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Aquest dissabte,18
de novembre,
comença una
edició més de la
Lliga Catalana de
natació a les
instal∙lacions del
Centre Natació
Mataró amb la
participació d’alguns dels
millors nedadors i nedadores
paralímpics com Núria
Marquès, Toni Ponce i Óscar

Salguero. Abans de començar la
jornada s’entregaran els premis
als millors nedadors i nedadores
de la temporada passada H

n La XXV edició del Campio
nat de Catalunya Absolut de
Pàdel ha coronat Marta Mar
rero i Ari Sánchez, en catego
ria femenina, i Enric San
martí i Adrián Biglieri, en la
categoria masculina, com a
campions de l’edició 2017 ce
lebrada al Reial Club de Polo
deBarcelona.

La final femenina ha en
frontat Lucía Sainz i Gemma
Triay davant de Marta Mar
rero i Ari Sánchez. Després
que les campiones guanyes
sin el primer set per 6 a 2, i
d’anar per davant en el segon
per 2 a 0, les finalistes s’han
vistobligadesaretirarseper
la lesió de Gemma Triay. Pel

que fa als homes, la parella
SanmartíBiglieri s’ha adju
dicat en dos sets la final da
vant de Jordi Juan i David
Luque per 62 i 63. Amb
aquest tri
omf, Enric
Sanmartí
suma un to
tal de onze
títols com a
campió de
Catalunya
enelseupal
marès.

Un cop finalitzades les fi
nals i en l’entrega de trofeus,
el president de la Federació
Catalana de Pàdel, Pere Her
nández, ha destacat l’èxit del

torneig tant a nivell organit
zatiucomdeparticipacióiha
volgut reconèixer “els 11 tí
tols de campió de Catalunya
d’Enric Sanmartí i els 14

d’Eva Gayo
so en el 25è
aniversari
de celebra
ció del tor
neig”. Re
cordem que
enguany
han partici

pat 674 jugadors i jugadores
enles10categories,setd’elles
masculines i tres de femeni
nes, que han configurat el
quadredelCampionat.

LaFederacióhafetentrega

d’una placa commemorativa
a Ricard Cabot, responsable
de l’àrea de pàdel del Reial
Club Polo, per la hospitalitat
oferida durant la setmana de
celebració de la XXV edició
delCampionatAbsolutdePà
deldeCatalunya.

L’entrega de trofeus ha es
tat presidida per Pere Her
nández, màxim responsable
de la Federació Catalana de
Pàdel, l’han acompanyat en
l’acte: Ricard Cabot, respon
sabledel’àreadepàdeldelRe
ialClubPolo;DanielLaga,co
ordinador d’esports de la
Diputació de Barcelona i An
toni Reig, director del Con
sellCatalàdel’Esport H

Catalunya remunta i es
planta a la final del Campio
nat Autonòmic. La selecció
catalana femenina va tor
nar victoriosa diumenge
del seu desplaçament a Se
villa. Les noies entrenades
per Carlos Juidías s’enfron
taven a Andalusia en el se

gon partit del Campionat
Autonòmic en busca d’una
plaça per a la final, i després
de molt patiment, la van
aconseguir. La selecció ca
talana femenina va capgi
rar un resultat desfavorable
de 13 a 5 a Sevilla per acabar
guanyant 13 a 24 H

Dissabte passat, 11 de
novembre, es va jugar el
Campionat de Catalunya
juvenil de Pitch & Putt FCPP
2017 al Pitch & Putt Lleida a
TorreSerona. Hi van participar
un total de 87 jugadors/es
entre les dues categories
iniciació i competició. El

campió va ser David Mur (P&P
Can Cuyàs) que va fer 4 cops
sota par, seguit de Darío Silva,
Ivan Ponsdomènech (Sant
Cebrià) i Alejandro Pujol (P&P
Can Cuyàs) amb un cop més.
Pel que fa a la categoria dels
més petits, el campió va ser
Marc Gil (Badalona) H

Badalona Dracs i Pioners de
l’Hospitalet dirimiran, el proper
2 de desembre a Montjuïc, qui
és el rei de la Copa Catalana de
futbol americà en categoria
sènior. Ambdós clubs tenen vuit
trofeus a les vitrines i en unes
setmanes es desfarà la igualada.

Això gràcies a les victòries
aconseguides en les semifinals
d’aquest cap de setmana, en
què Dracs es van imposar 1435
als Reds de Terrassa, mentre que
Pioners van haver de suar de
valent, tot i el resultat final de 8
24, amb els Bocs d’Argentona H
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Enguany han participat
674 jugadors i jugadores
en les 10 categories, set
d’elles masculines i tres
de femenines


