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Del 25 de juny al 2 de juliol s'ha celebrat a Povoa de Varzim ( Portugal) el Ct.
Europeu de Boccia 2009.
Han format part del combinat espanyol dos esportistes catalans, el parlímpic
Pedro Cordero ( Bc2) i la nova adquisició de la selecció, Veronica Pamies ( Bc3).
Xavi Diaz i Bruna Monfort tècnics respectivament d'ambdós esportistes també
han assistit a l'esdeveniment.

La selecció espanyola ha aconseguit pujar al pòdium en 4 de les set categories
en què han participat.

En la categoria Individual Bc1, el madrileny Francisco Beltran va aconseguir el
bronze després de guanyar-li al portuguès Antonio Marqués ( 3-1). En la
categoria Bc2, el català Pedro Cordero no va aconseguir classificar-se en la
ronda de pools que li donava accés a vuitens de final. Els altres dos esportistes
de la mateixa categoria, José Javier Curto i Manuel A. Martín, sí van aconseguir
passar. En Manuel va ser l'únic que va aconseguir arribar a la final i obtenir la
plata contra el protuguès i ara compió d'europa Fernando Ferreira ( 4-1).

En Bc3 la catalana Verònica Pamies va aconseguir cassificar-se segona de pool,
per darrera de la seva companya Sandra Peña. Verònica no va passar de vuitens
de final, però cal reconèixer que ha fet una molt bona actuació, tenint en compte
que és la primera vegada que competeix a nivell internacional. La riojana va
aconseguir arribar fins a la final, encara que no va poder fer-se amb l'or després
d'enfrontar-se al grec Grigorios Polychronidis ( 5-1).

L'altra categoria on va aconseguir pujar-se al pòdium va ser en Equips Bc1/Bc2.
L'equip va aconseguir passar com primer de grup, però en semifinals va perdre
contra l'amfitriona, Portugal, ( 7-3), axí va haver d'enfrontar-se pel 3er i 4t lloc. En
aquesta ocasió, la sort va estar de part del combinat espanyol i van aconseguir el
bronze per 6-2 contra Irlanda.
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Amb dos bronzes i dos plates la Selecció Espanyola ha tornat de Protugal, tenint
com a propera fita el Ct. del Món de Boccia, que se celebrarà a Lisboa del 30 de
maig a l'11 de juny de 2010.
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