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n El genet català Gonzalo Testa es
va fer amb la medalla d'argent,
muntant el cavall 'Madame Pom-
p a d o u r M ' , a l C a m p i o n a t
d'Espanya de Salt d'Obstacles
2007, que s'ha disputat els passats
dies 15, 16 i 17 de juny a la Yeguada
El Espinar, Segòvia, i on van parti-
cipar els millors representants
d'aquesta modalitat.

Gonzalo va tenir la mala fortuna
d'enderrocar el primer obstacle de
la primera màniga i per això no va
poder assolir l'or.

Més punts acumulats
No obstant això, la suma de punts
acumulats va donar-li la segona
plaça, amb un resultat total en el
campionat de 9,16 punts �
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RUGBI

La selecció catalana femenina venç la francesa militar a Gruissan

TAEKWONDO

Javier Marrón, or en la
Copa del Rei a Gandia

HÍPICA

Medalla d'argent per a Gonzalo
Testa en salt d'obstacles

CAT

n El dissabte passat es va dispu-
tar a Gruissan (Narbona) un par-
tit internacional amistós entre les
seleccionsderugbi deFrança Mili-
tar i Catalunya femenina.

L'expedició catalana va partir
de la Feixa Llarga, a l'Hospitalet
de Llobregat, i va passar per Giro-
na, a les instal·lacions que el
GEiEG té a Sant Ponç, on s'havia
d e r e c o l l i r l ' a l t r a p a r t d e
l'expedició.

Un cop a Gruissan, ciutat costa-
nera del sud de França, es van co-
mençar els actes de celebració tal
com correspon a un partit interna-
cional, amb la presentació de les
jugadores i la interpretació dels

himnes nacionals francès i català.
La selecció catalana va guanyar el
partit clarament per 5-39, tot des-
plegant un joc a la mà molt eficaç i
dominant les fases estàtiques,
principalment la melé; l'única ta-
ca del partit van ser els "rucks", on
la selecció francesa va dominar
durant una part del partit.

El tercer temps va tenir lloc a la
caserna de Narbona, on la selecció
francesa va oferir un sopar i una
festa que es va allargar fins a les
23.30 h. Per la seva part, les catala-
nes van tornar a casa amb la
satisfacció d'haver jugat un partit
més internacional i d'haver ofert
una molt bona imatge �

HANDBOL

Les infantils
catalanes es
preparen en el XV
Campus Valero n La Copa deSMel Rei es va dispu-

tar a Gandia també el dissabte pas-
sat, on els catalans es van fer amb
un botí de 5 medalles, una d'elles
d'or. Així, el metall més valuós el
va assolir Javier Marrón (Jan Su
Figueres) en la categoria de -68 kg.
Tambées vaaconseguir una meda-
lla d'argent, per part d'Anna Jor-
quera (Joan's), en el pes de + 67 kg.

I finalment, els catalans que es
van penjar les tres medalles de
bronze al coll van ser: Ingrid Solé
(Toledo Dong Yang) en -49 kg; Le-
yre Matute (Talma Hospitalet) en
-67 kg; i David Tarrida (Bam
Chun) en -68 kg. A més, en la
classificació general, la selecció
catalana es va fer amb el segon
lloc �

n La selecció catalana infantil fe-
menina participarà en el 15è Cam-
pusValero Rivera. Aquestaactivi-
t a t e s f a r à e n f o r m a t d e
concentració del 22 al 30 de juny a
Calella de Palafrugell, on es porta-
ran a terme diàriament entrena-
ments matinals i partits a la tarda.
Un dels objectius principals que
es pretén assolir amb aquesta ini-
ciativa és potenciar l'handbol fe-
mení, tant a nivell promocional
com a través de la millora en as-
pectes tècnics, tàctics i físics de les
jugadores del futur de l'handbol
català i de les seves seleccions. Les
jugadores convocades són un total
de 16, que pertanyen a 8 clubs
d'arreu de Catalunya; la qual cosa
evidencia el fort treball que els
clubs estan duent a terme els
últims anys �
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