
Crònica del campionat Europeu de Bridlington 2017 

L’expedició d’enguany la formaven 14 jugadors,  8 en l’equip B i 6 en 

l’equip A. La setmana ha transcorregut en un ambient fabulós de 

companyonia entre tots els integrants, aquí tens una breu crònica de 

l’equip A. 

Els integrants de l’equip A en aquesta ocasió han estat Gerard Castro, 

Albert Irastorza, Max Thiemann, Jonatan Leal, Joan Marminyà i Aram 

Bernaus, que ha compaginat les funcions de manager general de 

l’expedició, cuiner i també ha pogut jugar en alguns partits. 

Diumenge va començar amb la habitual desfilada dels països presents, un 

cop desfilats vam tenir oportunitat de donar suport als companys de 

l’equip B en el seu primer partit. En la següent sessió vam debutar amb 

Holanda, el marcador va anar parell durant tot el partit però al final va 

caure del costat holandès (13-12). Els següent partit de diumenge es va 

disputar contra Gal·les, que acabaria primera la fase prèvia, derrota 

honrosa per (14-11). El darrer partit de diumenge va enfrontar-nos amb 

Irlanda del Nord, de nou derrota per (14-11). Tenint en compte que en el 

nostre equip hi havia molts debutants els resultats van ser prou bons, les 

victòries es van fer esperar. 



Dilluns vam disputar dos partits, en la sessió de matí vam derrotar a la 

cada cop menys inexperta Gibraltar per (14-11), en la sessió de tarda vam 

repetir victòria, ara vers la selecció de Shetlands per (15-10). 

  

Dimarts es van disputar els individuals, tots vam caure a primera ronda, 

varis a la bona menys Aram que va passar dues rondes, perdent a la bona 

en TV table vers l’escocès Ross Fernie. 

Dimecres vam jugar amb la futura campiona Anglaterra, amb resultat de 

derrota (19-6), després amb Bélgica amb idèntic resultat però aquest cop 

del nostre costat (19-6), finalment la jornada va cloure amb una derrota 

amb Xipre en la TV table per (18-7). 

Dijous en el darrer dia de competició la nostre sort no va canviar gaire, 

derrota amb Malta (18-7), amb la sorollosa Irlanda (17-8) i el darrer partit 

amb la sempre favorita Escòcia (18-7). Fins aquí els resultats esportius. 

Resum de partides disputades: 
Jugador Partides jugades Lags guanyats Partides guanyades
 Porcentatge 



Max  52   18   25   
 48% 
Joan  45   26   22   
 49% 
Gerard 52   19   21   
 40%  
Albert 46   19   18    39% 
Jonatan 51   21   17   
 31% 
Aram  28   12   11   
 39% 
 
En la fase de grups l’equip va acabar en novena posició, per davant de 
Gibraltar, Shetlands i Bèlgica. 
 

 
D’altre banda, 
 
Els integrants de l’equip B van ser en Sebas Cobo, Juan Carlos Abal, Vicens 

Escobairó, Xavi Vila, Joan Codina, Jordi Aran i Àngel Gómez. 

Després de la desfilada de totes les seleccions ens va tocar jugar el primer 
enfrontament contra Irlanda B2, s’ha de dir que els nervis encara estaven 
a flor de pell per l’atmosfera que es vivia a l’Arena. 17-4 va a ser el 
marcador a favor dels Irlandesos tot i què les sensacions no van ser 



dolentes, tot i la diferència al tanteig. Va ser al següent enfrontament, 
amb el braç més relaxat, on vam plantar cara a l’altre Irlanda B1 i en un 
ajustat decider els quatribarrats es van fer amb la primera victòria del 
campionat. Unes pintes més tard, l’equip català va perdre de nou 17-4 
amb Gales B1 però com dirien els anglesos “The best is yet to come” i a 
l’últim enfrontament contra Irlanda del Nord B1 la sort dels deciders 
continuava del nostre costat 11-10 i a la butxaca.  
 
