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n Barberà del
Vallès va aco-
llir, dissabte
passat, la dis-
puta de la dar-
rera jornada
de la fase regu-
lar de la Lliga
Catalana de
Futbol Flag en
les categories
benjamí i ale-
ví. Pel que fa a les classifi-
cacions finals, els Celtas,
del Vall del Tenes, en la ca-
tegoria Sub-11, i Torrelles
Legends, en la Sub-13, han
acabat aquesta fase prèvia
com a líders en les respecti-

ves competicions, i es con-
verteixen, d’aquesta mane-
ra, en els grans favorits per
a les finals a tres que es dis-
putaran a Mollet del Vallès
el proper diumenge 24 de
Maig H

CAT

n El Pitch & Putt Lleida va
acollir, del 8 al 10 de maig, la
13a edició del Campionat de
Catalunya Dobles de pitch
& putt, prova organitzada
per la Federació Catalana
en què van participar 260 ju-
gadors i jugadores.

Divendres i dissabte es va
jugar la primera volta de la
competició en modalitat
fourball.Uncoples130pare-
lles van jugar la primera
volta de la competició, els lí-
ders eren Juan Isidro Serra
(P&P Tennis Mora) i Jose
Isidro Serra (P&P Sant Ce-
brià), que van fer un gran
resultat de 9 cops sota par, 9
birdies i 9 pars, seguits de
Jordi Serra (P&P Tennis
Mora) i Daniel Giménez
(P&P Gualta) amb un cop
més.

El tall que definia els ju-
gadors que participarien en
la darrera jornada va que-
dar establert en 51 cops.
Diumenge es va iniciar la
segona volta del campionat
en la modalitat més exigent
de totes: la foursome. El mi-
llor resultat d’aquesta volta
el van fer Serra- Giménez,

amb 4 cops sota par, resultat
amb el qual es van situar al
capdavant de la classifica-
ció general, seguits de
Sánchez – González (P&P
Vallromanes), i pare i fill
Serra, amb un acumulat de
8 cops sota par.

Després que els jugadors

agafessin forces i enmig
d’una forta calorada, a les 14
h del migdia, sortien a jugar
l’última volta de la competi-
ció, també sota la modalitat
foursome. Serra i Giménez
sortien del tee de l’1 amb un
avantatge de 5 cops; al forat
de davant Moliné i Jardí

anaven recuperant cops
fins que al forat 13 les dues
parelles empataven a 11
cops sota par. Al forat 14, Gi-
ménez va fer el forat en dos
que trencava el desempat
per un cop i al forat 16 la pa-
rella Moliné – Jardí va fer
bogey, quatre cops.

A l’arribar les dues pare-
lles al tee 18, la diferència
era de dos cops. Els lleida-
tans van acabar el forat 18
amb un birdie, dos cops, co-
sa que obligava als vigents
campions a acabar amb un
par, tres cops, per no haver
d’anar al desempat. Serra i
Giménez van acabar el cam-
pionat fent un birdie i pro-
clamant-seCampionsdeCa-
talunya Dobles 2015 per
segona vegada consecutiva.

La resta de classificació
va quedar de la següent ma-
nera: Salvador Moliner i
Ramon Jardí en segona po-
sició, seguits de Juan Isidro
Serra i José Isidro Serra.
Sergio González i Adrián
Sánchez, i Josep Durano i
Rocco Angelo Calabro van
quedar en 4a i 5a posició,
respectivament H

n El Pavelló Municipal
d’Esports de Cardedeu va
acollir, el mes d’abril pas-
sat, el Campionat de Catalu-
nya cadet de judo, amb una
participació de 155 judokes,
116 de la categoria masculi-
na i 39 de la categoria feme-
nina. Els títols de campions
de Catalunya en la catego-
ria masculina van ser per a
A. Soler en -46 kg, P. López
en -50 kg, R. Massó en -55 kg,

I. Jiménez en -60 kg, A. Xar-
gay en -66 kg, J. Cabello en
-73 kg, P. Menchaca en -81
kg, V. Barrero en -90 kg i J.
Gallego en +90 kg.

Pel que fa a les noies, les
campiones van ser M. Gar-
riga en -40 kg, M. Lapuerta
en -44 kg, A. García en -48 kg,
G. Ballesteros en -52 kg, P.
Torres en -57 kg, E. Marca
en -63 kg, L. Del Moral en -70
kg i M. Anton en +70 kg H

POLIESPORTIU

El Parc Natural de la Serra de
Collserola es tenyeix de solidaritat
n Ja estan obertes les ins-
cripcions per a la Camina-
da solidària que tindrà lloc,
el proper dissabte 23 de
maig, al Parc Natural de la
Serra de Collserola.

Amb un recorregut de 5,2
km, la caminada comença-
rà a les 10 h, des de l’Àrea
d’Esbarjo de Santa Maria
de Vallvidrera, i passarà
per Santa Maria de Vallvi-
drera, la Font de la Budelle-
ra, el Torrent de la Vinassa,
el Turó d’en Ferrer i la
Vil·la Joana. Durant el re-
corregut, hi haurà un avi-
tuallament.

Les inscripcions es po-
den fer a la pàgina web de la
Federació d’Entitats Ex-
cursionistes de Catalunya
(www.feec.cat) i cal aportar
un donatiu de 5 euros. A
canvi, cada participant re-
brà una motxilla, una sa-
marreta i un bidó d’aigua
de regal. Aquesta activitat
està programada dins la
campanya ‘Clubs amb cor’,

que la Diputació de Barce-
lona impulsa amb Càritas
Barcelona. I també està em-
marcada dins la campanya
‘Penja’t una medalla!’, que
vol potenciar la participa-
ció en els esdeveniments
esportius, donar suport a la
pràctica esportiva i fomen-
tar l’ús dels equipaments
esportius H

FUTBOL FLAG

Celtas i Legends acaben líders la
fase regular a Barberà del Vallès

PITCH & PUTT

Jordi Serra i Daniel Giménez assoleixen
el campionat de Catalunya Dobles

JUDO

Proclamats els nous campions
de Catalunya en categoria cadet


