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Organitzat per Amics del raid de
Vallgorguina, Gauchos a Europa i
Horse Experience, el Raid de
Vallgorguina es va celebrar dissabte,
amb més de 50 binomis inscrits. Al
VC60, el primer a creuar la línia
d’arribada va ser Laia Sòria amb
“Everyday”, seguida de Jordi Altarriba i
“Karin 75%” i Laura Casillas amb
“Blada Mir”. Guillem Soldevila amb
“Quanasta” va ser el més ràpid del VC
40, seguit de Pol Magrinyà amb “Bab
el Oued Hipolyte” i Carla Rodríguez
amb “Keen Posa” H

Un any més es va posar en marxa una iniciativa solidària en benefici a la Investigació del Càncer de Pulmó en dones (l’ICAPEM)

n El 28 d’octubre es va jugar la 7a i
última prova de l’Interclubs femení
ACPP 2017 al Pitch & Putt bonÀrea
(Massoteres – Lleida). Hi van pren
dre part un total de 17 equips entre
lestreszonesdejoclaNord,Centrei
Sud, amb una participació de més
de 100 jugadores. Aquesta prova es
va jugar en zona única. A les 9 en
punt del matí van sortir a jugar els
equipsdelapartmésbaixadelatau
la i a les 12:30h els que lluitaven pel
títol de campiones de la IX edició de
l’Interclubsfemení.
El millor resultat de la jornada el va
ferlaparellaformadaperNúriaLlo
bet i Júlia Lax (Green Team P&P
Bellpuig)ambungranresultatde47
cops, seguides per la Gloria Ruiz i
Mª Pilar Jaén (P&P El Vallès) i Isa
bel Rodríguez i Mercè Marco (P&P
Vendrell) amb 4 cops sota par. Pel
que fa als equips, va guanyar la pro
va Green Team P&P Bellpuig amb
101 cops, seguides per Femení Va
llès amb 105 i en tercera posició i els
mateixos cops l’equip local Noies
BonÀrea.

L’equipdeGreenTeamP&PBell
puig arribava a la fase final amb els
100puntsquel’acreditavalíderdela
fase regular de la seva zona, igual
que Vallromanes de la zona centre i
FranciacBlaudelazonaNord.Grà
cies al bon resultat de Llobet i Lax i
les seves companyes d’equip Marta
Cucurull i Montse Teixidó, que van
fer el par del camp, l’equip de Bell
puig va guanyar la fase final i van
aconseguir els 200 punts que neces
sitaven per aixecar el títol de Cam
piones de l’Interclubs femení 2017.
L’equip Green Team, es va posar lí
der de la seva zona en la 2a jornada
de competició i ja no el va deixar
finsproclamarsecampiones.

Lesjugadoresqueformenpartde
l’equip són: Montse Teixidó, Rosa
Canela, Carmela Arroyo, Pepita
Marrades, Ángela Azpiroz, Isabel
Luque, Marta Cucurull, Divine Ge
ne, Clara Folguera, Júlia Lax, Nú
ria Llobet, Núria Ariño, M. Teresa
Viles,MontseBello, iRosaM.Clua.

Subcampiones van quedar
l’equip Femení Vallès amb 180 i en

tercera posició el Vallromanes Fe
meníamb156.

Pel que fa a la classificació handi
cap,lesmillorsparellesvanserlagi
ronina Sabine Sandford i Anne
Fitzpatrick (P&P Gualta) i Raquel
Santiago i M. Carmen Armengol
(P&P Vallromanes) que van fer 6
cops sota par. Vallromanes Nou va
guanyar la prova i Fem Gualta va
quedar en 2a posició i 91 cops que li
van obrir el camí per guanyar per
2nanyconsecutiueltítolenclassifi
cació handicap amb 190 punts, Gre
en Team va quedar en 2a posició
amb 180 punts i Vallromanes Nou
terceresamb172.

Un any més, en aquesta competi
ció es va posar en marxa una inicia
tiva solidària i les jugadores tenien
un repte, per cada birdie i cada hole
in one que es fes, s’aportaria una
ajuda econòmica a la Investigació
del Càncer de Pulmó en dones
(l’ICAPEM), amb el lema “Dona un
boncopsensefum”.

En total es van fer 92 birdies i es
vanrecaptar276euros H

Les instal∙lacions de Baix Bowling de
Sant Vicenç dels Horts acullen la
competició que té lloc del 29 d’octubre
al 5 de novembre. Prop de 50 esportistes
prendran part en la competició,
diumenge 5 es disputarà la semifinal

amb els 16 millors de les sèries de
classificació que donarà pas als 8 millors
per a la final. La competició està
organitzada pel Club Seven3, amb la
col∙laboració de Baix Bowling i la
Federació Catalana de Bitlles i Bowling H

Des del 21 d’octubre fins al dissabte, 28
d’octubre, ha tingut lloc el Campionat
del Món de Techno 293 al Club Nàutic
Salou amb la participació de 355 joves
windsurfistes, de categoria infantil i
juvenil, vinguts de 30 països d’arreu del
món. Al llarg de set dies el col∙lectiu de

Tecnho 293 ha format part d’un dels
esdeveniments més importants
catalans dels últims anys de la classe.
Sense cap mena de dubte, un test per a
la pròxima edició dels Jocs Mediterranis
2018, que tindran lloc el mes de juny
vinent H
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Green Team, campiones de l’Interclubs femení 2017
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