
ZONA UFEC 
Programació
El canal de televisió Esport 3 emet avui un nou programa del Zona 
UFEC. S’hi podran veure els següents reportatges: el campionat 
de Catalunya de ponis d’hípica, el Trofeu Internacional Ciutat 
de Barcelona de tennis taula i el campionat de Catalunya BTT 
d’orientació.

PITCH & PUTT
Sergi Andrés i Nicole Joyce, vencedors de la Copa
Del 24 al 26 de novembre es va jugar la XI edició de la Copa ACPP Parelles 
Mixtes al P&P Castelló Empuriabrava a la comarca de l’Alt Empordà amb 
una participació de 148 jugador/es. La competició va ser a 54 forats i es van 
jugar 3 modalitats de joc per parelles, la fourball i la greensome. Finalment, 
Sergi Andrés i Nicole Joyce van ser els guanyadors de la competició.

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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HOQueI cDR
entRenament 
InclusIu

Dissabte passat la 
selecció catalana 
va realitzar un 
entrenament amb 
el Club Hoquei 
Patins de Palau-
solità i Plegamans. 
Per a Oriol Lozano, 
director tècnic 
de la Federació 
“sempre que sorgeix 
la possibilitat 
d’organitzar actes 
esportius inclusius 
com el d’aquest 
cap de setmana, 
treballem amb gran 
il•lusió i dedicació 
per treballar la 
sensibilització i 
promoció de l’esport 
adaptat”.

PÀDel
VenceDORs Del 
GRan slam
Els guanyadors de 
Primera del Gran 
Slam celebrat al 
CE Bonasport en 
categoria masculina 
han estat  Enric 
Sanmartí i Adrián 
Biglieri, després de 
derrotar Jordi Juan i 
David Lugue (6-3 i 6-
4). En la femenina, 
Sandra Hernández 
i Aranzazu Osorio, 
van vèncer Cristina 
Gomis i Núria Rovira 
(doble 6-4).

mÉs 
nOtÍcIes

L a 31ª edició del Trofeu In-
ternacional Ciutat de Bar-
celona que es va dispu-

tar dissabte a la tarda va tornar 
a ser, un any més, una gran fes-
ta del tennis de taula català. El 
miler aproximat de persones 
que van omplir a vessar la gra-
deria del poliesportiu de la Salle 
Bonanova van gaudir d’allò més 
d’un torneig que enguany ha tin-
gut una de les participacions in-
ternacionals de més alt nivell de 
la seva història, ja que la Fede-
ració Catalana de tennis de tau-
la ha volgut contribuir d’aquesta 
manera a la commemoració del 
25è aniversari dels Jocs Olímpics 
i Paralímpics de Barcelona 92.
El cartell estava encapçalat per 
la presència de dos jugadors si-
tuats actualment entre els sis 
millors del món. Però ni l’alemany  
Dimitrij Ovtcharov, número 3 
i recent campió de la Copa del 
Món, ni el japonès Jun Mizuta-
ni, número 6, van ser qui final-
ment va pujar al lloc més alt del 
podi, ja que el gran protagonista 
del torneig va estar el portuguès 
Marcos Freitas.
L’actual 17è jugador del món va 
oferir un recital de joc i compe-
titivitat en la seva primera par-
ticipació al Ciutat de Barcelona 
i, després de desfer-se consecu-
tivament dels dos màxims fa-
vorits, es va fer amb el títol. En 

tennIs taula ► un mIleR De PeRsOnes Va OmPlIR el PaVelló De la salle BOnanOVa

marcos freitas, campió d’un 
gran ciutat de Barcelona

la semifinal, es va desfer per 3-
1 amb molta solvència de Mi-
zutani, resultat que va repetir 
a la final davant un Ovtcharov 
que en les semifinals també ha-
via cedit un set davant el nigerià 
Quadri Aruna. 
Per segon any consecutiu, Ovt-
charov es va quedar a un pas 
de sumar el seu tercer títol a  
Barcelona. Freitas és el primer 

El podi de la 31ª edició del Ciutat de Barcelona

jugador portuguès que guanya 
aquest prestigiós torneig, supe-
rant la segona plaça que el seu 
compatriota Tiago Apolonia 
havia aconseguit el 2010.
La presentació dels vuit jugadors 
abans de començar el torneig es 
va fer amb les notes de l’himne 
olímpic, en commemoració del 
25è aniversari dels Jocs Olímpics 
i Paralímpics de Barcelona.

▄  La diputada d’Esports de 
la Diputació de Barcelona, Mai-
te Fandos, va participar a l’acte 
i va agrair al president de la Fe-
deració Catalana d’Atletisme i a 
la Secretaria General de l’Esport 
que acollís aquest esdeveniment 
en el marc emblemàtic del Museu 
Colet. Fandos va felicitar als guar-
donats, a l’ajuntament de Mont-
cada i a la Joventut Atlètica Mont-
cada per contribuir a fer realitat el 
Campionat d’Europa de Muntan-
ya. Igualment, la diputada va fe-
licitar també a l’equip d’Atletisme 
Veterà de la Federació, i especial-
ment al seu responsable, Jaume 
Ferret, per organitzar aquesta 9a 
edició, per la magnífica feina que 
desenvolupen i per l’entusiasme 
amb què treballen.
En aquest sentit, Maite Fandos, 
va destacar el suport que des de 
la Diputació de Barcelona es do-

poliesportiu ► maite fandos va participar a l’acte

Reconeixement a l’atletisme 
català Veterà al museu colet

na a l’atletisme veterà, desta-
cant  els beneficis que aporta als 
seus practicants.  Així mateix, va 
recordar el Cicle de Passejades 
per a la Gent Gran que impulsa la 
corporació. Els participants tenen 
la possibilitat de conèixer entor-
ns de la demarcació i viure la na-
tura d’una manera adaptada a la 
gent gran. A la darrera edició van 
participar més de 3.000 perso-
nes i es van organitzar passejades 
a 56 municipis. A la imatge, Maite  
Fandos amb Oriol Marcè i Lluïsa 
Casanovas.

▄  Pel que fa els resultats, en 
categoria femenina les guan-
yadores van ser Sandra López 
a gall; Laura Olive, a lleuger; 
Paula Homar, a mig; Judith Iñi-
guez, a minimosca; Sheila To-
rres, a mosca; Sílvia Boix, a pe-
sat; Andrea Bosch, a ploma; i 
Nicole Marquez, a superlleuger. 
Per equips, 1a posició per al Club 
Damian, seguit del Seul Polinya 

hapkido

celebrat el campionat de catalunya
i Hermanos Agudo. A categoria 
masculina, triomf de Yonder de 
Jesus Peña a gall; Cristian Ferre 
a lleuger; Alassana Diarra a mig; 
Fouad Bokour a minimosca; Joan 
Jorquera a mosca; Daniel Rome-
ro a pesat; Ismael Fernandez 
a ploma; i Pol Fernandez a su-
perlleuger.  Per equips, victòria 
d’Hermanos Argudo, seguit del 
Corbera i el Jan Su Figueres.
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