Segon dia de competició, sensacions molt positives i amb una llarga 
jornada per endavant amb un total de cinc enfrontaments. Gibraltar ens 
esperava, les nostres expectatives eren altes i després d’un marge de 9-5 a 
favor nostre ens vàrem veure obligats a jugar el decider que,  
efectivament, va tornar a pujar al nostre costat del marcador. Eren 
moments d’eufòria 3 victòries de 5 enfrontaments. Els anglesos ens van 
fer tocar de nou amb els peus a terra 15-6 amb el seu equip B2 però amb 
grans partides dels nostres jugadors.  Les hores de joc passaven factura i 
els resultats del final de la jornada no van ser gaire positius, Escòcia B1 
(18-3), Irlanda del Nord (19-2) i Anglaterra B1 (19-2). 

 
 



Ja era dimarts, era dia d’enfrontaments individuals. Els nostres no van 
tenir gaire sort i tots van caure a primera ronda tret del Sebas, que va 
eliminar al Belga Ali Sedeqi. Per desgràcia no va poder superar la següent 
ronda. 
 

Dimecres, penúltim dia de fase regular. L'equip B estava content pels 
resultats obtinguts  però en volia més. No va ser possible degut a l'alt 
nivell dels altres equips. El primer enfrontament amb Escòcia B2 17-4, 
Anglaterra 20-1 a punt de patir un whitewash que dirien els anglessos, 
sort d'en Juanca...   
 

De nou amb Escòcia  però aquesta vegada amb l'equip B, 18-3, la cosa no 
millorava gaire. Aquest enfrontament sempre serà recordat pel bon vincle 
que es va crear entre els jugardors mentre es jugaven les partides. Tothom 
va quedar sorprès a l'Arena d'aquest bon rotllo  i del xivarri que els nostres 
estàven fent fins al punt que vam rebre algun Warning des de la Top 
Table. La cara d'incredulitat d'algun membre del Equip A català quedarà 
per la posterioritat. 
 

Últim enfrontament de la jornada against Irlanda B 17-4 per ells. Va ser un 
dia massa llarg per nosaltres, tocava reposar per intentar tornar a 
l'endemà amb les piles carregades. 
 

Finalment dijous,  últim dia de competició. Primer enfrontament amb 
Holanda, erem conscients que aquest partit l'haviem de lliutar ja que 
teniem moltes possibilitats de guanyar-lo. Després d'un match molt 
irregular on anàvem perdent per 9-3 i vàrem capgiran el tanteig fins a 
possar-nos 10-9 a favor nostre, tot es va decidir al decider on el pobre 
Mandarina Man no va poder donar-nos la victoria.  



 

En els següents enfrontaments poc van tenir els nostres a fer. Wales B2 
19-2 ,salvats per l'avi Vicens i l'Àngel de quedar-nos a 0. 

I  Wales , 17-4, on conscients que hi havia poc a fer esportivament parlant, 
l'ambient per part dels dos equips va ser més festiu del habitual, sempre 
respectant el joc, per sobre de tot. 
Resum de partides disputades: 
 



Jugador Partides jugades Lags guanyats Partides guanyades Percentatge 
Sebas  40   17   14   35% 
Àngel  40   21   13   33% 
Joan  40   16   13   33% 
Xavi V. 40   22   11   28%  
Vicens 42   19   11   26% 
Jordi A. 42   16   8   19% 
Juanca 38   14   5   13% 
Ramón 41   18   5   12% 

 
 

Vigileu amb aquest tres si els trobeu perl carrer, són perillosos!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per cert, algú sap que va ser del polo d'en Juan Carlos?? 

 



 

Fins aquí la crònica dels fets, un cop més hem projectat un grapat de 
jugadors nous internacionalment, especialment per a aquests és 
important l’experiència que els ajudarà molt a desenvolupar el seu joc. En 
properes ocasions ja no seran debutants i tindran molt clar com preparar i 
afrontar els següents reptes, propera parada a Malta pel Nations Cup. 


