
ZONA UFEC 
Programació
Nous vídeos: Trofeu Internacional juvenil de seleccions de petanca, Copa del 
Món de pitch & putt,  Copa Generalitat de bitlles catalanes i Campionat de 
Catalunya d’atletisme. Properes emissions: Campionat d’Espanya d’eslàlom 
de paralítics cerebrals, Campionat individual 3 bandes juvenil, prova de Cunit 
del Vichy Catalan Tour de vòlei platja i Solta Internacional de coloms.

MOTOCICLISME
Fi a la primera meitat de la temporada de trial de nens
La Floresta ha acollit aquest passat cap de setmana la setena prova de la Copa 
Catalana de Trial de Nens. Un total de 30 joves pilots no han desaprofitat l’ocasió per 
competir en l’última cursa de la primera meitat de la temporada, amb victòries de 
Martí Miquel Gilart a Groc Aleví, Marc Piquer a Verd Aleví +8, Nil Riera a Blau Base, Lluc 
Miquel a Vermell Promo i Máximo Camara a Taronja Iniciació.

ufec

bàsquet 
cadira rodes
italia guanya

El cap de setmana 
passat es va 
disputar el 23è 
Trofeu Ciutat 
de Barcelona 
de bàsquet en 
cadira de rodes, 
6è Memorial Joan 
Palau i Francàs, al 
CEM de l’Espanya, 
competició que es 
va resoldre amb 
la victòria de la 
selecció italiana 
sub’22 en un 
torneig de gran 
nivell. La segona 
posició va ser per a 
Catalunya.

bàsquet català
una festa 
renovada
Luz de Gas va ser 
l’escenari de la 
Festa del Bàsquet 
Català 2016 
organitzada per la 
Federació Catalana 
de Basquetbol. 
Una renovada 
festa que, 
presentada pel 
Mag Lari i amb la 
música de Basket 
Beat, va guardonar 
a jugadors, 
entrenadors, clubs, 
directius, àrbitres 
i col•laboradors 
Bàsquet Català.

Més 
notícies

L a selecció catalana de va 
quedar classificada en sego-
na posició després de perdre 

la final de la 5a Copa del Món de pi-
tch & putt per 3 a 2 contra Irlanda. 
La competició es va jugar a la Xixe-
rella, a la Massana d’Andorra, del 1 
al 3 de juliol. Per arribar a la final la 
selecció catalana va haver de fer un 
bon paper en les diferents fases de 
la competició. Catalunya va quedar 
segona, per darrera d’Irlanda, en la 
ronda inicial que definiria el quadre 
d’enfrontaments. Aquest aspecte li 
assegurava no trobar-se amb Irlan-
da, fins la final. En el primer enfron-
tament del quadre en quarts de fi-
nal Catalunya guanyava a França 
per un ajustat 3 a 2. Cal destacar 
que el nivell de joc va ser altíssim, 
ja que com exemple Josep Mar-
tínez perdia el seu partit contra 
Franck Menard tot hi haver fet 9 
birdies (forats en dos cops) en el re-
corregut, ja que el francès en va fer 
11. A semifinals Catalunya va guan-
yar a la Gran Bretanya per 4,5 a 0,5.  
Pel que fa a la final en els primers 
partits del matí el resultat queda-
va 1 a 1 en haver guanyat la pare-
lla formada per Enric Sanz i Marc 
Lloret contra John Ross Crangle 
i Eamon Gibney. Va ser necessari 

PitcH & Putt ► trioMf d’irlanda

catalunya, segona
a la copa del Món de
Pitch & Putt a andorra

remuntar el partit que inicialment 
se’ls havia posat en un desavan-
tatge de dos forats, però que a rit-
me de fer birdies seguits en els fo-
rats 14, 15 i 16 guanyaven el primer 
punt pels catalans. Josep Martí-
nez perdia el seu partit individual 
contra John Walsh, vigent campió 
del Món individual. Al migdia els 
tres partits individuals  comença-
ven força malament pels catalans 
i  arribaven al forat 9 amb 4 forats 
de desavantatge. Josep Martínez 

Catalunya no va poder acabar en primera posició a la Massana d’Andorra

perdia per 7 forats quan en queda-
ven 6 contra John Ross Crangle. 
Marc Lloret i Enric Sanz des del 
forat 9 demostraven que en els fo-
rats més llargs eren molt més for-
ts. Enric Sanz acabava guanyant 
per un forat a John Walsh. Marc 
Lloret es quedava a les portes 
d’empatar el seu partit contra Ea-
mon Gibney. Lloret perdia per un 
forat tot i va tenir opcions fins el 
forat 18, on depenia  d’un birdie 
que per molt poc no va entrar.

