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Pròxims reportatges: el Campionat de Catalunya infantil de taekwondo 
que tindrà lloc al Pavelló de la Mar Bella de Barcelona, la Girona City Race 
de curses d’orientació i el Congrés de la UFEC “L’Esport i els Clubs del Futur’ 
que se celebra divendres i dissabte al CaixaForum Barcelona. 

MOTOCICLISME 
 Àlex Puey, primer campió de l’Enduret 2018  
La Copa Catalana d’Enduret 2018 ha celebrat la penúltima cursa 
de la temporada a la Clua de Bassella. En la prova, organitzada pel 
Moto Club Segre i on han participat 75 pilots, s’ha proclamat el 
primer campió de la temporada, Àlex Puey, en la categoria 65cc.

▄  Lucinio Llamas del Club de 
Bolos El Negrillón de l’Hospitalet, 
amb un total de 535 punts és el nou 
campió del màster de Catalunya de 
Bolos Leoneses, seguit de Ramon 
Cuesta (527 punts) del Club EL Ne-
grillón, segon classificat per tercer 
any consecutiu, completant el po-
di de primera categoria Marcelino 
del Blanco del Club d’Horta amb 
476 punts  
 

BOLOS LEONESES    ► CLUB DE BOLOS EL NEGRILLÓN DE L’HOSPITALET

Pel que fa a la segona categoria, 
ajustats resultats entre els tres pri-
mers, en aquesta ocasió el campió 
ha estat Manuel Marcos del Club de 
Bolos Leoneses Dama de Arintero 
de Barcelona, amb un total d 451 
punts, en segon lloc i 444 punts 
Martín Martínez del Club d’Horta i el 
tercer lloc va estar per Luis Fernan-
do Prado del Club Dama de Arinte-
ro amb 433 punts. 

PÀDEL   ► LLIGA CATALANA DE MENORS DE BARCELONA 2018

ALTRES 
ESPORTS 

GOLF                         
ELS CAMPIONS 
MÉS MENUTS 

Eric Díaz i Nicolas 
García, campions 
del 24è Triangular 
Benjamí i Aleví, de 
Catalunya. L’equip 
de Golf Sant 
Cugat1 s’imposa la 
competició de la 
FCGolf dels més 
‘menuts’ després 
de tres proves, a 
Golf Barcelona, 
Caldes i Can Cuyàs 
Golf. 

PITCH & PUTT 
QUÀDRUPLE 
EMPAT AL  
RÀNQUING 
DOBLE DE 
FORNELLS  

En la prova 
disputada el cap 
de setmana 
passat, les 
parelles Sergi 
Sánchez / Antonio 
García, Sergio 
Gonzalez / Adrián 
Sánchez, Eric Puig 
/ Oriol Mas i 
Xavier Lopez / 
Juan Carlos 
Martínez va 
resultar empatats 
en la primera 
posició. La propera 
prova serà els dies 
16, 17 i 18 de 
novembre al P&P 
Montseny.

de l’esport a Catalunya, així com ins-
titucions dedicades a la cerca, l’estudi 
i la investigació en matèria esportiva. 
Es tracta d’una entitat transversal, 
de base, plural i democràtica, repre-
sentativa d’una realitat ferma que no 
sempre ha sabut fer sentir la seva veu. 
 
CONFIANÇA EN EL SECTOREnfront 
d’una certa atomització del sector 
duta a terme en els últims anys, la ILP 
de les federacions dona plena con-
fiança al sector perquè sigui capaç 
d’autoorganitzar-se al voltant de la 
Unió d’Esports de Catalunya. L’entitat 
a través de la qual el sector podrà exe-
cutar les polítiques amb plena auto-
nomia i amb major eficàcia i eficiència. 

HOMOLOGAT A EUROPA La ILP és 
fruit de l’anàlisi i l’estudi dels mo-
dels esportius dels països del nos-
tre entorn. Altres estats també en-
globen el sector esportiu sota una 
entitat que aplega tots els actors. 
És el cas d’Alemanya, amb la Con-
federació d’Esports Olímpics, que 
té sota la seva tutela prop d’un 
centenar d’entitats; Dinamarca 
que té el DIF, una mena de confe-
deració esportiva i comitè nacio-
nal olímpic alhora, i que aplega 
més de 10.000 entitats (inclosos 
federacions i clubs); o Suècia, on la 
confederació sueca d’esports en-
globa 90 entitats sota un mateix 
paraigua.

L
a ILP de la nova llei de l’esport 
està impulsada per totes les 
federacions esportives cata-

lanes i la UFEC i proposa una nova 
ordenació del sistema esportiu que 
doti de més autonomia el sector: la 
Unió d’Esports de Catalunya.  
 
FINS I TOT ELS ESPORTISTES Així 
doncs, la Unió d’Esports serà l’enti-
tat paraigua representativa de tot el 
sector esportiu no governamental 
sense ànim de lucre. Aquesta orga-
nització estarà conformada per fe-
deracions, clubs, esportistes, con-
sells esportius i totes aquelles enti-
tats que tinguin com a finalitat el 
desenvolupament, foment i millora 

UFEC   ► LA UNIÓ D’ESPORTS DE CATALUNYA SERÀ UN GRAN ORGANISME REPRESENTATIU I DEMOCRÀTIC

La ILP de la llei de l’Esport  
crearà una nova entitat pròpia 
per a tot el sector esportiu

Lucinio Llamas, campió  
del Màster 2018

▄   Demà es disputa la fase fi-
nal del playoff pel títol de la Lliga 
Catalana 2018 de menors de Bar-
celona. Una competició que dispu-
ten un total de 12 equips (dels 26 
que han jugat l’edició d’enguany) 
repartits de la següent manera: 
quatre en categoria sub12 i vuit en 
categoria sub16.  

La representació dels equips sub12 
són el CT Andrés Gimeno A, NTC 
Pàdel, Pàdel Indoor Cubelles i CP 
San Cristobal/Npadel. A sub16, el 
Barberà Pàdel Indoor, NTC Pàdel, 
Cercle Sabadellès, CP San Cristo-
bal/Npadel, Alfou Pàdel, iPàdel 
Vallès, Sant Just Pàdel Club i CT Gi-
meno ‘A’.  

Dotze equips per un títol

esportcat@esportcat esport.gencat.cat

Viu l’esport català

Impulsar la creació de la Unió d’Esports de Catalunya va ser una de les conclusions del II Congrés de l’Esport Català

©2018 Ediciones Deportivas Catalanas S.A. Todos los derechos reservados
PDF generado el 12/11/2018 13:54:32 para el suscriptor con email premsa@ufec.cat
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping
 


