
VOLEIBOL

El Voleibol Sant Just ha guanyat el bronze a l’UValquiriasSanjoA

FUTBOL FLAG

El Voleibol Sant Just, bronze en 
el Campionat d’Espanya aleví
Els equips catalans que han 
participat al Campionat 
d’Espanya Aleví, masculí i 
femení, que es va disputar el 
cap de setmana passat a Va-
lladolid ja han tornat a casa 
amb la gran experiència vis-
cuda però, a més, l’equip fe-
mení del Voleibol Sant Just ho 
ha fet amb el trofeu de tercer 

millor equip d’Espanya de la 
categoria. 

Les de Sant Just van co-
mençar el torneig amb tres 
victòries en els tres partits 
disputats a la primera fase i 
sense perdre cap set. El que 
les permetia passar a segona 
ronda com a primeres de grup 
i seguir lluitant pel títol. Nova 

victòria també per la màxima 
amb l’EMD Iniesta a vuitens 
de fi nal i també amb l’AD La 
Unión, a quarts de fi nal. 

La derrota va arribar a 
semifi nals amb el Tomares 
Aljarafe XXI. L’equip català 
guanyava el primer set amb 
certa tranquil•litat, però se 
li escapava el segon després 

ambiciós per difondre l’esport; 
explicar-ne els avantatges de la 
seva pràctica entre les més joves 
amb paràlisi cerebral; formar 
entrenadores;crear normes i es-
tablir les bases per seguir desen-
volupant l’esport, que ara arriba 
al tram fi nal.

Els Jocs Europeus de la Jo-
ventut per a gent amb Discapa-
citat són una trobada social per a 
esportistes entre 10 i 26 anys que 
reuneix a uns 800 atletes de més 
de 21 països europeus diferents. 

Per primer cop des de la 
creació dels jocs, l’eslàlom en 
cadira de rodes ha format part 
dels Emil Open Games amb 
una exhibició organitzada per 

la ÖBSV(Federació Esportiva 
per a persones amb Discapa-
citat d’Àustria), un dels socis 
del projecte Erasmus i que ha 
comptat amb la participació de 
més de 15 atletes d’Àustria i la 
República Txeca.

La participació de l’eslàlom 
en un esdeveniment tan im-
portant a escala europea i en 
un país que no forma part dels 
socis impulsors del projecte, 
suposa una fi ta molt important 
per l’esport i és el millor exem-
ple dels primers passos que està 
duent a terme l’eslàlom en cadi-
ra de rodes al continent gràcies a 
l’impuls de la FECPC i el projec-
te Erasmus de la Unió Europea.

Els Emil Games de 
la República Txeca 
aposten per l’eslàlom 
en cadira de rodes

El projecte Erasmus de la Unió 
Europea de Wheelchair Sla-
lom, impulsat per la Federació 
Esportiva Catalana de Para-
lítics Cerebrals (FECPC), va 
participar en la vuitena edició 
dels Jocs Europeus de la Joven-
tut per a gent amb Discapacitat 
amb una exhibició a Brno amb 
atletes d’Àustria i la República 
Txeca.

Fa un any i mig, la FECPC 
va iniciar un projecte Erasmus 
de la Unió Europea per desen-
volupar l’eslàlom en cadira de 
rodes arreu d’Europa,amb la 
col•laboració de quatre socis 
d’Àustria, Croàcia, Itàlia i Por-
tugal. Es tracta d’un pla molt 
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de lluitar-lo fi ns al punt 26. El 
set de desempat també es va 
escapar. Tot i això, les de Sant 
Just no van abaixar els braços i 
van saber reposar-se de la de-
rrota per afrontar la lluita pel 
tercer calaix del podi. Un par-
tit que van guanyar amb certa 
facilitat al UValquiriasSanJo A 
per 2-0. 

Últim títol en joc de 
la temporada

El municipal del Carmel  es 
vestirà de gala avui per acollir 
l’última de les fi nals de la tem-
porada 2018/19, la Final a 8 de 
la XIV Lliga Catalana de futbol 
fl ag en categoria Open.

Desprès  d’una intensa i 
llarga temporada,arriba l’últim 
cap de setmana en les compe-
ticions ofi cials de la FCFA, on 
vuit equips lluitaran pel títol 
d’una nova edició de la Lliga 
Catalana Open.

Els Pagesos White, ac-
tuals campions i principals 
favorits,després d’una nova 
temporada regular sense 
conèixer la derrota, faran 
d’amfi trions d’aquesta gran Fi-
nal a 8. Ells mateixos encetaran 
la competició contra el Bufals. 
En aquesta mateixa part del 
quadre,es trobaran Reds i Pa-
gesos Grey. ElsPagesos,de nou, 
es tornen a colar en les fi nals 
després d’una gran temporada 
i volen, perquè no, seguir amb 
el somni en davant.

Precisament els botxins de 
Red sala temporada regular, 
Lynxi Ironmans, són els favo-
rits en l’altra part del quadre. 
Els de l’American School, amb 
bona part de la plantilla for-
mada per l’equip campió del 
Campionat de Catalunya S17 
són un equip potent i temible. 
Es jugaran el pas as emifi nals 
davant un equip que ha guan-
yat tres partits en el que porta 
de curta existència, però que 
són els tres partits vitals per 
poder arribar a aquesta fase 

VUIT EQUIPS XIV Lliga Catalana Fubol Flag Open

El Carmel viurà l’última fi nal de la temporada

Vuit equips 
lluitaran pel títol 
d’una nova edició 

de la Lliga 
Catalana Open 

fi nal, els GarrosaMamuts.
Per la seva banda, els Iron-

mans de v Vinarós, semifi na-
listes al passat Campionat de 
Catalunya, es trobaran a unsB 
ocs amb les piles carregades 
i capaços de tot. Els castello-
nencs arribaran a Barcelona  
amb ganes d’oblidar el paper 
que van realitzar a l’Spanish 
Flag Bowl i lluitar per un nou 
títol per arrodonir una gran 
temporada en les seves cate-
gories de formació.
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