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‘PITCH & PUTT’

❖ La 6a  prova del rànquing
FCPP es va disputar el cap de
setmana passat al P&P Mont-
seny (Gualba) per als jugadors
de la zona est i al P&P bonÀrea
(Guissona) per als de la zona
oest.  

A la zona est el guanyador va
ser Jordi Arenas amb 45 cops,
seguit de Francesc Xavier Creus
amb 50, mentre que amb un cop
més van finalitzar Moreno, Sán-
chez, Vidal, Martínez i Rodrí-
guez. La millor jugadora va ser
Pilar Montero amb 52 cops.

Pel que fa a la zona oest el
millor va ser Toni Besora amb 49

cops, seguit de Ricardo Betlinsky
amb 51, mentre que els tercers
van ser Serra, Lloret, Digon, Ba-
lart i Penalva amb 52 cops. En
categoria femenina la millor va
ser Abby Nachshon amb 55 cops.

La classificació acumulada de
la zona Est està liderada per Jo-
sep Martínez (P&P Gualta) en ca-
tegoria masculina, Pilar Montero
en femenina i Joan Martínez
(P&P Gualta) en sènior. A la zona
Oest els líders són Antonio Pe-
nalva (P&P Can Rafel) en homes,
Abby Nachshon (P&P Lleida) en
dones i Heribert Bernat (P&P
Sant Jaume) en sènior.

Josep Martínez lidera el
rànquing FCPP 2013

SOFT-RÀQUET

❖ El Club Natació Sant Andreu va
acollir, el passat 8 i 9 de juny, el Cam-
pionat d’Espanya individual de soft-
ràquet, amb més de 60 inscrits. 

En categoria masculina el guanya-
dor va ser Victor Montserrat (Arsenal
de Barcelona) en derrotar el local
Dani Pascual per 2-0. La fase de con-
solació va ser per a David Alcalde (CN
Sant Andreu). 

Pel que fa a les noies, la guanyado-
ra va ser Sara Garcia (Euro Sport),

que va derrotar Elena Mateu (Bonas-
port de Barcelona) en la final. La fase
de consolació va ser per a Maribel Ca-
labozo (Nick Esports de Barcelona). 

Per últim, en veterans, en més de
45 anys el guanyador va ser Jaume
Puig (Arsenal) al derrotar Jesus
Montero (Esportiu Rocafort de Bar-
celona), mentre que en més de 55
anys el local Ricard Llavinés es va
imposar al seu company de club Mi-
guel Angel Paul.

Víctor Montserrat i Sara Garcia,
campions d’Espanya

UFECTV
Pròximes emissions
• El RAID Besòs d’hípica, un
reportatge sobre com iniciar-
se en el triatló.
• El Campionat de Catalunya
de piragüisme.
• Un reportatge sobre l’esport
per a persones amb paràlisi
cerebral. 

AUTOMOBILISME
Climent Domingo i
Joan Venceslao,
vencedors del 6è
ral·li Àger
Climent Domingo i Joan
Venceslao (Mitsubishi Lancer
EVO X) es van imposar al 6è
Ral·li Àger, segona prova del
Campionat de Catalunya de
ral·lis de terra. La cursa,
organitzada per l’escuderia
WRC Management, va constar
de 70 km, 42 dels quals eren
cronometrats, distribuïts en
sis trams. En segona posició
van finalitzar Carles Llinàs i
Àlex Haro (Mitsubishi Lancer
EVO X), mentre que Eduard
Forés i David Usón (Mitsubishi
Lancer EVO IX) van pujar al
tercer graó del podi. 

HÍPICA
Les Quadres
Julivert organitzen
amb èxit el 1r
Concurs
Internacional de
Regnatge d’Espanya
El Club Hípic Julivert va
acollir, el passat cap de
setmana, el primer Concurs
de regnatge internacional
celebrat a Espanya, amb la
participació de representants
de Bèlgica, Alemanya o
França. El guanyador de la
prova va ser el genet català
Juan Araquistain, seguit de la
balear Teresa Contreras,
segona, i del belga Erwin
Hendrick, tercer. També es va
celebrar el concurs de
regnatge nacional puntuable
per al Campionat d’Espanya, i
el concurs de regnatge
territorial, puntuable per al
Campionat de Catalunya. 

