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n Amb una platea plena a vessar
d’unpúblicentregatalaSalaPal∙la
diusdePallejà, ales16hvancomen
çar a desfilar per l’escenari tots els
atletes reunits en aquest municipi
de l’àrea metropolitana de Barcelo
na disposats no sols a lluitar per la
victòria en la seva categoria de
l’Open de Catalunya, sinó per acon
seguir un dels bit
llets que donaven
accés a traslladar
se a Bordeus per
disputar el Mundi
al de la disciplina
sota la bandera de
la selecció catala
na, el pròxim 25 de
novembre.

Finalmentidesprésdeno poques
deliberacions del planter de jutges,
vanresultarescollitsuntotalde6at
letesfemenines,i13masculins.Una
nombrosaseleccióqueesperemque
torni a col∙locar Catalunya al més
altdelpodiinternacional.

L’objectiu de la selecció catalana
tornarà a ser ambiciós tant en les
competicions individuals com per
equips, després de quatre presènci
es consecutives al podi en competi
cionsinternacionals.Eltriomf enel
mundial de Cornellà 2015 i els dos
bronzesdel’anypassatvanvenirse

guits per la segona posició a l’euro
peu de Salamanca de fa pocs mesos
on, a més, la delegació catalana era
més reduïda del que ho serà a Fran
ça: setze atletes. S’ha de tenir molt
present que la general per selecci
ons té en compte tots els resultats
obtinguts i, per tant, la quantitat
d’esportistes presentats és molt im

portant.
Pel que fa als re

sultats de l’Open,
en la categoria sub
21 el vencedor va
ser Hammy Oue
draogo, de l’Espor
tiu Law Espartan,
seguit de Daniel
Peralta, de l’Espor

tiu Les Peses Igualada, i Carlos
Cuesta, de l’Esportiu Les Peses
Igualada.

A màster I, va guanyar Álvaro
Magaña, de l’Esportiu Atenea. A
màster II, Antonio Fuentes, de l’Es
portiuArgos,seguitdeJoséM.Gar
cía, de l’Esportiu Atenea. A màster
II, Manuel Velasco, de l’Esportiu
Atenea.

ABodyfigure,lacampionavaser
Carla Torell, de l’Esportiu Jyo Fit
ness, seguida d’Adriana Barbosa,
també de l’Esportiu Jyo Fitness. A
musculades sub21, Sílvia Pineda,

del’EsportiuMusculmania.Amus
culades 52 kg, Eva Jaén, de l’Espor
tiu Atenea. A musculades +52 kg,
Núria Domènech, de l’Esportiu
Musculmania, seguida d’Isa Font
bona,del’EsportiuSportLifeNutri
tion.Asènior65kg,MiguelAJimé
nez, de l’Esportiu Musculmania,
seguit de José Garcera, de l’Espor
tiu Sandow, i Daniel Horna, de l’Es
portiuMusculmania.

A sènior 70 kg, Moisès Escabias,
de l’Esportiu Musculmania, seguit
deJoanCarlesJorquera,del’Espor
tiu Les Peses Igualada. A sènior 75
kg, Adriá Albiol, de l’Esportiu San
dow. A sènior 80 kg, Javier Mendo
za, de l’Esportiu Jyo Fitness, seguit
de Javier Moya, de l’Esportiu Tella
etxe.Asènior85kg,FelixBarrachi
na, de l’Esportiu Argos. I a sènior
+85kg,DanielMorinigo,del’Espor
tiuJyoFitness.

PelquefaalaseleccióperalMun
dial, la llista la conformen: Daniel
Peralta,HammyOuedraogo,Adria
na Barbosa, Carla Torell, Isa Font
bona, Eva Jaén, Sílvia Pineda, Nú
ria Domènech, Álvaro Magaña,
Antonio Fuentes, José M. García,
Manuel Velasco, Daniel Horna, Mi
guel A Jiménez, José Garcera, Moi
sès Escabias, Adriá Albiol, Javier
MendozaiFélixBarrachina H

Els boscos berguedans van ser l’escenari
del campionat de Catalunya d’Ultrallarga
de curses d’orientació, a Taravil l’1 de
novembre organitzat pel Club Orientació
Berguedà. La cursa va aplegar gairebé
400 corredors, que van poder gaudir
d’un terreny i traçats molt exigents

tècnicament en totes les categories. Els
campions de la prova van ser: Ona i Biel
Ràfols, del Club Orientació Catalunya,
seguits d’Anabel Valledor i Tommi
Tolkko, del Badalona Orientació. El podi
el van completar Laia Gil, del Montsant, i
Lluís Ferrer, del Badalona Orientació H

Noelia Márquez i Aránzazu Osoro, a
Primera femenina, i Eric Ginel i Jordi
Juan, a Primera masculina, s’han
proclamat campions de l’Or celebrat a les
instal∙lacions de l’Espai Esport Wellness
Pàdel. MárquezOsoro van vèncer en la

final femenina Sara Pujals i Cristina
Gomis (60 i 62). A la masculina, la
parella GinelJuan es va imposar a Enric
Sanmartí i Adrián Biglieri en una
disputadíssima final que ha anat a tres
sets (62, 57 i 76) H

FISIOCULTURISME

La selecció catalana, a punt per al Mundial de Bordeus
ORIENTACIÓ

Taravil corona els campions de Catalunya

ESPORT ADAPTAT

El Club Gibda guanya el Trofeu Jornada Inclusiva de petanca

PÀDEL

Vencedors de l’Or a l’Espai Esport Wellness Pàdel

Dissabte passat, i dins de les activi
tats de la V Jornada Inclusiva, es va
disputar el V Trofeu Jornada Inclu
siva amb la participació de més de
20esportistes.Finalment,latripleta
del Club Gibda, formada per Jordi
Torres,CándidaPrietoiManoloRo

mero, va guanyar el trofeu per da
vant del Club Petanca BCN, format
per Juan Calorera, Eva García i Jo
seM.García.Terceravaquedarl’al
tra tripleta del Club Petanca BCN,
formada per Joroel Brinks, Rosalía
SáncheziSergiRodríguez HObjectiu ambiciós de

la selecció catalana,
després de quatre
podis internacionals
consecutius