▄  El CB Igualada es va procla-
mar campió de la 13a edició de la 
Copa Generalitat de Bitlles Cata-
lanes, després d’imposar-se en la 
“Final a vuit” disputada el passat 
diumenge a les pistes de bitlles del 
Parc dels Ametllers de Cervera (la 
Segarra). L’equip de l’Anoia, format 
per Mònica Godoy, Vicenç Pont, Nil 
Solé, Paco Colas, Vicenç Selga, 
Amparo Pérez i Marcel•lí Jiménez, 
es va imposar en una disputada fi-
nal al CB Lloreta Kin (364-359). Els 

BITLLES CATALANES ► FINAL A 8 dISpuTAdA A CErvErA

el cb igualada, campió 
de la copa generalitat

igualadins van vèncer en quarts de 
final a Vallverd d’Urgell, i en semi-
finals al Guinardó (Barcelona), que 
en quarts havia batut a l’equip del 
Vic Bitlles. Per la seva banda, el 
Lloreta Kin va guanyar en quarts 
de final al Siuranenc d’Horta (Bar-
celona), campió del 2015, i al Vall-
llobrega en semifinals. El Vall-llo-
brega havia superat als Alls Secs 
Piquen de Mont-ras en el duel de 
quarts de final entre equips del 
Baix Empordà.

▄  La població d’Esterri d’Àneu 
(Pallars Sobirà) s’ha convertit en 
l’epicentre peninsular de les cur-
ses d’ultraresistència amb la cele-
bració de la tercera edició de l’Ultra 
Trail Valls d’Àneu (UTVA). La prova, 
inclosa al calendari de la Copa Ca-
talana de Curses d’Ultraresistència 
de la FEEC, i al circuit Alpinultras, 

uLTrArESISTÈNCIA ► provA dE LA CopA CATALANA dE LA FEEC

sánchez i Martínez guanyen 
l’ultra trail valls d’àneu

ha aplegat quasi 200 corredors a 
la distància llarga, i fins a 500 entre 
les tres curses programades. El co-
rredor valencià Sebas Sánchez s’ha 
proclamat guanyador, seguit de 
Jaume Folguera i Albert Herrero. En 
categoria femenina, la vencedora 
ha estat Nerea Martínez, seguida 
d’Eva Cruz, segona, i Jone Urkizu.

45sPort totalVIERNES 8
JULIO 2016

©2016 Ediciones Deportivas Catalanas S.A. Todos los derechos reservados
PDF generado el 08/07/2016 9:22:33 para el suscriptor con email premsa@ufec.cat
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping
 



18 · MÉS ESPORT 
L’ESPORTIU. DIMARTS, 5 DE JULIOL DEL 2016

La recuperada lliga catala-
na s’està consolidant i, des-
prés d’haver-se disputat
una edició la temporada
passada després de setze
anys sense jugar-se, torna
aquesta pretemporada.
Tretze dels setze equips de
l’OK Lliga 2016/17 la dis-

putaran, i només queden
fora els dos equips gallecs
–el Liceo i el Cerceda– i l’Al-
cobendas madrileny. Tal
com va passar la tempora-
da passada, l’Alcoi sí que hi
serà present.

Els tretze equips de la lli-
ga catalana s’han dividit en
tres grups de tres equips i
un de quatre. La competi-
ció començarà el dimarts

23 d’agost en els grups A, B
i D, mentre que en el C el
primer partit es jugarà el
divendres 26. La fase de
grups acabarà 30 d’agost
per als tres primers grups i
el 3 de setembre per al D.
Els dos primers de cada
grup es classificaran per
als quarts de final, que està
previst que es disputin el 6
de setembre. Els quatre

guanyadors es classifica-
ran per a la final a quatre,
que es jugarà el divendres
9 i el dissabte 10 de setem-
bre en un lloc que encara
s’ha de determinar.

