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Triple empat a la primera 
prova del Rànquing Dobles

D
el 24 al 27 de setembre 
el P&P el Vallès (Terras-
sa) va acollir la primera 
prova del nou Rànquing 
Dobles de la Federació 

Catalana de Pitch & Putt (FCPP), on 
hi van participar 368 jugadors i juga-
dores. Aquest rànquing de parelles 
consta de 4 proves que es juguen a 
diferents camps de Catalunya sota 
la modalitat fourball medalplay.

L’inici d’una nova competició, la 
centralitat del camp, la bona tem-
peratura per a la pràctica del pitch 
& putt i la coincidència per a molts 
d’un pont van fer que fos un èxit 
d’inscripcions. 

Després de la jornada de dijous 
el millor resultat el van fer el Marc 
Fortuny (P&P Badalona) i l’Eloi 
Hernando; divendres van haver 3 
sortides més i Marc Lloret, del P&P 

Platja d’Aro, i Jordi Saborit, de Vallro-
manes, van fer els mateixos cops. En 
la darrera volta de diumenge a la tarda 
una parella més es va afegir al triple 
empat final, a parella formada per 
Alexandre Albiñana i Alex Albiñana. 

Amb un cop més va haver un em-
pat entre sis parelles, Roman (P&P 

Platja d’Aro)-Martinez (C.E. Palamós), 
Robles-Mateo, Giménez (Gualta)-Se-
rra (Tennis Mora), Pascual-Redondo 
(P&P Xerinola), Grifé -Soler i Rodriguez 
i Evans.

La propera prova serà els dies 23, 
24 i 25 d’octubre al Pitch & Putt Platja 
d’Aro. n

PITCH & PUTT

BEISBOL

L’equip cadet del CBS Sant Boi, 
dirigit per Rubén Fente, es va pro-
clamar campió d’Espanya Cadet 
el passat diumenge 27 de set-
embre a Pamplona, contra l’equip 
local de l’Irabia.
    El conjunt santboià va eliminar 
a un altre equip català, al CB Bar-
celona, a les semifinals, amb el 
resultat de 9 a 1. Arribant així a 
la final contra l’ Irabia, que en el 
seu cas va eliminar a l’altre par-
ticipant català, el CB Viladecans, 
per un contundent 16 a 1.
    Diumenge passat va començar 
la final d’aquest campionat de 
cadets al camp de Burlada (Pam-
plona), on l’equip de l’Irabia ja 

El CBS Sant Boi, campió d’Espanya
havia guanyat a l’equip català del 
CBS Sant Boi a la fase de grups; 
però en aquest cas, els santboians 
van ser capaços de remuntar un 
8-0 en contra, gràcies a l’encert de 
l’ ofensiva, conseguint un total de 
18 hits i així acabar amb el resultat 
de 20 a 11.
    En el partit que es jugava la 3a i 4a 
plaça del torneig, on s’enfrontaven 
els altres dos catalans, el CB Vila-
decans contra el CB Barcelona, va 
finalitzar amb el resultat de 8 a 6 
per l’equip de Viladecans.
    Destacar els dos jugadors del 
CBS Sant Boi Edgar Rodríguez, no-
menat el millor jugador del torneig, i 
Alejandro Martín, millor llançador.

Gerard Esteva, president 
de la Unió de Federacions 
Espor tives de Catalunya 
(UFEC), exposarà, en una 
conferència, les claus del 
mecenatge esportiu sota 
el títol “Catalunya compe-
teix”. En aquesta conferèn-
cia, que tindrà lloc el proper 
7 d’octubre a les 19 h a 
l’Auditori de la seu del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya, a Barcelona, Esteva explicarà, d’una banda, 
les possibilitats del mecenatge esportiu d’acord amb 
la legislació fiscal actual, i per l’altra, les possibles 

formes de finançament de 
l’esport català en un futur es-
tat ideal.  L’acte serà presen-
tat per Joan B. Casas, degà 
del Col•legi d’Economistes 
de Catalunya, i estarà mo-
derat per Josep Maria Gay 
de Liébana, president de la 
Comissió d’Economia i Finan-
ces de l’Esport del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya i comptarà amb la par-
ticipació del secretari general de l’Esport, Ivan Tibau. 
Per assistir a la conferencia cal inscriure’s a través 
de la pàgina web www.coleconomistes.cat.

Gerard Esteva exposarà les claus del mecenatge esportiu 
en una conferència al Col·legi d’Economistes de Catalunya
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FOTO SUB APNEA

El passat 19 de set-
embre es va fer lliura-
ment dels trofeus als 
primers classificats de 
la Competició de FOTO 
SUB APNEA - FAUNA  
Trofeu Ajuntament de 
Sant Feliu de Guíxols, 
organitzada per l’ACAS 
COSTA BRAVA, competi-
ció es va disputar el 26 
de juliol i el 14 d’agost. El campió 
ha estat Xavier Salvador del club 
SKAPHOS SUB, seguit de Toni 

Salvà del club  SPAS MATARÓ i 
Manel Llenas del club ACAS COS-
TA BRAVA.

Xavier Salvador, vencedor del Trofeu 
Fauna Ajuntament Sant Feliu de Guíxols

UFECTv (www.UFEC.Tv) Programació
Nous vídeos disponibles: el Campionat de Catalunya de motos aquàtiques, el Trofeu Internacional Ciutat 
de Barcelona de futbol sala per a persones amb discapacitat intel•lectual, el Campionat de Catalunya de 
ball esportiu i l’International Baseball Camp de beisbol. Properes emissions: el Campionat d’Europe de 
Nacra 17, el Campionat de Catalunya de dards, els Campionats de Catalunya absolut, sub’15 i sub’11 
d’esquaix i el Descens del Pal de Slalom Inline.
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