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El Circuit 3x3 arriba a Badalona

Bueno-Rivera i Osoro-Brito repeteixen Gran Slam

Aquest diumenge es fa la 7a prova del circuit en totes les
categories des de Mini a Sènior tant en masculí com en
femení. Després de passar per Sant Julià de Vilatorta, Lleida,
Viladecavalls, Banyoles, Caldes de Malavella i Manresa, el xou
del 3x3 arriba a Badalona.

La parella formada per Toni Bueno i Rubén Rivera, a Primera masculina, i
Aranzazu Osoro i Nela Brito, a Primera femenina, han aconseguit el seu
segon títol de Super Gran Slam de la temporada després d’imposar-se a
Valldoreix en unes finals que han aplegat 310 jugadors de diferents
categories. La propera cita serà a l’Indoor Berguedà a finals de juny.

► LA MANRESANA DEIXA L’ATLETISME PER PRACTICAR SKELETON

Paula Raul, de campiona
d’Espanya en 100 metres
tanques a pilot de skeleton
Canal Taronja Central / Després
d’onze anys saltant tanques i sent
campiona d’Espanya sub-23 i bronze
absoluta l’estiu passat, la manresana
Paula Raul ha pres una decisió més
que important: des d’aquest estiu
canviarà el tartan de les pistes d’atletisme pel glaç dels tobogans de skeleton.
A través de les seves xarxes socials,
Paula Raul feia pública la seva decisió
d’apartar-se de les pistes: “és una
oportunitat única a la vida, el skeleton
m’ofereix unes coses que mai podré
aconseguir com a atleta, però no ha
sigut gens fàcil decidir-me”.
El skeleton és un esport força desconegut per la majoria, però que en
canvi no ho és tant a la capital del Bages gràcies al manresà Ander Mirambell, l’únic olímpic en aquest esport en
tot l’Estat. “Fa temps que parlava amb
el Consell Superior d’Esports i la Federació Espanyola d’Esports d’Hivern
perquè no vull que el skeleton mori
quan em retiri. Volia deixar una herència, gent que el segueixi practicant.”
explica Mirambell. “ L’objectiu és no
anar sol als propers Jocs Olímpics, per
això vam crear un programa per garantir un relleu i la idea és que els tres
seleccionats finals (Paula Raul, Claudia Camacho i Adrián Rodríguez) m’hi
acompanyin”, i és que els de 2022 serien ja els quarts Jocs de Mirambell.
Després de div ersos processos de selecció, Paula Raul ha sigut escollida
entre més de 100 aspirants a professionals del skeleton. L’Ander Mirambell té molt clar el perquè: “És ràpida,
explosiva i té una mentalitat molt necessària en aquest esport, ja que igual
que a les tanques no pots parar si les
toques, al skeleton no pots frenar un
cop comences a baixar”.
En un esport on s’agafen velocitats
majors als 140 km/h arran de terra, és
molt important deixar totes les pors
enrere. Paula Raul va caure en una
baixada la primera setmana entrenant. “Vaig pensar, o em torno a tirar o
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La Selecció
Catalana Absoluta
Femenina, dirigida
per Fernando
Barbeito,
participarà a la XI
Copa de les
Nacions que es
disputarà aquest
cap de setmana a
Elgoibar, Euskadi.
Les catalanes
s’enfrontaran
dissabte en
semifinals a la
selecció gallega.

WINDSURF

► CAMPIONAT D’EUROPA

La tramuntana, gran protagonista
a Sant Pere Pescador
▄ Ràdio l’Escala / El campionat d’Europa de windsurf freestyle
que es va disputar el passat cap de
setmana a la Costa Brava ha estat
a l’altura pel públic assistent i també de tots els corredors, en bona
part gràcies al fort vent. El belga
Yentel Caers va endur-se la victòria,
seguit de l’italià Jacopo Testa i Steven Van Broekhoven. En el format
Tow-In, el guanyador va ser el

francès Sam Esteve, seguit per
Francesco Cappuzzo i Davy Scheffers. D’altra banda, tot i que alguns juvenils van participar en la
categoria pro, també van poder
competir entre ells amb l’alemany
Lennart Neubauer com a campió,
seguit d’Eugenio Marconi i Nil Bacon. El Tow-In se’l va endur Stefan
de Bell amb Nil Bacon, segon i
Mathis Mollard, tercer.

EL MASNOU
ACULL EL
CATALÀ
VÒLEI PLATJA

Paula Raul en la primera concentració de joves pilots a Innsbruck //RFEDH

no ho faré mai més” i recuperant sensacions, va arribar a ser la més ràpida
de la concentració.
“L’atletisme i el skeleton són incompatibles perquè la temporada d’un es solapa amb la pretemporada de l’altre.
Però si puc ajudar al club a les lligues
estaré encantada de fer-ho.” I és que

Paula Raul té les
condicions per
practicar
l’skeleton,
velocitat i
valentia

l’Avinent Manresa és un dels millors
clubs d’atletisme a l’Estat. Actualment competeix a la Divisió d’Honor
femenina, la màxima categoria i Paula Raul és una de les components que
més punts aporta a les competicions.
“Ara mateix volem acumular baixades
i anar sumant” explica Paula Raul.
“Això sí, ja amb un ull posat als Jocs
Olímpics de 2022 a Pequín”. El seu
mentor i entrenador, Ander Mirambell
té molt clar que vol acabar la seva
“obra mestra o masterplan, com diuen
els Oasis, i compartir l’experiència
olímpica amb la Paula, la Clàudia i
l’Adrián” i sobretot, “que hi hagi un llegat d’esportistes que practiquin skeleton quan jo plegui”.

El Campionat de
Catalunya de Vòlei
Platja arriba a la
seva tercera
prova, que es
disputarà aquest
cap de setmana a
El Masnou,
concretament a
les instal•lacions
del club nàutic
masnoví que
repeteix com a seu
del circuit Vichy
Catalan Volei
Tour.
SALGUERO I
POLO,
CAMPIONS
NATACIÓ

Un cop disputada
la darrera jornada
de la Lliga
Catalana de
natació adaptada,
Trofeu “Jocs
Catalans” a les
instal.lacions del
CN Barcelona,
Òscar Salguero del
CN Sabadell i
Marian Polo del
CN Badia, s’han
proclamat
campions.

TIR AMB ARC

► COPA DEL MÓN

Èlia Canales, campiona del
món per equips mixtes
▄ Constantí Ràdio / L’arquera
del Club de Tir amb Arc Constantí,
Èlia Canales, ha tornat a fer història
aconseguint la medalla d’or per
equips mixtes a la Copa del Món
d’Antalya (Turquia), formant parella amb el gallec Miguel Alvariño.
És la primera ocasió en què una representació estatal de tir amb arc
aconsegueix la medalla d’or en una

Copa del Món. La parella formada
per Canales i Alvariño va imposar-se
a la gran final per 5 a 3 al combinat
rus d’Elena Osipova i Erdem Irdyneev, després de protagonitzar
una gran remuntada.
En les eliminatòries prèvies, la parella Canales- Alvariño es va desfer de
França, Estats Units, Moldàvia i
Xina.

