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PITCH & PUTT

Fem Gualta i Vallromanes A, 
líders de l’Interclubs Femení 2021 
El P&P Sant Cebrià i el P&P 
El Vallès van acollir el cap de 
setmana passat la 2ª prova de 
l’Interclubs Femení 2021. En 
total hi van participar 156 juga-
dores d’arreu de Catalunya.

Al Maresme, hi van jugar 
els 13 equips de la zona Nord, 
l’horari de sortida era a partir 
de les 9 del matí i anaven sor-
tint 2 parelles cada 10 minuts. 
El millor resultat el va fer la 
parella Rosa Mª Iglesias i Ara-
celi Muriel (Olewer Hcp1) amb 
un cop sota par, seguides de la 
Mª Encarnación Robledo y la 
Marta Fuster (P&P Mas Nou) i 
la Julie Maisongrosse i la Cris-
tina Albareda (Fem Gualta) 
amb un cop més. Pel que fa els 
equips, la categoria scratx la va 
guanyar Olewer Hcp1 amb un 
total de 108 cops, seguit de P&P 
Mas Nou Femení amb 111 i en 
tercera posició l’equip gironí de 
Fem Gualta amb 113. L’equip 
guanyador de la categoria han-
dicap va ser Fem Gualta amb 96 
cops, seguit de Franciac Verd, 
Les Guilles de Franciac i Hcp1 
Mavent tots els equips amb 102 

El Sant Quirze lluitarà 
per l’ascens a la Divisió 
d’Honor Femenina

HANDBOL

segona part, poc a poc, es van 
anar apropant en el marcador 
fi ns que, a falta de 15 minuts, 
l’electrònic refl ectia empat a 
21. A partir d’aquí, l’Handbol 
Sant Quirze va saber jugar 
millor els darrers instants i va 
aconseguir donar la volta al 
partit, i també a l’eliminatòria, 
amb un fi nal emocionant, 29 a 
26 al fi nal dels seixanta minuts 
i classifi cades per a la fase fi nal 
de la Fase d’Ascens a la Divisió 
d’Honor Femenina.

A l’esmentada fase fi nal, 
que tindrà lloc del 28 al 30 de 
maig a Logronyo, l’Handbol 
Sant Quirze s’enfrontarà al 
Lanzarote Zozamas, al BM Bo-
laños i al Grafometal La Rioja. 
Els dos millors classifi cats de la 
lligueta, a una sola volta, seran 
els nous equips de la Divisió 
d’Honor Femenina.

El passat cap de setmana es van 
disputar els partits de tornada 
de l’eliminatòria de la Fase 
d’Ascens a la Divisió d’Honor 
Femenina, on l’Handbol Sant 
Quirze va poder remuntar 
i classifi car-se per a la Fase 
Final on lluitarà per l’ascens 
a la màxima categoria, men-
tre que la Fundació Handbol 
Sant Vicenç es va quedar a les 
portes.

Les kiris havien de remun-
tar dos gols del partit d’anada, 
davant del BM Sanse, i ho van 
aconseguir, tot i que van anar 
gran part del partit per darrera 
en el marcador. Les visitants 
van sortir decidides a em-
portar-se l’eliminatòria i van 
dominar la primera part, 10 a 
14 al descans. Semblava que 
l’eliminatòria estava molt difí-
cil per les catalanes, però a la 

FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL

Convocatòria d’assemblea general 
ordinària
La Junta Directiva de la Federació Catalana de Voleibol 
els convoca a l’assemblea General Ordinària que es farà 
dissabte 19 de juny a la sala Museu de la Federació Catalana 
de Tennis (Passeig de la Vall d’Hebron, 196) a les 9’30 hores 
en primera convocatòria i a les 10’00 hores en segona 
convocatòria, a fi  de deliberar i resoldre sobre el següent

