, els jugadors catalans han mantingut una
activitat frenètica en eis partits internacionals de ia selecció
estatal, en què la seva aportació ha estat decisiva per assolir ets
importants èxits aconseguits durant ts dècada deis norairta.
D'entre tots etsjugadors catalans de^aca, sobretot, Manel .
Estíarte. considerat d miliorjugador de tots els temps.

campions olímpics en l'equip
que el tècnic català presentarà
la setmana que ve contra la selecció sueca. Amb aquest currículum no sembla que els catalans hagin de tenir gaires dificultats per superar el seu modest rival. L'equip escandinau
va tenir un paper destacat en
els Jocs Olímpics del 1908,1912
i 1920, en els quals va guanyar
dos medalles de bronze i una
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de plata. També va destacar en
els europeus de 1926, 1947 i
1950 amb tres segones posicions. Però des de mitjan segle
XX la trajectòria dels escandinaus ha anat de baixa. Els últims vint-i-cinc anys el paper
de Suècia ha estat més aviat
pobre. No ha participat en cap
jocs olúnpics des del 1980, que
només va ser onzena, i l'última
competició de nom que ha dis-

Daniel Cèrcols (CN Catalunya)
Sergi Pedrero! (ON Catalunya)
Dani Ballart (CN Sabadell)
XavierVallés(CN Sabadell)
Gustavo Marcos (CN Sabadell)
Carles Sanz (CN Barcelona)
Iñaki Aguilar (CN Barcelona)
](avier Garcia (CN Barcelona)
Rubén Michavila (CN Terrassa)
Ramon Díaz (Barceloneta)
Jordi Sans (Barceloneta)
Carles Clavería (CN Mataró)
Jordi Fernández (CN Mataró)
David Cuscó (Mediterrani)
putat va ser l'europeu de 1989,
en què va quedar en setzena
posició. L'amistós Catalunya-Suècia començarà a les 9
del vespre i es podrà veure pel
33.
Tres dies abans, el 7 de gener, serà la selecció femenina
de waterpolo qui s'enfi'onti en
un partit internacional contra
un combinat d'Austràlia, l'actual campiona olünpica.

Barcelona.. Jordí Pujol va
rebre ahiral Palau de la
Generalitat els jugadors
catalans que es van
proclamar o n ^ n s del
món amb la selecció estatal
d'hoquei patins l'any 2001.
La selecció està Integrada
gair^)é només per
esportistes catalans. Això
va donar peu al president
de la Generalitat a
expressar el ctesig queies
seleccions catalanes
tinguin més pes específic,
encara que va reconèixer
que swà difícil./Et9

»NATACld
Jivanevskaianoes
presenta a ia
concentració d e la
selecció estataf
Matará, la medaiiísta
olímpica Nina iivanevi^ía
no es va presentar ahir a
Mataró 3 ta concentració
deiaseleccióestatal
absoluta, que comença a
preparar el camt^oncM
d'£úwï>pa cte B^rKn. Ahtires
desconeixen els motius
pï^qualslanedàdbra va
renufKiara partío^ren
atiuestaconcentrjició, en
quèhíKat^totsels
àspífani$aiined^de
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