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JUDO

Lapuerta, bronze europeu

BITLLES CATALANES

En marxa la temporada 201819
n Les bitlles s’acaben de po
sar en marxa. Ja s’han dis
putatlesmésmatineresdela
temporada 20182019. La Co
paGeneralitat,laCopaGiro
nina i la primera jornada de
laLligaTerresdel’Ebre,que
enguany arriba a la 30a edi
ció.
Diumenge vinent comen
çarà la segona divisió
d’aquesta lliga a les pistes
d’Amposta (Montsià). Tam
béeldiumenge23esdisputa
ràaOlius(Solsonès),elCam

pionat Individual de Lleida.
El cap de setmana 2930 de
setembre es posarà en mar
xa la Lliga Catalana, i el cap
desetmanasegüenthofaran
les lligues SelvaAlt Mares
me (Sant Pol de Mar, Mares
me), Girona (Palamós, Baix
Empordà) i Barcelona (Cas
tellar del Vallès, Vallès Occi
dental, el grup A, i Horta –
Barcelona, el grup B). A fi
nals d’octubre arribarà el
torn d’una nova edició dels
Circuits Individuals H

ESQUAIX

gut superar.
En el camí pel bronze, La
puerta va derrotar la fran
cesa Melanie Vieu en un

combat molt intens que es
va allargar fins a 4 minuts.
Finalment, Mireia Lapuer
ta va assaborir la glòria

marcant un ippon en poc
més d’un minut i mig a la
alemanya Mascha Bal
lhaus H

BASQUETBOL

Segon lloc per a Jaume a Hamburg

Bernat Jaume es va veure
sorprès pel jove egipci Yous
sef Ibrahim en la final del
Sportwerk Open (triple 11/9
en contra). El torneig Cha
llenger del circuit PSA cele
brat a Hamburg el cap de set
mana passat. El jugador de
l’Esquaix Igualada havia su

n Impecable actuació de la
catalana Mireia Lapuerta al
Campionat d’Europa sub21.
La prova s’ha disputat a la
capital búlgara de Sofia.
La judoka del Masnou, de
només 19 anys ha tornat a
pujar a un podi europeu des
prés de coronarse campio
na d’Europa cadet el 2016.
Després d’una excel∙lent
temporada, l’esportista de
48 kg s’ha penjat el bronze
un mes abans de disputar el
mundial que tindrà lloc a
les Bahames a partir del 19
d’octubre.
La judoka, a les ordres de
Dani Rei, va començar la
competició amb bon peu
desfentse de la judoka local
Gabriela Dimitrova. Enso
pegada a 1/4 de final amb la
companya de selecció, Lau
ra Martínez; a qui no ha po

perat a vuitens l’anglès Le
wisDoughtyper3jocsa0,als
quartsdefinall’irlandèsBri
an Byrne i en les semifinals
el català del Nick Spa &
Sports de Barcelona Edmon
López per 3 jocs a 1, en un
partit molt disputat de 76 mi
nuts H

El CB Santa Coloma guanya un 2n Memorial Josep Marcet que es consolida
El Club Bàsquet Santa Colo
ma ha agafat el relleu del
Sant Josep com a campió del
2n Memorial Josep Marcet.
Els del Barcelonès guanya
ven la final del torneig da
vant el CB Cerdanyola al
Dia per 7074 malgrat que els
verds van anar per davant
del marcador fins a l’últim
quart. La cita, organitzada

per l’Associació Josep Mar
cet i Prat i el CB Cerdanyola
al Dia, tornava a esdevenir
també una fita solidària
amb una recaptació provisi
onal que supera els 3.000 eu
ros. La xifra definitiva es co
neixerà més endavant,
després de comptabilitzar
totselsdonatiusdediferents
empreses i particulars.

“Hem aconseguit l’objec
tiu d’unir esport i solidari
tat per segona vegada conse
cutiva,
estem
molt
satisfets”, destaca el pare i
fundador de l’Associació Jo
sep Marcet i Prat, Joan Mar
cet, que avança que ja es tre
balla en una tercera edició:
“És un torneig que ha vin
gut per quedarse i per anar

millorant cada any”.
L’acte de lliurament de
premis va comptar amb la
presència d’autoritats mu
nicipals i del president de la
Unió de Federacions Espor
tives de Catalunya, Gerard
Esteva, que va entregar a
Oriol Domènech (CB Cerda
nyola al Dia) el trofeu de
MVP del torneig H

