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n El CN Sabadell va aixe-
car, diumenge passat, la co-
pa de campió en categoria
absoluta en el Campionat
deCatalunya OpenInterna-
cional, celebrat al llarg de
tres dies en el CN Terrassa
i del qual se'n pot veure un
reportatgea UFECtv (www.
ufec.tv). L'equip sabade-
llenc va estar acompanyat
al podi per l'amfitrió, el CN
Terrassa, mentre que el CN
Sant Andreu va acabar ter-
cer. Pel que fa al campionat
català en categoria júnior,
el títol de campió va ser per
al CE Mediterrani, que va
quedar per davant del CN
Sabadell, segon, i elCN Cor-
nellà, tercer.

L'open català va ser tot
un èxit de participació amb

550 nedadors i dos clubs es-
trangers, el London Swim-
ming i el Canet 66 francès,
que hi van participar amb
u n g r a n n o m b r e
d'esportistes.

Mireia, protagonista
Durant la competició es
van batre divuit rècords;
disset del campionat i un
rècord de Catalunya.

La gran protagonista del
campionat, però, va ser
sens dubte la nedadora Mi-
reia Belmonte, que va vèn-
cer les sis proves indivi-
duals enles quals participa-

va (200 m i 400 m estils, 200
m papallona, 200 m, 400 m i
800 m lliures) , a més
d'establir diversos rècords
del campionat així com el
rècord de Catalunya en els
400 m lliures amb un temps
de 4.07.10.

Campanya solidària
L'altra protagonista del
campionat va ser 'La Ciste-
lla Solidària de la natació
catalana', una campanya
de recollida d'aliments per
a les famílies mésnecessita-
des impulsada per la Fede-
ració Catalana de Natació

fruit del seu acord de
col·laboracióamb Càritas.

Terrassa va donar així el
tret de sortida a aquesta ac-
ció solidària amb un gran
resultat. 'La Cistella Solidà-
ria de la natació catalana'
va recollir 300 kg de menjar
gràcies a totes les persones
que durant tres dies van
anar al Campionat i que
van aportar el seu granet
de sorra per convertir
aquest projecte solidari en
un gran èxit.

La Federació Catalana
de Natació va rebre la placa
de 'Federació amb Cor' de
mans del director general
de Càritas, Jordi Roglà, i el
Club Natació Terrassa va
ser reconegut amb la placa
'Clubs amb cor' B

NATACIÓ

El CN Sabadell , campió de Catalunya
Absolut i el CE Mediterrani, campió júnior

El Campionat de
Catalunya absolut
arriba demà al
complex esportiu
de Montornès del
Vallès. Els
karatekes, que
s'enfrontaran en
eliminatòries
individuals de kata
i kumite tant en
categoria
masculina com en
femenina, lluitaran pel títol
català i, alhora, per la
classificació als Campionats

d'Espanya, que se celebraran a
Bilbao els propers dies 10 i 11
de març B

El Gran Premi
Pallars
celebra la
seva segona
edició

La segona edició de la Lliga Catalana de clubs, en marxa

CAT

Montornès acull el Campionat de Catalunya absolut

La segona edició
del Gran Premi
Pallars d'esquí
alpí per a les
categories
infantils II
masculina i
femenina es
disputa aquest cap de setmana
a Espot Esquí. Aquesta
competició reunirà diferents
esportistes que competiran

dissabte al gegant i diumenge
a l'eslàlom. Totes dues proves
s'iniciaran a les 10 h amb la
sortida del primer corredor B

BALL ESPORTIU

MUNDO DEPORTIVO
DIVENDRES 27 DE GENER DE 2012

ESQUÍ ALPÍ

La II Lliga Catalana de Clubs de
ball esportiu, organitzada per
la Federació Catalana de Ball
Esportiu conjuntament amb
quatre clubs de ball, dóna el
tret de sortida demà a Sant

Vicenç dels Horts, després de
l'èxit de la primera edició. La
lliga estarà formada per quatre
proves i els quatre millors en la
classificació final disputaran el
Campionat de Catalunya B

KARATE
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Els nedadors del CN Sabadell, el CN Terrassa i el CN Sant Andreu, al podi absolut

Mireia Belmonte va ser la gran protagonista del
campionat al guanyar totes les proves en què va participar

WWW.UFEC.CAT


