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JOCS MEDITERRANIS

L’equip turc era el clar favorit, i es va endur el gruix de les medalles en totes dues disciplines.

Vila-seca descobreix els secrets de
la lluita lliure i greco-romana
Del 24 al 27 de juny el Pavelló municipal va acollir els tornejos d’aquestes dues disciplines, amb més de 100 lluitadors
C.Serret

Aurora Fajardo,
seleccionadora femenina de
l’equip espanyol
de lluita, explicava dimarts
passat al pavelló
de Vila-seca que
aquesta disciplina és, de moment, un esport minoritari. Els

Jocs Mediterranis que s’estan celebrant aquests dies hauran servit per fer-lo més visible, si més
no, a Vila-seca, ja que el pavelló
municipal ha acollit les competicions de lluita lliure i lluita grecoromana. Per a molts espectadors
i voluntaris ha estat la primera
vegada que han vist disputar
aquest esport, i alguns es mostraven gratament sorpresos per,

tal com explicava un voluntari,
ser «molt diferent de la boxa o el
judo, bastant net, lliure de cops i
patades».
Els inconvenients de la calor
L’equip espanyol hi ha portat
un total de catorze atletes, entre
homes i dones. El seu director,
Francisco Barcia, explicava el
mateix dimarts que les instal-

lacions de Vila-seca estaven
«bastant bé», destacant la bona
connexió entre la zona d’entrenaments i la pista de competició.
A l’altre costat de la balança hi
posava la calor, quelcom que, per
als seus esportistes, era un problema, perquè «amb els cossos
suats la realització de les tècniques es complica». Barcia però,
va lloar de manera significativa

el treball dels voluntaris, que,
assegurava, «ens han donat tot,
i ens han ajudat moltíssim». Tot
i que les competicions de lluita
del dimecres al matí es van veure afectades per l’aturada d’una
part del comitè arbitral per desacords econòmics, la resta de
la competició es va celebrar amb
normalitat fins a l’últim dia de la
competició, dimecres 27.

Des de l’equip espanyol ja
s’avisava que Turquia era el gran
rival a batre, i des del primer dia
es va pronosticar que s’endurien
bona part dels ors.
Finalment es van confirmar
les previsons. Pel que fa a la disciplina de lluita lliure, els turcs
van guanyar dos ors de quatre
possibles en categoria masculina
i quatre de cinc en la femenina.
En la lluita greco-romana, en
què només competien homes,
dos ors van ser per a Turquia,
dos més per a França i un cinquè
se’l va endur Egipte. L’equip espanyol, per la seva banda, es va
endur tres bronzes.
La lluita va portar fins a
Vila-seca un total de 110 atletes, essent les delegacions més
nombroses les d’Itàlia, Espanya
i Turquia, amb catorze represenOLÍVIA MOLET

Plata per al
ciclisme espanyol
La competició de ciclisme
en ruta dels Jocs Mediterranis es va celebrar el passat
27 de juny, amb sortida i arribada a Vila-seca. La basca
Ane Santesteban va penjarse la medalla de plata per
darrere de la italiana Elisa
Longo. En la categoria masculina, el més ràpid també
va ser un italià, Jalel Duranti. El dissabte dia 30, a partir
de les 9 del matí, es disputaran les competicions de
contrarellotge. C.S.
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Jose Antonio Casas,
voluntari de Vilaseca: «m’ho estic
passant genial»

Els atletes de l’equip
espanyol destacaven la
feina dels voluntaris:
«ens ho han donat tot»
L’equip espanyol, format
per un total de catorze
atletes, s’han endut tres
medalles de bronze
tants cadascuna.
La disciplina de lluita forma
part del programa esportiu dels
Jocs Mediterranis des dels Jocs
de 1951, que es van celebrar a
Alexandria (Egipte). És un esport
de combat on està prohibit l’ús
de cops. Per guanyar s’ha de fer
caure l’adversari a terra mantenint les seves dues espatlles fixes
sobre el tapís, o bé es pot guanyar
per punts.
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El treball que estan realitzant els voluntaris dels Jocs
Mediterranis està sent unànimement reconegut com a
fonamental. A Vila-seca han
estat prop de mig centenar de
persones les qui han volgut
prestar el seu temps i esforç a
la realització dels jocs. Alguns
no tenen cap vinculació directa
amb l’esport, mentre que n’hi
ha d’altres que són esportistes o ho han estat. És el cas de
Jose Antonio Casas, que explica que es va fer voluntari per
viure d’aprop els campionats
esportius, i molt especialment
els vinculats al ciclisme, un esport que ell practica, i del qual
la seva filla, Helena Casas, n’és
campiona: «és un esdeveniment únic, i com que Vila-seca
és seu, em vaig oferir com a
voluntari, i m’ho estic passant
genial». L’únic ‘però’ de Casas
és no haver pogut veure competir a la seva filla perquè no hi
ha ciclisme en pista. C.S.
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