BREUS
MOTOCICLISME

El nét de Pitu Mena va destapar la placa. Foto: Albert Riudeubàs.

❖ El circuit de Calafat va ser escena-
ri, el passat 8 de juny, de l’homenat-
ge que el motociclisme català, i espe-
cialment el tarragoní, va retre a la
memòria de Pitu Mena, històric dele-
gat de la Federació Catalana de Mo-
tociclisme (FCM) a la província de Ta-
rragona, que ens va deixar l’any pas-
sat. L’homenatge va coincidir amb la
celebració de la prova corresponent
als Campionats Catalans i Mediterra-
ni de velocitat.

Els actes dedicats a la memòria de
Pitu Mena van començar amb la in-
auguració d’una placa recordatòria
de la seva figura, que va destapar el
seu net Adrià. L’acte va estar presidit
per la seva vídua, Carme Palomo, i
pel president de la FCM, Josep Abad,
que va destacar la important tasca
efectuada pel Pitu: "Ell va ser l’autèn-
tic creador del motociclisme federat

que tanta vitalitat ha donat a la pro-
víncia, gràcies a l’aparició, il•lusió i
treball de tots els clubs". Abad va
agrair la col•laboració que la FCM va
tenir per part dels clubs de Tarrago-
na, del circuit de Calafat i de l’Ajunta-
ment de l’Ametlla de Mar.

Un gran nombre d’amics i fami-
liars, amb la presència dels seus fills,
i de representants dels moto clubs de
Tarragona, van estar presents a l’ac-
te. Un cop destapada la placa, es va
donar pas a la volta d’homenatge
que tot tipus de motos i pilots de to-
tes les edats i especialitats van pro-
tagonitzar sobre l’asfalt del traçat de
l’Ametlla de Mar.

Després de la volta totes les motos
es van aturar a la zona de les ‘esses’,
que a partir d’ara portarà el nom de
Pitu Mena, i van deixar sentir el so-
roll dels seus motors.

La Federació Catalana ret
homenatge a Pitu Mena al circuit
de Calafat

ESPORT FEDERAT

Moner i Tarré, amb Josep Maria Lluch i
Roberto Malo (UFEC).

❖ La Unió de Federacions Esporti-
ves de Catalunya (UFEC) ha arribat
a un acord amb la empresa EYTI
SPAIN, representant a Catalunya
d’International Doorway, per pro-
moure els seus programes de be-
ques als Estats Units amb un trac-
tament especial per als federats
catalans. Els esportistes podran
aplicar a tres tipus de beca: espor-
tiva, acadèmica ‘try out’ i acadè-
mica i màster. En tots els casos,
l’import de la beca cobrirà entre el
50% i el 100% del cost total.

La beca esportiva va dirigida a
estudiants amb bones habilitats
acadèmiques i esportives en els
següents esports: futbol, tennis,
golf i bàsquet. L’objectiu és l’ob-
tenció del títol universitari als Es-
tats Units, així com la millora del
rendiment esportiu.

A la beca acadèmica ‘try-out’ hi
poden optar aquells federats d’al-
tres disciplines espor tives. En
aquest cas, cada esport serà valo-
rat individualment en funció de de
la disponibilitat. 

Finalment, la beca acadèmica i

màster és un programa dirigit a
estudiants que tenen l’objectiu
d’obtenir un títol universitari als
Estats Units. 

Tota la informació sobre aques-
tes beques i els requisits per po-
der-hi aplicar estan disponibles al
Bloc  de la UFEC
(www.ufecbloc.cat).

La formalització d’aquest acord
de col•laboració va tenir lloc la
setmana passada a la seu de la
UFEC amb la signatura del conveni
per part de David Moner, president
de la Unió de Federacions, i Oscar
Tarré, representant d’EYTI SPAIN.

La UFEC promou un programa de
beques universitàries als EUA


