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Rècord de medalles pels esportistes de la UdL
N'han sumat 83, 29 d'or, per les 49 del curs passat
Els esportistes de la Universitat de Lleida (UdL) han
guanyat un total de 83 medalles als darrers Campionats
Universitaris de Catalunya, Espanya i Europa: 29 d'or, 25
de plata i 29 de bronze. Són un 70% més que les
guanyades al 2017, quan en van sumar 49. Aquest és
l'espectacular bagatge que han presentat avui en la
recepció institucional que ha tingut lloc al claustre de La
Pensativa de l'edifici del Rectorat, presidida pel vicerector
d'Activitats Culturals i Projecció Universitària, Joan
Biscarri.
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Un total de 408 joves (209 noies i 199 nois) han participat
enguany als Campionats Universitaris en representació de
la UdL, competint en disciplines molt diverses, tant
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individuals com d'equip. Entre els èxits més notables, els
Galeria fotogràfica Campionats Esportius
doblets de l'equip de Futbol 7 femení i de l'atleta Paula
Universitaris 2017-2018 (Fotos: Esports
Raul, que han estat campiones de Catalunya i d'Espanya.
UdL)
També, l'or a Europa del taekwondista Èric Catalina. Tots
els centres de la Universitat de Lleida tenen competidors
a les seues aules, malgrat que la majoria dels medallistes
es concentren a la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social (26,7%) i l'INEFC (25,7%).
El vicerector d'Activitats Culturals i Projecció Universitària ha titllat l'any esportiu d'"extraordinari" per la gran
quantitat de medalles aconseguides. Biscarri ha destacat que "l'èxit pren encara més relleu si tenim en compte
que la UdL només representa el 4% dels estudiants de Catalunya". També ha subratllat la paritat entre nois i
noies tant pel que fa a participació com a metalls aconseguits.

Medaller Campionats de Catalunya (36 per a noies i 37 per a nois):
* OR: Futbol 7 femení, bàsquet femení, Paula Raul (100 metres llisos i 100 metres tanques), Jone Zabaleta (800
metres i cros), Marc Liébana (llançament de pes i llançament de disc), Gerard Porras (relleu suec i 110 metres
tanques), Aleix Porras (relleu suec), Sergi Felis (relleu suec), Daniel Garcia (relleu suec), David Abrines (salt de
llargada), Blanca Castillo (400 metres), Roger Estradé (3.000 metres), Mònica Malo (individual femení i dobles
mixtes bàdminton), Antoni Sales (dobles mixtes bàdminton), Roger Camprubí (mitja marató), Marc Juárez
(natació, 100 metres papallona), Bernat Lomero (natació, 50 metres papallona), Èric Catalina (taekwondo, +87
quilos), Alan de la Rocha (taekwondo, -87 quilos), Sònia Cobos (taekwondo, -57 quilos), Alba Pérez
(taekwondo, Pumse), Marcos Ríos (taekwondo, Pumse) i Ares Llobera (tennis).
* PLATA: Futbol 11 masculí, Roger Estradé (1.500 metres), Cristina Fernández (llançament de pes), Aleix
Porras (110 metres tanques), Carla Ropero (3.000 metres obstacles), Joan Calderón (dobles masculins
bàdminton), Adrià Real (dobles masculins bàdminton), Sara Alonso (cros), Albert Baronet (cros), Elena Gasull
(judo, -52 quilos), Joan Mercadé (mitja marató), Marc Juárez (natació, relleus 4x50), Bernat Lomero (natació,
relleus 4x50 i 50 metres esquena), Dídac Saura (natació, relleus 4x50), Gerard Zamora (natació, relleus 4x50),

Sandra Azorín (pàdel), Helena Boquet (pàdel), Jordi López (pàdel), Alberto Sesé (pàdel), Lluís Mas (taekwondo,
-80 quilos), Marc Monge (taekwondo, -87 quilos), Álex Castellanos (tennis), Adrián Salido (tennis), Lluís
Martínez (voleibol platja) i Lluís Rabassa (voleibol platja).
* BRONZE: Voleibol femení, voleibol masculí, futbol sala femení, futbol sala masculí, David Abrines (llançament
de javelina), Cristina Fernández (llançament de disc), Sara González (mitja marató), Lucía Oscoz (1.500
metres), Antoni Sales (individual masculí bàdminton), José Antonio Reyes (escacs), Albert Moreno (escalada),
Pere Garcia (karate, -67 quilos), Marc Juárez (natació, 50 metres papallona), Bernat Lomero (natació, 50 metres
lliures), Francesc Riado (natació, 50 metres esquena), Josep Aymerich (pàdel), Gerard Boquet (pàdel), Pablo
Burdeos (pàdel), Carlos Vitales (pàdel), Marc Cervera (taekwondo, Pumse), Sònia Cobos (taekwondo, Pumse),
Marc Monge (taekwondo, Pumse), Nikita Deinega (taekwondo, -74 quilos), Marc Jiménez (taekwondo, -87
quilos) i Pau Martos (taekwondo, -68 quilos).
Medaller Campionats d'Espanya (5 per a noies i 3 per a nois):
* OR: Paula Raul (100 metres tanques), Carlota Fernández (karate), Futbol 7 femení.
* PLATA: Elena Gasull (judo, -52 quilos), Aleix Porras (200 metres llisos), Gerard Porras (110 metres tanques).
* BRONZE: Lluís Mas (taekwondo, -80 quilos), Ares Llobera (tennis).
Medaller Campionats d'Europa (1 noia i 1 noi):
* OR: Eric Catalina (taekwondo, +87 quilos).
* BRONZE: Noemí Catalina (taekwondo, -73 quilos).
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Una cinquantena de medalles per a la UdL als Campionats Universitaris 2017 [ https://ww
Reconeixement institucional als esportistes que sumen 10 ors, 22 argents i 17 bronzes

