COM VA SER EL 2017
PER A LES SELECCIONS
CATALANES?
Repassa amb nosaltres els resultats
més destacats de Catalunya en tots
els esports durant l’any que acabem de
deixar enrere.

TAMBORÍ
La selecció catalana femenina de tamborí va pujar al podi del mundial indoor per segona
vegada en les dues edicions disputades de la competició. En aquesta ocasió, l’èxit va
arribar a casa, al pavelló Isaac Gálvez de Vilanova i la Geltrú, i després de plantar cara a
les dues superpotències d’aquest esport: França (12-13) i Itàlia (10-13). En cas de victòria
contra les primeres, probablement l’equip que dirigeix Marc Juàrez hauria arribat fins a la
final. El bronze es va conquerir contra Anglaterra (13-8), que ja havia estat un dels rivals
en la primera fase. El debut de les catalanes havia estat contra Espanya, a la qual van
guanyar de manera contundent (13-1) a Vilafranca del Penedès.
En canvi, l’equip masculí va ser setè, després d’haver batut Anglaterra (13-7) en l’últim
partit. El combinat de José David Martínez va tancar la competició força decebut, ja que
la seva meta era repetir el tercer lloc de l’europeu de fa dos anys. La inesperada derrota de
la selecció catalana contra Hongria (9-13) la va deixar sense opcions ja en la fase de grups.
Després, va ser capaç d’assegurar-se la millor classificació possible gràcies a les victòries
contra San Marino (13-4) i els anglesos.
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FUTBOL SALA
Catalunya va ser cinquena en el mundial de futbol sala femení de Balaguer després de
demostrar una aclaparadora superioritat sobre Itàlia (2-0) i erigir-se en la millor selecció
europea de la competició. En canvi, els quatre equips sud-americans sempre van estar
fora de l’abast, ja que van ocupar les quatre primeres places. El combinat dirigit per
Christian Roldan va perdre contra la selecció campiona, el Brasil (1-7), i la subcampiona,
l’Argentina (1-6), que són les que el van deixar fora de la lluita pel podi. Les altres dues
victòries aconseguides van ser èpiques: contra França (3-2), en la primera jornada, i contra
els Estats Units (4-4 i triomf als penals), després d’haver remuntat un 0-3 advers. Aquests
èxits van afavorir una comunió absoluta amb el públic, que va omplir el pavelló en cada
partit de la selecció catalana.
D’altra banda, la selecció masculina de la Federació Catalana de Futbol Sala (FCFS)
va perdre dos amistosos disputats a França contra el combinat local al mes de febrer.
Els resultats (2-0 i 3-2) no van fer justícia al bon joc de Catalunya durant el global dels
partits, però sí que van palesar que els francesos tenen més experiència en els minuts
decisius. La convocatòria de la selecció catalana incloïa jugadors molt joves, amb el
mundial sub-20 que es disputarà el 2018 en l’horitzó.
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FÍSIC-CULTURISME
La selecció catalana de físic-culturisme va conquerir la medalla d’argent de subcampiona
del món per països al mundial de Bordeus del novembre. L’èxit va allargar la ratxa de
cinc presències al podi consecutives, i set en les últimes vuit participacions, en les
classificacions per equips tant de mundials com europeus. Tal com era de preveure,
per nombre d’atletes inscrits i per qualitat, la victòria va correspondre a l’amfitriona,
França, mentre que la tercera posició va ser per a la delegació espanyola. Es dona la
circumstància que Espanya tenia una desena llarga més de representants que Catalunya,
cosa que encara va donar més mèrit a la segona posició catalana, que va sumar vuit
medalles d’or, tres d’argent i les tres de bronze a títol individual. Les victòries van
correspondre a Sílvia Pineda (Musculades Sub 21); Núria Domènech (Musculades +52 kg);
Carla Torell (Body Figure); Eva Jaén (Musculades -52 kg); Álvaro Magaña (Màster I); Hammy
Ouedraogo (Sub 21); Adrià Albiol (Sènior -75 kg); i Javier Mendoza (Sènior -80 kg).
