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Els dies 7, 8 i 9 de febrer de 2020 es disputa la 44a edició del TROFEU INTERNACIONAL CIUTAT DE
BARCELONA, prova de la copa del món d’esgrima, en la modalitat d’espasa femenina, catalogada per la
Fédération Internationale d’Escrime (FIE) com a categoria “A”.
La Federació Catalana d’Esgrima i la Real Federación Española de Esgrima, amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Barcelona, el Consell Català de l’Esport, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya
i l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, organitzen aquesta prestigiosa competició, en la que
s’han inscrit 276 tiradores de 58 nacionalitats diferents, i 27 seleccions per a la competició per equips.
La FIE confia de nou en la Federació Catalana d’Esgrima per organitzar una Copa del Món que gaudeix
d’un prestigi internacional excepcional, com ho demostra el fet de ser, una vegada més, la de Barcelona
la prova del circuit mundial d’espasa femenina amb més països participants.
Per aquesta edició del “Ciutat de Barcelona” han confirmat la seva participació 47 de les 50 primeres
classificades del rànquing FIE (només falten la número 27 i la número 43 i 44), entre elles nombroses
tiradores que han format part dels darrers podis dels Jocs Olímpics, del Mundial, dels Campionats
d’Europa, Àsia i Amèrica. Parteixen com a grans favorites l’actual número 1 del món, la romanesa Ana
Maria Popescu, l’actual Sotscampiona del món i número 2 mundial, la xinesa Sheng Lin, la guanyadora
del “Ciutat de Barcelona” de l’any passat i número 3 del món, la hongkonguesa Man Wai Vivian Kong, i
l’actual Campiona del món i número 6 mundial, la brasilera Nathalie Moellhausen.

Els orígens de l’esgrima van lligats a l’evolució natural de l’home, milers d’anys abans de la nostra era. El
domini de les armes ja era conegut a la Xina de fa quaranta segles i ha estat present a les Olimpíades des
de la seva primera edició, celebrada a Atenes 1896, on va ser uns dels 10 esports inclosos al programa
olímpic.
Amb la pràctica d’aquest noble esport es pot desenvolupar tot un seguit d’aspectes, com les capacitats
condicionals (força explosiva, velocitat de reacció, flexibilitat, resistència cardiorespiratòria i
coordinació), les habilitats motrius específiques (desplaçaments d’esgrima, accions d’atac i accions
defensives), l’agilitat mental com a treball de tàctica individual (elaboració de solucions mentals ràpides,
elaboracions d’estratègies,...) i les actituds, valors i normes (respectar les decisions arbitrals, acceptar
tocats en contra, respecte al rival,...).
L’esgrima es practica en tres modalitats diferents, que es diferencien bàsicament per l’arma que s’utilitza
i alguns aspectes específics del reglament, com el blanc on es pot tocar i amb quina part de l’arma es pot
fer. El floret, el sabre i l’espasa són les armes que s’utilitzen, sent aquesta tercera la protagonista
d’aquesta competició.
L’espasa és una arma d’estocada, és a dir, només podem tocar a l’oponent amb la punta de l’arma. Per
aconseguir punt és vàlid tocar a qualsevol part del cos. Els combats d’espasa són els més realistes, ja que
s’assemblen més als duels de l’antiguitat, al no tenir regles de convenció i al ser vàlids els tocats dobles.
Generalment, les competicions s’organitzen en dues fases. En la primera fase es fan grups de 7 tiradores,
als que es denominen “poules”, i es fan assalts entre totes les components de cada poule, disputant-se
fins arribar a 5 tocats o bé fins finalitzar els 3 minuts de temps reglamentari. Un cop feta aquesta part de
la competició les tiradores es classifiquen per odre de victòries i s’elimina enter un 20 i un 30% de les
participants. La resta de tiradores passen a una segona fase, la d’eliminació directa.
A la fase d’eliminació directa qui guanya l’assalt continua competint i qui perd queda fora de la
competició. Aquests encontres es disputen a 15 tocats o bé fins que s’exhaureix el temps reglamentari,
que consta de 3 períodes de 3 minuts cadascun, amb 1 minut de descans entre cada període.

