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Mireia Lapuerta es penja el
bronze a la Copa d’Europa júnior

POLIESPORTIU

actuacions
Un estudi de la Diputació calibra l’impacte Bones
catalanes a les proves
de l’esport a la demarcació de Barcelona internacionals de

n L’estudi de la Diputació
de Barcelona ‘’Avaluació
del pes econòmic de l’esport
alaprovínciadeBarcelona’’
posaderelleuqueelpesdela
producció efectiva total del
sector de l’esport barceloní
sobreelconjuntdelademar
cació de Barcelona, mesu
rat a partir del producte in
terior brut (PIB), se situava
en un 2,1% l’any 2013. El sec
tor de l’esport va generar
48.000llocsdetreballiunim
pacte econòmic de gairebé
3.000 milions a la demarca
ció de Barcelona l’any 2013.
El diputat d’Esports de la
Diputació de Barcelona, Jo

sep Salom va participar, el 7
d’abril passat, a la presenta
ció de l’estudi que va tenir
lloc a la seu del Col∙legi
d’Economistes de Catalu
nya a Barcelona. En l’acte
van participat també, la cap
de l’Oficina d’Activitats Es
portives de la Diputació de
Barcelona, Elisenda Nogue
ra, l’economista i autora de
l’estudi Júlia Bosch i el vice
degà del CEC, Alfred Albiol,
entre d’altres. Entre les
principals conclusions va
destacar el fet que el sector
de l’esport ha resistit bé la
crisi i ha obtingut bons re
sultats H

FUTBOL AMERICÀ

Els Barberà Rookies obtenen el primer bitllet
per a la Final Four de la Lliga Catalana cadet
n Després de la diputa de la
cinquena i penúltima jor
nada de la fase regular de la
19a Lliga Catalana de fut
bol americà cadet, ja es co
neix un dels finalis
tes que disputaran el
títol en la Final Four,
els Barbera Rookies,
després de les victò
ries aconseguides el
cap de setmana pas
sat davant els Eagles
i els Búfals en els par
tits disputats a Gra
nollers.
El Salou Almogàvers i
l’Hospitalet Pioners ocu
pen ara les dues posicions
que donen accés directe a la
Final Four, però en la dar
rera jornada (23 abril) s’en

fronten entre ells i una do
ble victòria dels Pagesos
podria fer que els del Car
mel prenguin aquesta pla
ça directa a un dels dos.

Teplice i Lignano

n Les localitats italiana i
txeca de Lignano i Teplice
han estat els destins on
aquest cap de setmana s’hi
han disputat proves del cir
cuit internacional de la In
ternational Judo Federati
on i fins on s’hi han
desplaçat judokes catalans.
A Lignano, hi ha tingut
lloc la Copa d’Europa júnior
que ha deixat un balanç
d’una medalla de bronze i
una novena plaça. Javier
Cabello, Patrícia Torres i
Mireia Lapuerta han estat
els tres representants cata
lans en aquesta cita interna
cional.
Lapuerta s’ha penjat la se
va onzena medalla en una
prova d’aquesta categoria
en acabar tercera a 48 kg.
Torres (57 kg) ha aconse
guit un novè lloc, després
d’haverse imposat en els
dos primers enfrontaments
però caure en quarts de fi

Mireia Lapuerta a la Copa d’Europa Cadet de Lignano (Unió Europea de Judo)
nal i no superar la repesca.
Per la seva banda, Javier
Cabello ha aconseguit vèn
cer els dos primers encon
tres però ha caigut en vui
tens de final quedant sense
opció de repesca.
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Marina Garriga i Paula
Roset han estat a Teplice, a
la Copa d’Europa cadet. 9a
plaça per a Garriga a 44 kg,
que tot i començar amb bon
peu desfentse del primer
obstacle, no ha pogut derro

tar les dues següents rivals.
La seva companya, Roset, a
48 kg, ha quedat fora de la
competició en un ajustat
primer combat que s’ha de
cidit per la mínima a favor
de la judoka austríaca H

lona s’ha mostrat com un
ferm candidat al títol
d’aquest any a la LNBDH.
Perlasevabanda,elSantBoi

hamostratunagranfermesa
en l’apartat dels llançadors
mentre que el Viladecans ho
ha fet també en la defensa H

BEISBOL

El CB Barcelona, campió de Catalunya

La quarta plaça per a la
Final Four sortirà d’un
‘wild card’ entre els equips
que finalitzin la fase regu
lar entre la quarta i la sete
na posició H

n El Club Beisbol Barcelona
s’haimposati ha sortitimba
tut al Campionat de Catalu
nya de categoria de Divisió
d’Honor. Aquesta competi
ció, que ha servit com a pre
paratori per a la Lliga Nacio
nal que ja està en marxa, ha
enfrontat els 3 equips cata
lansenuntotalde6partitsde
màxim nivell.
Després de 4 victòries, al

gunamésjustaqued’altra,el
CBB s’ha erigit com a cam
pió sense cedir cap victòria i
mostrant la força del projec
te de José Luis Riera per
aquesta temporada. Per dar
rere seu han quedat el CBS
Sant Boi, amb 2 victòries i 2
derrotes i el CB Viladecans,
amb 4 derrotes. Demostrant
un gran poder ofensiu i una
defensa compacta, el Barce