Un mes abans, Catalunya ja havia estat per sobre de totes les expectatives en el
campionat d’Europa de Salamanca, on també va ser segona. Va sumar 7 medalles d’or, 2
plates i 3 bronzes, per obtenir una puntuació només 76 punts pitjor que la dels campions.
La defensora del títol, França, va quedar 23 punts pel darrere. Les medalles d’or catalanes
les van certificar Javier Mendoza (Sènior -75 quilos), Israel Hidalgo (Sènior -80 quilos), Eva
Jaén (Fèmines Musculades -52 quilos), Sílvia Mestre (Bodyform), Daniel Peralta (sub-21),
Carla Torell (Body Figure) i José Garcera (Sènior -65 quilos).
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BOWLING
Lluís Montfort va aconseguir la millor classificació catalana de sempre en una Copa del
Món Qubica-AMF d’un representant de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling (FCBB).
La seva 17a posició final a Hermosillo (Mèxic) va deixar enrere la 19a plaça de Marcial
Ovide, l’any 2010. Montfort va liderar la classificació fins a la quarta partida de la jornada
inaugural, que va tancar en segona posició. En les següents tres sèries i en la fase final va
acusar la falta de ritme de competició, ja feia més d’un any que no jugava. D’altra banda,
Ingrid Julià es va quedar molt a prop de classificar-se per a la segona fase, reservada a
les 24 primeres. Finalment va ser 28a, després d’esgotar les seves opcions fins a l’últim
moment.
Catalunya també va participar en dues competicions internacionals per equips. En el 2nd
Open Storm International 4 Team, a França, la selecció catalana masculina va ser 16a i
la femenina, 25a. Pel que fa al Swiss International Team Event, a Suïssa, l’actuació va ser
més brillant: 5a i 15a posició, respectivament. D’altra banda, com és habitual, la selecció
catalana va participar en el Campionat d’Europa Sènior, que aquest any tenia lloc a Dubín
(Irlanda). Álvaro Cardona va ser 5è en la prova individual, mentre Ángel García era 28è.
Aquest és el millor resultat obtingut pels representants de la FCBB des del 2008, any de la
primera participació.
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DARDS
La selecció catalana, formada per Montse Boronat (Tarragona) i Núria Plaza (Terrassa), va
compartir amb Grècia el títol femení de la Mediterranean Cup. Pel que fa a la selecció
masculina, va ser cinquena sumant tots els punts de les competicions individuals, per
parelles i per equips. En aquesta última modalitat, va arribar fins a les semifinals. A Poissy
(França), Catalunya va debutar en una Mediterranean i va retornar a un gran esdeveniment
internacional de seleccions, en aquest cas enfrontant-se a França, Grècia, Turquia,
Gibraltar, Malta, Xipre i Romania. També es van registrar participacions individuals
d’esportistes de la Federació Catalana de Dards (FCD) a Romania, Torremolinos, Gibraltar,
Zuric i Bolonya. A Itàlia, Núria Plaza va ser tercera i va signar el seu millor resultat en una
competició internacional puntuable per al rànquing mundial de dards punta d’acer. L’altre
èxit remarcable és el de Carla Arimany (Olot), que es va proclamar campiona júnior del
Gibratar Darts Open i va obtenir el passaport directe per al Màsters Mundial de Dards, el
Winmau World Masters 2017, on Núria Plaza i Lorena Calzada, en categoria femenina, i
Daniel Carrasco i Carles Arola, en la masculina, van superar la primera eliminatòria.
