
quedar en 9è lloc a la catego-
ria de -81 kg després de guan-
yar dos combats i perdre’n dos 
més.

Les alegries pel judo català 
van venir de la mà d’Ilia Khabu-
liani, que es va penjar el bron-
ze a -90 kg; Mireia Lapuerta, 
que en el seu retorn després 
d’una lesió, va tornar per la 
porta gran amb una medalla 
d’argent a -48 kg. Ai Tsunoda 
va posar la cirereta del pastís 
coronant-se com a Campiona 
a -70 kg i sumant un grapat de 
punts en la seva primera com-
petició internacional del circuit 
sub-21.

Un nou pas endavant del 
planter dels judokes catalans, 
que segueixen assolint èxits 
arreu.
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Tres medalles catalanes en la copa d’Europa 
❖445 judokes de 24 països, 
acaben de disputar la Copa 
d’Europa Júnior de Coimbra. La 
localitat portuguesa va acollir 
el cap de setmana passat una 
de les proves europees que 
més adeptes atreuen i on més 
nivell hi ha en categoria sub-21. 

Pau Casado, Ilia Khabuliani, 
Pol Menchaca, Ana Garcia, Mi-
reia Lapuerta, Sandra Serapio 
i Ai Tsunoda van ser els cata-
lans que van prendre part de 
la prova puntuable tant per al 
rànquing europeu com per a 
l’espanyol.

Tant Casado, com Garcia ni 
tampoc Serapio van tenir ex-
cessiva sort, i van quedar eli-
minats en els seus respectius 
primers enfrontaments. Per la 
seva banda, Pol Menchaca va 

Franciac guanya i es 
posa líder

‘PITCH & PUTT’ ‘BOWLING’ DE DEU

BREUS

ZONA UFEC
Reportatges ja 
disponibles

-V Open Catalunya Cheerleading de ball 
Esportiu, que es disputa al Complex 
Esportiu L’Hospitalet Nord.

-Reportatge sobre Josep Lluís Amador, 
paralímpic a Atlanta 1996 en la 
modalitat de tir amb arc.

-Reportatge sobre Isabel Vila, l’única 
participant del campionat de Catalun-
ya de drons que té el condicionant de 
ser sorda. 

ANUNCIS OFICIALS
Convocatòria 
d’assemblea general 
ordinària
De conformitat amb el que disposen 
els nostres Estatuts, i per acord del 
Consell Directiu, per la present es 
convoca a tots els presidents de les 
Federacions Esportives de Catalunya 
el dia 26 del proper mes d’ABRIL a 
l’ HOTEL AVENIDA PALACE, (Gran Vía 
de les Corts Catalanes, 605) a:
Les 19.30 h, en primera convocatòria, 
i a les 20 h, en segona, per tal de 
tractar els punts següents:
1r.- Lectura de les actes de l’Assemblea 

Ordinària i Extraordinària de la 
sessió anterior del dia 4 de maig 
de 2018.

2n.- Informe del president.
3r.- Ratifi cació, si escau, de les i els 

nous membres del Consell Directiu.
4t.- Aprovació, si escau, de la Memòria 

de les activitats de la Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya 
de l’exercici anterior.

5è.- Aprovació, si escau, de la 
liquidació de l’exercici econòmic 
vençut amb el tancament del balanç 
i compte de resultats, i aprovació del 
pressupost per a l’exercici econòmic 
següent. En aquest apartat, les de-
mandes d’aclariment hauran de ser 
presentades per escrit amb vuit dies 
d’antelació a la data de l’assemblea.

6è.- Aprovació, si escau, del pla 
general d’actuació anual, d’acords de 
funcionament intern, dels programes 
d’activitats i els objectius correspo-
nents a l’any 2019.

7è.- Aprovació, si escau, de la inte-
gració com a soci de la confederació 
Foment del Treball Nacional.

8è.- Resolució, en el seu cas, de les 
propostes que almenys el 10% de les 
entitats afi liades hagin presentat en 
el registre de la UFEC per escrit en 
els deu dies naturals posteriors a la 
convocatòria  de l’Assemblea.

