
ZONA UFEC 
Programació TV
El canal de televisió Esport3 emetrà demà un nou programa del Zona 
UFEC. S’hi podran veure els següents reportatges: la Final del Campionat 
de Catalunya júnior masculí de basquetbol, la Copa Catalunya 
d’halterofília, el Trofeu Sant Jordi d’esgrima, l’Open Catalunya de pitch & 
putt i el Campionat de Catalunya open d’escacs per a cecs.

EsPOrT AdAPTAT
Victòria de l’AdB a Barberà
Aquest dissabte s’ha disputat la 5ª Jornada de la Lliga Catalana d’hoquei en 
cadira de rodes amb el partit  ADB Barberà-Dracs Sant Rafael al Pavelló Maria 
Reverter de Barbera del Vallès amb  clara victòria per l’equip local (14 a 1). 
Dissabte  es juga la darrrera jornada  entre el Club Comkedem i l’ADB Barberà a 
l’Escola Sagrat Cor de Sarrià (C/ Ramón Miquel i Planes 38) de Barcelona.

ufec

www.diba.cat/penjatunamedalla
#penjat1medallaesportsdiputaciobarcelona

“L'esport és una escola de vida.
T'ajuda a ser millor persona i, mentalment,
a ser més fort. Després de practicar esport,
em sento molt millor i orgullós de mi mateix.” 

Albert Costa. Campió de Roland Garros 2002
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futbol
catalunya, 
subcampiona 
d’espanya

La selecció 
catalana sub-18 
masculina de 
futbol va perdre la 
final del Campionat 
d’Espanya davant 
l’Aragó per 0 gols 
a 2 en un duel 
realment intens, 
molt igualtat i 
amb molt poques 
ocasions de gol, 
però que els 
aragonesos van 
saber aprofitar 
millor per endur-se 
el títol.

pàdel
vencedors      
al ct gorchs

Lucía Sáinz i 
Gemma Triay, a 
primera femenina, 
i Toni Bueno i 
Héctor Escalante, a 
primera masculina, 
s’han proclamat 
aquest cap de 
setmana campions 
de l’Or celebrat a 
les instal•lacions 
del Club Tennis 
Gorchs.

mÉs 
esports

E l 22 i 23 d’abril es va jugar 
al Pitch & Putt Sant Cebrià, 
de la localitat de Sant Ce-

brià de Vallalta al Maresme,   el XIè 
Open Internacional Catalunya de 
Pitch & Putt. Aquesta competició 
és la primera de l’any del calenda-
ri de la Federació Internacional de 
Pitch & Putt (FIPPA). Participaven 
jugadors provinents d’Irlanda, Ho-
landa, Noruega, Suïssa, Andorra, 
França, Eslovènia, País Basc i Ga-
lícia. 
En les edicions anteriors els guan-
yadors van ser l’irlandès William 
Buckley el 2004 a Teià. Marçal 
Moré en el 2008 a HCP1, en el 2011 
a Mas Pagès i en el 2012 a Papalús 
de Lloret de Mar. Joan Poch en el 

pitch&putt ► prova disputada al p&p sant cebrià

enric sanz guanya  
l’open catalunya

2009 a Lleida. Marc Garcia en el 
2010 a Sant Cebrià. Jordi Saborit 
a Teià en el 2014 i l’irlandès Liam 
O’Donovan en el 2013 a l’Ampolla 
i en el 2015 a Lleida. En La darrera 
edició, la del 2016, el guanyador va 
ser Daniel Giménez.
El format de la competició era de 
divendres entrenaments,  36 fo-
rats dissabte i 18 diumenge. Les 
distàncies i normes a aplicar en la 
competició eren les normes FIPPA 
que estableixen que es pot jugar 
amb 3 pals i que la distància màxi-
ma d’un forat és de 90 metres per 
un total de 1.200 metres en el re-
corregut de 18 forats. El temps a 
la competició va ser el típicament 
primaveral. El dissabte es va ca-

Els guanyadors de l’Open Internacional Catalunya, a Sant Cebrià de Vallalta

racteritzar pel vent però amb bo-
na temperatura i sol. Diumenge 
el sol va ser el gran protagonista 
però amb temperatures perfectes 
per a la pràctica esportiva a l’aire 
lliure.
Éric Sanz es va alçar amb el trio-
mf, seguit d’Àngel Navarro, en se-
gona posició, i un triple empat en 
la tercera posició per a Rafael Ra-
mos, Jordi Saborit i Amador Ro-
dríguez. En la categoria femenina 
la guanyadora va ser Gloria Ruiz, 
seguida d’Abby Nachshon. En 
categoria Sènior, per a majors de 
55 anys, guanyava Amador Ro-
dríguez seguit de John Frede-
rick Evans. El guanyador en cate-
goria juvenil va ser Sergi Andrés.

▄  En el marc del 
Barcelona Open Banc 
Sabadell 65ª edició 
Trofeu Conde de Go-
dó, aquest diumenge i 
a l’estand que la Dipu-
tació de Barcelona ha 
muntat al recinte, va 
tenir lloc el lliurament 
de la campanya del 
Bric Solidari a favor de 
Càritas. Les entitats 
donants d’aquest acte, la Diputa-
ció de Barcelona i el Real Club de 
Tennis Barcelona RCTB, van lliu-
rar a l’entitat un total de 6.500 li-
tres de llet recollits.
A l’acte van assistir, entre d’altres, 
el diputat d’Esports de la corpo-
ració, Josep Salom, i el president 
del RCTB, Albert Agustí. També 

poliesportiu ► a l’open banc sabadell-trofeu conde de godó

campanya del bric   
solidari a favor de càritas

es va comptar amb la presència 
del president de l’ONG Esport So-
lidari Internacional (ESI), Josep 
Maldonado i del representant 
de Càritas, Ferran Casamitjana. 
L’estand de la corporació té com a 
objectiu  donar a conèixer accions 
solidàries i de promoció dels va-
lors de l’esport.  

▄   Un total de 27 jugadors cata-
lans han estat escollits per formar 
part de la preselecció espanyola 
júnior que es concentrarà aquesta 
setmana (del 12 al 16 d’abril) a Las 
Rozas (Madrid), per tal de preparar 
el Pre-eruropeu que es disputarà 
entre el 2 i el 4 de juny a Holanda. 
La selecció estatal júnior, dirigida 
per Marcos Guirles, ha escollit un to-

futbol americà ► pre-europeu d’Holanda 

27 catalans, convocats a            
la preselecció espanyola

tal de 70 jugadors de tot l’estat es-
panyol, dels que sortiran finalment 
els 45 juvenils que disputaran el 
primer partit contra Holanda.  Set 
jugadors de Barberà Rookies, cinc 
de Terrassa Reds, tres de Senglars 
Falcons, dos d’Uroloki, dos de Bocs, 
dos de Búfals, dos de Pagesos, dos 
de Pioners, un de Imperials i un de 
Dracs, son els 27 catalans.
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