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NATACIÓMUNDIALS

Sisenamedalladelasincro
Les espanyoles van ser plata a la final de rutina lliure per equips darrere deRússia
|| Illana, sisè en trampolí de 3metres, el seumillor resultat en unsMundials

L’equip espanyol de natació sincronitzada durant la final, en què va aconseguir la medalla de plata.

EFE

AGÈNCIES
❘ BARCELONA ❘ La selecció espanyo-
la de natació sincronitzada va
aconseguir ahir la medalla de
plata, sisè metall als Mundials
de Barcelona, gràcies a la seua
interpretació d’aires hindús
Samsara a la final de rutina lliu-
re per equips, amb una puntu-
ació de 94,230, darrere de la in-
abastable Rússia (97,400) i da-
vant de l’única que podia llui-
tar per la plata, Ucraïna, que va
finalitzar amb 93,640 punts. Les
sirenes espanyoles (Alba Cabe-
llo, Ona Carbonell, Sara Levy,
Marga Crespí,Thais Henríquez,
Meritxell Mas, Paula Klamburg
i Clara Basiana) van sumar la
segona plata, després de la de
rutina tècnica per equips, amb
una coreografia que ja els va do-
nar l’or als Jocs Olímpics de
Londres.

Amb més de quatre minuts
d’exercici, les amfitriones van
enamorar el públic del Palau
Sant Jordi, que, amb 8.122 es-
pectadors, va batre el rècord
d’assistència en els últims anys
en una competició d’esport fe-
mení, i van acumular bones vi-
bracions per sumar la segona
plata malgrat la millora d’Ucra-
ïna. Si el Samsara espanyol pre-
tenia demostrar que aquesta no-
va selecció amb joves sirenes i
un nou cos tècnic ha renascut
del fosc temps de transició, ja
que és un cant al naixement, vi-
da, mort i reencarnació hindús,
les ucraïneses van completar un

gran exercici que les va deixar
a només 590 mil·lèsimes, pel
punt sencer que els separava
d’Espanya a la prèvia.Això sí,
les nombroses piruetes disse-
nyades per Esther Jaumà i el seu
nou cos tècnic van donar fruits,
van fer aixecar el públic del Sant
Jordi i van mostrar que hi ha ni-
vell i il·lusió.A més, la màgia
d’Ona Carbonell, que no es perd
cap exercici amb l’objectiu de

sumar set medalles a casa, va
fer brillar encara més l’equip.
Avui Espanya podria sumar una
nova medalla a la final de ruti-
na lliure combinada.

Illana, sisè en salts

Per la seua part, el saltador
xinès He Chong es va procla-
mar, per tercera vegada conse-
cutiva, campió del món de 3me-
tres en trampolí, i l’espanyol Ja-

vier Illana va acabar en sisena
posició, el seu millor resultat en
una cita mundialista. Chong va
aconseguir 544,95 punts i es va
penjar l’or de manera incontes-
table. La plata va anar a parar
al rus Evgeni Kuznetsov (508) i
el bronze va correspondre al
mexicàYahel Castillo (498.30).
Illana, amb un problema al bes-
só, va mostrar un altíssim nivell
i va arribar als 468,15 punts.

Guardiola,
il·lusionatamb
laSupercopa

FUTBOL

❘DORTMUND ❘ El tècnic del Bayer
Munic s’enfronta avui al Bo-
russia Dormunt en el partit
de la Supercopa alemanya.
“És un honor lluitar per
aquest trofeu, però quan ets
entrenador del Bayern, no hi
ha excuses si perds”, va dir
Guardiola a la roda de prem-
sa prèvia al matx. L’extècnic
del Barça va elogiar la feina
de Jürgen Klopp amb la plan-
tilla del Borussia i els resul-
tats obtinguts la campanya.
passada. El de Santpedor no
comptarà amb Neuer i Ri-
béry, lesionats, ni amb l’ale-
many Schweinsteiger.

El Fraga
començarà
l’1d’agost

FUTBOL

❘ FRAGA ❘ La UD Fraga comen-
çarà els entrenaments l’1
d’agost.Així ho va anunciar
el president de l’entitat, Gon-
zalo Portolés, en l’última as-
semblea, celebrada recent-
ment. L’equip comptarà amb
el tècnic Mayoral i Romario
seguirà al club, al contrari
que alguns jugadors fragatins
que seran baixa la pròxima
temporada, entre els quals hi
ha el capità, Sisco. S’espera
que durant els pròxims dies
es confirmin algunes incor-
poracions, informa José Dí-

az.

El Barris Nord acollirà el
26 de setembre la final
de la Lliga Catalana LEB

BÀSQUETCOMPETICIONS

❘ LLEIDA ❘ El Barris Nord serà l’es-
cenari, el 26 de setembre, de la
final de la Lliga Catalana LEB,
el campió de la qual no dispu-
tarà aquesta temporada la de
l’ACB, en què només participa-
ran Barça, Joventut i Manresa.
El Força Lleida disputarà una
de les semifinals, en data i ho-
ra per determinar, davant del
Prat, i l’altra la jugaran el filial
del Barça i l’Andorra.

Per la seua part, el Cadí ICG
Software s’enfrontarà a l’Uni-
Girona a la final de la Lliga Fe-
menina, que es disputarà el 10
d’octubre a Fontajau. Finalment,
la Lliga Catalana EBA compta-
rà amb la participació de deu
conjunts, dividits en dos grups,
i la competició es disputarà en-
tre el 29 de setembre i el 27
d’octubre.

El grup I, en què participarà
el Pardinyes, també comptarà
amb elTarragona, el Sant Nico-
lau, el Quart i el Santfeliuenc;
el grup II està format pel Coll-
blanc, el Sabadell, l’Hospitalet,
el Montgat i el Cornellà. Els dos
primers classificats de cada grup
jugaran la Final Four entre l’1 i
3 de novembre en una seu per
determinar.

LEB Or de 14 equips

D’altra banda, la FEB va con-
firmar ahir la participació de 14
conjunts a la LEB Or (Força
Lleida, Burgos, Breogán,Andor-
ra, Palència, Corunya,Osca, Na-
varra, Barça B, Clavijo, Ouren-
se, Melilla, Oviedo i Clínicas
Rincón).Així mateix, amplia fins
al 9 d’agost el termini per a la
LEB Plata.

PIRAGÜISMERAL·LINOGUERAPALLARESA
TONI GRASES

L’Open Internacional de ‘freestyle’ de Sort ja té finalistes
❘ SORT ❘ L’Open Internacional i
Campionat d’Espanya de fre-
estyle, que es disputa a Sort
com a part del programa del
Ral·li Noguera Pallaresa, ja co-

neix els finalistes en totes les
categories després que ahir es
disputessin les semifinals en
K1 masculí.

Avui, a partir de les 10.00,

hi haurà les finals en les cate-
gories cadet masculí, màster
masculí, C1, K1 femení júnior,
sènior i màster, i K1 masculí
sènior i júnior.

Rosendo Manrique
Resaltado


