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▄  Després de 148 dies sense 
cap competició oficial, el Pitch & 
Putt Platja d’Aro al Baix 
Empordà, va acollir la 1era com-
petició del 2021 organitzada  
per la Federació Catalana de 
Pitch & Putt amb 343 juga-
dors/es participants. 
El millor resultat de la prova el va 
fer el Joel Girbau amb 9 cops sota 
par, seguit del local Marc Lloret 
amb un cop més i en 3era posició 

PITCH     ► EL CAMPIÓ VA ACABAR EL RECORREGUT AMB 9 COPS SOTA PAR 

en Jaume Vidal amb 48 cops. Pel 
que fa a la categoria femenina la 
millor jugadora va ser la Soraya 
Lassal amb 2 cops sota par i el 
millor sènior Fernando Cano amb 
49 cops. Marc Devesa va ser el 
guanyador de la categoria handi-
cap absolut amb 47 cops i la Lidia 
García i el José María Fabra es 
situen líders de la categoria han-
dicap femení i handicap sènior 
amb 51 i 49 cops respectivament. 

VOLEIBOL     ► PLAY OFF D’ASCENS A SUPERLLIGA

Comitè Català d’Àrbitres. 
Agustí Masip va encapçalar una 
candidatura formada per dotze 
membres que ara esdevindran els 
dotze components necessaris per 
a la formació de la junta direc-
tiva. A més del nou president, la 
resta de la llista la conformen 
Clàudia Caymel, Elisabet Arto, 
Gemma Arrufat, Helena 

Colinas, Jaume Colldeforn, Joan 
Masip, Jordina Virgili, Juan 
Carlos Muñoz, Oriol Monzó, 
Francisco Castells i Sergi Grau. 
El mandat que inicien Agustí 
Masip i la seva junta directiva té 
una durada prevista de quatre 
anys, d’acord amb els estatuts vi-
gents de la Federació Catalana de 
Tennis de Taula.  

A
gustí Masip i Estruch va 
prendre possessió del càrrec 
de president de la 

Federació Catalana de Tennis de 
Taula ahir, després que la candida-
tura que encapçalava s’imposés a 
la liderada per Joan Arnau, qui ha 
estat president de la FCTT des del 
2011 i que optava al seu tercer man-
dat en aquestes eleccions. 
Del total de 101 membres del cens 
electoral, 62 van exercir el seu dret 
a vot, amb l’esmentat resultat de 
33 vots per a la candidatura 
guanyadora, 28 per a la perdedora 
i un vot nul. Dels 62 vots emesos, 
55 van ser per correu, opció incor-
porada en aquest procés electoral 
per tal de facilitar l’exercici del vot 
en el context de pandèmia i confi-
nament comarcal en el qual s’ha 
dut a terme. Els set vots restants 
es van emetre de manera presen-
cial a les instal•lacions del CEM 
Reina Elisenda, seu de la FCTT, en 
la jornada electoral del dissabte dia 
6 de març. 
El nou president de la Federació 
Catalana de Tennis de Taula, 
Agustí Masip, va néixer a Igualada 
el 1964, es va titular com a àrbitre 
fa prop d’una dècada i ostenta la 
categoria d’internacional des de fa 
tres anys. Ha estat vocal de la 
Representació Territorial de 
Barcelona i secretari de la junta del 

TENNIS TAULA     ► EL TENNIS TAULA CATALÀ ESTRENA NOVA JUNTA DIRECTIVA

Agustí Masip, nou 
president de la FCTT

Joel Girbau, vencedor el 
Pitch & Putt Platja d’Aro

▄ El primer equip masculí del CV 
Sant Pere i Sant ha aconseguit la 
classificació matemàtica per dispu-
tar el play off d’ascens a la Superlliga 
a falta d’una jornada per finalitzar la 
lliga regular. Els cooperativistes han 
assolit la fita guanyant a casa del 
seu màxim perseguidor, el CV 

Mediterráneo Castellón, per 0-3. 
El conjunt de Vlado Stevovsky tan-
carà la temporada el proper cap de 
setmana, a casa, amb un derbi 
català amb el Voleibol Mundet, i 
amb la seguretat de tenir els punts 
necessaris per lluitar per tornar a la 
Superlliga. 

Premi i classificació per  
al CV Sant Pere i Sant Pau 

ZONA UFEC

UFECtv
El canal Esport3 emet avui un nou Zona UFEC. En ell s’hi podrà els 
següents reportatges: l’intent de rècord en formació 9Way de 
paracaigudisme; els campionats de Catalunya de taekwondo; el 
campionat d’Espanya de clubs de frontó de pilota.

TENNIS TAULA 
EMPAT ENTRE 
GIRBAU VIC TT I 
REUS GANXETS 
MIRÓ 

Els dos conjunts 
catalans del grup 2 
de la Superdivisió 
estatal femenina 
de tennis de taula 
han començat la 
Lliga Iberdrola de 
Tennis de Taula 
amb un partit 
molt disputat que 
va acabar amb 
empat a 3 i 
repartiment de 
punts.El conjunt 
osonenc es va 
avançar 3-1 en el 
marcador però el 
Reus va remuntar 
fins aconseguir el 
3-3 final.  

CICLISME 
BENASSAR 
GUANYA  
EL CAMPIONAT 
DE SABADELL 
El 91è Campionat 
de Sabadell, 
disputat sobre una 
distància de 122km 
amb sortida i 
arribada a la 
capital vallesana, 
va resoldre’s 
alsprint amb 
victòria pel sub 
2323 mallorquí 
Francesc Benassar 
(Caja Rural - 
Seguros RGA), en la 
que era la segona 
cita puntuable pel 
calendari 2021 de 
les Grans 
Clàssiques de la 
Federació Catalana 
de Ciclisme.  

MÉS 
ESPORTS

ATLETISME

14 medalles pels atletes catalans
El Palau Sant Jordi ha acollit aquest cap de setmana el 43è Campionat 
d’Espanya Sub18 en Pista Coberta . La delegació catalana ha aconseguit 
una destacada actuació, que ha comportat un botxí de 14 medalles: 6 
d’or, 5 de plata i 3 de bronze.

En cas d’estar interessats podeu contactar amb Ignasi 
Costa a barcelonacomarques@oficinadeclubs.cat

Si ets una entitat esportiva, necessites la signatura digital.

T’ajudem a tramitar la petició.

Contacta ara amb nosaltres!

Evita sorpreses amb les notificacions de l’Administració!

Tramitem la signatura electrònica!Tramitem la signatura electrònica!
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