
ufectv (www.ufec.tv) 
Programació
Nous vídeos disponibles: Campionat de Catalunya rogaine de curses 
d’orientació, Campionat de Catalunya de menors de pàdel, Torneig Internacional 
Ciutat de Barcelona de tennis taula i UFECXics pesca esportiva. Properes 
emissions: el Goalball inclusiu, el Campionat de Catalunya absolut de taekwondo, 
el Torneig Internacional Floret masculí d’esgrima i UFECXics gimnàstica rítmica.

esgrima 
en marxa el màster de catalunya
Demà tindrà lloc al Centre Comercial L’ILLA de Barcelona, la 20a edició 
del Màster d’esgrima de Catalunya, trofeu JUNKERS WATCHES. Aquesta 
competició, organitzada pel Club d’Esgrima SAM, aplegarà als 8 millors 
classificats de la Lliga catalana 2013-2014 a les modalitats de floret i sabre 
masculí i femení.

ufec

hoquei gel
el fc Barcelona, 
campió de la 
copa espanya 

Els blaugranes 
han guanyat 
tots els partits 
de lliga Sub20 
proclamant-se 
campions dues 
jornades abans. 
Aquest cap de 
setmana han 
guanyat la Copa 
España, després 
de golejar al Club 
Gel Jaca, per 10 
gols a 2, que el 
referma com el 
gran dominador de 
la categoria Sub20 
de l’Hoquei gel 
nacional.

esquaix
participació 
catalana a 
l’olímpia
L’Olímpia va acollir el 
València Open 10K, 
en què el jugador del 
Malibú Esportiu de 
Sabadell Iker Pajares 
va arribar fins als 
quarts de final on 
va perdre davant 
l’egipci Mazen Gamal 
(83 PSA) per 3 jocs a 
2; el jugador del CN 
Sant Andreu Edmon 
López va perdre amb 
el campió del torneig, 
Jens Schoor (74 PSA) 
per 3 jocs a 0. 

més 
notícies

La seu de la Unió de Fede-
racions Esportives de Ca-
talunya (UFEC) va acollir, 

divendres passat, la reunió del 
Jurat del Concurs per al disseny 
de la Medalla de Campions 2016, 
organitzat per la Unió de Federa-
cions i l’Escola Massana.
La reunió va comptar amb la 
presència de Gerard Esteva, 
President de la UFEC; Carles Mu-
ñoz, vicepresident de la UFEC; 
Jordi Sans, Director de la UFEC; 
Santi Siquier, Representant Te-
rritorial a Barcelona de la Secre-
taria General de l’Esport; Daniel 
Laga, coordinador d’Esports de 
la Diputació de Barcelona; Daniel 
Camps, cap d’Estudis de l’Escola 
Massana; i l’artista Rosa Serra. 
També hi va assistir la profes-

esport i cultura ► la medalla es lliura cada any a tots els campions de catalunya aBsoluts

escollit el disseny de la 
medalla de campions 2016

sora del projecte, Isabel Banal, 
qui va exposar els diferents pro-
jectes presentats. 
En total s’han presentat 36 pro-
jectes dels alumnes de segon 
curs del Cicle Formatiu de Grau 
Superior d’Escultura de l’Escola 
Massana, els quals han realitzat 
els seus projectes a les assigna-
tures de Recerca i Projecció de 
l’Escultura, impartida per Isabel 
Banal, i Fosa de Bronze, imparti-
da per Mònica Chevarría.
Després d’unes rondes de des-
carts consensuats, les votacio-
ns dels membres del jurat van 
conformar 11 projectes finalistes, 
d’entre els quals van escollir un 
guanyador i dues mencions es-
pecials. 
Les mencions han estat per als 

projectes ‘Gest, de Cati del Gior-
gio, i ‘Delivery, de María Gonzá-
lez. El guanyador del disseny de 
la Medalla de Campions 2016 ha 
estat el projecte ‘Cim’, de Matil-
de Cini. El disseny d’aquesta me-
dalla representa l’assoliment del 
cim, l’esforç de la pujada, la su-
peració dels obstacles, el com-
pliment de l’objectiu, la tenacitat 
recompensada.
Aquest ha estat el segon any que 
els alumnes de l’Escola Massa-
na han dissenyat la Medalla de 
Campions de la UFEC, després 
del conveni signat l’any pass-
at per l’Escola Massana i la Unió 
de Federacions amb la voluntat 
d’incentivar la promoció dels jo-
ves artistes i reforçar els vincles 
entre esport i cultura.

