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Els esportistes de la URV, els millors en
cinc disciplines als Campionats de
Catalunya

Aquest curs la Universitat Rovira i Virgili ha participat amb 10 seleccions, bàsquet femení i masculí, futbol sala

femení i masculí, vòlei femení i masculí, handbol femení i masculí, futbol 11 masculí i futbol 7 femení, i en 20

modalitats d’esports individuals: atletisme, cros, duatló, mitja marató, marató, taekwondo, karate, judo, escacs,

tennis taula, tennis, frontennis, pàdel, golf, vòlei platja, escalada i orientació. En total, una participació de 230

alumnes.

En esports d’equip, la selecció de voleibol masculina

es va proclamar campiona universitària de

Catalunya 2010 en guanyar la final a la UdL per 3

sets a 1. Obté així el pas directe als Campionats

d’Espanya universitaris, que tindran lloc de 10 al 14

de maig a Almeria. Una altra selecció de la URV

que aconsegueix el pas directe als Campionats

d’Espanya és l’handbol femení. L’equip viatjarà a

Lleó del 3 al 6 de maig.

En esports individuals, la URV ha aconseguit de

moment 7 medalles d’or, 4 d’argent i 4 bronzes.

La primera competició on es va aconseguir va ser taekwondo: Vanessa Serrano (+73) va resultar la primera

classificada en la competició celebrada al pavelló de la UPC. Representarà la URV als Campionats d’Espanya

de 14 al 16 de maig a Almeria. També va participar Angelica Trejo en la modalitat de pumse. En karate,

celebrat al pavelló de la UB, a la modalitat kumite masculí, Jesús A.Bas (-67), Javier Siendones (-75) i Víctor

Jiménez (-84) van aconseguir la medalla d’argent. En kata masculí, l’estudiant Saiz Pertuz va quedar en tercer

lloc, i en kumite femení, van resultar terceres Safae El Asri (-50) i Sheila Abrio (+68). També viatjaran a Almeria

del 14 al 16 de maig.

Esports URV va organitzar la Mitja Marató a Cambrils amb Runnersworld el passat 28 de febrer. La URV va fer

or en les dues modalitats, masculina i femenina, amb Jorge de Andrés i Cristina Solé, respectivament. El

diumenge 7 de març Esports URV va organitzar el CCU de vòlei platja a Cambrils. La URV va obtenir el primer

lloc en categoria masculina, amb la parella Xavi Mora – Carles Mora. D’aquesta manera els germans Mora ens

representaran al Campionat d’Espanya que es diputarà a Alacant, del 4 al 7 de maig.

Aquest passat dissabte 13, es va disputar el CCU de

judo, organitzat per la UB, la URV va participar amb

cinc judokes, 2 femenins i 3 masculins. Les nostres

participants femenines, Ana Jambrina i Lourdes

Gasol, primerenques en la competició, van poder

comprovar l’alt nivell competitiu. La representació

masculina, tal com ens tenen acostumats, van treure

metalls per a la Universitat. Sergio Valero (-60 kg) i

Miguel Angel (+100 kg) van aconseguir la medalla

d’or i Imanol Rico (73 kg) la medalla de bronze.

Aquest competidors seran els primers en participar

al Campionat d’Espanya el 16 i el 17 d’Abril a Madrid. Molts més esportistes han participat amb intensitat en els

campionats universitaris organitzats arreu del territori durant la temporada, tot i que no s’han pogut classificar

en algunes especialitats.
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www.urv.cat/esports

IÑAKI LIARTE

tècnic de competicions de la urv

Esports URV, integrat dins del Centre d’Atenció a l’Estudiants

“El nostre objectiu és intentar promoure l’esport dins la nostra Universitat.

Principalment tenim dues àrees: cursos, convenis i lligues internes per una

banda, i competició per l’altra. La competició es basa en participar com a

selecció URV o individualment, en la competició ECU (Esport Català

Universitari), on participen les 12 universitats catalanes amb 33 esports individuals i vuit disciplines d’equip.

Paral·lelament a aquests dos blocs també s’organitza al juliol el Campus d’Estiu, dirigit a infants del CEIP

Pràctiques i fills/es de membres de la comunitat URV. Es tracta d’un campus esportiu pels més petits dirigit a

futurs alumnes URV. Aquest curs s’ha engegat un Torneig 3c3 de bàsquet i se n’han dues edicions”.
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