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TWIRLING
La selecció catalana de Twirling es va adjudicar el campionat d’Europa de l’European
Federation of Baton Twirling (EFBT) amb total autoritat. Al Pavelló Firal de Tortosa, i
amb una delegació de 131 atletes, l’equip de la Federació Esportiva Catalana de Twirling
(FECT) va dominar totes les classificacions en joc i, per tant, es va imposar sense pal·liatius
a Eslovènia i Irlanda en la general. Les victòries de la delegació catalana les van aconseguir
Nerea Artola (juvenil femení), Ian Roque (juvenil masculí), Cinta Escoda (júnior femení), Eric
Queral (júnior masculí), Laia Díaz (sènior femení), Marc Hierro (sènior masculí), Ariadna
Pomada i Víctor Ruiz (parelles juvenil), Lluna Hierro i Joana Pérez (parelles júnior), Lorena
Cases i Cinta Escoda (parelles sènior), i els equips (de 5 a 9 esportistes) i grups (a partir de
10) en les categories juvenil, júnior i sènior. En total, el combinat de la FECT va acreditar
33 presències al podi.
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BIKETRIAL
La selecció catalana de BikeTrial va conquerir quatre medalles -una de plata i tres de
bronze- durant el mundial de l’agost a Pujalt (Anoia). En la classificació per equips,
Catalunya va estar a punt d’aconseguir una altra presència al podi, però va ser quarta
malgrat acumular la mateixa puntuació (29) que el Regne Unit, tercer. Els podis catalans
van ser de Joan Fusalba (segon en la categoria Poussin), Max Serra (Minime), Ramon Enrich
(Júnior) i Àngel Batlle (Elit 26 polzades). Pel que fa a la Copa del Món Elit de Barcelona,
Domènec Lladó i Armand Mollà es van quedar fora de la final per la mala actuació en
una sola zona i es van classificar en cinquena i sisena posició. Àngel Batlle va ser setè.
Finalment, en l’europeu indoor de BikeTrial a Brno (República Txeca), Conrad Navarro
va ser vuitè en la categoria Minime i Martí Rusiñol, novè -empatat amb el vuitè- en la
Benjamin.
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KORFBAL
L’any va estar marcat per l’absència de la selecció catalana als World Games de Wroclaw
(Polònia). Tot i que la Federació Catalana de Korfbal (FCK) és membre a tots els efectes
per la federació internacional (IKF) i, per tant, té dret a participar en europeus i mundials,
aquest esdeveniment està organitzat per l’Associació Internacional dels Jocs Mundials
(IWGA), que actua sota el paraigua del Comitè Internacional Olímpic (CIO), que només
admet en les seves competicions països reconeguts per la comunitat internacional.
D’aquesta manera, Catalunya, vigent tercera millor selecció absoluta del continent, va
haver de mantenir la forma a partir de partits amistosos, com el que la va enfrontar amb
la selecció neerlandesa sub-21 al mes de juny. Pel que fa a la selecció catalana sub-19, va
ser setena en el mundial de la categoria que va tenir lloc a Leeuwarden (Països Baixos),
mentre que el combinat sub-17 va ser vuitè.
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BEACH TENNIS
La selecció catalana va tornar a una final d’un campionat del Món de beach tennis
tres anys després del seu últim títol. En aquest cas, però, no va poder vèncer Itàlia
en l’eliminatòria decisiva, disputada a Barcelona, que ja havia estat la seu de l’edició
victoriosa del 2014. La delegació catalana només va obtenir una victòria (la de Jordi Vega
i Víctor Duran en els dobles masculins sub-16), però dotze dels seus tennistes van obtenir
alguna presència al podi, al marge de l’aconseguida per equips. Àlex Albors (dues plates) i
Pol Filella (una plata i un bronze) van ser els competidors locals més llorejats. En l’europeu
de Muravera (Sardenya), els catalans van repetir subcampionat per equips, també
contra Itàlia, en un duel que no es va decidir fins al super tie break. Al marge d’aquesta
competició, es van sumar tres ors i tres plates més. Les victòries van correspondre a
Gerard Torres i Àlex Albors (dobles masculins), Pol Filella (individual masculí) i Tània
González (individual femení).
