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UFEC
ZONA UFEC 
Programació  
El canal Esport3 emet avui un nou Zona UFEC. En ell s’hi 
podran veure els següents reportatges: el Trofeu 
Internacional Ciutat de Barcelona de tennis taula, la Copa 
Catalunya infantil i cadet de judo i el Trofeu Internacional 
Ciutat de Barcelona de gimnàstica rítmica.

GOLF 
Triomf de Golf Costa Daurada  
Golf Costa Daurada va ser el gran protagonista del Campionat de Catalunya 
Interclubs Infantil, que es va disputar el passat cap de setmana a Golf Barcelona. 
Després de dues jornades de competició, el club tarragoní va aconseguir la victòria 
absoluta, amb 367 cops, amb l’equip format per Guillermo Albácar, Jorge Berea, 
Daniela Campillo i Joan Panisello, al costat del capità, Juan Carlos Campillo. 

▄  Dissabte passat es van inaugu-
rar, a la zona esportiva de Begues, els 
nous edificis de vestidors, magatzems 
i espais polivalents al servei de les en-
titats esportives locals, en un acte 
que va comptar amb la participació 
activa del Club de Futbol Begues i el 
Begues Rugby Club, i la representació 
institucional de l’alcaldessa, Mercè Es-

POLIESPORTIU   ► DIPUTACIÓ DE BARCELONA

teve, i la vicepresidenta segona de la 
Diputació de Barcelona, Carmela  
Fortuy.  
L’obra, finançada en un 78% per la Di-
putació, ha consistit en la construcció 
de dos edificis a la zona esportiva units 
per un porxo, que és el punt d’accés al 
camp municipal de futbol i als serveis 
dels dos cossos de l’edificació. 

ESPORT ADAPTAT    ► LLIGA CATALANA DE BÀSQUET EN CADIRA DE RODES

ALTRES 
ESPORTS

PITCH & PUTT 
JOAN BERTRAN, 
CAMPIÓ DE 
CATALUNYA 
SÈNIOR 2019  

El Campionat de 
Catalunya Sènior 
s’ha disputat al 
Pitch & Putt 
Vallromanes. Hi 
van participar un 
total de 193 
jugador/es i només 
els millors de cada 
una de les 
categories podien 
jugar la segona part 
del campionat. El 
vencedor final va 
ser Joan Bertran.  

PÀDEL                          
EL PÀDEL GIRONÍ, 
AMB EL GEIEG 

Un total de 153 
persones es van 
aplegar en la ‘Diada 
del Pàdel de Girona’ 
aquest dissabte en 
una cita de rècord 
d’assistència i que 
va congregar a una 
gran representació 
del pàdel gironí a 
l’Hotel AC Palau de 
Bellavista. Durant 
la vetllada es va 
realitzar un 
homenatge al Grup 
Excursionista i 
Esportiu Gironí 
(GEiEG) que 
enguany celebra el 
seu centenari. 

mostrant que té una gran projecció. 
El públic que omplia tot el pavelló ha 
pogut gaudir del gran nivell de les par-
ticipants que han fet vibrar a tots i to-
tes els/les assistents. Una gran part 
del públic han estat gimnastes de di-
ferents clubs de tota Catalunya que 
ha acollit amb gran entusiasme i 
afecte a totes les gimnastes i espe-
cialment a les nostres, Natalia Gar-
cia i Elisa Perez. 
Durant la competició s’ha pogut gau-
dir de la inauguració del CG Catalun-
ya al costat del Cor Turull com de les 
exhibicions de Xavier Baptista 
campió de Espanya infantil de gim-
nàstica rítmica masculina i Marc Sal-

vador campió d’Espanya en mans 
lliures de la categoria aleví i el conjunt 
de gimnàstica rítmica inclusiva que 
ens han fet emocionar-nos a tots 
amb els seus exercicis. 
Les autoritats presents Xavier March, 
president de la Federació Catalana de 
Gimnàstica, Pere Vila, representant 
territorial de Barcelona de SGE, Susa-
na Closa, gerent del Institut Barce-
lona Esports, Ignacio Marrón, secre-
tari general de la Real Federació Espa-
nyola, Brega Ros presidenta de la 
Federació de gimnàstica de Rioja i 
Joan Bosch, gerent de la Federació 
Catalana de Gimnàstica han fet lliura-
ment dels premis i de les medalles. 

L
a gimnasta Vlada Nikol-
chenko d’Ucraïna s’ha procla-
mat campiona del V Trofeu 

Internacional Ciutat de Barcelona – VI 
Copa Internacional de Catalunya de 
gimnàstica rítmica que s’ha celebrat 
aquest dissabte 23 de novembre en el 
CEM Olímpics de la Vall d’Hebron. 
Han completat el podi Boryana Ka-
leyn de Bulgària i Anna Ka-
menshchicova. 
Les gimnastes catalanes que han re-
presentat a Espanya, Natalia Garcia 
ha realitzat una gran competició i ha 
aconseguit el bronze en cèrcol i pilota i 
la quarta posició en la general, i Elisa 
Pérez ha quedat en desena posició 

GIMNÀSTICA    ► TROFEU INTERNACIONAL CIUTAT DE BARCELONA

Nikolchenko venç en un  
TICB on brilla Natàlia Garcia

Inauguració dels nous vestidors 
de la zona esportiva de Begues

▄  Aquest cap de setmana s’han 
disputat dos dels partits correspo-
nents a la sisena jornada de la Lliga 
Catalana de bàsquet en cadira de ro-
des amb les victòries del CE Costa 
Daurada B i el CB Granollers. 
El CE Costa Daurada B encapçala la 
classificació de la Lliga Catalana 
sense perdre cap partit després de 

la seva visita aquest dissabte a la 
pista del CB MIFAS B. A l’altre partit 
de la jornada, el CB Pardinyes va re-
bre el CB Granollers. Els visitants van 
aconseguir la seva segona victòria de 
la competició. 
El partit entre el Comkedem i l’UNES 
– AFA s’ajornat i es jugarà en prope-
res dates. 

El CE Costa Daurada B,  
líder en solitari

oficinaclubs.cat
Inscriu-te a

 
13 novembre 

Tarragona

 
20 novembre 

Lleida

Apunta’t al Taller 
de Fiscalitat i voluntariat
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