La primera edició del “Ciutat de Barcelona” es va disputar el 3 de novembre de 1957 al Club de Tennis
Barcino. Aquest torneig era aleshores conegut com “Copa Ciutat de Barcelona”, es disputava a espasa
masculina, i per aconseguir en propietat aquest trofeu s’havia de guanyar dues vegades consecutives o
bé tres de manera alterna. La primera edició va ser guanyada pel tirador suïs Umberto Menegalli, però el
primer espasista en aconseguir en propietat aquesta copa va ser el francès Gabriel Lassalle, guanyador
de la tercera i quarta edició (als anys 1959 i 1961 respectivament).
Passats 20 anys la Federació d’Esgrima de Catalunya va decidir recuperar aquest trofeu, disputant-se
l’any 1981 la cinquena edició, tot i que va ser disputada a floret i només de caràcter estatal. L’any 1982
aquest torneig va recuperar el seu caràcter internacional i al 1986 retorna completament als seus orígens,
disputant-se a espasa masculina. En les següents edicions, el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona va
anar adquirint un elevat índex de participació de tiradors d’elit, fet que li va permetre aconseguir l’any
1989, en la seva catorzena edició, la qualificació de Copa del Món per part de la Fédération Internationale
d’Escrime, convertint-se aquesta prova en una de les més prestigioses del món.
Des de l’any 2005 el “Ciutat de Barcelona” es disputa a espasa femenina i l’any 2019, en la seva
quadragèsima tercera edició, va establir-se el rècord de participació en aquesta competició, amb 280
tiradores de 55 nacionalitats diferents.

No són pocs els grans campions mundials que han passat per les pistes del “Ciutat de Barcelona” a lo llarg
de la seva història, i, en especial, de les darreres dècades, com queda reflectit al seu palmarès.
Els espasistes Strzalka, Milanoli, Schmitt, Kovacs, Obry, Cuomo, Kolobkov, Kaaberma, Fiedler, Jeannet,
així com les tiradores Flessel-Colovic, Nagy, Shemyakina, Sun, Branza, Szasz, Heidemann, Fiamingo,
Navarria… han configurat uns cartells de participació que han estat un autèntic luxe per a la ciutat
Comtal. Alguns d’ells han aconseguit fer-se amb la preuada àmfora de guanyador del torneig, i altres
s’han quedat a les seves portes.
L’únic tirador català que ha aconseguit inscriure el seu nom en el palmarès de guanyadors del Trofeu
Internacional Ciutat de Barcelona d’Esgrima ha estat Miquel Roca Carbonell, que l’any 1984 el va guanyar
com a floretista i l’any 1988 com a espasista. La floretista Montserrat Esquerdo López va guanyar l’edició
del 1981, però en aquella ocasió el torneig va ser de caràcter estatal.
A continuació es pot consultar el número d’esportistes i països participants, així com els prestigiosos
noms dels tiradors i tiradores que han conformat els pòdium de les darreres edicions del torneig.

 Prova Individual – Palmarès des de 1991



Prova per equips

(*) De 2008 a 2010 només es va disputar la prova individual del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona d'esgrima

En aquesta edició tindrem al complert l’actual Top 10 mundial:

Ana Maria POPESCU (Romania)
• Número 1 del rànquing mundial
• Argent als Jocs Olímpics de Beijing 2008
• Argent als Campionats del Món de Wuxi 2018 i
bronze a Lisboa 2002 i Catània 2011
• Campiona d’Europa a Zagreb 2013, argent a Kiev
2008 i Torun 2016, i bronze a Sheffield 2011
• Guanyadora de 10 Copes del Món i 8 Grand Prix
• Millor resultat a Barcelona: 1ª al 2011 i 2012

Sheng LIN (Xina)
• Número 2 del rànquing mundial
• Argent als Campionats del Món de Budapest 2019
• Argent als Campionats d’Àsia de Chiba 2019
• 2ª classificada al Grand Prix de Budapest 2018
• Millor resultat a Barcelona: 16ª al 2019

Man Wai Vivian KONG (Hong Kong)
• Número 3 del rànquing mundial
• Bronze als Campionats del Món de Budapest 2019
• Campiona d’Àsia a Bangkok 2018 i argent a Hong
Kong 2017
• Guanyadora de la Copa del Món de La Havana 2019
• Millor resultat a Barcelona: 1ª al 2019

Yiwen SUN (Xina)
• Número 4 del rànquing mundial
• Bronze als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro 2016
• Bronze als Campionats d’Àsia de Hong Kong 2017
• Guanyadora de la Copa del Món de Legnano 2015,
Suzhou 2017 i Dubai 2018 i del Grand Prix de Cali 2019
• Millor resultat a Barcelona: 1ª al 2017

Injeong CHOI (Corea del Sud)
• Número 5 del rànquing mundial
• Diploma olímpic als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro
2016
• Finalista als Campionats del Món de Kazan 2014
• Campiona d’Àsia a Seul 2011 i Suwon City 2014,
argent a Singapur 2015 i bronze a Wakayama 2012 i
Chiba 2019
• Guanyadora de la Copa del Món de Dubai 2019 i del
Grand Prix de Suzhou 2013
• Millor resultat a Barcelona: 11ª al 2012

