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nEl passeig Lluís Com-
panys de Barcelona va ser
l’escenari de la VII Jornada
Inclusiva amb un gran èxit
de participació de gent que
va experimentar l’esport
adaptat en primera persona
tot i lesestonesdepluja.

LaJornada,celebradadis-
sabte passat, està inclosa
dins del projecte municipal
L’Esport Inclouquetécoma
objectiu divulgar entre la
ciutadania l’esport adaptat.
Durant tot el dia es va poder
jugar a diferents esports
adaptats com el bàsquet i el
rugbi en cadira de rodes, la
boccia,elpàdel,el futboloci-

clisme, entre d’altres es-
ports.

Durant la Jornada també
es va disputar l’Open de pe-
tanca inclusiu. La primera
tripleta del Club Petanca
BarcelonaformadaperRosa
M.Molina,MercedesCalvoi
RosalíaSánchezvaguanyar
elTrofeuperdavantde lase-
gonatripletadelmateixclub
formadaperEncarnaGaros,
José Antonio Rodríguez i
Sergi Rodríguez. La tercera
posició final va ser per al
club GIDBA amb la tripleta
formada per Robert Rolan-
do, Manolo Romero i Jordi
Torres H

CPISRA Development Ga-
mes a Portimão, Portugal.
Allàs’hicelebravalacompe-
tició de 3 esports diferents:
l’eslàlomencadiraderodes,
el racerunning i laboccia.
Els jocs són un esdeveni-

ment organitzat per l’Asso-
ciació Internacional per la
Recreació i l’Esport per a
personesambParàlisiCere-
bral (CPISRA) que promou
el desenvolupament i l’edu-

cació dels joves esportistes,
proporcionant un entorn
idealpera lasevamillora.

Després d’uns primers di-
es d’entrenament, arribava

l’hora de la veritat. I l’expe-
rièncianopodriahaveranat
millor per en Dani, que va
tornar de Portugal amb dos
ors iunaplata H

nL’esportista de l’Associa-
ció Aremi va aconseguir el
primerllocdelasevacatego-
ria (WS3M) en la prova cro-
nometrada i la d’eliminació
individual, iunsegonllocen
la prova d’eliminació per
equips d’eslàlom en cadira
derodes.

La Federació Espanyola
va convocar Daniel Pérez i
la seva tècnica, Pau Salva-
dor, per participar en els

nHi van participar 64 juga-
dors en la fase final, set dels
quals s’havien guanyat la
plaça per mèrits esportius i
la resta van sortir de jugar
una fase prèvia que es va
disputar la setmana abans,
on van participar 163 juga-
dors i jugadores. El millor
resultat de la fase prèvia el
va fer Josep Iglesias (Calle-
jeros), amb 9 cops sota par.
Cal recordar que és una
competició que es juga per
forats i no per cops i sota la
normativaEPPA.
Dissabte a les 9 en punt

del matí es va donar el tret
de sortida a la primera ron-
da del campionat i, com és
habitual amb aquest tipus

de competició, van haver
sorpreses en els resultats:
jugadors de molt nivell ja
quedaven eliminats. Entre
el migdia i a la tarda es van
jugar la segona i tercera
ronda de la competició i el
joc va sermolt alt durant to-
ta la jornada. Els jugadors
finalistes per jugar diumen-
ge van ser: Juan Luis
Sánchez (Vallromanes) i Jo-
sep Iglesias, Manuel Amor
(Badalona) i José Santos

(Gualta), Eric Puig i Jordi
Molins (companys de Fran-
ciac), Enric Sanz (Hcp1) i
Barry Robert Coombert
(Gualta).
Diumenge al matí es van

jugarelsquartsde final, i els
jugadors que encara tenien
opció a guanyar el títol de
campió van ser: Coomber,
Sánchez,Molins iAmor.Un
cop disputades les semifi-
nals, el badaloní Manuel
Amor i el jugador local Bar-

ry Robert Coomber eren els
finalistes. Fins acabat el fo-
rat 16 no es va poder decidir
el nomdel campió.Barryva
aixecar el Trofeu de campió
de Catalunya Matxplay
FCPP. Cal destacar que
aquestmateixanyCoomber
va ser campió de l’Open
d’Andorra, celebrat el mes
de setembre passat, i també
va quedar tercer del Campi-
onat de Catalunya Absolut
2019 H

ESPORT ADAPTAT / JORNADA INCLUSIVA

Festa de l’esport adaptat
a l’Arc de Triomf

CURSES MUNTANYA

Gisela Carrión torna al
pòdium de la Copa del Món
nLa jove corredora de la
Selecció Catalana de Cur-
ses per Muntanya Gisela
Carrión (AE Matxacuca),
es va emportar
cap a casa la terce-
ra posició de la
prova Sky Piri-
neu, puntuable a
la Copa del Món,
després d’oferir
un autèntic espec-
tacle durant els 36
quilòmetres de la
prova.
Carrión va anar

trepitjant els talons a la su-
eca Emelie Forsberg con-
vertint-se en el seu malson
fins al final de la cursa.

Quan les dues corredores
entraven al poble de Bagà,
Gisela Carrión va aconse-
guir avançar a Forsberg

creuant la línia de meta
amb una merescudíssima
tercera posició i marcant
un temps final de 04:14:09 H

PITCH & PUTT

Barry Robert Coomber, campió
de Catalunya Matxplay

ESLÀLOM EN CADIRA DE RODES

Dos ors i una plata per a Daniel
Pérez als CPISRA de Portugal

n La 13a edició
del Campionat de
Catalunya Matxplay
es va celebrar
el primer cap de
setmana d’octubre
al Pitch & Putt Gualta
(Baix Empordà),
organitzat per la
Federació Catalana