La temporada passada
la final la van jugar el Mo-
ritz Vendrell i el Barça Las-
sa, i els penedesencs van
aconseguir el títol en els
penals (7-7 i 2-1). ■

Hoquei sobre patins. Ja s’han format els grups de la competició, que començarà el 23
d’agost i servirà com a pretemporada per la majoria d’equips que disputaran l’OK Lliga

La lliga catalana es consolida
L’Esportiu
BARCELONA

Grup A
Barça Lassa
Noia Freixenet
CP Voltregà

Grup B
CP Vic
Igualada Calaf Grup
Enrile Pas Alcoi

Grup C
Reus Deportiu
Recam Làser Caldes
ICG Software Lleida

Grup D
Moritz Vendrell
Cafès Novell Vilafranca
CP Manlleu
Citylift Girona

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Els participants

Pigem puja fins al
lloc 332 del rànquing.
El lleidatà Carles Pi-
gem es va situar en la
332a posició del ràn-
quing mundial de golf
després de la seva vic-
tòria en el Yeangder
Tournament de Taipei,
del circuit asiàtic. Va
ser el seu primer títol
com a professional i va
pujar de cop 271 posi-
cions, ja que era en el
603è. L’any passat va
arribar a tenir com a
millor rànquing la po-
sició 341. Larrazánal
ocupa el lloc 145 i De
la Riva ha millorat deu
places i és el 289è.
Aquesta setmana, la
segona posició ha
canviat, ja que el
nord-americà Dustin
Johnson ha superat el
seu compatriota Jor-
dan Spieth després de
guanyar a Akron. Ja-
son Day continua lí-
der. ■

Segon triomf de l’any
per a Johnson. El
nord-americà Dustin
Johnson va aconseguir
la segona victòria de
l’any en guanyar el tor-
neig Bridgestone d’Ak-
ron, als Estats Units.
Va sumar 274 cops i va
superar per un el nord-
americà Scott Pierce.
Empatats en la tercera
posició amb 277 cops
van quedar el nord-
americà Jordan Spieth
i el líder del rànquing
mundial, l’australià Ja-
son Day. ■

Canvi de líder en el
circuit català. La na-
dadora del CN Sant
Andreu Marta Gonzà-
lez va desbancar dis-
sabte Erika Villaécija
(CN Sabadell) després
de la penúltima prova
del circuit català de
natació disputada a
l’Hospitalet. En l’apar-
tat masculí, Joan Ca-
sanovas, del CN Saba-
dell, continua ferm al
capdavant de la classi-
ficació. La darrera pro-
va, la novena del cir-
cuit, es disputarà a
Mataró els dies 24, 25 i
26 de juliol. ■

Sedano, nominat a
millor porter. El blau-
grana, un dels homes
que ha brillat més en
la complicada tempo-
rada del Barça, ha es-
tat nominat a millor
porter de la lliga junta-
ment amb Carlos Bar-
rón i Jesús Herrero. ■

BREUS

Catalunya continua en
l’elit del pitch-and-putt
mundial i ho va demostrar
amb la segona posició en la
copa del món disputada a
la Xixerella d’Andorra
amb Andorra, Xile, Fran-
ça, Galícia, la Gran Breta-
nya, Noruega, el País Basc
i Suïssa com a rivals. La se-
lecció formada per Marc
Lloret, Josep Martínez i
Enric Sanz va fer un molt
bon campionat però no va
poder arrodonir l’actuació
amb el títol en perdre con-
tra Irlanda (2-3) en una fi-
nal renyida.

En l’enfrontament defi-
nitiu, els catalans es van
imposar en el partit four-
some disputat per Marc
Lloret i Enric Sanz, tot i
haver de remuntar un de-
savantatge de dos forats.
A còpia de birdies en els fo-
rats 14, 15 i 16, el primer
punt va ser favorable als
catalans.

Però Catalunya es va
encallar en els individuals.
Tots tres van començar
força malament. Només
Enric Sanz va ser capaç de
superar l’irlandès John
Walsh, que acabaria gua-
nyant l’apartat individual
–per un forat–, mentre
que Josep Martínez, en

dues ocasions, i Marc Llo-
ret van perdre els seus
compromisos respectius.
Tots dos van demostrar
que en els forats llargs
eren més forts, però Mar-
tínez ja perdia per set fo-
rats quan en quedaven
cinc i Lloret va quedar a les
portes d’empatar el seu

partit, que perdia per un
forat, quan en l’últim in-
tentava un birdie que per
molt poc no va entrar. Ca-
talunya s’havia plantat a la
final després de derrotar
la Gran Bretanya (4,5 a
0,5) en les semifinals i
França (3-2) en els quarts
de final.

