
MUNDO DEPORTIVO Viernes 7 de abril de 2017 39

Durant el dia de demà,
dissabte 8 d’abril, es durà a
terme la primera edició d’una
prova d’Orientació de Precisió
Cronometrada (TempO) a
Mataró. El TempO és prova
creada a partir de la tradicional
TrailO o variant de
l’Orientació de Precisió; és una
modalitat que ha estat
adaptada per oferir a tothom
l’oportunitat de participar en

igualtat de condicions en una
típica prova d’orientació H

CAT

Fotografia amb el president del Comitè Olímpic Internacional, Thomas Bach

n La presència de Catalu
nya aquests dies a la Fira in
ternacional Sport Accord
(Dinamarca) ha permès
“promocionar els nostres
clubs i federacions per bus
carsinergiesambaltrespaï
sos”, segons el president de
la Unió de Federacions Es
portives de Catalunya
(UFEC) i el Comitè Olímpic
de Catalunya (COC), Ge
rard Esteva. Durant el saló,
la cita més important del
sector d’àmbit internacio
nal, Catalunya ha tingut
l’oportunitat, amb un espai
propi amb el lema ‘Catalo
nia, a sports country’, de fer
“nous passos en la interna
cionalitzaciódelpaísalmón

a través de l’esport”, segons
el secretari general de l’Es
port, Gerard Figueras.

La presència catalana a la
Fira ha estat liderada pel
Govern, amb Figueras al
capdavant, i Gerard Esteva;
acompanyats d’Antoni
Reig, director del Consell
Català de l’Esport; Jordi
Sans, director de la UFEC;
Josep Escoda, responsable
de tecnologia del CAR de
Sant Cugat; Francesc Serra,
coordinador de la Platafor
ma ProSeleccions Esporti
ves Catalanes; i Sílvia Mate
sanz, del CAR.

Reunions d’alt nivell
“Durant aquests dies, ens
hem trobat amb federaci
ons internacionals, comitès
olímpics i les empreses més
importants del món de l’es
port”, diu Esteva, mencio
nant que la reunió de més
alt nivell ha estat la mantin
guda amb el president del
Comitè Olímpic Internacio
nal, Thomas Bach. La comi

tiva també s’ha reunit amb
Anne Hidalgo, alcaldessa de
París; Eric Garcetti, alcalde
de Los Angeles, i amb els di

rigents dels comitès olím
picsdeKosovo,BesimHasa
ni; Àustria, Peter Mennel;
República Txeca, Roman

Kumpost, i EEUU, Drago
mir Cioroslan.

L’estada a Dinamarca
també ha servit per reforçar
la relació amb les Federaci
ons Internacionals de Nata
ció, Bàsquet i Atletisme,
gràcies a les trobades amb
els respectius presidents
Julio Maglione, Horacio
Muratore i Sebastian Coe.
Pel que fa als contactes amb
altres estats, Gal∙les i Fin
làndia també han pogut co
nèixer la realitat esportiva i
els objectius imminents de
l’esport català.

Internacionalització
Recent arribat de Dinamar
ca, Figueras va mostrar la
“satisfacció d’haver pogut
mostrar al món la realitat
esportiva del nostre país i
teixir complicitats amb ac
tors esportius de l’àmbit in
ternacional, amb els quals
també hem conegut el funci
onament d’altres sistemes
esportius i organitzacions
de tot tipus” H

El primer cap de setmana
d’abril es va jugar la 3a prova
del Campionat de Catalunya
per Equips – Interclubs.
Després de la seva disputa, la
classificació general està
liderada, gràcies a la victòria
de la prova, per l’equip de

Gualta Grup Escrivà Interiors,
seguit de Team Hcp1 i
Xerinola Tennis Mora. La resta
de divisions estan liderades
per Casper, Can Cuyàs I,
Albatros, Olympus, P&P Mas
Torrellas A, Tempo Team Black
& Soriano i Bétulo H

El primer equip del Colon
SabadellChessy, amb 10,5
punts d’11 possibles, s’ha
proclamat merescut guanyador
de la Divisió d’Honor en
derrotar, en un emocionant
partit, per 6 a 4, el Mollet. Tots
dos equips van fer les seves

millors possibles alineacions i la
lluita va ser aferrissada. El Mollet,
amb 9,5 punts, va caure amb
tots els honors, intentant fins al
darrer moment conservar el seu
títol de campió de la temporada
anterior. Va completar el podi,
en tercera posició, el Barberà H

UFEC

L’esport català reforça els lligams internacionals
a Dinamarca durant la fira Sport Accord

PITCH & PUTT

GualtaGrupEscrivàInteriors,noulíderdel’Interclubs

ORIENTACIÓ

1a edició de la TempO a Catalunya

ESCACS

ElColonSabadellChessy,campiódelaDivisiód’Honor

n La delegació
catalana ha explicat
el potencial esportiu
del país amb
reunions amb
personalitats
d’alt nivell

Gerard Esteva:
“Estar en aquest
fòrum ens permet
promocionar els
nostres clubs i
federacions per
buscar sinergies
amb altres països”

Gerard Figueras:
“Hem fet nous
passos per la
internacionalit
zació del país a
través de l’esport”