9è.- Elecció entre els i les membres 
de l’assemblea presents, de dues 
persones interventores per aprovar, 
per delegació, l’acta juntament amb 
el president i el secretari (article 66 
del Decret 58/2010).

10è.- Torn obert de paraules.
GERARD ESTEVA i VILADECANS, 
president. Barcelona, 18 de març de 
2019 
Article 9è Estatuts, UFEC: “Els 
presidents i les presidentes de fede-
racions membres de la UFEC, podran 
delegar els seus drets, inclòs el vot 
a l’Assemblea, per acord de la seva 
junta i comunicat de forma escrita, en 
una vicepresidenta o vicepresident de 
la federació respectiva”. De produir-
se aquesta situació caldrà que el 
vicepresident assistent a l’assemblea 
presenti la credencial signada pel seu 
president.

Participació catalana en el 4t 
Open Storm International 4 Team

Franciac se situa líder de la 
classifi cació general amb 244 
punts, després d’escalar des 
de la 8a posició que va que-
dar a la primera jornada del 
Campionat de Catalunya per 
equips de pitch & putt. Des-
prés de guanyar dues pro-
ves seguides es col·loca a una 
meritòria 1a posició, seguit 
de Xerinola Hcp1 amb 210 i 
en tercera posició Callejeros 
– Pitch & Putt Montseny amb 
200.

Fornells (Fornells de la Sel-
va), Bellpuig, Vallromanes, 
Lleida, Montseny, bonÀrea 
(Lleida), Mas Gurumbau (Tara-
dell) i Platja d’Aro van acollir 
la 3a prova del campionat de 
Catalunya per equips. La pro-
va, organitzada per la Federa-
ció Catalana de Pich & Putt, es 
va dur a terme el cap de set-

mana passat.
 Els equips de màxima cate-

goria van jugar al Pitch & Putt 
Fornells. El millor resultat in-
dividual el van fer l’Andreu 
Pérez  (Hcp1) i el Daniel Gon-
zález (La Trattoria Urgell - 
Bellpuig), seguit de Josep Pé-
rez (HCP1). Pel que fa a les 
parelles, la millor va ser la for-
mada per l’Agustín Redondo i 
en Marc Pérez (Hcp1), seguits 
del Marc Fortuny i el Salva-
dor Moreu (Badalona). Entre 
els 18 equips de la 1a divisió el 
guanyador de la prova va ser 
l’equip gironí de Franciac amb 
un total de 201 cops i unes tar-
getes de joc de 51, 51 i 52 cops 
les individuals i 47 la tarja de 
parelles, seguit del Team Hcp1 
amb 203 i amb els mateixos 
cops el P&P Badalona que va 
ocupar la 3era posició.

❖Cita internacional per als 
catalans. El passat cap de 
setmana va tenir lloc a les 
magnifi ques instal·lacions 
de Cristal Bowling de Wit-
telsheim (França), la quar-
ta edició de l’Open Storm In-
ternational 4 Team, amb la 
participació de Lluis Mont-
fort , Artur Colomer i Andrés 
Sanz com a components dels 
equips Storm France i Swee-
trade Europe.

Bona actuació i resultats 
dels catalans, Lluís Montfort 
(205,28 mitjana) , juntament 
amb Pierre-Luc Sánchez, Vi-
vien Bados i Valentin Saul-
nier formaven l’equip Storm 
France, classifi cant-se en 2a 
posició de grup amb un to-
tal de 13.887 pals (204,22 
de mitjana) i obtenint la 4a 
plaça després de disputar-se 
la partida de defensa de po-
sició amb el 2n classifi cat del 

grup A.  L’Equip Sweetrade 
Europe format per Artur Co-
lomer (198,12 de mitjana) i 
Andrés Sanz (186,47) van for-
mar equip amb els francesos 
Jean-Michel Salvini i Maximi-
lien Fialon, per Andrés va ser 
el debut en una competició 
internacional i fora de casa, 
el conjunt català-francès va 
obtenir la 9a posició de grup 
i 17a de la general amb una 
mitjana d’equip 198,63.


