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Els esportistes Jordi Soler i
Jordi Morancho guanyen la
19a edició del Trofeu Begur de
Pesca Submarina Interclubs de
Catalunya en modalitat de

parella. Amb aquest triomf, la
parella es proclama també
campiona provincial de
Girona. Aquesta prova l’ha
organitzada el club Skaphos
Sub a Aiguafreda en una
jornada amb un bon temps i
una bona mar que han estat
idonis perquè els 14 equips
hagin pogut participar H

CAT

El diumenge, 18 de setem-
bre, es va jugar la XIX edició
del Campionat de Catalu-
nya femení de pitch & Putt
alrecorregutdeSant Cebrià
de Vallalta. Hi van partici-
par 90 jugadores i va estar
organitzat per la Federació
Catalana de Pitch & Putt.

La classificació final va
quedar de la següent mane-
ra: Núria Dalmau es va pro-

clamar campiona de Catalu-
nya, seguida de Montserrat
Garcia;a1acategoria,Mari-
lyn Holmes va ser la prime-
ra classificada, seguida de
Mª Àngels Taulats; la victò-
ria a 2a categoria va ser per
a Pepita Moré, seguida de
ÀngelsLarios; i,perúltim,a
3a categoria el triomf va ser
per a Marta Fuster, seguida
d’Alexandra Pla H

La 13a edició del Trofeu
Internacional Ciutat de
Barcelona de
Vòlei Platja va
proclamar com a
vencedors
absoluts
d’ambdues
categories
parelles
provinents
d’Alemanya. A Barcelona, les
joves parelles alemanyes
Sandra Ittlinger-Cinja Tillmann

(en categoria femenina) i
Lorenz Schümann-Julius Thole
(categoria masculina) van
aconseguir el triomf final del
torneig disputat al llarg de tot
el cap de setmana a la platja
Nova Icària de Barcelona i que

va comptar amb una gran
presència de públic en la
jornada final H

L’equip del
Sweetrade Bowling
Club de les
Franqueses del
Vallès, format per
Àlvar Cardona, Artur
Colomer, Joan Vall,
Lluís Montfort i
Narcís Sistach, es
van erigir campions del 2n
Memorial Josep Maria Oliva,
disputat a les instal·lacions de
New Park Vallès de Terrassa els
dies 17 i 18 de setembre amb
una participació de 70

esportistes d’un total de 15
equips de 9 clubs de
Catalunya. El Memorial Josep
Maria Oliva dóna pas a la Lliga,
que començarà els dies 22 i 23
d’octubre H

PITCH & PUTT

Núria Dalmau, campiona de Catalunya a Sant Cebrià

VÒLEI PLATJA

Doblet alemany en el
Trofeu Internacional
Ciutat de Barcelona

PESCA SUBMARINA

Jordi Soler i Jordi
Morancho s’imposen en
el Trofeu Begur Skaphos

BOWLING TENPIN

Sweetrade, campió del 2n Memorial Josep Maria Oliva

n Gran actuació dels espor-
tistes catalans als Jocs Pa-
ralímpics de Rio 2016. Espa-
nya ha finalitzat els JJPP
amb 31 medalles, de les
quals 11 guanyades per es-
portistes cecs o deficients
visuals, 1 pels esportistes
amb discapacitat intel·lec-
tual, 6 per esportistes de fe-
deracions uniesportives (ci-
clisme, triatló i tennis
taula) i, finalment, un total
de 13 medalles se les han
penjat esportistes amb dis-
capacitat física.

8 d’aquestes 13 medalles
les han aconseguit esportis-
tes catalans de la Federació
Catalana d’Esports de Per-
sones amb Discapacitat Fí-
sica. Sarai Gascón s’acomi-
ada d’aquests Jocs
Paralímpics amb un total de
tres medalles de plata, a la
medalla guanyada en la pro-
va dels 100m papallona
s’han d’afegir dues meda-
lles de plata més aconsegui-
des en les proves de 100m
lliures S9 i 200m estils SM9.
Miguel Luque va aconse-
guir la medalla de plata en
la seva millor prova, els 50m

braça SB3 amb un temps de
49.47. Aquesta és la seva si-
sena medalla que aconse-
gueix en els cinc Jocs Para-
límpics que ha competit. El
relleu generacional està ga-
rantit en la natació adapta-
da catalana. Núria Mar-
quès, als 17 anys, ha
guanyat dues medalles en la
seva primera participació
en uns Jocs Paralímpics. A
la medalla de plata aconse-
guida en la prova de 100m
esquena S9 cal afegir la me-
dalla d’or en la prova dels
400m lliures S9, a més, ha
millorat gairebé totes les se-
ves marques personals en
les proves en què ha compe-

tit. També ha estat la prime-
ra participació en uns Jocs
d’Òscar Salguero, nedador
del CN Sabadell, que ha gua-
nyat la medalla d’or en la
prova dels 100m braça, cate-
goria SB8. L’última medalla
dels jugadors catalans amb
discapacitat física van
aconseguir-la Jaume Llam-
bí i Jordi Cruz, integrants
de la selecció espanyola de
bàsquet en cadira de rodes,
que va fer història gua-
nyant la medalla de plata
després de perdre en la final
contra els EEUU per 52 a 68.

Més enllà de les medalles
dels catalans amb discapa-
citat física, el ciclisme en

ruta va ser un altre dels es-
portsquevaaconseguiruna
medalla per a la representa-
ció catalana. En la penúlti-
ma jornada dels Jocs, el
manresà Ignasi Àvila, amb
el vilanoví Joan Font com a
guia, el tàndem català de la
disciplina de paraciclisme
de la Federació Catalana de
Ciclisme, va aconseguir la
medalla de plata en la prova
de cursa de fons en carrete-
ra.

Per acabar, el colofó final
el van servir Elena Congost
en la Marató T12 i Gerard
Descarrega als 400 m llisos
classe T11. Aquestes dues
medalles d’or van posar l’at-
letisme i els dos esportistes
de la Federació Catalana
d’EsportsperaCecsiDefici-
ents Visuals al més alt del
podi.

En resum, 11 jornades de
competició que van donar
11 medalles per als esportis-
tes catalans, idèntic resul-
tat al de Londres 2012, sent
un balanç més que satisfac-
tori, després d’un cicle olím-
pic marcat per les retalla-
des H

ESPORT ADAPTAT

Excel·lents resultats dels catalans
als Jocs Paralímpics de Rio

Miguel Luque, medalla de plata als 50 m braça


