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Boccia

Els principals favorits es van imposar el dissabte a Sabadell tot i algun moment de patiment
extrem i més d’un partit decidit en l’últim instant. La companyonia entre totes les participants
va ser la tònica dominant
d’una matinal
de Boccia en la qual també es van entregar els trofeus als guanyadors en parelles BC3 i als
equips BC1 i BC2.

En Ferran Ribas del Boccia 360 (BC1), en Benito Sánchez del Boccia 360 (BC2), la Verónic
a Pamies
d’Esbonat (BC3 Divisió d’Honor), en
Ferran Navarro
de les Escoles Federatives (BC3 1a Divisió) i el
Vasile Agache
de Mifas (BC4) van ser els guanyadors del Campionat de Catalunya de Boccia 2019. A més, en
Ferran va aconseguir l’ascens a Divisió d’Honor.
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Especialment emocionants van ser els duels entre el Wafid Boucherit i la Verónica Pamies pel
títol de BC3, el de Vasile Agache amb en Ramon Prat, que també decidia un títol, el de BC4, o
el duel entre l’Andrea Giménez i el Ruben Coch pel tercer i quart lloc de BC3. Tot ells decidits
per petits detalls, per llançaments d’un alt nivell tècnic o per errades no desitjades.

Final de temporada amb l’europeu a l’horitzó

El Campionat de Catalunya va posar punt final a la temporada de Boccia Catalana per les
esportistes majors de 18 anys. Però el 2019 reserva una gran competició durant l’estiu, ja que
Sevilla serà la seu de l’Europeu de Boccia
els últims dies d’agost. Diversos esportistes catalans tenen moltes opcions de formar part del
combinat espanyol que participarà a la cita.
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