30

17033

esports

Segre
Dissabte, 21 de maig del 2022

olimpisme jocs olímpics d’hivern 2030

piragüisme copa del món

“Ningú ha de posar en
risc la candidatura”

RFEP

La consellera Laura Vilagrà insisteix a demanar “celeritat” per tancar
la proposta tècnica || El COI podria designar la seu el 2023
efe

agències

❘ l’espluga de francolí ❘ La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, va dir
ahir que “creiem que ens hem
guanyat la candidatura des de
Catalunya i de cap manera volem que ningú la posi en risc”.
Va insistir a reclamar “celeritat
per tancar” la proposta tècnica
del Comitè Olímpic Espanyol
(COE) sobre la candidatura
dels Jocs Olímpics d’Hivern
2030. En declaracions efectuades durant una visita a l’Espluga de Francolí, va dir que
el Govern se sent “còmode”
amb aquesta proposta tècnica,
encara que considera que s’hi
podria fer algun ajustament.
Es va mostrar favorable a tirar endavant la candidatura
partint d’aquest acord tècnic,
ja que és “equilibrada i competitiva, i a Catalunya es preveu
aprofitar instal·lacions actuals
de neu que puguin acollir amb
totes les garanties competicions olímpiques”.

Saúl Craviotto, ahir a la competició a Račice.

Saúl Craviotto, amb el
K4 500, avui a la final
agències

Thomas Bach, president del COI, en imatge d’arxiu.

Per la seua part, la Comissió Executiva del COI va informar del “minuciós treball”
realitzat per la seua Comissió
de Futures Seus, que disposa
d’“algunes propostes sòlides
de vàlua” per als Jocs d’Hivern
del 2030, la qual cosa permet
pensar que l’elecció de la seu

es durà a terme a la sessió del
2023 a Bombai. Malgrat la
pandèmia, el COI va veure
créixer els ingressos en el cicle 2017-2020, ampliat al 2021
per l’ajornament dels Jocs de
Tòquio, fins als 7.600 milions
de dòlars, davant els 5.700 milions de l’anterior quadrienni.

❘ Racice ❘ L’olímpic lleidatà Saúl
Craviotto lluitarà avui per les
medalles a la Copa del Món
d’Esprint Olímpic, que va
començar ahir a la pista del
Labe Arena Racice, a la República Txeca. El K4 500 de
Saúl Craviotto, Carlos Arévalo, Marcus Walz i Rodrigo
Germade es van classificar
amb autoritat per a la final,
que està prevista a les 11.38
hores.
En la primera sèrie van
guanyar amb gairebé un se-

gon d’avantatge sobre Eslovàquia i, a la semifinal, també van ser primers al davant
d’Alemanya, de manera que
són els principals favorits per
penjar-se la medalla d’or.
La jornada d’ahir va ser
propícia per a la selecció espanyola, ja que de les onze
finals que es disputen avui,
Espanya va aconseguir classificar-se en cinc, amb un total de set embarcacions. A la
final del K4 500 femení, hi
haurà les dos embarcacions
espanyoles.

