
AUTOMOBILISME

Pujada de la 
Serra de la 
Llacuna
Francesc Munné 
torna a guanyar a la 
Pujada de la Serra de la 
Llacuna, la 5a prova del 
campionat de Catalunya 
de muntanya. Raúl 
Ferré, al volant d’un 
Speed Car GTR, va ser 
segon i l’actual campió 
de Catalunya, Ramon 
Plaus, amb un Silver 
Car S3, va ser tercer. 
El millor classifi cat en 
Turismes va ser Joan 
Salvans, amb el Porsche 
GT3.

BÀSQUET

Nous cursos 
d’àrbitres
El Comitè i Escola 
d’Àrbitres de l’FCBQ 
organitzarà, durant 
aquest juny i juliol, 
nous cursos d’Àrbitres 
a Barcelona, Girona, 
Tarragona, Lleida i Vic. 
L’edat mínima per fer el 
curs és de 16 anys, i es 
pot compatibilitzar la 
tasca d’àrbitre d’escola 
amb la de jugador, 
entrenador o qualsevol 
altre funció dins del 
món del bàsquet. 
Més informació i 
inscripcions al web 
www.basquetcatala.cat 

TAEKWONDO

Quatre 
medalles per
 a catalans
Bons resultats dels 
catalans a l’Open 
de Luxemburg de 
taekwondo. Daniel 
Quesada ha aconseguit 
l’or en la categoria 
lleuger; Joan Jorquera, 
argent a la categoria 
gall; Sheila Torres, 
bronze a la categoria 
mosca; i Natàlia 
Moreno, bronze a la 
categoria lleuger.
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HÍPICA

ELENA D.

Alex Albinyana, campió de 
Catalunya absolut 2019

Lloret de Mar va acollir, el cap 
de setmana passat, la 23a edi-
ció del Campionat de Catalun-
ya absolut de Pitch & Putt.

Per a poder accedir a jugar 
al Campionat el cap de setma-
na anterior, el  7, 8 i 9 de juny, 
es va  jugar la fase prèvia on 
van participar 215 jugador/es. 
El Campionat només hi podien 
jugar 108 participants, 9 que 
s’havien guanyat una plaça 
per mèrits esportius previs  i la 
resta provinents de la fase prè-
via. El tall per accedir a jugar 
el campionat va quedar en 59 
cops. La competició era a 72 
forats i va estar organitzada 
per la Federació Catalana de 
Pitch & Putt.

Dissabte a primera hora 
del matí es va donar el tret de 
sortida a la primera volta de la 
competició. El millor resultat  
dels primers 18 forats  el va fer 
el jove Alex Albinyana (P&P 
El Vallès), de només 13 anys 
d’edat, amb un bon resultat de 
5 cops sota par, seguit de Manel 
Roman (Franciac) amb un cop 
més. Però encara quedaven 18 
forats més per disputar abans 
d’acabar el dia. Albinyana no 
va fallar i va tornar a ser el mi-
llor  amb un resultat de 48 cops, 
que el situava líder de la classi-
fi cació general.

Diumenge iniciava la ter-
cera volta de la competició i el 
millor va ser el Pablo Luís Na-

‘PITCH & PUTT’

PARTICIPACIÓ Cent vuit jugadors i jugadores 
han participat en l’edició d’enguany

Podi dels cinc primers classifi cats

Triomfs catalans en 
l’estatal de ‘horseball’
El passat cap de setmana va 
tenir lloc al Centro Ecuestre 
Cizur de Navarra, el Cam-
pionat d’Espanya de Clubs. 
Es van jugar 3 categories:  2 
equips a Sub16, 8 equips Fe-
mení i 2 a la categoria Mixta. 

Amb aquesta nombrosa 
participació d’equips, és de 
molta rellevància el fet que 
els equips catalans s’han im-

posat en totes les categories.
Les Alforges Camós va 

aconseguir l’or a la categoria 
Sub16. El CEEC de Cardedeu, 
per la seva banda, va procla-
mar-se campió d’Espanya en 
la categoria Femenina. I en 
la categoria Mixta, el triomf 
estatal va ser per al Serrat de 
Moià.