▄  El cap de setmana 
passat es va disputar la 1a 
prova del Rànquing / In-
terclubs Juvenil 2015-2016, 
prova organitzada per la 
Federació Catalana en què 
van participar 142 jugadors.
El millor resultat de la zona 
Est el van fer el Dario Silva 
(P&P Papalús) i el Nil Pei-
ró (P&P Hcp 1)  amb el par 
del camp, seguit del Ser-
gi Andrés (P&P Hcp 1)  amb 
56 cops. L’equip guanya-
dor en categoria competi-
ció d’aquesta zona va ser 
l’equip de Hcp 1 Juvenil que 
va fer 132 cops.
Pel que fa als jugadors de 
la zona Oest, el millor resul-
tat el va fer el jugador Marc 
Ibanyez (P&P Badalona) amb un 
cop sota par, seguit de la Mireia 
Boneta  i l’Adrià Martinez amb 
el par del camp  (tots dos com-

pitch&putt ► p&p Fornells i p&p Bellpuig acullen la propera prova

silva i ibanyez guanyen
la primera prova Juvenil

panys del P&P Can Cuyàs). L’equip 
guanyador de la zona Oest va ser 
Can Cuyàs Juvenil que van fer 137 
cops.

▄  Amb la participació de 250 bi-
nomis es va disputar a la pista co-
berta del Reial Club de Polo de 
Barcelona el Concurs de Salts In-
ternacional 2 *.
Set de les nou proves van ser guan-

hipica ► concurs de salts disputat al polo

sergi segura 
guanya el gran 
premi csi2*

yades per genets espanyols, Álvaro 
Zambrano, Gonzalo Busca,  Eduar-
do Blanco, Jessica Rojas i Blai Cap-
devila. Així com el jove català Ser-
gi Segura, amb Cassiana va ser el 
guanyador del Gran Premi, prova 
més important de l’esdeveniment; 
la petita, un barem ACC, se la va en-
dur el genet del Polo Flavian Bau-
dat, amb Rihanna in Live, mentre 
que la mitjana va ser per l’amazona 
de Madagascar, Vanessa Norblin, 
amb Samsara Mail.
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El cap de setmana 5 i 6 de
desembre es va disputar la 1a
prova del Rànquing /
Interclubs Juvenil 2015-2016.
A la zona Est, en què van
participar 142 jugadors, els
vencedors van ser Darío Silva
(P&P Papalús) i Nil Peiró (P&P
Hcp 1), amb el par del camp;
mentre que a la zona Oest,
Marc Ibanyez (P&P Badalona)
es va fer amb el millor resultat
amb un cop sota par. La
propera prova serà els dies 19 i

20 de desembre al P&P
Fornells (zona Est) i al P&P
Bellpuig (zona Oest) H

CAT

n La seu de la Unió de Fede-
racions Esportives de Cata-
lunya (UFEC) va acollir, di-
vendres passat, la reunió del
Jurat del Concurs per al dis-
seny de la Medalla de Campi-
ons 2016, organitzat per la
Unió de Federacions i l’Esco-
laMassana.

La reunió va comptar amb
la presència de Gerard Este-
va, president de la UFEC;
Carles Muñoz, vicepresident
de la UFEC; Jordi Sans, di-
rector de la UFEC; Santi Si-
quier,representantterritori-
al a Barcelona de la
Secretaria General de l’Es-
port; Daniel Laga, coordina-
dor d’Esports de la Diputació

de Barcelona; Daniel Camps,
cap d’Estudis de l’Escola
Massana; i l’artista Rosa Ser-
ra. També hi va assistir la
professora del projecte, Isa-
bel Banal, que va exposar els
diferents projectes presen-
tats.

