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▄ Del 18 al 21 de març es va jugar 
la 2a prova EPPA del Millor Jugador 
de l’Any al Pitch & Putt Castell de 
Godmar a Badalona. Hi van partici-
par 379 jugador/es i va estar orga-
nitzat per la Federació Catalana de 
P&P. L’ambient i la temperatura va 
ser molt primaveral, en general el 
sol va ser el protagonista excepte el 
divendres que va ploure.   
Després dels resultats d’aquesta 
prova, lidera la competició Marc 

PITCH & PUTT     ► MILLOR JUGADOR DE L’ANY 2021

Lloret amb 115 punts, seguit del Joel 
Girbau amb 110 i en tercera posició el 
Jaume Vidal amb 99. Soraya Lassal 
és la primera femenina amb 96 
punts. Creus encapçala la classifica-
ció sènior amb 102 punts, Marc 
Devesa amb 128 punts ocupa la pri-
mera posició de la classificació han-
dicap absolut i la Lídia Garcia i Jose 
Maria Fabra van líders de classifica-
ció handicap femení i sènior amb 
107 punts tots dos. 

HOCKEY     ► EL COMBINAT FEMENÍ S’ENDUU LA PLATA

Equips Nacionals. 
Destaca la seva aportació als èxits 
de Catalunya en els Interterritorials 
i amb Espanya, la seva crucial apor-
tació en els èxits collits en l’Europeu 
Sub 18 Masculí 2017 (Medalla de 
Plata), Europeu Sub 18 Masculí 2018 
(Medalla d’Or) i Mundial Júnior 
Masculí 2018 (Medalla d’Or). En 

aquests tornejos ha compartit es-
pai en els Equips Nacionals amb al-
tres talents de la seva generació com 
David Puig, actualment triomfant a 
Arizona State. 
En els últims mesos Eduard 
Rousaud ha participat en tornejos 
professionals amb un balanç molt 
positiu, tant en termes d’adqui-
sició d’experiència com de resultats. 
Especialment cridaners van ser els 
seus dos Top 5 obtinguts en les ci-
tes del Challenge Tour celebrades a 
Sancti Petri (Cadis). Així mateix, va 
viure una experiència única al US 
Open 2020, a què va acudir poc des-
prés de debutar en un torneig pro-
fessional en un marc tan simbòlic 
com és el Reial Club Valderrama.

E
l jugador de la FCGolf, 
Eduard Rousaud, ha deci-
dit fer el salt a professional 

després d’una exitosa etapa com a 
golfista amateur -actualment ocu-
pava el número dos mundial-i en-
tra a formar part del programa Pro 
Spain Team, que ajuda els joves pro-
fessionals a donar els seus primers 
passos en el camp professional. 
Format en els equips de la FCGolf 
-va ser membre del Programa 
Eagle- i també de la RFEG, que al 
maig farà 21, deixa rere seu uns anys 
tremendament fructífers en l’es-
portiu, en què ha anat perfilant  
un ampli currículum individual a la 
vegada que anava enriquint-se 
amb experiències i triomfs en els 

GOLF     ► NOVA ETAPA AL PROGRAMA PRO SPAIN

Eduard Rousaud fa  
el salt a professional

Marc Lloret lidera 
amb autoritat

▄  La selecció catalana mas-
culina ha revalidat el títol de cam-
piona als Autonòmics sub-16 que 
s’han celebrat del 18 al 21 de març 
en les instal•lacions del CD 
Terrassa Hockey, la selecció feme-
nina ha estat subcampiona. 
Al campionat masculí Catalunya 

ha jugat la final contra la 
Comunitat Valenciana a qui ha 
superat per un contundent 4-0. 
La final femenina l’han disputada 
Catalunya i Comunitat de Madrid i 
s’ha decidit als shoot outs, en 
finalitzar el partit en el temps 
reglamentari en empat a 1.  

La selecció catalana masculina 
revalida l’estatal sub-16

ZONA UFEC

UFECtv
El canal Esport3 emet avui un nou Zona UFEC. En ell s’hi podrà els 
següents reportatges: el Campionat d’Espanya per autonomies sub16 
d’hoquei herba celebrat al CD Terrassa; el I Gran Slam de Menors de 
pàdel al Pàdel Indoor Lleida; i el Campionat de Catalunya 
d’embarcació de pesca.  

PÀDEL 
BON ESTAT DE 
FORMA DELS 
MENORS 

La primera 
competició del 
Circuit de Menors de 
la Federació 
Catalana de Pàdel 
(FCP), disputada a 
les instal•lacions del 
Pàdel Indoor Lleida 
durant els darrers 
dos caps de 
setmana, ha 
finalitzat aquest 
diumenge. Un total 
de 184 parelles 
participants han 
demostrat “un bon 
nivell de joc i estat 
de forma en 
general”, segons 
apunta Meritxell 
Ibañez, directora del 
Circuit de Menors. 

CURSES PER 
MUNTANYA 
COPA 
CATALANA 
Sergi Garcia (Club 
Cerdanya Pirineus) i 
Rosa Navarro (CEM 
La Cameta Coixa) 
guanyen la 
Trencacims i es 
pengen el maillot de 
líder de la Copa 
Catalana de Curses 
per Muntanya de la 
FEEC.La Trencacims 
de Paüls, 
organitzada pel Club 
Centre Excursionista 
Trencacims, ha estat 
l’encarregada 
d’inaugurar la Copa 
Catalana de Curses 
per Muntanya de  
la FEEC.

ALTRES 
ESPORTS

ESPORT ADAPTAT

El BUC, a la Final Four
El BUC jugarà la Final Four de la Lliga després de tornar a guanyar tots els 
partits de la segona Jornada del Grup Nord de la Liga Nacional de rugbi en 
cadira de rodes, disputada a Saragossa. 52-17 contra el Manresa WR, 45-26 
amb l’amfitrió Adapta Saragossa, i un darrer enfrontament amb unZuzenak 
amb moltes baixes de darrera hora i sense rotacions. 

APUNTA-T’HI ARA!

Sigues una WESE i...Lideressa’t!
Sabem que cada realitat femenina és diferent, 
aquesta és la formació que necessites.

Consulta els requisits d’admissió a  
ufec.cat/academy

El barceloní 
acomiada la  
seva etapa com a 
jugador amateur, 
situat en el 
número dos del 
rànking mundial
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