
TENNIS TAULA

❖ Les instal·lacions del CTT Calella van
acollir, els passats 8 i 9 d’abril, el 53è
Campionat de Catalunya absolut de
tennis de taula, així com el Campionat
de Catalunya de tennis de taula adap-
tat. El palista del DKV Borges Vall Marc
Duran i la jugadora del Suris Calella
Jèssica Hernández van ser els grans
triomfadors del campionat. Tots dos
palistes van fer valer la seva condició
de favorits per endur-se la victòria tant
en les proves individuals com en els
dobles i les proves per equips. Jordi
Morales, per la seva banda, va complir
els pronòstics i es va endur la prova
adaptada.

Duran revalida el títol
Duran va revalidar el títol que ja

havia aconseguit la temporada pas-
sada superant novament el seu com-
pany d’equip Oriol Monzó, de qui es
va desfer per un contundent 3-0. Per
la seva banda, Hernández també es
va mostrar infalible en la final del
quadre femení. La jugadora del Suris
va sumar el seu novè títol de campio-
na de Catalunya derrotant la palista
del FD Cassanenc La Selva Anna Ba-
dosa per 3-1. José Luis Andrade, del
DKV Borges Vall, i Ramón Mampel
van completar el podi en la categoria
masculina, mentre que Sara Balles-
ter, del Falcons Obrir-se el Món, i
Ariadna Matas, del Suris Calella, tam-

Marc Duran i Jèssica Hernández,
triomfadors en el campionat de Catalunya
El DKV Borges Vall i el Suris Calella van revalidar el títol per equips
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bé van estar presents en el podi fe-
mení. 

Però l’èxit de tots dos palistes va
anar més enllà. Tant Duran com Her-
nández van aconseguir pujar també
fins al calaix més alt del podi de la
categoria de dobles, on van fer pare-
lla amb Oriol Monzó i Li Yan Lan, del
Balaguer Villart Logístic, respectiva-
ment. Els dos jugadors del DKV Bor-
ges Vall van superar en la final la du-
pla formada per Jordi Piella, del Tra-

muntana, i Ramón Mampel per 3-1.
Hernández i Li Yan Lan encara van
tenir més facilitats per desfer-se de
Cristina Vico, del CTT Ripollet, i Anna
Biscarri, del Balaguer Villart Logístic,
a qui van superar en el darrer matx
per 3-0.

Or també per equips
A més, diumenge, Marc Duran i

Jèssica Hernández també van penjar-
se la medalla d’or en la prova per
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equips, on el DKV Borges Vall i el Su-
ris Calella van revalidar el títol en ca-
tegoria masculina i femenina respec-
tivament. El conjunt de les Borges
Blanques es va imposar en una ajus-
tada final al CER L’Escala per 3-2,
mentre que les noies del Suris van
ser les millors de la lligueta amb què
es va disputar la prova femenina. El
CN Mataró Quadis va completar el
podi masculí en la tercera posició. En
noies, el Balaguer Villart Logístic va
ser segon i el FD Cassanenc, tercer.

Campionat adaptat
D’altra banda, diumenge també es

va celebrar el Campionat de Catalun-
ya adaptat, on el CETT Esparreguera
B es va fer amb la primera posició

del podi en la prova per equips. En el
quadre individual, Jordi Morales va
fer valer la seva condició de favorit i
es va penjar la medalla d’or després
de guanyar en la final Joaquim Azcon
per 3-0.

ESPORTS D’HIVERN
Signat el conveni de
col·laboració per al
desenvolupament dels
programes d’alt
rendiment

❖ El síndic d’Aran, Carlos Barre-
ra, el secretari general de l’Es-
port i president del Consell Cata-
là de l’Esport de la Generalitat,
Ivan Tibau i el president de la Fe-
deració Catalana d’Esports d’Hi-
vern, Oscar Cruz, van signar, el
passat 29 de març, el conveni de
col·laboració per al desenvolupa-
ment dels Programes d’Alt Rendi-
ment Esportiu de Catalunya en
Esports d’Hivern, amb l’objectiu
de promoure i planificar l’esport
d’alt nivell en col·laboració amb
les federacions esportives, per-
què es practiqui d’acord amb els
principis del moviment olímpic.

FOTOSUB APNEA
Navarro s’imposa en el
trofeu Copa d’Hivern
❖ Susi Navarro (ACAS Costa Brava
de Sant Feliu de Guíxols) es va pro-
clamar campiona del Trofeu Copa
d’Hivern de pesca fotosub apnea,
organitzat a Cala Canyelles (Lloret
de Mar) per l’Associació Club Espor-
tiu Subaquàtic Girona. Navarro va
aconseguir un total de 1.335,5
punts amb un total de 34 fotos vali-
dades. El podi el van completar To-
ni Salvà (SPAS Mataró), segon, i Ós-
car Sagué (APS Barcelona), tercer.

BREUS

AUTOMOBILISME

❖ Les curses més emocionants de
l’autocròs català i espanyol tornen,
aquest cap de setmana, a terres llei-
datanes amb la disputa de la segona
prova del Campionat d’Espanya de
l’especialitat, organitzada per l’Escu-
deria Lleida. Després de la primera
prova al Circuit de Motorland Ara-
gón, el Circuit de Lleida consolidarà
la classificació de les diferents divi-
sions per al campionat estatal, a
l’hora que inaugurarà la temporada
del campionat català de 2012. Les
categories que es disputaran són les
de divisió 1, divisió 2, divisió 2-A, di-
visió 3 i car cross.

Més de 100 pilots participaran
en el 14è Autocròs Ciutat de Lleida

UFEC

❖ La Unió de Federacions Esportives
de Catalunya (UFEC) i les federacions
catalanes d’atletisme, automobilis-
me, ciclisme, motociclisme i triatló
van fer arribar, ahir al matí, una car-
ta al conseller d’Interior de la Gene-
ralitat de Catalunya, Felip Puig, per
demanar-li una reunió urgent des-
prés que la Generalitat hagi comen-
çat a cobrar pels serveis dels Mossos
d’Esquadra en proves per carreteres
obertes al trànsit.

La UFEC i les cinc federacions es-
mentades consideren que el servei
dels Mossos d’Esquadra és absolu-

tament imprescindible en proves de
carreteres obertes al trànsit. No
obstant, adverteixen, ni les federa-
cions, ni els clubs ni els esportistes
poden suportar aquesta nova taxa i,
per tant, alerten que l’esport de
promoció està en una situació molt
delicada, ja que en temps de crisi
els clubs organitzadors no tenen
pràcticament patrocinadors. A més,
afegeixen, creuen que amb l’aprova-
ció d’aquest nou decret no s’ha tin-
gut en compte, en cap moment, el
vessant social, d’integració i de co-
hesió que té l’esport a Catalunya.

La UFEC i algunes federacions,
afectades per les taxes dels Mossos

Jordi Morales va
aconseguir l’or en
la prova individual

del campionat
adaptat

Jèssica Hernández va aconseguir el seu novè títol de Catalunya.


