
MUNDO DEPORTIVO Miércoles 31 de marzo de 2010 39
WWW.UFEC.CAT

ESPORT ADAPTAT

La UFEC dóna la benvinguda a l'equip
paralímpic dels Jocs de Vancouver-2010

n 500 atletes van participar en la
28a edició de la Mitja-Marató de
l'Anoia i en la 8a edició dels 10 km
Ciutat d'Igualada. La prova forma
part de la Challenge de Mitjes-Ma-
ratons Diputació de Barcelona,
conjuntament amb diver-
ses de Catalunya, cosa que
vapropiciar una gran parti-
cipació en la prova anoien-
ca. Organitzada pel C.A.
Igualada, en col·laboració
a m b e l s a j u n t a m e n t s
d'Igualada,Vilanova delCa-
mí i Jorba, comptava amb
el suport de la Generalitat,
laDiputació, i la Federació Catala-
na d'Atletisme.

L'atleta del C.A. Igualada José
Manuel Granadero es va imposar
amb un registre d'1h 13m 17 seg.
En categoria femenina va guan-

yar l'atleta de l'A.A. Catalunya
Hassna Bahom, amb una impor-
tant marca d'1h 27m 05 seg.

Finalitzades les curses, a
l'entregade guardons a l'Estadi At-
lètic Municipal, hi van assistir

l'alcalde de Jorba, Josep M.ª Pa-
lau; el regidor d'Esports de Vilano-
va del Camí, Antonio Sánchez; la
regidora d'Esports d'Igualada, Síl-
via Torreblanca, i representants
d'Esports de la Diputació B

BITLLES CATALANES

La Galera Free Power,
campió de la Lliga Nacional

TENNIS

Trujillo aconsegueix a Badalona
el seu particular 'hat-trick'

El CV L'Ametlla del Vallès va assolir
l'ascens a Primera Catalana femenina
en derrotar en un partit d'infart el
Vòlei 6 Manresa per 3-2, aconseguint
així l'ascens matemàtic a falta d'una
jornada per disputar. Les ametllatanes
no van fallar en el partit decisiu, tot i
que van començar l'encontre amb
nervis i mal joc. Les jugadores locals,
però, van anar reaccionant i creient en
el triomf, de manera que la
remuntada final i la victòria al
'tie-break' podia semblar gairebé un
miracle B

n La Unió de Federacions Esporti-
ves de Catalunya (UFEC), en una
mostra més del seu suport a
l'esport federat català, no va voler
faltara la recepció de l'Equip Para-
límpic Espanyol que arribava di-
vendres passat des dels Jocs de
Vancouver a l'Estació de Sants.

Jordi Sans, director esportiu i
de relacions externes de la UFEC,
va donar l'enhorabona als espor-
tistes, junt amb representants de
la Federació Catalana d'Esports
per a Cecs i Deficients Visuals, la
Federació Esportiva Catalana de
Sords, la Federació Esportiva Ca-
talana de Paràlisi Cerebral i la Fe-
deració Esportiva Catalana per a
persones amb discapacitat física.

Molts familiars i amics també
hi van ser per donar la benvingu-
da a Andrés Boira, Anna Cohí, Ga-
briel Gorces i Jon Santacana, jun-
tament amb el guia Aleix Suñé i el
tècnic Jordi Carbonell. Les tres
medalles (una d'or i dues de plata)

aconseguides pel catalàJon Santa-
cana i el seu guia Miguel Galindo
han situat Espanya al 13è lloc del
medaller, superant tant en nom-
brecom en posicióel resultat acon-
seguit a Torí 2006.

La catalana Anna Cohí i la seva
guia Raquel García van ser quar-
tes en l'eslàlom; una prova en la
qual Gabriel Gorce i el seu guia
Fèlix Aznar varen aconseguir la

vuitena posició, i Andrés Boira i
Aleix Suñé van ser novens.

L'equip espanyol format per
cinc esportistes discapacitats
(quatre dels quals de l 'FC
d'Esports per a Cecs i Deficients
Visuals) ha aconseguit situar-se
per davant de països amb delega-
cions més nombroses i amb una
major tradició d'esports d'hivern
com Suïssa, Suècia o Finlàndia B

ATLETISME

Granadero i Bahom guanyen
la 28a Mitja Marató de l'Anoia

El CV l'Ametlla del Vallès
és nou equip de 1a
catalana femenina

Jordi Sans, amb tots els qui van voler donar la benvinguda a l'equip paralímpic

n El tennista català del CT de la
Salut Gabriel Trujillo va aconse-
guir el seu tercer títol consecutiu
en guanyar l'ITF Futures 'Anella
Catalunya' disputat al TC Badalo-
na. Trujillo, tercer cap de sèrie, va
derrotar en la final el granadí Pa-
blo Santos, quart favorit, per 6-3,
4-6 i 6-4.

En les semifinals, el campió es
va desfer del també català Marc
Fornell per 7-6 (5) i 6-4, mentre que
Santos sorprenia el màxim favo-
rit, Guillermo Olaso, al qual va
derrotar per 7-6 (9) i 7-6 (5).

Gabriel Trujillo, un jove veterà

de 30 anys, està mantenint un sen-
sacional estat de forma que li ha
permès guanyar els ITF de Terras-
sa, Sabadell i Badalona en tres set-
manes consecutives, a més del de
Cartagena, amb el que va obrir el
seu palmarès aquest anyB

Mitja-Marató de l'Anoia i 10 km Ciutat d'Igualada

n Per cinquè any consecutiu el
CB La Galera Free Power va que-
dar, el cap de setmana del 13 i 14 de
març, campió de la Lliga Nacional
de Bitlles Catalanes. Quan encara
falten 3 jornades (6 partides) per
acabar la competició, l'equip del
Montsià, format per Vicent Al-
biol, Joan Lleixà, Gerard Albiol,
Joan Josep Ferreres i Jordi Gila-
bert supera ja el segon classificat,
el CB Miralcamp, en 14 punts.

El CB La Galera Free Power ha
guanyat les 26 partides que ha dis-
putat durant aquesta lliga i el seu
repte en aquests moments és aca-
bar la temporada invicte. A més,
tots els seus jugadors es troben
classificats entre els 10 primers de
la classificació individual.

Els cinc primers són Joan

Lleixà (La Galera Free Power),
76,77; Gerard Albiol (La Galera
Free Power), 76,58; Josep Roigé B.
(El Soleràs), 75,95; Vicent Albiol
(La Galera Free Power), 75,62, i
Josep Roigé S. (El Soleràs), 75,33.

El 12 de desembre, l'equip del
CB La Galera Free Power va acon-
seguir fer un rècord històric en la
jornada de la Lliga Nacional con-
tra el CB Miralcamp en obtenir
427 punts (la puntuació màxima
és 450) en la segona partida. Vi-
cent Albiol i Joan Lleixà van acon-
seguir una partida perfecta, 90
punts.

El web tbowling.cat ofereix les
imatges d'aquest històric partit en
un reportatge titulat 'Bitlles Cata-
lanes:La Galera Free Power fa his-
tòria' B

Equip La Galera-Free
Power: Vicent Albiol,
Joan Lleixà, Gerard
Albiol, Joan Josep
Ferreres i Jordi Gilabert

Gabriel Trujillo, del CT La Salut, a la dreta
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