La victòria permet als ir-
landesos desempatar amb
els catalans en el palmarès.
Fins ara les dues seleccions
disposaven de dues victò-
ries mundials cadascuna,
les de Catalunya els anys
2004 i 2006, i les d’Irlanda,
en les dues últimes edi-
cions disputades fins ara
(2008 i 2012). ■

Plata mundial catalana
L’Esportiu
BARCELONA

Pitch-and-putt. Catalunya va quedar subcampiona de la copa del món
després de perdre la final contra Irlanda (3-2) en un duel renyit

Els integrants de la selecció catalana a Andorra ■

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dominants

3-2
per a Irlanda és el balanç
de títols entre les dues
millors seleccions de
‘pitch-and-putt’

La Granollers Cup segueix
sent la referència en
l’handbol de base de tot el
sud d’Europa. Any rere
any, edició rere edició, la
competició se supera i re-
força la seva condició de
millor torneig d’aquest ti-
pus. Enguany, s’han dis-
putat més de 1.200 partits
en quatre dies de competi-
ció i s’han vestit de curt
fins a 5.000 jugadors
d’handbol. L’Alexandria
egipci, les Franqueses
–alevins–, l’Agramunt i el
BM Sanse –infantils–, els
Corazonistas i la selecció
catalana –cadets–, la se-
lecció de Corea i el BM Ro-
ca –tots dos d’edat juve-
nil–, el BM Granollers i
l’Uruguai –júniors– van
ser els equips que es van
imposar en els deu torne-
jos que es van disputar,
cinc de masculins i cinc de
femenins. ■

La Granollers
Cup torna a
regnar al sud
d’Europa

L’Esportiu
GRANOLLERS

Handbol. El torneig
ha aplegat més de
5.000 esportistes
a la ciutat vallesana

Una acció de la Granollers
Cup ■ GRANOLLERS CUP
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El cap de setmana
passat es va disputar a
la localitat aragonesa
de Calatayud una nova
edició de la Spanish
Flag Bowl. Pel que fa
als equips catalans, el
Sarrià de Ter Wolves,
en la categoria Sub
-17, i Barcelona
Pagesos, en la sub-15,
es van proclamar
Campions d’Espanya, mentre
que altres equips com Barberà
Rookies, Barcelona Búfals,
Celtes Vall del Tenes,

Vilafranca Eagles, Terrassa
Reds, Reus Imperials o Caldes
Gladiators van assolir unes
meritòries posicions finals en
les diferents categories H

CAT

n València ha acollit, del 24
al 26 de juny de 2016, el 1r
Campionat d’Espanya Júni-
or 3x3 de seleccions amb la
participació de dos equips
masculins i dos femenins de
categoria U18 de Catalunya.

En categoria masculina,
Catalunya 1 assoleix la me-
dalla d’or, després de vèn-
cer en la final el planter de
Madrid 1, per un ajustat 22-
20. Prèviament al partit fi-
nal, el combinat format, per
Èric Vila (FC Barcelona),
QuimSalvans(JoventutBa-
dalona), Daniel Garcia (CB
L’Hospitalet) i Joan Pons
(CB i Unió Manresana), va
classificar-se per als vui-
tens final superant Balears
1 (17-15) i Múrcia 2 (5-21) i ce-
dint davant Euskadi 2 (12-
17). A la fase eliminatòria,
van abatre Andalusia 2 (21-
14) als vuitens, la Comuni-
tat Valenciana 1 (21-12) als
quartsdefinal, ivantombar
Catalunya 2 en les semifi-
nals, per 21-18.

D’altra banda, Catalunya
2, amb una plantilla confi-
gurada per Eduard Garcia
(Joventut Badalona), Ge-
rard Rodríguez i Nil Baqués
(CB L’Hospitalet) i Enric
Curto (CB Sant Josep Bada-

lona),va cloureel torneig en
quart lloc, caient contra Ba-
lears 2 en la pugna pel bron-
ze, per 15-17. En la fase de
grups, els catalans van der-
rotar Castella i Lleó 1 (19-18)
i La Rioja 1 (7-21), accedint a
la fase final. A vuitens, van
endur-se un xoc equilibrat
davant Astúries 2 (17-15), i
van guanyar amb comodi-
tat el grup d’Andalusia 1,
per 11-22. En les semifinals,
el quadre va deparar un en-
frontamentfraternalcontra
Catalunya 1, amb victòria