Pel que fa als premis indi-

viduals, a la categoria Mixta, 
el màxim golejador va ser Nil 
Seall (El Serrat); a la catego-
ria femenina, la màxima go-
lejadora va ser ex aequo per a 
Le Moigne (Banyoles) i Clau-
dia Fernández (Sharks); a la 
categoria Sub16, els màxims 
golejadors van ser Guillem 
Roig (Alforges) i Leyre Vicio-
so (Malla).

Rodríguez (Prat triatló 1994). 
Per equips, victòria del Flor 
de triatló (Marimon-Berrocal-
Sancho), seguit del Fasttriat-
lón-Club Natació Montjuïc 
(Matas-Antúnez-Senabre) i el 
Prat triatló 1994 (Rodríguez-
Antúnez-Aguilera).

Dins de la categoria feme-
nina, triomf  absolut per a So-
fi a Aguayo (Prat triatló 1994), 
seguida de la seva companya 
de club Gemma Díaz i Sara 
Carmona (Club esportiu Z5). 
Per equips, primera posició 
del Prat triatló 1994 (Aguayo-
Díaz-González), segona per al 
Club Esportiu Z5 (Carmona-
Canovas-Martínez) i tercera 
per al CE Cerdanyola (Hidal-
go-Grandin-Delgado).

Triomf d’Oriol 
Marimon i Sofi a 
Aguayo a Vilanova 
i la Geltrú
El Club Esportiu Trencant Lí-
mits ha organitzat amb un no-
table èxit la cinquena edició 
de l’aquatló de Vilanova i la 
Geltrú, primera jornada de la 
Lliga Nacional de l’especialitat 
i de la Copa Catalana. La prova 
ha comptat amb la participa-
ció de prop de 200 esportistes, 
que han fet front a les distàn-
cies ofi cials d’aquesta modali-
tat esportiva: 2.500 metres de 
cursa a peu, seguits de 1.000 
metres de natació a mar obert 
i una darrera cursa a peu de 
2.500 metres.

A la vessant esportiva, a la 
categoria masculina victòria 
per a Oriol Marimon (Flor de 
triatló), seguit de Sergi Ma-
tas (Prat triatló 1994) i Aritz 

TRIATLÓ

Tret de sortida a Vilanova i la Geltrú

BREUS

varro (Portal del Roc) amb 48 
cops. Quedaven per disputar 
els últims i decisius 18 forats 
i la classifi cació general a falta 
d’una volta estava liderada per 
Albinyana amb 12 cops sota 
par, Barry Robert Coomber 8 
sota par i Marçal Moré (Fran-
ciac) un cop mes. 

Albinyana amb tant sols 13 
anys i una gran experiència en 
el Pitch & Putt no va fallar i va 
tornar a fer una gran resultat 
de 50 cops que el va portar a 
proclamar-se Campió de Ca-
talunya Absolut 2019 amb un 
total de 200 cops acumulats.

Albinyana 
suma aquest títol 

a l’aconseguit 
l’any passat al 
Matxplay i el 

subcampionat 
europeu per 

equips



El passat mes de febrer, Núria
Martínez va arribar a la Copa de
Vitòria minvada físicament pel
que, pocs dies abans, només
semblava un mal gest a l'espatlla,
i que acabaria derivant en una
torticoli que, amb més o menys
dolor, acabaria complicant la

vida a la base de Mataró fins a fi-
nal de temporada. Tot i això, amb
un físic privilegiat als seus 
anys, Núria Martínez no es va
perdre ni un sol partit i va ser
clau, jugant sempre amb protec-
cions a l'espatlla, en la històrica
trajectòria de l'Spar Citylift Giro-
na a l'Eurocup i en el títol de Lliga

en superar el Perfumerías Aveni-
da a la final. 

Una temporada dura que, en
principi, havia portat Núria Mar-
tínez a no competir aquest estiu
amb la selecció espanyola sub-
 de x, que entrena la figue-
renca Anna Junyer. L'estiu passat,
quan la veterana base de l'Uni ja
va descansar poc, Núria Martí-
nez va guanyar la medalla de
bronze en l'Europeu de x a Ro-
mania i va ser setena en el Mun-
dial de Filipines fent equip amb
Aitana Cuevas, Paula Palomares
i Vega Gimeno.  Això quan no ju-
gava x per Catalunya amb ami-