Nathalie MOELLHAUSEN (Brasil)
• Número 6 del rànquing mundial
• Diploma olímpic als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro
2016
• Campiona del Món a Budapest 2019 i bronze a París
2010
• Campiona dels Panamericans de Santiago 2015 i
bronze a Montreal 2017
• Guanyadora de la Copa del Món de La Havana 2007 i
de Lobnya 2009
• Millor resultat a Barcelona: 11ª al 2006

Coraline VITALIS (França)
• Número 7 del rànquing mundial
• Finalista als Campionats del Món de Wuxi 2018 i
Budapest 2019
• Campiona d’Europa a Düsseldorf 2019
• Guanyadora de la Copa del Món de La Havana 2018
• Millor resultat a Barcelona: 10ª al 2017

Mara NAVARRIA (Itàlia)
• Número 8 del rànquing mundial
• Campiona del Món a Wuxi 2018
• Guanyadora de la Copa del Món de Doha 2012 i
Tallin 2017 i del Grand Prix de Doha 2015 i Budapest
2018
• Millor resultat a Barcelona: 1ª al 2016

Young Mi KANG (Corea del Sud)
• Número 9 del rànquing mundial
• Finalista als Campionats del Món de Budapest 2019
• Campiona d’Àsia a Hong Kong 2017, argent a
Bangkok 2018 i bronze a Wuxi 2016 i Chiba 2019
• 2ª classificada al Grand Prix de Budapest 2019 i 3ª a
la Copa del Món de La Havana 2019
• Millor resultat a Barcelona: 3ª al 2018

Kelley HURLEY (Estats Units)
• Número 10 del rànquing mundial
• Campiona dels Panamericans de Reno 2011,
Panamà 2016, Montreal 2017, La Havana 2018 i
Toronto 2019, argent a Santiago 2015, San José
2010 i Montreal 2007, i bronze a Cartagena 2013 i
Querétaro 2008
• 3ª classificada a la Copa del Món de St. Maur 2014 i
al Grand Prix de Rio de Janeiro 2015
• Millor resultat a Barcelona: 5ª al 2019

I altres tiradores il·lustres, com:

Rossella FIAMINGO (Itàlia)
• Número 26 del rànquing mundial
• Argent als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro 2016 i
diploma olímpic a Londres 2012
• Campiona del Món a Kazan 2014 i Moscou 2015
• Argent als Campionats d’Europa de Montreux 2015
• Guanyadora de la Copa del Món de Rio de Janeiro
2012 i del Grand Prix de Budapest 2017
• Millor resultat a Barcelona: 5ª al 2013

Yana SHEMYAKINA (Ucraïna)
• Número 29 del rànquing mundial
• Campiona olímpica a Londres 2012
• Bronze als Campionats del Món de Kazan 2014
• Campiona d’Europa a Zalaegerszeg 2005 i bronze a
Plovdiv 2009
• Guanyadora del Grand Prix de Doha 2010, Nankin
2011 i Budapest 2013
• Millor resultat a Barcelona: 2ª al 2011

La competició es disputarà a les instal·lacions de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya
(INEFC), instal·lació olímpica i paralímpica dels Jocs Olímpics de Barcelona’92.

INEFC - Barcelona
Av. de l’Estadi 12-22
08038 - Barcelona
Tel: +34 93 425 54 45
www.inefc.cat/barcelona

.

• PROVA INDIVIDUAL
Divendres 7 de febrer:
9:00 h: Inici de la competició (poules)
19:30 h: Finalització de la primera jornada
Dissabte 8 de febrer:
9:00 h: Inici de la competició (eliminació directa de 64)
16:25 h: Presentació de semifinalistes
17:30 h: Final
18:00 h: Lliurament de premis

• PROVA PER EQUIPS
Diumenge 9 de febrer:
8:30 h: Inici de la competició
14:45 h: Presentació de finalistes i àrbitres de la final
15.00 h: Final
16:00 h: Lliurament de premis

Federació Catalana d’Esgrima
C/ Duquessa d’Orleans, 29
08034-Barcelona (Espanya)
Telf: + 34 93 2805196
Fax: + 34 93 2804231
www.esgrima.cat
fce@esgrima.cat

Real Federación Española de Esgrima
C/ Ferraz, 16
28008-Madrid (Espanya)
Telf: + 34 91 559 74 00
Fax: + 34 91 547 68 35
www.esgrima.es
rfee@esgrima.es

Fédération Internationale d’Escrime
Maison du Sport International
Avenue de Rhodanie, 54
1007 - Lausanne (Suïssa)
Telf: + 41 21 320 3115
Fax: + 41 21 320 3116
www.fie.org
info@fie.org

Per a més informació consulteu:

www.esgrima.cat/ciutatdebarcelona

www.facebook.com/federaciocatalanaesgrima

www.twitter.com/esgrima_cat
www.twitter.com/fencingbcn2020

@fencingbcn2020

Segueix la competició a través del hashtag:

#fencingbcn2020

