
ZONA UFEC

UFECtv
El canal Esport3 emet 
avui un nou Zona UFEC. 
En ell s’hi podran veure 
els següents reportatges: 
la 23a Festa de l’Esport 
Català, celebrada el 
passat14 de gener al 
CaixaForum Barcelona, 
on es van premiar els 
millors esportistes del 
2019.

PÀDEL

Open 
Padelàrium
Mireia Herrada i 
Marina Guinart, a 1a 
categoria femenina, i 
Guillermo Closa i Pablo 
Closa, a 1a categoria 

masculina, s’han 
proclamat campions 
del Open Head celebrat 
a les pistes del Club 
Padelàrium Gavà. A 
Tercera masculina 
els guanyadors han 
estat Iván Pascual i 
Marc Robert; a quarta, 
Marcos Cantarero i Pol 
Fuster.

BÀSQUET CDR

Victòria de 
l’UNES AFA 
En el partit ajornat de 
la sisena jornada de 
la Lliga Catalana de 
bàsquet en cadira de 
rodes, l’UNES – AFA 
ha derrotat a domicili 
el Comkedem per una 
resultat de 38 a 50. El 
partit va ser dominat en 
tot moment per l’UNES 
– AFA, l’equip de Sant 
Boi va jugar a un gran 
nivell i poc va poder fer 
el Comkedem. 
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PILOTA

En U16, van sumar els seus 
primers podis de la competi-
ció Georgina Tarragó, segona 
classifi cada, i Martina Llorens 
(Llívia), tercera. Aura Corona-
do (MLEC) va ser quarta a 22 
dècimes de Llorens. En ho-
mes, nou triplet català format 
pel més ràpid, Aleix Aubert 
(LMCE), i seguit de Pau Valle 
i Aniol Torres.

A la prova del SL, a U14, 

Els esquiadors catalans 
deixen empremta 

Dos mesos després de la prova 
inaugural de la Copa Espanya 
Audi U14|U16, el circuit va re-
prendre la seva activitat a Ba-
queira Beret. 

En U14, Emma Blanxer 
(Llívia) va acabar segona clas-
sifi cada, a un segon i tres dè-
cimes de la vencedora, mentre 
que Andrea Rodríguez (CEVA) 
va fregar el podi. En homes, 
triplet català encapçalat per 
Marc Ubeira (CAEI), seguit de 
Martí Cardeña (Llívia) i Sergio 
Fernández (CEVA). 

En U16, Carlota Goula 
(LMCE) va ser la representant 
catalana al podi com a tercera 
classifi cada, mentre que just 
darrere seu va acabar la seva 
companya de club, Georgina 
Tarragó. En categoria mascu-
lina, els catalans U16 van fi r-
mar un altre triplet català. La 
victòria va ser per a Pau Valle 
(Granuec), seguit d’Aniol To-
rres (Granuec) i Lluc de Caste-
llarnau (CAEI).

Al GS, en U14, Emma 
Blanxer va obtenir, aquest 
cop sí, la victòria, mentre que 
Isabella González (CEVA) va 
acabar tercera. Per la seva 
part, Quim Magan (CANMC) 
va endur-se el triomf seguit de 
Martí Cardeña (Llívia). Roger 
Barceló (CANMC) va acabar 
quart a mig segon del podi.

ESQUÍ ALPÍ

COPA ESPANYA U14-U16 Botí de medalles 
a les pistes de Vaquèira Beret

El CN Barcelona 
debuta amb victòria
El Club Natació Barcelona 
va debutar amb victòria en 
el Campionat d’Espanya de 
Clubs en F36m de Divisió 
d’Honor.

Rebia als Frontons Olím-
pics de la Vall d’Hebron, el 
sempre difícil Club Obere-
na de Pamplona. En el marc 
d’aquest encontre es va retre 
homenatge per part de la Fe-
deració Catalana de Pilota, a 

través del seu President Agus-
tí Brugués, i del Club Natació 
Barcelona, representat pel Sr. 
Carlos Bascones, als Cam-
pions d’Europa de 2019 en la 
modalitat de pala curta, Emi-
liano Skufca i Pierre Casteran, 
amb l’entrega d’uns guardons 
commemoratius.

Pel que respecte a l’encon
tre, els cenebistes es van im-
posar al conjunt navarrès per 

2 victòries a 0. En el partit de 
paleta cuir, la parella catalana 
formada per Agustí Brugués 
II i Rodrigo Rodríguez Jr. van 
guanyar per 15-10 i 15-12 a la 
dupla visitant formada per Be-
rrogui - Mariñelarena.

I a pala curta, els actuals 
Campions d’Europa, Emilia-
no Skufca i Pierre Casteran van 
vencer a la parella navarresa 
Sanz - Labiano per 15-7 i 15-8.

Jardí / Blai Jofre (Lleida Car-
gols), Jose Manuel Pascual / Nil 
Peiró (Xerinola Tennis Mora) i 
Jose Santos / Pedro Samblas ( 
Gualta Costa Brava Plus). I pel 
que fa els equips va guanyar 
l’equip Gualta Casabegur amb 
un total de 202 cops, seguit de 
Xerinola Hcp1 amb 206 i en 
tercera posició també l’equip 
local Gualta Costa Brava Plus 
amb 208. 

A la jornada de diumenge 
havien d’haver jugat 88 equips 
i més de 525 jugadors corres-
ponents a la 2ª i 4ª divisió, 
però fi nalment no van poder 
disputar la prova, degut a la 
mala previsió meteorològica i 
les recomanacions de protec-
ció civil.

En marxa 
l’Interclubs 2020

El cap de setmana 18 i 19 de ge-
ner es va disputar la 1A prova de 
la XXVI edició del  Campionat 
de Catalunya per Equips FCPP 
– Interclubs ACPP, a diferents 
seus d’arreu de Catalunya. 

Els equips de la màxima ca-
tegoria van jugar la jornada de 
dissabte al Pitch & Put Gualta, 
prop de Torroella de Montgrí 
(Girona). El millor jugador 
individual va ser el David Mur 
(P&P Can Cuyàs) que va fer 
49 cops, seguit del local Josep 
Portell (Gualta Casabegur) 
amb un cop més. Pel que a les 
parelles va haver un quàdruple 
empat per la 1era posició amb 
6 cops sota par entre, Lluís 
Mauri / Philip Michael Bramall 
(Gualta Casabegur), Ramón 

‘PITCH & PUTT’

CAN CUYÀS David Mur 
s’enduu el millor resultat 

BREUS

La nova cita 
serà la 2a Fase de 
la copa Espanya, 
del 21 al 23 de 
febrer a Sierra 

Nevada

Isabella González va ser la mi-
llor en l’eslàlom, mentre que
Emma Blanxer va fi rmar el seu
particular triplet de podis amb
una tercera posició. Margarita
Brotons (CEVA) va ser quarta.
Per la seva part, amb més de
tres segons de marge, Marc
Ubeira va ser el campió men-
tre que Roger Barceló va ser
tercer, seguit de prop pel seu
company del CANMC, Quim
Magan, quart classifi cat.

En U16, Aura Coronado va
ser l’única representant cata-
lana al podi després d’acabar
segona, tot i que s’hi va quedar
a prop Carlota Goula, quarta.
En homes, un més, i no per això
menys valuós, triplet català al
podi. Lluc de Castellarnau va
ser el més ràpid, seguit d’Aleix
Aubert i Pau Valle.