gues o amb alguna llavors com-
panya d'equip com la gironina
Laura Roig. «El x ha estat un
descobriment. Quan descobrei-
xes una cosa nova t'esforces per
fer-ho, i això és el que m'ha pas-
sat. És un bàsquet més físic, més
ràpid que el bàsquet de cinc;
m'ha agradat molt jugar-lo
aquest estiu i m'hi he enganxat
bastant», explicava Núria Martí-
nez a començaments de tempo-
rada sobre una experiència, ju-
gar el x que la FIBA promou
per ser nou esport olímpic, al
qual finalment ha tornat aquest
estiu. Sense Núria Martínez,
Anna Junyer havia reclutat San-
dra Ygueravide, campiona
aquesta temporada de l’Eurocup
amb l’Orenburg, per completar
l’equip al costat de les habituals
Cuevas, Gimeno i Palomares.
Però amb els problemes físics
cada cop més enterrats en la me-
mòria, Núria Martínez continua-
va amb fam de competir. Amb
ganes de tornar al x. La setma-
na passada es va saber que la
base de l’Spar Citylift Girona era
una de les escollides per jugar el
x i els Jocs Europeus de Minsk
(Bielorússia) al costat de Yurena
Díaz, Marta Canella i Nogaye Lo. 

Però, finalment, Núria Martí-
nez ha canviat Minsk i els Jocs
Europeus per Amsterdam i la
Copa del Món perquè,  en la pre-
paració per a la cita holandesa,
Paula Palomares es va lesionar i
Anna Junyer va cridar la base d
de l’Uni perquè s’afegís a Yguera-
vide, Cuevas i Gimeno. Ahir, en
la primera jornada de la compe-
tició, Espanya va guanyar els seus
dos partits: - contra la Repú-
blica Txeca ( punts de Cuevas, 
d’Ygueravide,  de Gimeno i  de
Martínez) i - contra Iran (
punts de Cuevas i Ygueravide, 
de Gimeno i  de Martínez).
Avui, Espanya no juga i demà
s’enfrontarà a Mongòlia i a
 Romania per tancar la primera
fase. 

MARC VERDAGUER GIRONA

El descans no existeix
per a Núria Martínez 

Oblidats els seus problemes físics a l’espatlla, la
base de l’Spar Citylift Girona és a Amsterdam
participant en la Copa de les Nacions de 3x3 

Ahir, victòries contra la República Txeca i Iran





Núria Martínez, en el partit
d’ahir contra la República Txeca
a Amsterdam. FIBA EUROPE

 AL GOLF LLORET P&P, amb no-
més 13 anys, Àlex Albiñana es va pro-
clamar campió de Catalunya absolut
de Pitch and Putt en la cita que va
acabar aquest diumenge al Golf Llo-
ret P&P amb una elevada participa-
ció. Un any després que el seu pare,
Àlex Albiñana Bril, guanyés el català
del 2018, ara ha estat el seu fill, Àlex
Albiñana Torné, qui ha superat la res-
ta de 250 participants i s'emporta el
títol a Lloret.   

Àlex Albiñana,
campió català
absolut de Pitch
and Put amb
només 13 anys 

DIARI DE GIRONA

EFE/DdG BARCELONA

■ Remuntar un - en una final
de l'ACB és un impossible segons
les estadístiques històriques de la
Lliga, ja que en les quinze tempo-
rades que un dels dos finalistes
s'ha avançat amb -, sempre
aquest s'ha emportat el títol, la
majoria de vegades a les primeres

de canvi. En nou de les quinze
ocasions, la final es va sentenciar
en el tercer partit i en les altres sis
eliminatòries finals, en tres es va
prolongar fins al quart partit i en
tres es va esgotar en el cinquè i de-
finitiu.

«Espero un tercer partit molt
dur i estic segur que podem jugar
com en el segon partit, especial-
ment controlant l'atac del Madrid.
Juguem a casa i tot comença de
nou. El Madrid té un avantatge de
-, però dimecres, -, després -
... Cal seguir», assegurava Pesic
sobre el partit d’aquest vespre.

El complicat repte del Barça
d’aixecar un 2-0 a la final ACB 
La lluita pel títol entre Barça
i Madrid continua avui (21.00)
al Palau Blaugrana després
de les dues victòries blanques

EN FORMA

Amb 35 anys, a
l’experimentada
base de l’Uni
li agraden els
estius «actius»

EXPERIÈNCIA EN EL 3X3

L’any passat
Núria Martínez
va guanyar el
bronze europeu
i va ser setena
en el Mundial  

Esports
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