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Vuit catalans van participar a les primeres proves de selecció ¡ dos van superar-les amb éxit

Els vuit
aspirants
catalans

després de
realitzar totes

les proves a
Portugal. FOTO:
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uit joves catalans van Competir du
rant tres dies a la Serra d’Estrella, al
nord de Portugal, amb l’objetiu de

poder representar a Espanya en el Camel
Trophy d’aquest any, que canviará els tradi
cionals paisatges del Trópic per les estepes
de  Mongália. Dos d’ells van veure recom
pensats els seus esforços i es van classificar
per a la selecció nacional, reservada als dot
ze millors, que se celebrará a finals de febrer
al Marroc.

Roberto Costa i Joan Oliva seran els re
presentants catalans en aquesta segona se
lecció. Per aconseguir una plaça entre els
quatre escollits hauran d’enfrontar-se a sis

madrilenys, dos andalusos, un valenci i un
manxec. Els que es van quedar pel camí van
ser Gabino Renales, Gerard Dulsad, Ignasi Pé
rez, Alexandre Hage, Néstor Badart Rober
to  Ramírez.

Un total de 17.000 espanyols es van ns
criure per prendre part en una selecció durís
sima,  amb  proves físiques, d’orientació
—nocturna i diürna—, navegació, conducció,
utilització del ‘winch’, aprendre a ter nusos
per construir ponts  barques, mecánica, bi
cicleta de muntanya lideratge.

Durant els tres dies de competició, els 39
aspirants van demostrar estar en gran forma  
física, deixant-se notar també un gran espe
nt  de companyerisme, quelcom fonamental
per superar qualsevol obstacleén grup.

L’amic de Petra
era  a Portugal
Entre els 39 aspirants a classificar-se
per la fase de selecció nacional al Ma
rroc hi havia una cara coneguda, la de
l’ex campió d’Espanya de trial Gabino
Renales. Cal recordar que ell va ser le
legit per pujar amb moto fins al pebe
ter  de l’Estadi Olímpic de MontjuTc a
Petra, la mascota del Jocs Paralímpics
de Barcelona-92. No va tenir sort  el
somni d’anar a Mongólia s’esvaí.


