
ZONA UFEC 
Programació
UFECtv: El canal de televisió Esport3 emetrà avui un nou 
programa del Zona UFEC. S’hi podran veure els següents 
reportatges: la prova del CA Kronos d’agility, la final de 
la Copa Catalana de futbol americà, el Campionat de 
Catalunya absolut de natació i UFECXics petanca.

DUATLÓ DE MUNTANYA
Ismael Ventura i Teresa Pons, guanyadors del Ciutat de Terrassa
El duatló de muntanya Ciutat de Terrassa va ser la 5a prova de la Lliga Nacional 
Catalunya. Els participants van haver de fer front a 6.000 m de cursa a peu, 20 km 
de ciclisme de muntanya i 3.000 m més de cursa a peu. En categoria masculina es va 
imposar Isamel Ventura (Club Triatló Montornès), mentre que en noies la guanyadora va 
ser Teresa Pons (Prat Triatló 1994).

ufec

www.diba.cat/penjatunamedalla
#penjat1medallaesportsdiputaciobarcelona

“Gràcies a les experiències i als valors que m’ha aportat
l’esport, em sento totalment preparada per afrontar
qualsevol repte de la meva vida.” 

Ona Carbonell. Doble medallista olímpica
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NATAcIÓ ADAPTADA
segoNA 
jorNADA llIgA 

El CN Barcelona 
va ser l’escenari, 
dissabte passat, 
de la 2a jornada 
de la Lliga 
Catalana de 
natació adaptada. 
En categoria 
femenina cal 
destacar Núria 
Marquès, que es 
va imposar als 50 
m braça, als 100 
m papallona i als 
50 m esquena. 
En nois, Óscar 
Salguero va 
guanyar els 50 m i 
200 m braça. 

fuTBol
sIs PuNTs Per 
A lA cATAlANA 
suB’18 
femeNINA
La Selecció 
Catalana sub’18 
femenina ha 
finalitzat la 
primera fase 
del Campionat 
d’Espanya amb 
sis punts dels 
sis possibles. 
Catalunya es va 
imposar, aquest 
cap de setmana 
passat, a la Regió 
de Múrcia (0-8) 
i a la Selecció de 
València (2-1).

Breus

La Lliga Catalana de tir amb 
arc de sala ha arribat a la 
seva fi després de quatre 

jornades proclamant els 47 nous 
campions. 
En arc recorbat els nous campio-
ns de Catalunya són J.R. Basti-
des (Olesa) i Natàlia Grabows-
ca (Franquesa) en sènior, Josep 
Lluís Amador (Olesa) en màs-
ter, Adriana Pla (Olesa) i Ar-
nau Peña (Montjuïc) en júnior, 
Jaume Abaya (Montjuïc) i Lau-
ra Pardina (Montjuïc) en cadet, 
Júlia Galera (Olesa) i Xavier Fe-
rrer (Montjuïc) en infantil, Da-
niel Pardina (Montjuïc) i Clara 
Soberbio (Olesa) en alevins, Ai-
nara Garcia (Canovelles) i Gue-
rau Camí (Franqueses) en benja-
mins, Leire Garcia (Olesa) en la 
categoria dels més petits, i Cèlia 

TIr AmB Arc ► lA llIgA PosA fI DesPrés De quATre jorNADes 

la lliga catalana de sala 
proclama 47 nous campions

Cifuentes (Castelldefels) en no-
vel. 
Pel que fa a arc compost, victòria 
per a Cèsar Gómez (Conxorxa) i 
Carme Atienza (Conxorxa) en sè-
nior, Guillem Figueres (Olesa) en 
júnior, Edgar Zuñiga (Tau) en ca-
det, Isaac Marquez (Priorat) en 
alevins, i Oscar Bosch (Puigverd) 
i Patrícia Von Arend (Montjuïc) 
en màster.  
En la divisió d’arc NU es van pro-
clamar campions Rosa Minyano 
(Caldes) i Juan Pedro Serrano 
(Despí) en sènior, Àngel Galiano 
(Franqueses) en màster, Cristina 
Martí (Cerdanyola) i Genís Mar-
tínez (Terrassa) en cadet, Adam 
Garzon (Torrefarrera) en infantil, i 
Núria Andres (Puigverd) en ben-
jamins. 
Entre els participants a arc estàn-

Punt final a la Lliga Catalana de sala després de quatre jornades

dard es van endur el títol Manue-
la Toro (Torrefarrera) i Miquel 
Simón (Tau) en sènior, Viky Leoz 
(Tau) en júnior i Aran Alcobe (Ur-
gell) en infantil. 
Pel que fa a arc recte, els títols van 
caure en mans d’Irene Rios (Tau) 
i Enrique Flores (Despí) en sè-
nior, Lluís Guimerà (Cerdanyola) 
i Maria Jose Jiménez (Arc Cem) 
en màster, Maria Pérez (Cerdan-
yola) en cadet, Albert Borrull 
(Rubí) en infantil, i Noa Catalana 
(Sap) i Tigist Guillaumet (Cer-
danyola) en benjamins.
Per últim, els títols en arc tradi-
cional van ser per a Alícia Castillo 
(Molins de Rei) i Carles Sabatès 
(Osona) en sènior, Francisco Cas-
tro (Osona) en màster, Maximilia-
no Yong (Pardinyes) en cadet i Aa-
ron Cuevas (Olivella) en alevins.

▄  Esports de la Diputació de 
Barcelona va presentar, divendres 
passat a Barcelona i Manresa, i 
dissabte a Vic, els diferents pro-
ductes que ofereix al món local 
de la demarcació dins del Catàleg 
de serveis 2016 de la corporació. 
Les presentacions de Barcelona 
i Vic van comptar amb la partici-
pació del diputat d’Esports, Josep 
Salom.
A Barcelona van assistir uns 80 

POLIESPORTIU ► dIPUTacIó dE baRcELOna

esports presenta al món 
local els seus productes del 
catàleg de serveis 2016

presidents, alcaldes i regidors i 
tècnics d’esports d’ens locals; a 
Manresa i a Vic, les sessions van 
aplegar prop de 30 assistents ca-
dascuna. L’oferta presentada in-
clou activitats esportives, equipa-
ments, formació i noves eines al 
servei de l’esport local: aprofita-
ment turístic dels esdeveniments, 
guia pràctica de patrocini i guia per 
a l’elaboració d’un estudi bàsic de 
seguretat i autoprotecció. 

ESPORTS/DIPUTACIó DE BARCELONA

▄  La segona prova del Ràn-
quing i Interclubs juvenil es va dis-
putar el cap de setmana passat al 
P&P Fornells (zona est) i al P&P 
Bellpuig (Zona Oest), amb una 
participació de 135 jugadors i juga-
dores. El millor resultat en la zona 
est va ser per a Nil Peiró (P&P Hcp 
1). Vadim Slyva (P&P Franciac) es 

PITcH & PUTT ► RankIng jUvEnIL

Nil Peiró i Alejandro gonzález 
guanyen la segona prova

va imposar en categoria handi-
cap i Xavi Sambola i Marina Joyce 
(Ideas G. Llavaneres) en iniciació.
Pel que fa a la categoria oest el 
guanyador va ser Alejandro Gon-
zález (P&P Can Cuyàs). Pau Farré 
(P&P Bellpuig) va ser el guanya-
dor en handicap i Marc Gil (P&P 
Badalona) en iniciació. 
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