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PITCH & PUTT
Els jugadors catalans van completar una magnífica actuació en la primera edició del
Campionat del Món per parelles de pitch & putt, que va tenir lloc al camp de Tambre
(Sigüeiro, Santiago de Compostela) del 9 a l’11 de juny. Conchi Carballo i Enrique Jaén
van ser els millors en el torneig mixt, mentre Josep i Carles Pérez també es van assegurar
la presència al podi de Galícia gràcies a la tercera posició final. En el mundial individual
de stroke de Noruega, un mes més tard, Amador Rodríguez va ser el català més ben
classificat, amb la 7a posició final. Marc Bella va ser 13è, i Raúl Fernández i Josep Iglesias,
16è i 17è respectivament. L’actuació d’Amador Rodríguez li va permetre proclamar-se
campió del món sènior -de més de 55 anys- per segona vegada, després de l’èxit del 2013 a
Galícia. Pel que fa al Quadrangular Internacional, disputat al camp del Pilar, a la localitat
gallega de Sarria, Catalunya no va poder guanyar el seu tercer títol consecutiu després de
cedir en l’últim tram de la final contra França, i malgrat haver portat la iniciativa en tot
moment.
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RAQUETES DE NEU
El mundial de Saranac Lake, a l’estat de Nova York, era el gran objectiu de la selecció
catalana durant el 2017. Després d’una dècada de participació ininterrompuda, però,
i de manera inesperada, la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) es
va trobar amb el veto de la federació mundial (WSSF), que pretenia que els corredors
catalans representessin l’Estat espanyol per, segons es justificava, ajustar-se als criteris
olímpics, malgrat estar encara molt lluny de la inclusió en el programa dels Jocs. La FEEC,
com no podia ser d’una altra manera, es va negar a acceptar el xantatge i va plantejar un
calendari alternatiu. A més, i amb l’aval de ser una de les principals potències mundials,
ha impulsat una nova federació internacional de raquetes de neu, la ISSF, que ho té tot a
favor per organitzar les millors competicions i aglutinar els principals especialistes a partir
d’aquest 2018.
Des d’un punt de vista estrictament esportiu, Laia Andreu, va obtenir el dia de Reis el
seu tercer títol a La Ciaspolada, la cursa més prestigiosa d’aquesta modalitat esportiva,
al marge del mundial. A l’Allgäu Vertical, a Ofterschwang (Alemanya), Ragna Debats va
guanyar en categoria femenina i Eduard Hernández va ser segon. Precisament Debats, i
participant com a neerlandesa, va guanyar el mundial de Nova York un mes després i es
va poder reivindicar entrant a meta amb un mocador de l’estelada al cap. Aquell mateix
cap de setmana, Eduard Hernández, Marc Traserra i Just Sociats van monopolitzar el
podi masculí de la Ciaspoladalpina Foppolo; i Sílvia Leal i Laia Aguilar, les dues primeres
posicions femenines. Finalment, en la Red Fox Elbrús Race russa, Laia Andreu va ser
primera; Sílvia Leal, tercera; Eduard Hernández, segon; Just Sociats, tercer.
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ESQUÍ DE MUNTANYA
La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) va tornar a ser protagonista
en la Pierra Menta, la cursa d’esquí de muntanya més consolidada del món amb 32
edicions disputades. Nil i Oriol Cardona van ser setens i van millorar la novena plaça de
l’any anterior. Per la seva banda, Jordi Alís i Joan Reyné es van quedar a només una posició
del Top-20. A l’Adamello Ski Raid, a Itàlia, Oriol Cardona, tot fent parella amb Marc
Pinsach, va ser sisè, mentre Joan Reyné i Marc Solà assolien la vintena plaça de 249 equips
classificats.
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CURSES PER MUNTANYA
Eugeni Gil, sisè, i Eduard Hernández (AE Matxacuca), vuitè, van acabar entre els deu
primers de la general de la Copa del Món de curses per muntanya en la modalitat Sky
Classic. Gil va guanyar la Marató Buff Epic Trail, a la Vall de Boí, mentre que el millor
resultat d’Hernández va ser la tercera plaça a Livigno, a Itàlia. Laia Andreu també
va acabar en el Top-10 de la general femenina de la Copa del Món de Sky Classic. Va
ser novena tot i només haver puntuat en dues curses. Els seus podis a Livigno i a la
Matterhorn Ultraks, on va ser segona, li van permetre sumar els punts suficients. La
selecció catalana també va participar en algunes proves del circuit mundial de curses
verticals de la International Skyrunning Federation (ISF), com ara la Vertical Cabanera
de Capdella (Pallars Jussà). Oriol Cardona i Pere Rullan van ser segon i tercer per darrere
d’una de les principals revelacions de la temporada internacional, Jan Margarit.