d’aquests últims, per 21-18.
En categoria femenina, el

balanç dels grups catalans
ha estat d’una lluitada me-
dalla de bronze i d’una clas-
sificació per als quarts de fi-
nal. Catalunya 2, equip
conformat per Esther Mu-
rat (UE Mataró), Dèlia Ània
(Basket Almeda), Marina
Vallès (Femení Sant Adrià)
i Laia Solè (Segle XXI), va
apuntar-se la tercera posi-
ció en tombar Euskadi 2,
per un emocionant 20-19, re-
sultat que va servir per ad-

quirir la medalla de bronze.
Per arribar fins aquí, les ca-
talanes van superar Caste-
lla i Lleó 1 (19-17) i a La Rioja
1 (11-15) en la fase prèvia. En
leseliminatòries, laselecció
catalana va derrocar Ma-
drid 1 (18-14) als vuitens de
final, a Aragó 2 (15-20) als
quarts, i va sucumbir da-
vant Canàries 1 (20-16), en
les semifinals, derrota que
les va fer combatre per la
tercera plaça.

Pel que fa al conjunt de
Catalunya 1, compost per
Laura Peña i Maria Gascón
(Femeni Sant Adrià), Mire-
ia Riera (Barça CBS) i Ma-
ria Barneda (Segle XXI), el
bloc català també va cedir
davant Canàries 1, a quarts
de final, el mateix botxí de
Catalunya 2. En la fase de
grups, les catalanes van su-
mar triomfs contra Balears
1 (14-13), Euskadi 2 (16-14) i
Múrcia 2 (6-21), per accedir
de manera immaculada als
encreuaments. A vuitens de
final, Catalunya 1 va desfer-
se de La Rioja 2 (21-19), per
acabar perdent als quarts
de final, davant Canàries 1
(19-20), finalista del quadre
femení, guanyat finalment
per Galícia 1 H

Aquestcapdesetmanadel1,2
i 3 de juliol, es jugarà al camp
de la Xixerella d’Andorra la
CopadelMóndePitch&Putt
en elmarc delaFederacióIn-
ternacional de Pitch & Putt
(FIPPA). El camp andorrà ja
va ser seu del Campionat
d’Europa per Equips l’any
2014 on Catalunya va derro-
tarenlafinalHolanda.

En aquesta competició
participaran les seleccions
d’Andorra, Catalunya, Chi-
le,França,Galícia,GranBre-
tanya, Irlanda, Noruega, Pa-
ísBasciSuïssa.Enlesquatre
edicions anteriors Catalu-
nya va guanyar, l’any 2004 a
Chia Itàlia i l’any 2006 a Teià.
Irlanda va guanyar les edici-
ons del 2008 a Papendal, Ho-

landa i del 2012 al Royal Me-
ath d’Irlanda. La cinquena
edició pot decidir quin dels

dosequipsfavorits, Irlandao
Catalunya, passa a tenir tres
victòries H

El Club Tennis Sabadell s’ha
proclamat campió d’Espanya
Absolut d’esquaix en el
torneig celebrat a les
instal·lacions del Castellana
Squash Club de Madrid,
aquest cap de setmana.
L’equip format per Àlex Garbí,

Bernat Jaume, Ivan Flores,
Marc Bieto i Santi Grau s’ha
imposat en la final a l’equip
del Castellana Squash Club,
després d’haver superat en les
semifinals l’Squash Santiago i
en els quarts de final el Club
Tenis Tenerife H

Ha finalitzat el
Campionat
d’Espanya
Sub18 que ha
tingut dos seus
catalanes, el
camp
municipal Carlos Pérez de
Rozas i el camp de beisbol de
Can Torelló (Gavà), on van
participar 2 equips catalans, el
CBS Sant Boi i el CB Barcelona.
En la final, el Sant Boi va
derrotar per 8 a 10 el Tenerife

Marlins, proclamant-se
daquesta manera campions
d’Espanya. El CB Barcelona per
la seva part va finalitzar en 4a
posició, després de perdre el
partit per 3r i 4t contra el Llano
de Gijón per 8 a 5 H

BASQUETBOL

Catalunya, campiona en nois i bronze
en noies al Campionat d’Espanya

PITCH & PUTT

Tot a punt per
a la Copa del Món

ESQUAIX

El Club Tennis Sabadell, campió d’Espanya

FUTBOL FLAG

Gran èxit català a la Spanish Flag Bowl de Calatayud

BEISBOL

El CBS Sant Boi es proclama
campió d’Espanya sub18

Catalunya, campiona en categoria masculina FOTO: ALBERTO NEVADO

Spanish Flag Bowl FOTO: JORDI CREIXELL


