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Miquel Morancho
MESTRE DE KENDO I IAIDO

8 420565 102001

El dia en 3 minuts
DIVENDRES, 6 D’AGOST DEL 2004
Tema del dia

«El kendo requereix control,
concentració i disciplina»

33 3

q Modificació de la llei del matrimoni. El Govern ha
aprovat una modificació de la llei segons la qual les
dones ja no s’hauran d’esperar nou mesos entre la separació o mort del primer marit i la segona boda.

Política

33 6

q Idea de Forné. El cap
de Govern proposa transformar els hotels vells en
pisos de lloguer.

Miquel Morancho està immers en el
món del kendo des dels 16 anys. Reconegut en l’àmbit europeu i en el mundial,
és l’únic mestre que hi ha a Andorra.

33 Marc Forné.

q Precampanya electoral. La comissió de programa creada pel PLA inicia les reunions.

–¿Per què fa kendo?
–Vaig començar a fer aikido el 1976 i el
1979 em vaig iniciar en el kendo a Barcelona. El vaig trobar interessant perquè
t’ensenya a controlar el caràcter i requereix molta concentració i autodisciplina.

Societat
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q Millores a l’ensenyament. El Ministeri d’Educació
ha previst que un equip d’inspectors revisi el funcionament del transport escolar a les línies en què viatgin alumnes de Secundària.

–¿Continua formant-se actualment?
–Sí, el meu mestre va marxar al Japó. Des
d’aleshores vaig allà. Hi he anat uns deu
cops i m’hi quedo uns quants mesos, al-

q Decisions del Comú d’Ordino. La corporació i el Govern construiran a la zona del prat del Call un aparcament per a autobusos i una plaça pública. A més, es
millorarà tota la zona del voltant de l’escola.

3 LA FORMACIÓ ACTUAL

«He anat uns deu cops al Japó
i m’hi quedo uns quants mesos,
de vegades més de mig any».

Pirineu

q La Seu, primera ciutat fora de Barcelona que exposa ‘Dalí a l’Empordà’. La mostra de fotografies del pintor es va inaugurar ahir a la Sala Sant Domènec i va
acollir molts visitants des de la seva obertura.

guna vegada fins i tot més de mig any.
–¿Això li ha permès conèixer la cultura
japonesa?
–Sí, els mestres de kendo i de iaido són
persones grans, que, per cert, es mantenen en una excel.lent forma física i mental. Llavors vaig haver d’aprendre japonès i altres aspectes de la cultura.
–¿Com és que va venir aquí?
–Tal com molta gent, per qüestions laborals. Llavors la Federació Internacional
de Kendo em va demanar d’introduir el
kendo a Andorra. És una activitat molt
bona per als joves i, de fet, al Japó el kendo és obligatori per als infants durant
tots els anys escolars.
JÚLIA STOKES

q El tren de Torelló a Ripoll quedarà tallat fins al desembre. Una línia d’autobusos suplirà la circulació de
trens durant els mesos que durin les obres, que començaran aquest mateix mes.
Esports
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q Fernández marxa. L’ala
pivot fitxat pel River
abandona el club i el país
per motius personals.
33 Albert Fernández.

33 Miquel Morancho, a l’interior de Caldea.

q Galán s’explica. L’última incorporació del TX
parla del seu pas a
l’equip tricolor.

TONY LARA

Cultura i Espectacles

Andosins

33 9

Raül

33 18

q Rubianes torna a Andorra amb una nova sessió
d’humor torrencial. El còmic galaicocatalà interpreta
Rubianes solamente al Centre de Congressos i Exposicions de la capital.

q Escaldes vol consolidar la nit del pop andorrà. El
concert de Marta Roure, Jordi Botey i Bis a Bis va reunir 700 persones, segons el Comú. La corporació difondre els cantants andorrans amb un concert anual.
AGENDA I EL TEMPS 33 2

LA MOGUDA NOCTURNA 33 28

OPINIÓ 33 4 i 5

CARTELLERA DE CINE 33 29

CLASSIFICATS 33 19 a 27

TELEVISIÓ I RÀDIO 33 30 i 31