COM VA SER EL 2017 PER A LES SELECCIONS CATALANES?

14

ESPORT AMATEUR
Un total de 32 esportistes, la majoria de les Terres de l’Ebre, van representar Catalunya
per primera vegada en uns World Sports Games, l’esdeveniment d’esport amateur que
organitza cada dos anys la International Workers and Amateurs in Sports Confederation
(CSIT). L’edició de Riga (Letònia), tal com és habitual cada dos anys, va combinar les
competicions amateurs amb la difusió de valors com la integració, la convivència i la
tolerància. La delegació catalana va prendre part en els Jocs a través dels Consells
Esportius, va conquerir medalles en atletisme i natació, i també va obtenir bons resultats
en altres modalitats com el bàsquet o el tennis de taula. Tortosa acollirà la pròxima
edició, la del 2019, després que la candidatura de la Unió de Consells Esportius de
Catalunya (UCEC) fos escollida en detriment de les candidatures de Mèxic, Finlàndia
o Israel. Amposta, Gandesa, Móra d’Ebre, Deltebre i Sant Carles de la Ràpita seran les
subseus i l’organització ja ha anunciat el repte de passar dels 4.000 participants globals
que hi va haver a Riga a uns 10.000.
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SELECCIONS
NO RECONEGUDES
La selecció catalana de futbol sala de la Federació Catalana
de Futbol (FCF) va viure un doble enfrontament contra el
Brasil a principis d’any, després del triple precedent victoriós
del 2016 (5-3 al País Basc, i 5-2 i 4-3 a Hongria). El combinat
dirigit per Santiago Gea va perdre amb contundència (0-4)
en el partit disputat al Palau d’Esports de Granollers però
va millorar la seva imatge (2-4) dos dies després al Pavelló
Municipal Nord de Sabadell. La verdeamarelha, farcida
d’estrelles com els jugadors del Barça Ferrao i Dyego, iniciava una nova etapa sota les ordres del
tècnic PC de Oliveira, que és qui la va portar al pentacampionat mundial. El capità Dani Salgado i
Esteban Cejudo van anotar els dos gols catalans.
La selecció absoluta femenina de futbol de Catalunya
va derrotar Navarra amb solvència i qualitat en l’amistós
disputat aquest desembre a l’estadi de El Sadar (1-3). Tot
i encaixar el primer gol, a la primera part, Aitana Bonmatí
va empatar immediatament després amb un llançament
des de la llarga distància. A la represa, Carolina Férez va
sentenciar per a les de Natàlia Arroyo amb dues dianes
gairebé consecutives.
També en l’àmbit de la FCF, la selecció masculina de
futbol platja va superar amb autoritat Polònia (6-3) en un
partit amistós. Els polonesos eren al CAR de Sant Cugat
preparant el mundial de Les Bahames de l’abril. Eduard
Suárez i Llorenç Gómez, tots dos per partida doble, Carlos
Millan i Adrián Frutos, van ser els autors dels gols catalans.
Menys d’un mes després d’haver jugat respectivament contra Euskadi i Qatar, les seleccions
catalanes d’handbol van tornar a l’activitat per disputar partits solidaris contra els dos
primers equips del BM Granollers. L’objectiu principal era recaptar fons -més de 7000 eurosper a la campanya “Somriures que curen”, de la Mútua de Granollers, centrada en la lluita
contra la leucèmia infantil en benefici de l’Hospital Sant Joan de Déu. El club vallesà es va
imposar tant en l’enfrontament masculí (29-26) com en el femení (34-19).
