
PITCH & PUTT

❖ El 18 i 19 d’abril es va jugar al Pitch
& Putt Lleida el 9è Open Internacio-
nal de Catalunya de Pitch & Putt.
Prova en què 144 jugadors i jugado-
res de França, Irlanda, Chile, Ando-
rra, Holanda, Suïssa, Noruega,  Galí-
cia, País Basc i Catalunya van partici-
par de la competició que inaugura el
calendari anual de la Federació Inter-
nacional de Pitch & Putt (FIPPA). 

L’irlandès Liam O’Donovan va aca-
bar la competició en primera posi-
ción amb un total de 142 cops, 20 so-
ta el par del camp i amb un aventat-
ge de 4 cops amb els perseguidors.
En la segona posició va haver un em-
pat entre l’irlandès Kieran Earls, qui
ja va quedar segon en el 2014 i Xa-

Liam O’Donovan guanya l’Open Catalunya 2015
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vier Ponsdomènech. En quarta posi-
ción quedaven els catalans Enric
Sanz i Marçal Moré amb 147 cops. En
categoría femenina la guanyadora va
ser l’holandesa Esther de Schiffart
amb 163 cops seguida de les catala-
nes Abby Nachshon i Marilyn Holmes
amb 165. En categoría sénior l’irlan-
dès Pacelly Darcy va ser el guanya-
dor amb 150 cops, seguit de l’ando-
rrà Pepe García amb 154 i del també
andorrà Josep Escabrós amb 159.

L’acte de l’entrega de premis va
estar presidit per Víctor Moscatel,
president de la FIPPA i la Federació
Catalana, i pel representant territo-
rial d’esport a Lleida de la Secretaria
General de l’Esport, Joan Segura.

www.ufec.cat

BÀSQUET EN CADIRA
DE RODES
Victòries del CE
BCR CEM i el CB
MIFAS 
Victòries del CE BCR CEM i
el CB MIFAS en la 3a
jornada de la Lliga
Catalana de bàsquet en
cadira de rodes, disputada
el cap de setmana passat.
El primer va vèncer
davant l’UNES Unió
Esportiva per 50 a 40;
mentre que el segon ho va
fer davant el Màsters
FCEDF per un rotund 69 a
14. Aquest cap de setmana
es disputa la 4a jornada.

FUTBOL AMERICÀ
Tot a punt per a la
final de la Lliga
Catalana
Aquest diumenge es
disputa a la Zona
Esportiva de Vilafranca
del Penedès la final de la
27a Lliga Catalana de
Futbol Americà. Després
d'una dura temporada
regular i de dues
apassionants semifinals,
Argentona Bocs, actual
campions, i Terrassa Reds
seran els protagonistes
del partit final que
coronarà al campió
nacional. 

ESCACS
El Barcelona UGA
revalida el títol de
campió 
Un cop disputada la
darrera ronda de la Lliga
Catalana de Divisió
d’Honor 2015, el Club
d’Escacs Barcelona-Unió
Gracienca d’Escacs, s’ha
proclamat Campió de
Catalunya per segon any
consecutiu. La Societat
Coral Colon de Sabadell ha
acabat en segona posició i
el Club d'Escasc Barberà,
que ha lluitat fins al
darrer moment pel títol,
tanca el podi amb la
tercera posició. Les places
de descens són ocupades
pel Club Escacs Sitges,
Club Escacs Terrassa i Club
Escacs Catalunya.

POLIESPORTIU

❖ En el marc dels Premis Olímpia
d'enguany es van lliurar els pre-
mis del 9è Challenge de Mitges
Maratons Gran Premi Diputació
de Barcelona. Un total de 33.272
atletes han participat en el cir-
cuit que s'ha organitzat dins la
campanya 'Penja't una medalla!'. 

En el decurs de l'acte, presidit
pel diputat d'Esports de la Dipu-
tació, Josep Salom, es va premiar
Marc Garcia, primer classificat en
categoria absoluta; Victòria
Hodgkinson, guanyadora en la
categoria femenina; Jaume Bajo,
vencedor de la categoria de dis-
minució visual masculina; i Emi

Vaquero, a qui es va fer una men-
ció especial com a millor vetera-
na. A més, també es va donar un
premi a Josep Cinca, que és l'únic
atleta que ha participat a les 13
proves.  

L'entrega de premis i de reco-
neixement als organitzadors va
anar a càrrec del diputat Salom;
del de Turisme, Ramon Riera; i
del president de la Federació Ca-
talana d'Atletisme, Joan Villuen-
das. Els guanyadors van rebre un
trofeu i un cap de setmana al Pa-
rador de Cardona, per iniciativa
d'Esports i gentilesa de Turisme
de la Diputació.

UNIÓ DE FEDERACIONS

❖ La Unió de Federacions Esportives
de Catalunya va celebrar divendres
passat l’Assemblea General. A l’acte,
presidit pel Consell Directiu i el presi-
dent de la Unió de Federacions, Ge-
rard Esteva, hi van assistir la pràctica
totalitat dels presidents de les fede-
racions esportives catalanes. 

Durant la celebració de l’Assem-
blea es van aprovar els comptes de

La Unió de Federacions celebra
l’assemblea general

BREUS

El ‘challenge’ de mitges maratons
es consolida amb 33.272 atletes

l’exercici anterior, el pla d’activitats,
la memòria anual i el pressupost per
al present 2015. Així mateix es va fer
un reconeixement a Lluís Barba, que
des de 2005 ha estat delegat territo-
rial a Girona i ara es jubila.

En assemblea extraordinària, es va
aprovar pe unanimitat impulsar, jun-
tament amb el govern, el Congrés de
l’esport català.


