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Destacada actuació catalana en el 41è Trofeu
Internacional Ciutat De Barcelona de Judo – I Copa
d´Espanya Absoluta
El representant territorial de l’Esport a Barcelona, Santi Siquier, ha assistit
avui al Pavelló Olímpic de la Vall d’Hebron al 41è Trofeu Internacional Ciutat
de Barcelona de Judo, que enguany ha format part del circuit de Copes
d’Espanya Sènior, classificatòries pel Campionat d’Espanya, i en què els
esportistes catalans han tingut una actuació rellevant.

Els judokes catalans han aconseguit un total de 7 medalles –4 de bronze i
3 d’argent. A -48 kg, Marta Also; a -60 kg, Víctor Garcia, i Marta Antón i
Noelia González, a +78 kg, han pujat al tercer esglaó del podi. Carla
Ubasart, a -57 kg; Cristòfol Daudèn, a -66 kg, i Tomàs Morales, a -81 kg,
han aconseguit els argents de l’equip català. La Comunitat de Madrid, amb
11 medalles en categoria masculina –3 d’elles d’or–, i la Comunitat
Valenciana amb 5 medalles en categoria femenina –3 d’or–, s’han endut el
Trofeu Ciutat de Barcelona que els acredita com als millors equips masculí i
femení, respectivament.
La cita ha acollit gairebé 300 esportistes provinents d’arreu de l’Estat i de
nou països més, entre els quals hi ha França i Itàlia amb major nombre
d’inscrits, a més d’Andorra, República Dominicana, Luxemburg, Suècia,
Gales i Holanda.
El representant de la Generalitat ha compartit la cerimònia de clausura i
lliurament de medalles amb el secretari executiu de l´Institut Barcelona
Esports, Manel Punsoda; Emilio Serna, 9è DAN de judo i expresident de la
Federació Catalana; l’actual president de la Federació Catalana de Judo,
Fermín Parra; el vicepresident de l’Àrea Esportiva de la Federació Catalana,
Jordi Yuste; el vicepresident Institucional de la Federació Catalana, Isabelo
Pacheco; Ignasi Sentís, vicepresident de l’Àrea Econòmica de la Federació
Catalana, i el president de la Federació Espanyola de Judo, Juan Carlos
Barcos.

