
Espanya, a semifinals
>  Un gol del terrassenc Álvaro Granados a la tanda de penals, decisiu davant Sèrbia

L’egarenc Álvaro Granados va transformar el penal decisiu davant de Sèrbia, vigent campiona d’Europa. 

Redacció  

En una mena de final anticipada, 
l’encara subcampió d’Europa (Es-
panya) es va imposar al campió 
(Sèrbia) a la ronda de quarts de fi-
nal del Campionat d’Europa mas-
culí que se celebra a Budapest en 
un igualadíssim duel de quarts de 
final. 

La selecció espanyola masculina 
de waterpolo, amb els terrassencs 
Álvaro Granados i Bernat Sanahu-
ja, ha eliminat aquest dimecres a la 
vigent campiona d’Europa, Sèrbia, 
per 10 gols a 9 (6-6 en el partit i 4 a 
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3 en la tanda de penals). Ha estat 
un partit ajustadíssim que ha aca-
bat amb empat a nou i s’ha resolt 
als penals per 4 a 3. El gran prota-
gonista d’aquest duel de quarts de 
final que ha enfrontat els dos fina-
listes de la passada edició ha estat 
l’atacant terrassenc del Barcelone-
ta Álvaro Granados, que ha marcat, 
de penal, el gol de la victòria per als 
homes de David Martín en un par-
tit que estava empatat a sis gols. 

IGUALTAT MÀXIMA 
Els serbis han dominat el primer 
quart per 1 a 2, però Espanya s’ha 
posat per davant després de signar 
un gran parcial de 4 a 1 al segon pe-
ríode. S’ha arribat al descans amb 
un 5 a 3 favorable als espanyols. En 
un tercer quart més travat, els ho-
mes de Dejan Savic han anotat un 
0 a 1 que ha permès els serbis for-
çar els penals. Per part dels espa-
nyols han marcat de penal Felipe 
Perrone, Adrià Delgado, Marc La-
rumbe i finalment Álvaro Grana-
dos. Filip Filipovic, Milan Aleksic i 
Milos Cuk han estat els autors dels 
insuficients tres gols dels serbis. Es-
panya jugarà divendres la segona 
semifinal davant del guanyador del 
duel de quarts de final entre Croà-
cia i Grècia. La final està prevista 
per diumenge a les set de la tarda. 

També en la ronda de quarts de 
final, Montenegro s’ha imposat per 
10 gols a 8 a Itàlia i s’enfrontarà 
demà en la primera semifinal al 
guanyador de l’eliminatòria entre 
Rússia i la selecció amfitriona, Hon-
gria. Els espanyols estan a només 
un passet de la lluita per les meda-
lles en aquesta màxima competició 
continental de seleccions. 

Les noies s’enfronten a Hongria a semis 
> La selecció espanyola femenina està cada vegada més a prop del 
podi de l’Europeu de Budapest. Avui a les set de la tarda, el combi-
nat que prepara Miki Oca s’enfrontarà a la selecció amfitriona, Hon-
gria, en la primera semifinal femenina de la competició. La primera 
semifinal la jugaran avui a dos quarts de sis de la tarda Rússia i els 
Països Baixos. Entre les tretze internacionals que lluitaran per les me-
dalles hi ha les tres waterpolistes del CN Terrassa, la terrassenca Pau-
la Leitón, la rubinenca Bea Ortiz i la madrilenya Pili Peña. Les espa-
nyoles estan plenament convençudes de les seves possibilitats de 
medalla. Guanyant avui a les hongareses tindran assegurat l’or o la 
plata, ja que disputaran la gran final del dissabte a les set de la tar-
da. Si perden hauran de buscar el bronze a partir de dos quarts de sis.
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Enrique Prats competirà a l’Europeu 
d’Aberdeen amb la selecció suïssa

1.04.46 que demanava la fe-

deració helvètica. “De mo-

ment tinc aquesta mínima i 

aspiro també a assolir-la en 

els 50 braça”, afirma. El neda-

dor hispanosuís explica que 

les marques requerides per 

Suïssa són més assequibles 

que els temps que demana 

Espanya. “Si hagués canviat 

de nacionalitat, no hagués 

pogut participar a l’Europeu 

júnior, ja que la FINA deter-

mina que cal estar un any 

sense competir en aquests 

casos, de manera que hagués 

esgotat la meva etapa júnior”.  

El nedador del CN Terras-

sa ja va disputar la màxima 

competició continental júni-

or l’estiu passat a Kazan. Hi 

va afrontar tres proves: els 50, 

els 100 i els 200 metres braça.  

Nascut a Barcelona el 5 de 

maig del 2002, Prats va tras-

lladar-se a Suïssa, país natal 

de la seva mare, el 2013. Allà, 

amb 12 anys, s’inicià en la 

natació. El 2018 es proclamà 

campió suís júnior en 100 i 

200 braça. Va militar a Suïssa 

en el Schwimmklub Burgdorf 

i en el Schwimmklub Bern. 

Entrena becat al CAR.

Aquest estiu, el nedador 

del CN Terrassa Enrique Prats 

(17 anys) disputarà l’Europeu 

júnior d’Aberdeen (Escòcia) 

entre el 8 i el 12 de juliol. In-

corporat al club aquesta tem-

porada, Prats afrontarà la mà-

xima competició continental 

com a membre de la selecció 

suïssa, atès que té la doble 

nacionalitat. Prats va aconse-

guir la mínima en 100 braça 

el desembre en una compe-

tició internacional a Hongria 

a la qual va assistir amb la se-

lecció suïssa. Va aturar el cro-

no en 1.04.04, rebaixant els 

>> 

El nedador hispanosuís Enrique Prats, a les instal·lacions del CN Terrassa.
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