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Propers reportatges: el campionat de Catalunya Goalball d’esport 
per a cecs, el campionat de Catalunya de piscina de salvament 
i socorrisme, el campionat de Catalunya de ball sincronitzat i 
les JornadesTerritorials Femenines de futbol.d’emissió al web 
d’Esport3 (www.esport3.cat).

PArAlítiCs CErEbrAls 
la selecció d’Argentina s’endú el ciutat de barcelona
El combinat sud-americà es va endur l’edició del Torneig Internacional Ciutat de 
Barcelona de futbol 7 amb més nivell després de superar a una selecció dels Estats 
Units per 5 a 0. Catalunya, en canvi, no va poder sumar cap victòria en els tres partits 
que va jugar. Tot i això, els catalans reclamen la continuïtat de la competició, que 
afronten com un repte per seguir millorant.
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Viu l’esport català

eL poLo 
AcoMIADA LA 
TeMpoRADA

La pista olímpica 
del Reial Club de 
Polo de Barcelona 
acollirà el proper 
cap de setmana 
el primer dels dos 
concursos de salts 
nacionals, que es 
disputaran al llarg 
del mes de juny a 
les instal•lacions 
olímpiques del 
club barceloní.
Han confirmat la 
seva participació 
més de tres-
cents binomis 
amb genets i 
amazones.

eScAcS
eLS eScAcS, 
obeRTS A 
ToThoM
La Federació 
Catalana d’Escacs 
traslladarà els 
escacs de competició 
al Pedralbes Centre 
(Barcelona). És la 
primera vegada que 
es porta a terme 
l’experiència, on els 
jugadors mostraran 
les seves habilitats 
als visitants durant 
el Campionat  
individual de 
Catalunya d’escacs 
llampec.

hípIcA

E l camp de Mas Pagès va 
acollir el campionat de Ca-
talunya Absolut FCPP de 

pitch & putt. La competició, orga-
nitzada per la Federació Catalana 
de Pitch & Putt, es va desenvo-
lupar al llarg del cap de setmana 
passat.
Alexandre Albiñana (El Vallès) 
acumula, amb aquest títol, 4 
campionats de Catalunya i un 
subcampionat. El 2017 va guanyar 
el Rànquing EPPA i és líder indis-
cutible del Rànquing Català Acu-
mulat (RCA) actualment.
Dissabte es va donar el tret de sor-
tida a la competició. Cada jugador 
disputava 36 forats. El millor juga-
dor de la 1a volta del Campionat 
va ser Jordi Saborit (Vallromanes) 

pITch & puTT ► SubcAMpIonAT peR A eRIc puIg y bRonze peR A AMADoR RoDRíguez

Albiñana es proclama campió 
de catalunya Absolut

que va fer 45 cops, seguit d’un 
quàdruple empat a 47 cops entre  
Emili Sanmartín (Franciac), Daniel 
Gimenez (Tennis Mora Xerinola), 
Xavier Ponsdomènech (Sant Ce-
brià) i Alexandre Albiñana (El Va-
llès).  Fernando Cano (Gualta) va 
fer el millor resultat dels segons 18 
forats, amb 45 cops i va ser el mi-
llor jugador de la 1a jornada amb 
un total de 94 cops, seguit de San-
martín amb 96 i en tercera posició  
va haver un empat entre el Frede-
ric Lloret (Platja d’Aro) i Alexandre 
Albiñana (El Vallès) amb un cop 
més. El tall per accedir a la segona 
jornada del Campionat va quedar 
en 115 cops.
Diumenge es va iniciar la terce-
ra volta de la competició, el mi-

llor resultat de la qual va ser el 
d’Alexandre Albiñana amb 46 
cops, seguit d’Eric Puig (Fran-
ciac) i Rafael Ramos (Tennis Mo-
ra) amb 2 cops més. Cal desta-
car que Albiñana va fer 6 birdies 
seguits (forats en dos cops), grà-
cies als quals va agafar avantat-
ge respecte els seus perseguidors. 
Al migdia els jugadors i jugadores 
van jugar l’última i decisiva volta 
de la competició. Albiñana, que 
ja sortia com a líder, va fer un bon 
resultat de 50 cops que el va con-
duir a aixecar la Copa de Campió 
de Catalunya Absolut FCPP 2018 
amb unes targetes de joc de 47, 51, 
46 i 50 cops i un total acumulat de 
194. Eric Puig va ser subcampió i 
Amador Rodríguez, tercer.

▄ La Generalitat de Catalunya 
s’ha implicat al màxim en els XVIII 
Jocs Mediterranis Tarragona 2018, 
una aposta que s’ha traduït en 
una important aportació econò-
mica directa i indirecta de 32,2 
milions d’euros per a la construc-
ció del Palau d’Esports Catalunya 
i l’adequació d’instal•lacions, així 
com per a actuacions de suport 
en els àmbits organitzatiu, co-
mercial, laboral, cultural i de vo-
luntariat, entre 
d’altres.  
El secretari ge-
neral de l’Esport, 
Gerard Figue-
ras, va detallar 
fa uns dies a Ta-
rragona el com-
promís del Go-
vern per l’”èxit” 
de la competi-
ció i va destacar 

poliesportiu ► Destaca la construcció Del palau D’esports 

La generalitat, implicada amb els 
Jocs Mediterranis de Tarragona 

els 17,8 milions destinats al Palau 
d’Esports, un equipament “em-
blemàtic” que acollirà la compe-
tició d’handbol.
“Els Jocs, un projecte de país, 
deixaran un llegat important a 
totes les seus pel que fa a la re-
forma d’equipaments, la creació 
d’ocupació, el foment de la pràc-
tica esportiva i el desenvolupa-
ment econòmic”, deia Gerard Fi-
gueras.

▄ Aquest cap de setmana s’ha 
disputat a Belgrad el Campionat 
d’Europa absolut amb la presèn-
cia de dos banyolins en les finals. 
Laia Pèlachs, del CN Banyoles, 
aconsegueix la 5a posició absolu-
ta europea al K2 1000, fent parella 
amb Natàlia Garcia. El Campionat 
d’Europa aboslut de piragüisme 

piraGÜisMe► 5a posició al K2 1000, aMB natÀlia Garcia

Laia pèlachs es queda a les 
portes de la medalla europea

es va disputar el cap de setmana 
passat a Belgrad. En la prova de 
K2 500 es van quedar fora de la fi-
nal en acabar 7es a la semifinal. 
L’altre palista banyolí, Albert Mar-
tí, participava per primera vegada 
en un Europeu absolut. Ho feia al 
K1 500. Es va quedar a les portes 
d’accedir a la final.
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