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Del 6 al 10 de
desembre té lloc la
primera
concentració de la
selecció nacional de
rugbi adaptat a les
instal∙lacions del
CAR de Sant Cugat
on estaran presents
nou jugadors de la
Federació Catalana, a més del
seleccionador nacional i la
segona entrenadora. Aquesta
és la primera concentració que

es realitza, amb l’objectiu de
posar en marxa la nova
selecció nacional de rugbi
adaptat.
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Catalunya va superar Espanya en el medaller per equips a Bordeus, completant una gran actuació

n La selecció catalana de fi
sioculturisme ha tornat de
Bordeus amb la medalla de
plata que l’acredita com a
subcampiona del món per
països. El combinat català fa
uns anys que sempre puja al
podi a totes les competicions
internacionals. Tot i aquesta
ratxa,talcomreconeixEnric
Torrent, president de la Fe
deració Catalana de Físic
culturisme,l’equipdirigenti
tècnic no era tan optimista,
“havíem calculat que gua
nyaríemde4a6medalles;pe
rò aquestes 8 medalles d’or
han superat totes les nostres
expectatives”.

La primera posició en el
medaller estava decidida.
França, per qualitat i per

nombre d’esportistes, tenia
pràcticament assegurada la
primera plaça. La lluita,
doncs,erapelsubcampionat.
“Nosaltres teníem una espi
neta: guanyar la selecció es
panyola”, afirma Torrent
amb la satisfacció de la feina
aconseguida. No podem ob
viar que el combinat estatal
venia de guanyar el títol con
tinental fa pocs mesos a Sala
manca i que,
per a Bordeus,
tenia una dele
gació més nom
brosa que la de
la selecció cata
lana. “18 cata
lanshanvençut
29 espanyols”,
deixa anar Torrent amb or
gull.

Les vuit medalles d’or
aconseguides a títol indivi
dual, així com les tres d’ar
gent i les tres de bronze van
ser les grans responsables
del subcampionat català per
equips, a més dels punts
aportats per les cinquenes i
sisenes posicions de tres es

portistes.

Dels 8 triomfs, 4 femenins
Unadelesclausdel’èxitdela
selecció ha estat l’aportació
femenina. Les noies van ob
tenir tots els títols possibles i
vansumarlameitatdelsvuit
triomfs. Sílvia Pineda (Mus
culades Sub21); Núria Do
mènech (Musculades +52
kg); Carla Torell (Body Figu

re); i Eva Jaén (Musculades
52kg),vanguanyarenlesse
ves categories; mentre que
Isa Fontbona, en la darrera,
va obtenir la segona posició.
Lesvictòriesmasculinesvan
ser d’Álvaro Magaña (Màs
ter I); Hammy Ouedraogo
quevaferdobletambDaniel
Peralta (Sub21); Adrià Albi
ol (Sènior 75 kg); i Javier

Mendoza (Sènior 80 kg). Fè
lix Barrachina va ser sub
campió del món en Màster II
+75kg.

I la pròxima, a casa
La propera cita internacio
nal del calendari és l’Euro
peu que es disputarà a terres
catalanes el juny del 2018. De
momenthihaduesciutatsen
la lluita per acollir l’esdeve
niment. “A finals d’any sa
bremsicelebreml’europeua
CornellàdelLlobregatoaSit
ges”,enscomunicaelmàxim
dirigent del fisioculturisme
català.Seràunacitaclau,per
emmarcar en el calendari, ja
que les opcions d’aconseguir
el títol continental són molt
altes, perquè la selecció cata
lanapodràdoblarelsseusre
presentants. El president de
la catalana vaticina un tri
omf sense pèls a la llengua;
“sent els amfitrions podrem
presentar una selecció amb
30 o 35 esportistes molt ben
preparats. Ho avanço així de
convençut: guanyarem!”
conclouTorrent H

Els jugadors Pol Alsina i David
Luque s’han proclamat
campions, aquest cap de
setmana, del torneig Plata
disputat a les instal∙lacions de
l’Indoor Cub Garraf. La final es
decantava del costat de Pol
Alsina i David Luque, que van
saber imposarse en tot
moment a ClosaAromí per 6 a
0 en el primer set i 6 a 1 en el
segon. La superioritat en pista

dels campions es va fer palesa
en tot moment tot i l’esforç
plantejat pels aspirants.

La població Gironina de
Porqueres va acollir la segona
jornada de la Lliga Nacional de
Catalunya de duatló de
muntanya. En la categoria
masculina, segona victòria
absoluta consecutiva per al
duatleta de Folgueroles
Francesc Freixer (Grup Esportiu

Esteve), seguit d’Aleix Sierra
(CE Pedala Balaguer.cat) i
Albert Camps (Club Medina
Triatló). En la categoria
femenina, triomf per a Laura
Gómez (Independent), seguida
de Laura Terradas (Club Triatló
Granollers) i Noemí Moreno
(Club Atlètic Igualada) H

FISIOCULTURISME

Una plata que val molt
PÀDEL

Alsina i Luque s’emporten el Plata de l’Indoor Cub Garraf

RUGBI ADAPTAT

Primera concentració de la selecció amb majoria de catalans

TRIATLÓ

Francesc Freixer i Laura Gómez guanyen a Porqueres

Cornellà del Llobregat o Sitges
acolliran, el juny vinent, un
Europeu on el combinat català
té moltes opcions d’aconseguir
el títol continental

n Amb 8 ors, 3 plates
i 3 bronzes, la selecció
catalana acaba per
davant del combinat
estatal al Mundial


