
ESGRIMA

❖ La 17a edició del Màster d’Esgrima
de Catalunya en les modalitats de sa-
bre i floret masculí i femení es va dis-
putar dissabte passat sota l’organit-
zació del Club d’Esgrima SAM. 

L’edició d’enguany es va dur a ter-
me a l’aire lliure, en la Plaça de Sa-
rrià, i va comptar amb el recolza-
ment de l’Institut Barcelona Esports,
el Districte de Sarrià Sant Gervasi i la
Federació Catalana d’Esgrima.

Gran afluència de públic
Cal destacar la gran afluència de
públic que al llarg de tot al dia va
poder gaudir d’un espectacle espor-
tiu de gran nivell i
que el Club d’Esgrima
SAM va apropar al ca-
rrer per posar-ho a
l’abast de tothom.

Durant el matí es
van disputar les mo-
dalitats de floret
masculí i sabre feme-
ní, així com el Màster
infantil d’ambdues
modalitats.

En sabre femení la victòria va ser
per a la jove tiradora del SAM, Ma-
ría Pou, que va guanyar a la seva
companya de club Berta Bello en la
final. La tercera posició la va ocu-

Disputat el 17è Màster de Catalunya de sabre i floret
El Club d’Esgrima SAM va organitzar aquesta competició a la plaça de Sarrià
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par la veterana Ines Legemaate,
també del SAM.

Vera, campió en floret
Pel que fa al floret masculí el triomf
va ser per al sabadellenc Oscar Ve-
ra, del Club d’Esgrima Sabadell –
Jaume Viladoms, al derrotar el bar-
celoní d’origen romanès Mihai Ma-
nucu a la final. El bronze va ser per
al també tirador del Club d’Esgrima
Sabadell – Jaume Viladoms, Joan
Ferreres.

El Màster infantil de floret se’l va
adjudicar el tirador del SAM Roger
García-Alzorriz i la gironina Ares

Sirvent, de l’Escola
Hongaresa, ho va
fer en sabre femení.

A la tarda es va
disputar el sabre
masculí i el floret
femení on es van
poder veure assalts
molt ajustats i de
gran nivell. 

Marc Andreu, del
SAM, va repetir l’ac-

tuació de la temporada anterior i es
va proclamar guanyador al derrotar
el seu company de club i medalla de
bronze al Campionat d’Espanya
2012 Lucas Casanova per 15 tocats a

14. El també tirador del SAM Josep
Peya va ser tercer.

En floret femení la tiradora del
SAM Bàrbara Ojeda va demostrar
un excel·lent estat de forma i va
guanyar per primera vegada aquest
Màster de Catalunya, sent segona la
tiradora del Club d’Esgrima Saba-
dell – Jaume Viladoms, Helena Al-
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CAÇA

❖ Les Borges Blanques van acollir,
el cap de setmana passat, el Cam-
pionat Autonòmic de Podenc Ei-
vissenc. La competició va ser un
èxit donat el gran número de pe-
ces existents en el vedat de les
Borges Blanques. El guanyador va
ser Josep Granell, seguit d’Antoni
Bolet, segon, i de Juan Jose Ullde-
molins, tercer. El campionat va ser
presidit per Jaume Teixidó, presi-
dent de la Territorial de Lleida de
la Federació Catalana de Caça, qui
va entregar el trofeu al primer
classificat. En total hi van partici-
par 9 persones que representaran
Catalunya al Campionat d’Espanya
que se celebrarà a Mallorca el 17
de novembre. 

Josep Granell guanya el
campionat autonòmic de
podenc eivissenc

JUDO

❖ L’àrbitre internacional Manel
Cortes, que va participar als Jocs
Olímpics de Londres, va fer entre-
ga, el passat 30 d’agost a les ins-
tal·lacions de Judo Condal, dels
kyus, els cinturons de judo de pas-
si de grau. L’acte es va caracterit-
zar per l’emotivitat, ja que eren
els primers kyus després de la re-
cent pèrdua del Mestre Talens,
fundador del club.

Un àrbitre amb experiència
Una vegada finalitzat l’acte, Manel
Cortes va parlar de la seva expe-
riència a Londres, les seves sego-
nes Olimpíades com a àrbitre, de

les quals va voler destacar poder
arbitrar la semifinal de -60 y la fi-
nal de -48. 

Cortes també va fer una reflexió
positiva de la participació de la
Selecció Espanyola a Londres, tot i
que els resultats no van acompan-
yar. 

Així mateix, va destacar la reve-
lació de la Selecció Russa masculi-
na i la gran decepció japonesa,
que no va estar a l’alçada d’altres
ocasions. 

L’ex judoka ha participat com a
àrbitre a 2 Jocs Olímpics, 8 Copes
del Món, 14 Copes d’Europa i 2
Jocs Internacionals. 

Manel Cortes, àrbitre dels Jocs
Olímpics de Londres, fa entrega
dels kyus, els cinturons de judo
de passi de grau

UFECTV
Properes
emissions

• Campionat de Catalunya
de pista de ciclisme

• Trofeu Internacional
Ciutat de Barcelona de
futbol sala per a disminuïts
psíquics

• Campionat de Catalunya
de divisió d’honor femenina
d’hoquei herba 

• Concurs de Salts
Internacional d’hípica

PESCA SUBMARINA
Manuel Gálvez
guanya el trofeu
Costa Daurada 

Manuel Gálvez (SES de
TARRAGONA) va ser el
guanyador del Trofeu Reus
Costa Daurada de pesca
submarina modalitat
Interclubs Individual,
organitzat pel club SEDES a
Salou. Gálvez va aconseguir
un total de 20 peces i
14.155 punts. El van seguir
Jesús Santamaría (CASEP)
amb 5 peces i 5.710 punts, i
Jordi Reverte (SES) amb 7
peces i 5.520 punts, segon i
tercer respectivament. 

TRIATLÓ
Francesc Godoy i Ma
Saleta Castro,
guanyadors a Berga

La segona edició del triatló
de Berga es va disputar
diumenge passat sota el
format de la mitja
distància: 1.900 m de
natació al pantà de la
Baells, 90 km de ciclisme
de carretera i 21 km de
cursa a peu. Francesc
Godoy (CN Barcelona) y la
gallega Ma Saleta Castro
van ser els guanyadors. Els
van acompanya al podi
Marcel Zamora (CN
Barcelona) i Álvaro
Velázquez en categoria
masculina i Dolça Ollé (CN
Reus Ploms) i Pilar Rus en
femenina.

BREUS

gueró. Patricia Margareto, del SAM,
va completar el podi.

Pel que fa a la versió infantil d’a-
quest Màster, el triomf va recaure
en sabre en el badaloní de l’Escola
Hongaresa Victor Portabella i en la
sabadellenca Helena Algueró del
Club d’Esgrima Sabadell – Jaume Vi-
ladoms en floret.

El SAM va
apropar

l’esgrima al
carrer per posar-

ho a l’abast de
tothom

L’edició d’enguany es va dur a terme a l’aire lliure, a la plaça de Sarrià.

Josep Granell rep el premi a mans
de Jaume Teixidó.


