
ZONA UFEC 
Programació TV
El canal de televisió Esport3 emet avui un nou programa del Zona 
UFEC en el que s’hi podran veure els següents reportatges: els 
Campionats de Catalunya d’edats de tenia taula, l’European Cup 
U19-U17 de pentatló modern i el Campionat de Catalunya d’edats 
d’escacs.

hÍPiCA 
Celebrat el Raid hípic Mercat del Ram
Cap de setmana de raid en el marc de la Fira del Mercat del Ram de Vic. 
Jade Labrunie amb Udjina de Beders van ser els més ràpids dels 25 binomis 
que van participar al CET0*. Pel que fa al CET VC-60, la cursa més ràpida va 
ser de Joan Moret amb The Roght Way. Per últim, al CET VC-40, la victòria 
va ser per a Paula Muntala amb Maver Penthea.

ufec

pàdel
bronze de 
calafell

A 1ª categoria 
masculina Sergio 
Bursa i Lucas 
Casella van haver 
de remuntar el 4/6 
inicial amb dos 
7/6 i 6/2 davant 
Maxim Grachev i 
Àngel Hernàndez 
per proclamar-
se vencedors. 
En 1a categoria 
femenina, Carlota 
Garcia i Gisela 
Asensio van 
superar en el duel 
final per 6/3 i 7/5 a 
Anna Saura i Lidia 
Vidal, proclamant-
se campiones. 

pitch&putt
3ª prova de 
l’interclubs 
femení
Olewer Hcp1 lidera 
la classificació a la 
zona Nord després 
de la 3a prova de 
l’Interclubs Femení,  
al P&P Franciac, 
diumenge. A la 
zona Sud, jugat 
al P&P Badalona, 
Vallromanes 
manté el liderat. 
La 4ª i penúltima 
prova de la fase 
regular es jugarà el 
dissabte 14 d’abril 
al P&P Lloret i al 
P&P El Vallès. 

més 
esports

i ntenses i intermitents precipi-
tacions de neu per començar; 
sol escalfador per acabar. 

Les condicions meteorològiques, 
canviants durant aquest cap de 
setmana, no van condicionar els 
Campionats de Catalunya d’Esquí 
Alpí Absoluts a Espot Esquí, on el 
personal de l’estació va treballar 
de valent perquè la neu es man-
tingués en bon estat.
Dissabte va ser el torn de l’eslàlom, 
en una prova a dues mànegues 
on l’esportista més ràpid en com-
pletar el traçat va ser l’andorrà 
Robert Solsona. El català amb 
millor temps, i per tant campió de 
Catalunya de l’especialitat, va ser 
Toni Puig de LMCE, mentre que 
segon classificat va ser Daniel 
Larriu del CE-VA i tercer, Nil Se-
llas del CANMC.

miren miquel, doble triomf 
En categoria femenina, Miren 
Miquel va ser la gran vencedo-
ra del cap de setmana amb un 
domini que ja va començar dis-
sabte en l’eslàlom. La corredora 
del CAEI va ser la més ràpida en 
la primera mànega i va registrar 
el segon mi-llor temps en la se-
gona, obtenint la victòria gene-
ral. El podi el van completar Nú-
ria Tornero de LMCE i la seva  
germana i companya de club, 

esquí alpí ► l’estació catalana proclama els campions de catalunya

miren miquel, per partida 
doble, toni puig i Jon martínez  
es coronen a espot esquí

Patricia Miquel.
L’endemà va ser el torn del ge-
gant, també a dues mànegues. 
Es va proclamar campió de Cata-
lunya de l’especialitat Jon Mar-
tínez del CAEI. En segona posi-
ció va quedar Diego Viladoms 
del CSC mentre que va ocupar la 
tercera posició del podi Nil Se-
llas del CANMC, sumant el seu 
segon podi del cap de setmana.
En dones, com ja havia fet en 

Espot Esquí va acollir els Campionats de Catalunya d’Esqui Alpí Absoluts

l’eslàlom, Miren Miquel també 
va dominar la prova del gegant 
i es va proclamar campiona de 
Catalunya, revalidant el títol ob-
tingut ja la temporada passada. 
La catalana del CAEI, gràcies a 
una primera mànega molt ràpi-
da, va guanyar la prova, seguida 
de Núria Tornero pertanyent al 
LMCE i de Patricia Miquel del 
CAEI. De fet, el mateix podi que 
en l’eslàlom.   

▄  El Driss Lakhouaja, del CA 
LaSansi, i Jessica Bonet, del Run-
4You, van ser els guanyadors de 
la 25a Mitja Marató Montornès-
Montmeló-Vilanova-La Roca, 
inclosa en el 12è Challenge de 
Mitges Maratons Gran Premi Di-
putació de Barcelona. La prova 
es va celebrar diumenge passat 
conjuntament amb la XIII Cur-
sa dels 6km i, va comptar amb 

poliesportiu ► Amb el suport de lA diputAció de bArcelonA

lakhouaja i bonet van ser 
els guanyadors de la mitja 
marató de montornès

la participació de més de 1.800 
atletes.
A l’acte d’entrega de premis van 
assistir l’alcalde de Montmeló, 
Antoni Guil; el de la Roca, Carles 
Fernandez; la de Vilanova del 
Vallès, Yolada Lorenzo; el pri-
mer tinent d’alcalde de Montor-
nès, Jordi Delgado; i l’Assessor 
tècnic d’Esports de la Diputació, 
Daniel Laga.

▄  Aquest dissabte s’ha dis-
putat el Campionat d’Espanya 
d’halterofília a les instal•lacions 
del gimnàs Siderópolis de Madrid 
amb la participació d’esportistes 
de tota Espanya, entre ells també 
la catalana Montse Alcoba.
A la categoria femenina de 86 kg 
ha guanyat Montse Alcoba que, a 

hAlterofiliA ► lA cAtAlAnA tAmbé hA bAtut el rècord d’espAnyA

montse alcoba es proclama 
campiona d’espanya 

més, ha batut el rècord d’Espanya  
aixecant 97 kg. Després de cinc 
anys d’absència per la seva doble 
maternitat, Montse ha tornat a la 
competició en un gran moment 
de forma. A més, la catalana dis-
putarà l’Europeu d’halterofília, del 
25 al 29 de maig a França, acom-
panyant a Loida Zabala. 
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