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Victòries de la jornada

El programa Zona UFEC emet avui a les 21 h al canal
Esport3, un nou programa. S’hi podran veure els
següents reportatges: el Campionat de Catalunya
absolut per parelles de pàdel, el Mundial de Pilota i el
Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de beisbol.

Treballada victòria del CE Costa Daurada davant el Barça-UNES en la 2a jornada de la
Lliga catalana. Els de Tarragona es van imposar (17-23) al Pavelló Municipal d’Esports
Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat. El CE Global Basket UAB, per la seva
banda, va vèncer davant el Valida sin Barreras-CB MIFAS per 10 a 46, un partit on el
global Basket va dominar sense problemes durant tot el partit disputat a Girona.

TENNISTAULA ► EL CATALÀ ES PROCLAMA CAMPIÓ DEL MÓN DE TENNIS DE TAULA ADAPTAT

Jordi Morales: “El millor
partit de la meva vida”
J

ordi Morales culmina un
mundial brillant. El català ha
aconseguit el títol de campió
del món a Lascko, en el campionat
del Món de tennis taula per a persones amb discapacitat 2018 disputat a Eslovènia.
“Duia 8 anys sense medalla individual”, explica el palista del CN Sabadell. Una sequera que l’ha portat a gaudir d’aquest or “molt
més que les altres medalles”, confessa. Per primera vegada, en gairebé dues dècades en l’elit, es proclamava campió del món individual. Per equips ho havia estat en
dues ocasions (Corea 2010 i Pequín 2014). “Quan no t’ho esperes, costa assimilar un èxit tan
gran”, admet.
El quart lloc de Rio va ser “un cop
molt dur”, però arribava al campionat en plena forma, sense cap
entrebanc. Això sí, sent 7è cap de
sèrie. “Era difícil treure medalla”,
explica. Però el destí li ha regalat
un redempció digna de tot esportista. Al partit de quarts s’enfrontava contra John William Bayley, el
campió a Rio, qui li havia pres la
medalla als últims Jocs Paralímipics. I va clavar el partit. “El millor
partit de la meva vida”, explica.
Després dels quarts, el seu entrenador ho va veure clar. “Jordi, a
aquest nivell, l’or és teu”, li va dir.
L’ambició del català i el seu bon
moment estat de forma van fer la
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GRANOLLERS CAU
PER LA MÍNIMA

El Bàdminton
Granollers ha caigut
per 4-3 a Eivissa
davant el C.B. Pitiús.
Tot i la derrota, els
catalans van deixar
bones sensacions, i
van estar a punt
d’aconseguir la
primera victòria de la
temporada davant
l’actual líder del Top8
LaLiga4Sports. En
dues setmanes, un
dels més importants
exàmens de la
temporada amb la
visita del Sant Ferran
de València.
HÍPICA
VENCEDORS A
VALLGORGUINA

resta. Es va imposar a l’egipci Ahmed Moahmed a semifinals.
D’aquesta manera, Jordi Morales
es va enfrontar en la gran final a
l’holandès Jean-Paul Montanus,
a qui va guanyar per un clar 11-4,
16-14 i 11-4.

CAMÍ DE TÒQUIO 2020 Poc menys
d’any i mig per Tòquio 2020, és important aquest plus de confiança.
“Aquest or em dona tranquil•litat.
Repetir en els Jocs serà difícil, però
intentarem aconseguir medalla”,
promet.

Celebrat el X Raid de
Vallgorguina.
Organitzat pel Club
Endurance CA.CAT, es
va dissabte en format
VC-60 i VC-40. Amb
una velocitat mitjana
de 13,040 km / h
Mariana Gomes amb
“Africa Cost” va ser la
més ràpida del VC-60,
completant les tres
fases en 4 hores, 36
minuts i 4 segons. Pel
que fa al VC-40 el
millor temps va ser el
de Marc Vila i
“Milovan de Nautic”.

POLIESPORTIU ► NOUS EQUIPAMENTS

Inauguració del pavelló esportiu
municipal de Can Cases de Martorell
▄ El president de la Diputació de
Barcelona, Marc Castells, i l’alcalde de
Martorell, Xavier Fonollosa, van inaugurar el diumenge passat el pavelló
esportiu municipal de Can Cases de
Martorell. El pavelló ha comptat
amb el suport de la Diputació de Barcelona, que hi ha aportat 855.000€.
Aquest és un equipament de 4.700
metres quadrats, amb una pista poliesportiva de 47,7x30 metres, divisible en tres per als entrenaments i les

competicions de categories infantils i
apta per a bàsquet, futbol sala,
handbol i voleibol. A més, les instal•lacions compten, també, amb tres pistes de pàdel.
El nou pavelló té una capacitat per a
500 persones assegudes, més 500
addicionals que poden ocupar la grada retràctil de sis graons que podrà
desplegar-se. D’altra banda, en esdeveniments no esportius, la capacitat
podrà arribar als 2.800 espectadors.

JUDO ► A LES PORTES DE LA MEDALLA

Mireia Lapuerta brilla
al Mundial sub-21
▄ Impressionant actuació de la catalana Mireia Lapuerta, de només 19
anys.Lasetmanapassadavaacariciarel
bronze al Campionat del Món sub21 que
ha tingut lloc a les Bahames. La judoka
delMasnou,alesordresdeDaniRei,vafer
una excel•lent competició en què va demostrar el seu alt nivell, la seva maduresa i el plàcid moment pel que travessa la
seva carrera esportiva.

En la lluita per la final, Lapuerta es topar
ambl’actualcampionadelMónsènior,la
ucraïnesa Daria Bilodid, amb qui no va
poder. En el combat pel tercer lloc, la catalana va aguantar 5 minuts un combat
molt igualat i intens contra la sèrbia Andrea Stojadinov, número 2 del rànquing
mundial. Tot i portar la iniciativa, Lapuerta va caure per ippon en una acció
que la deixaria en una cinquena posició.

