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El diumenge, 27
de novembre, va
donar el tret de
sortida la 12a
edició de la Lliga
Catalana de
Cúrling a
Puigcerdà amb 14
equips
participants que
van disputar la
primera de les cinc jornades
que, aquest any, es tornaran a
celebrar totes a Puigcerdà.
Després d’aconseguir les tres

victòries en aquesta primera
jornada, el Puigcerdà Pioc’s
Stones és el líder provisional
de la Lliga H

CAT

Anna Navarro, campiona del món sub21. Catalunya va aconseguir també el bronze per països a Bèlgica

n La selecció catalana des
plaçada a Dinant, Bèlgica,
va obtenir, dissabte passat,
la medalla de bronze en la
classificació per països del
darrer Mundial de Fisiocul
turisme i Fitness, superada
només per la potent delega
ció francesa i l’amfitriona
belga, afavorides com és lò
gic per la proximitat geogrà
fica que els va permetre con
córrer al campionat amb
una selecció més nombrosa
que la catalana.

Tots els atletes van trepit
jarelpòdiumiund’ellsesva
quedar a les portes amb un
quart lloc en una de les cate
gories més competides de
l’esdeveniment. Cinc meda
lles d’or, quatre d’argent,
una de bronze i el quart lloc
esmentatvanimpulsarlase
lecció a obtenir els 259 punts
quelavancol∙locarenelter
cer calaix del pòdium en la
classificació general.

Medallistes catalans
Els campions mundials van
ser: Víctor Anguil i Anna
Navarro, en les categories
sub21 masculina i femenina
respectivament; Sandra Ro
jo, en Body Figure; Beatriz
deHaro,enBodyForm;iMi
guel Ángel Sastre, en Sènior
de 65 a 70 kg. Per la seva ban
da,vanassolirelsubcampio
nat Xavier Pastor (Màster I
de+75kg),DanielHorna(Sè
nior 65 kg), Miguel Ángel
Sánchez (Sènior 7075 kg) i
Eva Jaén (musculades). El
bronze el va aconseguir Fè
lix Barrachina, en la catego

ria Màster II de més de 75 kg.
Amb aquests resultats, el

combinat català va aconse
guir el bronze per selecci
ons. Un bronze, però, que tal
com reconeixien Anguil i

Navarro, “té un sabor d’or
perquè comptàvem amb no
més 11 participants”, un
grup reduït d’esportistes
que no va impedir excel∙lir
en els resultats.

La preparació, en tots els
esports,peròenelfisiocultu
rismeencaramés,ésdevital
importànciaperestarapunt

per a una competició
d’aquesta altura. Els inte
grants de la selecció catala
navanferunúltimmesd’en
trenament molt dur, duent a
terme “una dieta alta en pro

teïnes i ve
getals, que
comporta
un estat
anímic
complicat,
amb po
ques forces
i canvis
d’humor
cons
tants”, re
cordava
Anguil.

Amb tot, la recompensa
d’aconseguir el títol mundi
al, “de saber que l’esforç rea
litzat i la lluita diària ha val
gut la pena, esborra el
patiment, fent indescripti
ble la sensació de felicitat
que sents”, afirmava Navar
ro en recordar la proesa es
portiva aconseguida.

Amb aquest resultat, Ca
talunya iguala la tercera po
sició de l’últim campionat
d’Europa, a ChoisyleRoy
(França), on va sumar un to
tal de 6 medalles. L’any pas
sat, l’equip va acabar en pri
mera posició amb
l’avantatge que, en aquella
ocasió s’havia presentat
amb 32 esportistes. El 2014, a
Vicenza (Itàlia), Catalunya
també havia estat tercera.

Unes xifres que demos
tren el potencial i la salut de
ferro del fisioculturisme ca
talà, amb uns esportistes
que competeixen arreu re
presentantCatalunyaiobte
nint magnífics resultats any
rereany.“Ésunprivilegipo
der representar Catalunya
al món”, afirmava Navarro;
per la seva banda, Anguil
també defensava sentirse
“orgullós de representar el
meu país i poder obsequiar
lo amb triomfs” com els
aconseguits en l’últim mun
dial H

El CV Sant Pere i
Sant Pau s’ha
classificat per
disputar la Copa
Príncipe gràcies a
l’última victòria que
els ha convertit en
campions d’hivern
del Grup B de la
Superlliga
Masculina 2. Sant
Pere i Sant Pau ha començat
amb força la seva lluita per
tornar a la màxima categoria
estatal. Aquest triomf els

permetrà disputar la Copa
Príncipe que tindrà lloc el proper
7 i 8 de gener en una seu encara
per determinar H

Aquest cap de setmana del 3 i 4
de desembre es diputa la 1a
jornada del Campionat
Nacional II de França a la ciutat
de Montpeller amb la
participació de l’equip català

del BUC Barcelona, convidat a
participar per la Fédération
Française Handisport,
convertintse en el primer
equip forà que disputa la
competició francesa H

FISIOCULTURISME

Catalunya obté la medalla de bronze al Mundial 2016
VOLEIBOL

El CV S. Pere i S. Pau, classificat per a la Copa Príncipe

CÚRLING

El Puigcedà Pioc’s Stones lidera provisionalment
la Lliga Catalana després de la primera jornada

QUADRUGBI

El BUC Barcelona, present al Campionat Nacional II francès

n La selecció
catalana va
completar una
actuació memorable
amb cinc medalles
d’or, quatre de plata
i una de bronze

Anna Navarro: “Ser campiona
del món és la recompensa a
l’esforç realitzat i la lluita diària”

Víctor Anguil: “És un orgull
poder guanyar títols
per a Catalunya”


