
FÍSIC-CULTURISME

❖ La Sala Pal•ladius de Pallejà va ser
l’escenari d’una nova edició del Cam-
pionat de Catalunya de Físic-culturis-
me i Fitnes. Un campionat que
aquest any presentava com a novetat
la presentació de dues categories
que van venir orientades des de la in-
ternacional WNBB: la del Model Atlè-
tic Masculí i la de Fèmines Trained.
Ambdues es van estrenar amb una
participació discreta. 

Pel que fa a la resta de catego-
ries, i en especial les sènior masculí,
van estar força animades i van acon-
seguir oferir un bon espectacle es-
portiu al nombrós públic congregat
al torneig. 

En l’absolut masculí, Ángel Ávila,
que presentava un físic equilibrat,
harmònic i amb una posta a punt im-
millorable, va aconseguir la victòria
general. Tot i això, el trofeu al millor
posador va recaure en Manuel Velas-
co. El veterà atleta de 66 anys va lluir
un físic envejable durant la competi-
ció. En la categoria femenina, la copa
a millor posadora va ser per a Silvia
Cuartero, una físic-culturista amb un
físic que recorda molt a una de les
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llegendes del culturisme femení, i
primera Miss Olympia, la Raquel
McLisch. David Fernàndez, del Club
Esportiu Atenea, va ser el principiant
millor classificat del campionat. 

Els guanyadors de les diferents
categories del torneig, juntament
amb la selecció catalana per l'Euro-
peu WNBB que es celebrarà aquest

pròxim 23 de juny a l'Auditori de la
Fira de Cornellà, es van resoldre des-
prés de més de quatre hores de con-
tinues comparacions i deliberacions
per part dels jutges. Finalment, els
28 escollits per participar a l’Europeu
són: Silvia Pineda, Luis Salas, José
Luis Alarcón, Yanick García, Daniel
Morinigo, Nuria Domenech, David La-

molla, Santiago Moreno, Carlos Cues-
ta, Beatriz Cano, Pere Ginesta, Moi-
sés Escabias, Ángel Ávila, Israel Hi-
dalgo, Rubén Rey, Pedro Molina, Ma-
nuel Velasco, Eva Jaén, David Rangel,
Miguel A. Jiménez, Aitor Humanes,
Javier Rubiales, Javier Moya, Silvia
Cuartero, Daniel Horna, Josep Roca,
Beatriz de Haro i Merche Rivera.
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WATERPOLO

❖ A un mes just per a la inaugu-
ració dels Campionats d’Europa
de Waterpolo Barcelona 2018,
que se celebraran a les piscines
Bernat Picornell de Barcelona del
14 al 28 de juliol; el Museu Colet
de Barcelona va acollir aquest di-
jous un acte per ampliar els de-
talls d’aquest esdeveniment es-
portiu. 

El director general de l'Euro-
peu Barcelona 2018, Eugeni Ba-
llarin, la diputada d’Esports de la
Diputació de Barcelona, Maite

Fandos, el president del Comitè
Organitzador, Fernando Carpena,
els vicepresidents del Comitè Or-
ganitzador de Barcelona 2018,
Marta Carranza i Enric Bertrán, i
el director del Consell Català de
l´Esport, Toni Reig  han assistit a
aquest acte que ha servit per po-
sar de manifest que l'organització
està ja preparada, mancant 30
dies, per albergar aquest gran es-
deveniment que està considerat
el major espectacle del waterpolo
mundial en la temporada 2018.

Compte enrere per als campionats
d’Europa Barcelona 2018

DARDS

❖ Una expedició de quatre esportis-
tes catalans van participar el passat
cap de setmana al Swiss Open 2018,
tres competicions internacionals en
dos dies amb dos puntuables per al
rànquing mundial.

La Catalan Army estava formada
per Martín Martí, esportista del CD
Aigüestoses de Sant Andreu de la
Barca, actual campió del FCD Anni-
versary Open 2017 i aspirant a classi-
ficar-se per al Masters Mundial de
Dards a través del rànquing Destí
Winmau FCD; també hi van anar Ga-
briel Olivé, jugador del CD Baix Camp
de Reus i actual sots-campió de Cata-
lunya, Carlos Santano esportista del
CD La Xarxa de Puig-Reig que s'estre-
nava en competició internacional fo-
ra de Catalunya i Tony Gragera del
CD Olot, esportista amb més partici-
pacions internacionals als puntua-
bles mundials.

El participant català més destacat
a la competició va ser Martín Martí,
amb un 3er lloc amb en Gabriel Olivé
a l'Open d'escalfament de parelles;

sots-campió dissabte al 35è Swiss
Open (de categoria B - 180 homes
participants) i amb un meritori 5è
lloc diumenge a l'Helvètia Open (de
categoria C - 175 homes partici-
pants), amb els que va aconseguir
sumar punts per al rànquing mundial
BDO.

Bona actuació catalana al Swiss
Open 2018
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Propers reportatges
• El campionat de Catalunya
Goalball d’esport per a cecs.
• El campionat de Catalunya
de piscina de salvament i
socorrisme.
•  El campionat de Catalunya
de ball sincronitzat.
• Les JornadesTerritorials
Femenines de futbol.

FUTBOL

Salou, seu de les
Trobades Territorials
Femenines
Per serè any consecutiu, les
Trobades Territorials
Femenines se celebraran al
Complex Esportiu Futbol de
Salou demà, dissabte 16 de
juny. Hi participen les
seleccions de cadascuna de
les 14 delegacions de la
Federació Catalana de Futbol.
La trobada també acull la
final del campionat de
Catalunya juvenil cadet
femení.

BOWLING TENPIN

Raid Hípic Guilleries
CEI ** + CEI *
Torna el Raid Internacional a
Catalunya. La competició,
organitzada pel Endurance
Club Hípic, es durà a terme
aquest cap de setmana. La
sortida per a les dues Raid es
realitzarà des del poliesportiu
de Sant Hilari de Sacalm. Els
participants del CEI **
recorreran un total de 120 km
dividits en quatre fases, la
primera de 40 km, la segona i
tercera de 30 km i l'última de
20; mentre que els del CEI *
hauran de completar 90 km
dividits en tres fases de 40,
30 i 20 km.
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