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ERIKA VILLAÉCIJA
NEDADORA HOSPITALENCA

“Creure’m que ara sóc la millor
seria una equivocació”

Las ligas de
baloncesto
acaban de
dirimirse
estos días
Por el momento, sólo dos
ascensos se han concretado
en la temporada de baloncesto, que prácticamente ha
finalizado. Son los ascensos
de l’AEC Collblanc La Torrassa en la Primera Catalana
masculina, de la mano de
Hugo González, y del Tecla
Sala, un equipo recién creado esta temporada, a Tercera
División.
Tienen posibilidades de subir
todavía el CB L’Hospitalet (que al
cierre de esta edición disputaba
la fase de ascenso a la liga LEB2, como campeón de su grupo
de la liga EBA) y el equipo femenino de la AE L’Hospitalet, que
debe disputar una promoción de
ascenso a la Primera Catalana
contra el Sant Boi. También juegan promoción de ascenso a Segunda Catalana masculina el Centre Catòlic B (contra el Sant Vicenç) y el Sant Josep Obrer (contra el Tarragona Bàsquet).
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L’Erika s’ha
guanyat a pols el
títol de promesa
de la natació
espanyola. Ara
s’enfronta al repte
dels Jocs Olímpics

Ascensos confirmados
de Collblanc La Torrassa
y Tecla Sala

GABRIEL CAZADO

--- Quanta glòria després de
les medalles de Madrid!
--- La veritat és que m’esperava
més moviment... crec que he sabut controlar tot el que m’ha passat. Tot i això, penso que sóc una
miqueta més coneguda. L’altre
dia vaig anar a sopar amb unes
amigues i el cambrer em va felicitar..., em va fer molta il·lusió. Però, jo hi insisteixo, sóc tímida i no
m’agraden les entrevistes, tot i
que ja m’hi estic acostumant i sé
que serveixen perquè la gent conegui més el nostre esport.
--- Què suposen aquestes medalles?
--- D’entrada les medalles han fet
que es reconegui més el meu
treball, però el que cal és valorar
que els nedadors espanyols ja
ens classifiquem per a moltes finals. A partir d’ara no em veig
obligada a res. El meu objectiu a
partir d’ara, i és el que haig de
fer, és rebaixar la meva marca. A
les Olimpíades d’Atenes vull baixar dels 8.30 minuts i, si amb
això nedo la final de la competició, millor. I si arriba alguna medalla, doncs sensacional.
--- Però, això creus que ho
entén el públic?
--- Sóc conscient que la gent em
demanarà una medalla. Hem posat el llistó molt alt, però cal ser
realistes... creure’m que ara sóc
la millor seria una equivocació.
Insisteixo, el meu objectiu és baixar dels 8.30.
--- Erika n’ha tingut ofertes?
--- Sí, n’he tingut ofertes importants, però d’entrada valoro la gent
que em trobo als clubs i al Club
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L’actuació d’Erika Villaécija als Campionats d’Europa de Natació ha
posat de manifest la seva qualitat: medalla d’or al 800 metres lliures i
rècord d’Espanya, i també medalla d’or amb l’equip de relleus 4x200

El meu objectiu a partir
d’ara és rebaixar la meva
marca. A les Olimpíades
d’Atenes vull baixar dels
8.30 minuts i, si amb això
nedo la final de la
competició, millor

Natació L’Hospitalet estic molt
bé. El grup és fantàstic i formem
un equip petit però molt competitiu... som les actuals terceres
de la Copa d’Espanya. La part
econòmica és secundària i, a
més, el president, Ramon Padrós,
em tracta molt bé.
--- L’esforç que feu és molt
gran i desconegut a la vegada
per a la majoria de mortals.
--- Després dels europeus de Ma-

drid només hem fet festa un dia...
La majoria de la gent no sap l’esforç que fem i les hores que dediquem a l’entrenament, a les
vuit del matí i també a les sis de
la tarda. Realment el dia el tenim
molt ple... i jo a més estudio. Hi
ha dies, sobretot a l’hivern, quan
es fa fosc i fa fred, que tens un
xic de mandra i es fa pesat entrenar-te... I és que de vegades nedem per inèrcia. # J. MÈLICH

Por contra, en el capítulo de
descensos hay que anotar que el
Centre Catòlic ha disputado una
promoción para no bajar de Copa
Catalunya contra el Sferic de Terrassa (en el momento de cerrar
esta edición se disputaba el tercer y definitivo encuentro en la
pista de la rambla). En la parcela
femenina, hay que anotar también el descenso del segundo
equipo de la AECS a Tercera Catalana.
El resto de los equipos de la
ciudad mantienen sus respectivas categorías. Cabe destacar el
primer equipo femenino de l’AEC
Collblanc La Torrassa, que ha finalizado en una discreta novena
posición la liga de la Copa Catalunya. Su entrenadora, Ester Sanmiquel, así como las jugadoras
Judit Rovira, Lluïsa Rodríguez,
Laura Agulló y Anna Barroso, ya
han anunciado que no seguirán la
próxima temporada. # E. GIL