En total s’han presentat 36
projectes dels alumnes de se-
gon curs del Cicle Formatiu
de Grau Superior d’Escultu-
ra de l’Escola Massana, els
quals han realitzat els seus
projectes a les assignatures
deRecercaiProjecciódel’Es-
cultura, impartida per Isabel
Banal, i Fosa de Bronze, im-
partida per Mònica Chevar-
ría.

Després d’unes rondes de
descarts consensuats, les vo-
tacions dels membres del ju-
rat van conformar 11 projec-
tes finalistes, d’entre els
qualsvanescollirunguanya-
dor i dues mencions especi-
als.

Les mencions han estat
per als projectes ‘Gest, de Ca-
ti del Giorgio, i ‘Delivery, de
María González. El guanya-
dor del disseny de la Medalla
de Campions 2016 ha estat el
projecte ‘Cim’, de Matilde Ci-
ni. El disseny d’aquesta me-
dallarepresental’assoliment
del cim, l’esforç de la pujada,
lasuperaciódelsobstacles,el
compliment de l’objectiu, la

tenacitatrecompensada.
Aquest ha estat el segon

any que els alumnes de l’Es-
cola Massana han dissenyat
la Medalla de Campions de la
UFEC, després del conveni
signatl’anypassatperl’Esco-
la Massana i la Unió de Fede-
racions amb la voluntat d’in-
centivar la promoció dels
joves artistes i reforçar els
vinclesentreesporticultura,
aprofundint en les sinergies
entre dos sectors que al llarg
de la història han treballat
juntperaconseguirobjectius
de país. La Medalla de Cam-
pionseslliuracadaanyatots
els campions de Catalunya
decategoriaabsoluta H

El català Dani Sánchez, nú-
mero 1 del rànquing estatal,
va confirmar els pronòstics
i es va endur amb autoritat
el Gran Premi de Tres Ban-
des de Llinars. Sánchez es
va imposar als 99 partici-
pants i va fer una exhibició
a la final, davant el valencià

Javier Palazón (número 4
del rànquing) amb un resul-
tat final de 40-25. Amb
aquesta, Sánchez ja suma 48
victòries individuals en
proves del circuit estatal de
tres bandes, sense comptar
els campionats d’Espanya
absoluts H

El 10è Raid de Bàscara, que
tindrà lloc demà, s’iniciarà amb
la sortida dels participants de la
prova corresponent el CET0*,
que en aquesta ocasió tindrà
un total de quatre fases de 22 i

20 km; quant al VC-60, hi haurà
tres fases de 22, 20 i 22 km;
finalment, els participants de
VC-40 únicament realitzaran
dues fases, amb una primera
de 22 km i una segona de 20 H

El jugador del DKV Borges Vall
Oriol Monzó es va proclamar,
dimarts passat, vencedor del
Top Català Absolut 2015,
celebrat al Centre de
Tecnificació de les Borges
Blanques. Monzó va quedar per
davant de Xavier Peral (Mataró)
i de Joan Masip (Ripollet), que
el van acompanyar al podi

final. En categoria femenina, la
jugadora del Ripollet, Lídia
Rico, es va endur el títol
imposant-se a la seva
companya d’equip Aina Mogas
i a Catalina Zamorano (Mataró).
Finalment, en categoria
adaptada, el jugador del Ciervo
Ricard Palau va pujar al més alt
del podi H

ESPORT I CULTURA

Escollit el disseny de la Medalla de Campions 2016

BILLAR

Dani Sánchez, vencedor al
GP Tres Bandes de Llinars

HÍPICA

Tot a punt per al 10è Raid de Bàscara

PITCH & PUTT

Silva, Peiró i Ibanyez guanyen la 1a prova Juvenil

TENNIS TAULA

Monzó, Rico i Palau, vencedors dels Tops 2015


