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L’hospitalenca s’ha col·locat entre les 50 millors jugadores del món

Àngels Montolio porta deu anys
al circuit tennístic internacional
Possiblement és menys coneguda que d’altres esportistes d’elit de
la ciutat, però les seves fites no són
menys importants. Àngels Montolio
és una de les 50 millors tennistes
professionals del món i participa
des de fa deu anys al circuit internacional.
Introduïda en el món del tennis pel seu pare, aquesta hospitalenca va començar en l’esport de
la raqueta quan ja tenia 12 anys.
A més, les lesions l’han apartada
de les pistes en diverses ocasions
i per períodes relativament prolongats, fet que no ha afavorit precisament la seva carrera esportiva.
L’any 1991 va tancar l’any classificada en el número 675 del món.
L’última llista del WTA Tour la collocava ja en el 54. El seu repte més
immediat és situar-se entre les
quaranta millors, tal com ja va succeir a principis del 2000. Després,
seguir cap amunt...
Ara per ara, el millor resultat
d’Àngels Montolio al circuit és la
final que va disputar l’any 1999 al
torneig de Palermo, on va perdre
amb la croata Silvia Talaja. També
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Àngels Montolio va començar a jugar a tennis als 12 anys
ha arribat a semifinals en els tornejos de Budapest, Klagenfurt i
París, tots tres en el 2000. La millor participació en un Grand Slam
va ser la del 99 a l’obert dels Es-

tats Units, quan va arribar a la tercera ronda. Defineix el seu joc com
una combinació de bona forma física i una dosi de tècnica, “una mica
com Arantxa”. Diu que té un revés

“bastant bo, m’agrada molt jugar
de revés, especialment a dues
mans ràpid, canvio bé amb l’slice,
també puc fer joc de volea”. El seu
punt feble és el servei: “porto des
dels 14 anys mirant de millorar-la”.
Malgrat que li agrada el joc preciosista d’abans, la jugadora és
conscient que “es necessita la velocitat de la bola perquè ara el tennis és força i rapidesa”.
Jugar a tennis li agrada i ho fa
amb il·lusió però per al futur, quan
hagin passat els quatre o cinc anys
que encara planeja estar al circuit
internacional, Àngels Montolio està estudiant filologia alemanya. I
és que, ara per ara, guanya diners
“per estar tranquil·la, per poder viure, afrontar a les meves despeses,
comprar els capricis que tinc...”,
però no pas per a retirar-se quan
deixi les pistes. I és que, segons
diu, les noies són menys valorades que els nois en el món del tennis. També creu que a Espanya,
les figures d’Arantxa Sánchez Vicario i Conxita Martínez han eclipsat en els mitjans de comunicació
la resta de jugadores nacionals
que han fet mèrits per ser reconegudes públicament.
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Èxit del CN
L’H en els
campionats
d’Europa
i Espanya
ÒSCAR MILLA
Els nedadors del club Natació
L’Hospitalet han tingut força èxit en
els Campionats d’Europa i d’Espanya celebrats al desembre. En el
d’Europa, celebrat a València en
piscina de 25 metres, Maria dels
Àngels Bardina va ser cinquena en
la prova dels 200 papallona i novena en els 100 de la mateixa especialitat. Mireia Garcia va ser cinquena en els 800 lliures i desena
en els 400.
En el Campionat d’Espanya
celebrat a Palma de Mallorca, el
CN L’Hospitalet va tornar a demostrar que és un dels clubs més potents de l’Estat. L’equip entrenat
per Jordi Lorca va guanyar un total de sis medalles. Quatre d’or,
tres de Mireia Garcia en els 100 i
200 papallona i 800 lliures, i un altra de Teo Edo en els 400 lliures.
Les altres medalles van ser una
d’argent, de Maria dels Àngels Bardina en els 200 esquena, i una de
bronze de l’equip de relleus 4x200
femení format per Mireia Garcia,
Erica Villaécija, Silvia Guerra i Maria dels Àngels Bardina.

