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El Club Pelotari Santa Colo-
ma ha revalidat el títol de
Campió de Catalunya de
Frontennis per Equips 2021,
desprésd’imposar-sealClub
Natació Terrassa en la gran
final d’un torneig disputat
als Frontons de l’Ègora
OlímpicsValld’Hebron.

El Club Natació Terrassa
es va plantar a la
gran final després
desuperardeforma
contundent el Club
Deportiu Terrassa
Hockey (3-0). Per la
seva banda, el Club
Pelotari Santa Coloma es va
desfer del Club Frontenis
Abreraper2victòriesa1.

En el partit decisiu, els de
SantaColomas’hanimposat
per 2-1 en una final molt
igualada. En el primer dels
partitsdela final, laduplade
Santa Coloma formada per
Miguel Barragán i Jordi
Campoys’haimposatalapa-

rella egarenca formada per
Víctor Modenes i Àlex Na-
varroper15-10 i15-14.

Enel segonpartit, la pare-
lla del Natació formada per
Biel Vaghi i Xavi Dalmases
ha aconseguit empatar la fi-
nal després d’aconseguir el
triomf per 15-11 i 15-12 da-
vant la dupla formada pels

germans Juanma i Alberto
Gargallo.

I finalment, en el darrer
partit, la dupla formada per
Víctor Corredor i Javier
Martínezhadecantatlafinal
aconseguint el triomf deci-
siu davant la parella de Ter-
rassa formada per Daniel
López iCristianViñarásper
9-15,15-11 i9-5 H

mo Boll que al llarg de tota
la vetlladaha rebutmostres
de gran estima i admiració
del públic català, ha vençut
per 3-1 al xinès Hao Shuai,
que venia de patir molt en
els quarts de final davant
IkerGonzález.El jugadorde
18 anys del CER l’Escala ha
deixat mostres evidents de
per què se’l considera un
dels joves amb més projec-

ció de futur del tennis de
taula català.
Per la seva banda, Aruna

s’ha guanyat l’accés a la fi-
nal imposant-se per 3-0 a
l’actual subcampió d’Espa-
nya absolut, el basc Endika
Díez, que s’ha beneficiat als
quarts de final dels proble-
mes físics que han empès el
suecKristianKarlsson a re-

tirar-se després del tercer
joc, amb domini de Díez per
2-1. En el que era el seu de-
butal torneig,Karlssons’ha
mostrat en deute amb el pú-
blic català i, alhora que ha
renunciat al premi econò-
micgarantitdelasevaparti-
cipació, ha expressat que fa-
rà el possible per ser-hi
present en l’edició de l’any
vinent. Els dos partits de

quartsde final
que quedaran
gravats en lle-
tres d’or en la
història del
torneigsónels
que han dis-
putat les olím-
piques esta-
tals Gàlia

Dvorak i Maria Xiao. En el
primer partit amb partici-
pació femeninaen les 34edi-
cions del Ciutat de Barcelo-
na, la mataronina Gàlia
Dvorak ha sumat alguns
punts de mèrit molt cele-
brats pel públic en el seu
partit amb Timo Boll, que
noha donat facilitats en cap
dels onze punts queha cedit

enel còmputglobaldels tres
jocs i ha hagut de treballar
molt per anotar-se punts
que la vigent i set vegades
campiona d’Espanya abso-
luta ha lluitat en llargs in-
tercanvis.
Tot seguithaentrat en joc

Maria Xiao, que també a
l’empara del suport dels es-
pectadors li ha posat les co-
ses molt difícils al posterior
campió Aruna en els dos
primers jocs, cedits tots dos
per la mínima diferència de
dos punts sense que el nige-
rià hagi rebaixat el seu alt
nivell habitual en cap mo-
ment.
Lavaloració de les prime-

res participacions femeni-
nes de la història del Ciutat
de Barcelona és altament
positiva, ja que les bones ac-
tuacions de Gàlia Dvorak i
Maria Xiao han permès
complir l’objectiuquelesse-
ves inclusions al quadre del
torneig pretenien: donar vi-
sibilitat al tennisde taula fe-
mení i reivindicar-ne un
tracte i consideració equi-
parables al delmasculí H

nEl jugadornigeriàQuadri
Arunaha estat el campió de
la 34a edició del Trofeu In-
ternacional Ciutat de Bar-
celona de tennis de taula,
que ha tingut lloc aquest
dissabte 23d’octubrealpoli-
esportiuLaSalleBonanova.

Si l’edició d’enguany ja
era històrica per ser la pri-
mera amb participació fe-
menina i per la tornada a
Barcelona del llegendari ju-
gador alemany Timo Boll
catorze anysdesprésde l’úl-
tim cop que va jugar a la ca-
pital catalana, el desenllaç
de la competició ha afegit al
doble motiu inicial encara
una tercera fita de caràcter
històric, ja que Aruna s’ha
convertit en el primer juga-
dor africà que inscriu el seu
nom al palmarès del presti-
giós torneig barceloní.

L’actual número 16 del
món s’ha imposat per 3-1 a
TimoBoll (10è del rànquing
mundial del qual ha estat
número 1 en diverses ocasi-
ons) en una final d’extraor-
dinària qualitat, amb punts
molt disputats i d’una gran
bellesa que han fet aixecar
dels seients el públic que ha
omplert la graderia de La
Salle. El jugador ale-
many, vigent campió
d’Europa absolut per
vuitena vegada, s’ha
imposat en el primer
joc i semblava que
anavacamídel seuse-
gon títol a Barcelona
dinou anys després
del primer, però Aru-
na ha demostrat per què és
el millor jugador africà del
moment i s’ha apuntat els
tres següents per guanyar-
sedemaneramerescudapo-
derpujara l’únic llocdelpo-
di pel qual encara no havia
passat en les seves dues an-
teriorsparticipacionsaBar-
celona, el de campió.

En les semifinals, un Ti-

PILOTA

El Club Pelotari Santa Coloma es
proclama campió de Catalunya de
Frontennis per Equips 2021

PITCH AND PUTT

Joel Girbau i Lluís Cucurull
guanyen l’International Pairs 2021
Els catalans Joel Girbau i
Lluís Cucurull s’han em-
portat la victòria en l’Inter-
national Pairs 2021, dispu-
tat al Pitch & Putt Sant
Cebrià (Sant Cebrià de
Vallalta). Es tracta
d’una competició per
parellesenelmarcdela
FIPPA,onhihanparti-
cipat144jugadorsdedi-
ferentsnacionalitats.
El triomf deGirbau i

Cucurull no s’ha deci-
dit fins a la tercera volta de
fourball. Finalment, els 47
cops han estat suficients
per aconseguir el títol de
campionsdel’international
Pairs2021ambuntotalacu-
mulatde138cops.Caldesta-

car la gran trajectòria es-
portiva de Girbau, Millor
jugador de l’any 2021, Cam-
pió de Catalunya Absolut
2021, Campió de Catalunya

Matxplay 2021, Campió de
la Copa 5 Nacions 2021
(Competició per equips
amb la selecció catalana),
Campió de la Copa Parelles
Mixtes 2020 i Campió Ràn-
quingDobles2018 H

TENNIS TAULA

El nigerià Quadri Aruna, campió d’una edició històrica
del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona

Les olímpiques estatals Gàlia
Dvorak i Maria Xiao han signat
les primeres participacions
femenines de la història del
torneig i han demostrat totes
dues un alt nivell