COM VA SER EL 2017 PER A LES SELECCIONS CATALANES?

16

La selecció catalana absoluta femenina de softbol
va batre l’aleshores 21a del rànquing mundial, la
selecció del Perú, amb contundència (11-2). Aquest
amistós va arribar poques setmanes després d’una sèrie
d’amistosos, també a Catalunya, contra Euskadi, que
es van saldar amb una victòria (5-3) i dues derrotes (5-7
i 0-7). La selecció catalana sub-21 de beisbol també
va protagonitzar un duel internacional, en aquest cas
doble, contra el conjunt americà del Purpose Driven.
El balanç va ser d’una victòria i una derrota, en tots dos casos, per dues entrades de
diferència (12-10 i 2-4).
Un any més però, els grans protagonistes de l’activitat
internacional de la Federació Catalana de Beisbol i
Softbol (FCBS) van ser els equips inferiors. La selecció
catalana de softbol sub-13 es va proclamar campiona
d’Europa en derrotar (6-1) el Merklin txec en la final del
trofeu Massimo Romeo a Collecchio (Itàlia). En canvi,
la selecció catalana masculina de beisbol sub-17 no
va poder repetir la gesta de l’any anterior per dues
carreres. La derrota per la mínima (4-3) en la final de
Novara va fer que l’Emília-Romanya rellevés Catalunya en el palmarès continental i
representés la regió Europa-Àfrica en les World Series dels Estats Units. D’altra banda,
la selecció catalana masculina de beisbol de Little League (sub-13), i la femenina de
softbol de Senior League (sub-17), van ser quartes en el campionat equivalent.
La selecció catalana masculina de rugbi a XV
va batre Galícia a Ripoll (58-37) en un enfrontament
corresponent a la Galeuscat Rugby Cup 2017 marcat
per la calor. Malgrat els 21 punts definitius d’avantatge,
l’enfrontament va estar molt renyit fins a l’últim
moment, amb constants intercanvis en el marcador.
En el mateix cap de setmana de juny, les seleccions
catalanes masculina i femenina de rugbi a 7 van
disputar el Torneig Internacional Rugby Seven de
Roma, a l’estadi Tre Fontane. Tots dos equips van sumar una victòria i van plantar cara
a equips que participen regularment en els circuits oficiosos de la modalitat olímpica
del rugbi.
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La selecció catalana de futbol 7 de la Federació
Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals (FECPC) va
aconseguir derrotar Finlàndia (3-2) en la 12a edició del
Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, la competició
més antiga d’Europa de futbol per a paralítics cerebrals.
També es va enfrontar a Xile i Itàlia en una competició,
la disputada a les instal·lacions del CEM Clot de la Mel,
que es va emportar un dels millors equips del continent,
el CP United anglès.
Pel que fa a les seleccions catalanes absolutes d’hoquei
sobre patins, durant l’any van disputar diversos partits
d’exhibició contra clubs de tot el territori, que en tots
els casos es van saldar amb victòria. En concret, la
selecció masculina es va enfrontar al Vilassar HC (2-9),
al PHC Sant Cugat (3-6) i al CP Malgrat (0-7), mentre que
la femenina també es va adjudicar la Copa Monestir
disputada l’11 de setembre a Sant Cugat contra el
club local (2-7). El plat fort del 2017 va arribar el 30 de
desembre al pavelló Castell d’en Planes de Vic, amb un
doble enfrontament contra dues seleccions mundials
que s’emmarcava en la Festa Nadal Sobre Rodes, de
caràcter solidari. Els nois de Jordi Camps van perdre
(2-4) tot i haver-se avançat amb un gol de Martí Casas.
L’altra diana, que va significar el 2-2, va ser obra de Sergi
Aragonès. Pel que fa a les noies de Josep Maria Barberà,
es van imposar amb molta brillantor (4-3), gràcies a
l’encert davant de porteria de Yolanda Fort, Gemma Solé
(2) i Patrícia Miret.
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