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CAT

Mireia Lapuerta en foto d’arxiu FOTO: HÈCTOR ANDREU

n Una medalla d’or, una de
bronze i una cinquena posi-
ció, és el balanç dels judokes
catalans que han participat
aquest cap de setmana a la
Copa d’Europa de Fuengiro-
la.

Durant els dies 13 i 14 de
febrer s’ha celebrat a la lo-
calitat malaguenya de Fu-
engirola una de les cites
més importants a nivell eu-
ropeu en categoria cadet,
l’European Cup, puntuable
per al circuit mundial
d’aquesta categoria que ha
comptat amb la presència
de fins a 21 països.

Un total de 9 judokes es
van desplaçar divendres
fins al municipi andalús per
prendre part en aquest im-
portant esdeveniment, 6
dels quals hi anaven convo-
cats per la selecció espanyo-
la, fruit dels seus bons resul-
tats en els circuits de Copes
d’Espanya i la seva bona
classificació en el rànquing
espanyol.

Dissabte va ser el torn
dels pesos més lleugers. Ma-
rina Garriga i Paula Roset,
a -44 kg i -48 kg respectiva-
ment no van superar les
rondes eliminatòries i no
van optar a lluitar per me-
dalla. En canvi, l’alegria pel
judo català la portava la
masnovina Mireia Lapuer-

ta imposant-se a -44 kg des-
prés de derrotar l’espanyola
Jessy Vicente a quarts de fi-
nal i accedir a la final en
vèncer la xipriota Vasiliki
Kourri. Ja en la lluita per
l’or, la judoka del Rei no va
deixar escapar l’oportuni-
tat i va superar la represen-
tant de l’Azerbaidjan, Sha-
fag Hamidova, sumant
d’aquesta manera la seva

primera medalla d’or en
una Copa d’Europa.

Diumenge va arribar
l’hora de la resta de catego-
ries. Telma González a -70
kg, Dani Romero i Jordi So-
lé a -73 kg i Pol Menchaca a
-81 kg van caure en les pri-
meres rondes i no van tenir
opció a lluitar per medalla.
AinaCornellà,a+70kg,s’ha
quedat a les portes de la me-

dalla en perdre el combat
pel tercer lloc contra la polo-
nesa Kinga Wolszczak ha-
vent de conformar-se amb
la cinquena posició. La tar-
ragonina Patrícia Torres a
-57 kg va aconseguir penjar-
se una medalla de bronze
després de cedir només da-
vant l’anglesa Josie Steele,
en el tercer dels sis combats
que va disputar H

Magnífica jornada de moto-
ciclisme a la ciutat de Lleida
onvadonarel tretdesortida
el Campionat de Catalunya
de Motocròs. El circuit de
Rufea va ser l’escenari de la
primera cursa del calendari
amb més de 120 pilots.

Jordan Lacan (MX Elit)
vaserundelsgransprotago-

nistes del dia, enduent-se to-
tes dues mànegues de la se-
va categoria. Sergio Castro,
segon, i Francesc Mataró,
tercer, van repetir idènti-
ques posicions en ambdues
mànegues. Oriol Casas va
vèncer a MX2, mentre que a
MX1,elvencedorvaserElis-
son Medeiros H

POLIESPORTIU

Igualada ‘Suma capacitats’
amb un nou circuit inclusiu
n Amb una cursa no com-
petitiva en què van partici-
parunes200persones,Igua-
lada va estrenar, dissabte
passat, el seu circuit inclu-
siu ‘Sumant capacitats’,
que desenvolupa la Funda-
ció Itinerarium amb el su-
port de la Diputació de Bar-
celona. A la inauguració
van assistir la impulsora
del projecte, Anna Vives;
l’alcalde d’Igualada, Marc
Castells; i el diputat d’Es-
ports, Josep Salom.

Aquests circuits bus-
quen promoure la igualtat
social, l’esport, la salut i la
natura en entorns privile-
giats. La Diputació de Bar-
celona ha col·laborat en la
creació de circuits inclu-
sius en altres municipis de
la demarcació com ara Sit-
ges, Matadepera, Sant Joan
deVilatorrada,SantSadur-
ní d’Anoia, les Franqueses
del Vallès, Vilassar de Mar,
Manresa, Martorell, Giro-
nella o Dosrius H

PITCH & PUTT

Can Rafel i Xerinola Tennis Mora, líders

n El cap de setmana 13 i 14
de febrer es va jugar la 2a
prova del Campionat de Ca-
talunya per Equips – Inter-
clubs 2016. Les seus van ser
Platja d’Aro, Hcp 1, Lleida,
Teià, la Figuerola, Castelló,
el Montseny, Sant Cebrià i
el Vendrell. Hi van partici-
par 137 equips i més de
1.000 jugadors. Va estar or-

ganitzat per la Federació
Catalana de Pitch & Putt.
Encapçala la classificació
general l’equip de Cervelló,
Can Rafel amb 156 punts
empatat amb el de Xerinola
Tennis Mora de Sant An-
dreu de Llavaneres. En ter-
cera posició els gironins
Gualta Grup Escribà Inte-
riors amb 152 H

JUDO

Excel·lents resultats catalans a la Copa d’Europa

MOTOCICLISME

Primera cursa del Campionat de
Catalunya de Motocròs 2016


