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Més al•licients als World Roller Games

Partit igualat a Primera Estatal

La Final del Campionat del Món de scooter (patinet ‘freestyle’) se
celebrarà en el marc dels World Roller Games 2019. D’aquesta
manera, Barcelona rebrà els millors especialistes del planeta
d’aquesta espectacular disciplina del 5 i al 7 de juliol al Palau Sant
Jordi en la modalitat de Park.

Demà es juga un partit avançat de la 25a jornada entre el Club
Handbol Palautordera Salicru i el KH-7 BM Granollers B (21h). Tots dos
estan a la part mitjana de la classificació, separats per només 1 punt.
Els locals, irregulars durant els darrers mesos, rebran el filial granollerí
que acaba de trencar una ratxa de 6 jornades sense guanyar.

► CAMPIONAT D’ESPANYA

Sofia Xuan Zhang,
tricampiona

MÉS
ESPORTS
CICLISME
SABOTATGE A
LA VOLCAT

El corredor
portuguès José
Dias i la igualadina
Noemí Moreno es
converteixen en els
primers
guanyadors de la
VolCAT Costa Brava,
celebrada al massís
de les Gavarres.
Alguns dels favorits
van quedar lluny
del podi a causa
d’un sabotatge en
el marcatge de les
pistes.

VELA

► CAMPIONAT CATALUNYA CREUERS

Vilanova acull la 40a edició
de la Columbretes
▄ Canal Blau / L’èpica i una alta participació van fer que la 40a
edició de la Regata Columbretes sigui recordada com una de les millors
de la història. La prova organitzada
pel Club Nàutic Vilanova va servir per
donar el tret de sortida al Campionat de Catalunya de Creuers, i van
participar-hi 52 embarcacions i 141
tripulants. La falta de vent i la

presència de boira espessa va fer que
bona part de les embarcacions participants superessin les 24 hores de
regata. En el Grup A Dos, es va imposar el X Merit del Club Vela Blanes, en
Solitaris va guanyar l’embarcació del
Reial Club Marítim Barcelona, Inteman Barakah, i en Altura es va imposar el vaixell No Name, del Club de
Creuers Port Masnou.

FUTBOL
AMERICÀ
ELS DRACS,
LÍDERS EN
SOLITARI
Sofia Xuan Zhang en acció durant els campionats estatals celebrats a Guadalajara //ÁLVARO DÍAZ (RFETM)

R

àdio Calella / Ni un, ni dos.
Sofia Xuan Zhang (Suris Calella) va proclamar-se campiona d’Espanya Absoluta de tennis
taula per partida triple aconseguint
el títol d’individual, el de dobles femenins i el de dobles mixtos, davant
la sorpresa i el reconeixement de tot
el món del tennis taula concentrat
el passat cap de setmana a Guadalajara. La jugadora de l’equip maresmenc es va imposar en categoria
individual davant Zhipei Wang del
Girbau Vic, de manera contundent,
per un 4-0. “No m’ho esperava gens.
La Zhipei és una de les millors jugadores de la lliga i fa uns anys em va
apallissar. No em veia gens amb cor
de guanyar-la. La final ha estat
ajustada, tot i que el resultat hagi
estat de 4-0”, comentava la gironina de 19 anys. El podi el va completar Galia Dvorak del CN Mataró, la
campiona dels darrers dos anys.
En la categoria de dobles femenins
va fer parella amb l’andalusa Ana
Garcia (Girbau Vic) amb qui es van
imposar a la barcelonina Clàudia
Caymel (Girbau Vic) i Paula Bueno

(Linares) per 3-1. “Guanyar els dobles sí que estava més entre els
meus plans. Amb l’Ana hem jugat
juntes moltes vegades i ens entenem molt bé. L’objectiu era
guanyar”. Però la sorpresa va arribar sobretot amb l’obtenció dels
dobles mixtos amb Carlos Caballero (Burgos), també davant Zhipei
Wang i Jorge Ausin (Burgos) per
3-0. “Amb Carlos Caballero vam
perdre a primera ronda en l’Open de
Portugal i no sentia que féssim un
gran mixt, sincerament, no m’esperava quedar campiona. I menys de
tres modalitats”, explicava. La Sofia va entrar aquest gener per primera vegada dins les 100 millors
esportistes mundials de tennis tau-

La palista
gironina d’origen
xinès va ser la
gran estrella als
campionats
estatals

la, passant de la posició 205 al febrer de 2018 a la 98 que ocupa actualment.
La Sofia resideix a Sabadell, però als
5 anys va arribar a Girona amb els
seus pares. Forma part del primer
equip del Suris Calella des de fa 6
temporades. L’equip calellenc també va pujar al podi a la Copa de la
Reina, en què va acabar tercer, en la
competició que va celebrar-se paral•lelament als campionats d’Espanya.
Altres palistes catalans que van
aconseguir pujar al podi van ser el vilanoví Marc Duran (Borges) segon
en individual; l’igualadí Joan Masip
(Borges), que va guanyar la medalla de plata als dobles masculins
fent parella amb Javier Soria; mentre que en dobles femenins, la sabadellenca Sara Ballester (Falcons) i
Alba Fernández (Calella) van acabar terceres. Completen les medalles catalanes el bronze aconseguit
per la mataronina Galia Dvorak
amb el també maresmenc Xavi Peral (CN Mataró) en els dobles mixtos.

Els badalonins se
situen primers a la
Sèrie A en guanyar
el Saragossa
Hurricanes (0-60) i
aprofitar
l’ensopegada de
l’Osos Rivas
madrileny (21-14)
al camp del
Coslada
Camioneros. Els
Dracs són l’únic
equip imbatut
després de 6
jornades.
ESPORT
ADAPTAT
EL C OSTA
DAURADA, MÉS
LÌDER

El conjunt
tarragoní consolida
la primera plaça a
la Lliga Catalana
de bàsquet en
cadira de rodes
Nivell 2 després de
la desena jornada
en imposar-se al
Club Bàsquet
Granollers (58-33).
El Costa Daurada
suma ja vuit
victòries al
campionat.

ESPORT ESCOLAR

El Mater Salvatoris triomfa a
l’Olimpíada Flamicell
▄ Ràdio Tremp / La clàssica
prova atlètica de la Pobla de Segur
va aplegar dissabte passat més de
800 joves atletes i un públic nombrós que va animar des de les graderies. En les categories aleví i cadet, el Mater Salvatoris va aconseguir la primera posició, seguit del
Col•legi Santa Anna i del Lleida
Unió Atlètica. En l’apartat de miniatletisme, més de 300 nens van

realitzar proves no competitives en
categories de prebenjamí, benjamí
i infantil.
Al voltant de la competició atlètica,
també van realitzar-se altres esports com futbol, corfbol i bicicletes tot terreny. L’encarregat enguany d’encendre el peveter va ser
l’esportista del Club Esquí la Pobla
de Segur (CEPS) Marc Ràdua, especialista en esquí de muntanya.

