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▄ Joel Girbau es va coronar 
com a guanyador de la XV edició 
del Campionat de Catalunya 
Matxplay FCPP, disputat al Pitch & 
Putt Lloret (Lloret de Mar). 
L’actual campió de Catalunya 
Absolut 2021 es va imposar a la 
gran final a Oriol Mas, guanyador 
de l’Open Catalunya Internacional 
2021.  La final es va decidir al forat 
17 a favor de Girbau després d’innu-

PICH AND PUTT

merables cops de molta qualitat 
per part dels dos jugadors, que es 
van mostrar com els més sòlids 
durant tot el torneig. El podi el va 
completar Fernando Cano.  
Els quadres de la resta de catego-
ries els van completar Purificació 
Montaña, campiona a la catego-
ria femenina; a categoria sènior, 
Juan Paz; i a categoria de hàndi-
cap no positiu, Avel•li García.  

HANDBOLentre moltes altres competicions 
internacionals; però aquesta serà 
la primera vegada que actuï com a 
principal d’uns JJPP.  
La trajectòria professional de la 
Maria ha estat vinculada sempre 
amb les tasques d’entrenadora de 
natació. Fa 14 anys que va decidir 
introduir-se en la natació adapta-
da. En aquest camí, la Federació 
Espanyola va proposar-li fa tres 
anys ser la seleccionadora espanyo-
la de natació. Un càrrec que no va 
dubtar en acceptar: “Haver acon-
seguit classificar a dos esportistes 

amb PC és un gran assoliment, per-
què en els anteriors jocs no va ha-
ver-hi representació”. Aquests se-
ran els segons JJPP en els que hi 
participi, després de Londres ‘12. 
Pel que fa a l’atletisme, la represen-
tant catalana de la FECPC és Isabel 
Hurtado. Llicenciada en INEF, va 
ser l’entrenadora d’un atleta amb 
lesió medul•lar del 2007 al 2016, 
que va guanyar medalles en l’àm-
bit internacional. Actualment és 
entrenadora de tres atletes de ni-
vell nacional i internacional en els 
seus segons Paralímpics.  

T
res dones 
de la 
Federació 

E s p o r t i v a  
Catalana de 
P a r a l í t i c s  
Cerebrals repre-
senten fins al 
pròxim 5 de se-
tembre la delega-
ció espanyola als 
Jocs Paralímpics 
de Tòquio 2020. 
Isabel Hurtado 
i Maria Folgado 
participen per 
Atletisme i 
Natació, respecti-
vament; i Teresa 
Calverol parti-
cipa com a àrbitre 
principal de 
Boccia, esport es-
pecífic per a persones amb paràli-
si cerebral o discapacitat física se-
vera. Compromís, lluita i passió 
les han portat fins a l’esdeveniment 
esportiu més important del món.  
La Teresa es va iniciar en el món 
de la Boccia en els JJPP de 
Barcelona’92, quan va portar l’or-
ganització esportiva. I un any més 
tard, va començar a formar-se com 
a àrbitre, passant de categoria au-
tonòmica a internacional. Des de 
llavors, ha participat en quatre Jocs 
Paralímpics, quatre Campionats del 
Món i altres Campionats d’Europa, 

JOCS PARALÍMPICS TOKIO 2020     ► PARALÍTICS CEREBRALS

Triple representació 
femenina de la FECPC

Joel Girbau, campió de 
Catalunya Matxplay 2021

▄  El dimarts, 7 de setembre, el 
Palau d’Esports de Granollers acollirà 
les finals de la Supercopa de 
Catalunya Femenina i Masculina 
d’Handbol. Una competició organit-
zada per la Federació Catalana 
d’Handbol (FCH), amb la col•labora-
ció del Club Balonmano Granollers i el 
suport de l’Ajuntament de Granollers. 

La jornada esportiva començarà a les 
18:30 hores amb la Final de la 
Supercopa de Catalunya Femenina 
d’Handbol entre el KH-7 BM 
Granollers i l’Handbol Sant Quirze, i 
tot seguit, a les 20:45 hores, es dispu-
tarà la Final de la Supercopa de 
Catalunya Masculina d’Handbol entre 
el Barça i el Fraikin BM Granollers. 

Granollers acollirà les finals 
de la Supercopa de Catalunya

ZONA UFEC

El Zona UFEC torna el proper 7 de setembre

El Zona UFEC torna a la programació d’Esport 3 el pròxim 7 de setembre. 
No obstant, pots consultar tots els programes anteriors a @ufeccat o 
escanejant el següent codi QR. 

ORIENTACIÓ 
TRES MEDALLES 
DE PLATA ALS 
MUNDIALS DE 
VETERANS 

Els dos orientadors 
catalans de més 
edat van ser els 
grans triomfadors 
del Campionat del 
món de veterans 
d’orientació 
WMOC, disputat a 
Hongria. Teresa Gri 
(W85) en la 
categoria de més 
de 85 anys, es va 
endur dues plates, 
i Carles Lladó 
(M90) de més de 
90 anys, una plata 
en la cursa sprint.  

ESCACS 
SETHURAMAN, 
CAMPIÓ DE 
L’OBERT 
INTERNACIONAL  
DE BARCELONA 
El número u del 
rànquing inicial,  
el gran Mestre 
Sethuraman 
Panayappan 
Sethuraman, ha 
confirmat el seu 
favoritisme i s’ha 
alçat amb el títol de 
campió de l’Obert 
Internacional Ciutat 
de Barcelona. L’indi, 
nascut el 1993, s’ha 
imposat al GM 
armeni Aram 
Hakobyan.  

ALTRES 
ESPORTS

TENNIS TAULA

Marc Miró, bronze a l’Europeu U19
El palista barceloní del Termotur Calella Marc Miró Llorente ha tornat a 
Catalunya amb una medalla de bronze del Campionat d’Europa U19 de 
tennis de taula. Miró, que entrena al CAR de Sant Cugat del Vallès i juga 
actualment a la Divisió d’Honor Masculina, ha format part de la selecció 
espanyola que ha pujat al podi en la competició celebrada a Croàcia.  

Segueix el dia a dia dels Segueix el dia a dia dels 
olímpics i paralímpics olímpics i paralímpics 
catalans!catalans!
catalansatoquio.cat #CatalansAToquio
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