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Dijous 3 de gener del 2002

Ai«8 MALA LLET...

MÉS ESPORT

( * )

Promocionem l'hoquei a Espanya
Catalunya podria oferir-se per promocionar
l'hoquei a la resta de l'Estat amb partits contra
una selecció estatal. Això sí, haurien de
preparar un cabàs ben gran...

»CICLISME ELS PROFESSIOMALS CATALANS OEL 2002

O El ciclisme català tindrà 15 O Els veterans Mauri i Edo i
professionals, una xifra
eisjoves Flecha i Joaquim
rècord, en el pilot
Rodríguez són els que tenen
internacional el 2002
més possibilitats de triomfar

O El debutant Joan Fuentes
correrà en el Saeco italià al
costat de Gilberto Simoni i
Danilodi Luca

Apuntant amunt
LLUÍS SIMON
Barcelona

La temporada del 2002 serà excitant per al ciclisme català ja
que mai havíem tingut tants
corredors professionals, fins a
15, en el pilot internacional. La
majoria d'ells són, a més, joves
promeses amb un talent que
ningú posa èn dubte. Ara mateix podem parlar de tres generacions de corredors consolidades en el ciclisme internacional. Hi ha, com sempre, l'incombustible Melcior Mauri, el
millor ciclista català de tots els
temps rere Miquel Poblet, que
començarà la seva setzena
temporada com a professional.
L'osonenc ha passat pel Reynolds (1987-89), l'ONCE, en
dues etapes, (1990-92 i
1995-98), l'Amaya Seguros
(1993), el Banesto (1994), el
Benfíca (1999-2000), i el Milaneza (2001) i suma més de 50
victòries en un palmarès briUantíssim. Un altre històric del
cicfisme català és Àngel Edo,
company de Mauri en el Milaneza, que ja s'apropa a la xifi-a
de 40 victòries gràcies a la seva
habilitat i velocitat en les arribades massives.
La generació que ha de succeir Mauri i Edo la formen quatre joves cridats a fer història:
Joan Antoni Flecha, Joaquim
Rodríguez, Xavier Florencio i
Joan Fuentes. El primer, de Vilanova, ha protagonitzat un
dels fitxatges més sonats de la
pretemporada en deixar el
Fuenlabrada, on era el líder indiscutible, per firmar pel Banesto i ara se li obren les portes
de bat a bat les portes del Tour.
El ciclista d'origen argentí s'ha
convertit en un especialista en

Jordi Riera: com
passar del BTT a un
equip professional
El ciclista de Puig-reig Jordi
Riera acompanyarà Gálvez,
Lozano i León en l'equip
més català del pilot, el
Kelme, que té com a
director adjunt un ^Itre
català, Josep Lluís Laguia. El
corredor, de 23 anys, ha
aconseguit un lloc en el
primer equip després de
dos anys esperant la seva
ocasió en el filial. La seva
trajectòria ha estat força
curiosa i pot animar alguns
especialistes de BTT que
vulguin provar fortuna en
la carretera. Riera era
company de generació i
d'aventures amb el
corredor de Puigcerdà
Josep Antoni Hermida
—quatre vegades campió
del món— quan tots dos
eren els millors júniors
estatals (1995-96). A partir
delí 997, però. Riera va
començar a competir en
curses de carretera i
ràpidament va veure que
podia convertir-se en un
magnífic escalador. Aquest
any ha confirmat totes les
expectatives i s'ha guanyat
un lloc al costat d'Óscar
Sevilla.
Joan Antoni Flecha deixarà el Fuenlabrada per córrer en el poderós Banesto. / EFE

les clàssiques d'un dia i de les
voltes d'una setmana.
Joaquim Rodríguez, conegut
com Cacaíto en els seus temps
d'aficionat, va deixar tothom
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bocabadat en convertir-se en
el primer ciclista català en
triomfar a l'Escalada de Montjuïc. Ni tan sols escaladors del
prestigi de Pere Muñoz i Joa-

quim Uach ho havien aconseguit. Rodríguez, amb només 22
anys, va demostrar a Manolo
Saiz que ja està preparat per a
fites més importants. La Volta

a Catalunya? Company de generació i d'equip, el ciclista de
Mont-roig Xavier Florencio es
manté, de moment, en estat letàrgic esperant que Saiz, espe-