ORDRE DEL DIA:
PRIMER – Nomenament dels interventors de l’acta de 
l’assemblea.
SEGON - Informe de presidència.
TERCER - Ratifi cació, si s’escau, de nous membres de Junta 
Directiva.
QUART – Examen i, en el seu cas, aprovació de la memòria, 
del tancament del balanç, i del Compte de resultats de la 
Federació Catalana de Voleibol corresponent a l’exercici del 
2020.
CINQUÈ - Nomenament de l’auditor per a l’exercici 2021.
SISÈ - Examen, i en el seu cas, aprovació del pressupost per 
al 2021 i les seves Bases d’Execució
SETÈ– Examen i aprovació, en el seu cas, del pla general 
d’actuació per a la temporada 2021/2022, els programes, 
les activitats esportives i els seus objectius; debat de les 
propostes relatives presentades dintre de termini pels 
membres de l’assemblea, si s’escau.
VUITÈ.- Modifi cació Estatut Orgànic Federació Catalana de 
Voleibol
NOVÈ.-Assumptes varis
DESÈ.-Precs i preguntes

La informació en relació a les matèries objecte de 
l’assemblea restarà a disposició dels seus membres a la 
seu central de la Federació, des de la convocatòria de la 
mateixa.

Barcelona, disset de maig de dos mil-vint-i-un
Ignacio Calderé Molina
Secretari Junta

FEDERACIÓ CATALANA D’ESQUÍ 
NÀUTIC I WAKEBOARD

Convocatòria d’assemblea general 
ordinària
Data: 16 de juny de 2021, a les 19,30 hores, en primera 
convocatòria i a les 20,00 hores en segona, per mitjans 
telemàtics.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Ordre del dia
1. Aprovar, si s’escau, l’informe o la memòria de les 
activitats de l’exercici 2020.
2. Aprovar, si s’escau, la liquidació de l’exercici econòmic 
2020 amb el tancament del balanç, compte de resultats i 
memòria econòmica.
3. Aprovar, si escau, el pressupost de l’exercici 2021.
4. Aprovar, si s’escau, el calendari de competicions i pla 
d’actuació 2021.
5. Aprovar, si s’escau, les quotes d’afi liació.
6.Elecció, entre els membres de l’assemblea presents, de 
dos interventors que aprovaran, per delegació, i signaran 
l’acta de l’assemblea juntament amb el president i el 
secretari i tres verifi cadors que realitzaran l’informe de la 
verifi cació comptable de l’exercici 2021.
7. Torn obert de paraules.

Castelldefels, 14 de maig de 2021
El President

ANUNCIS OFICIALS

cops. Les líders de la classifi -
cació general son Fem Gualta 
amb 180 punts, seguit Olewer 
Hcp1 amb 172 i en tercera posi-
ció P&P Mas Nou Femení amb 
162. Fem Gualta, encapçala 
també la classifi cació general 
de la taula handicap amb 200 
punts, seguit de Franciac Verd 
amb 170 i en tercera posició Les 
Guilles de Franciac amb 136. 

Al Vallès també hi van parti-
cipar 13 equips. De les 39 pare-
lles participants les millors van 
ser la Júlia Lax i la Clara Folgue-
ra (Green Team Urgell), la Ma-
rilyn Holmes i la Pilar Montero 
(Vallromanes) i l’Anna Selva i 

la Dolors Sanchez (Vallroma-
nes Tablao Cordobés) totes 
amb 1 cop sota par, seguides 
d’un quàdruple empat al par 
del camp entre Marta Creus i 
Montse Planas (Can Cuyàs), 
Maria Caila i Monica Riera (Va-

ESQUAIX

11/9. Puiggròs havia derrotat a 
les semifi nals al jove de 8 anys 
Izan Baños (Gestsquash Ando-
rra) per 3 a 1. Tercera posició 
fi nal per Corpas al guanyar a 
Baños per un ajustat 3 a 2.

A la categoria sots 15 femeni-
na títol per Ona Blasco (Squash 
Project) qe va participar a la ca-
tegoria Or masculina. La segona 
classifi cada va ser Anna Coma 
(Triops Banyoles) que es va im-
posar a les seves companyes de 
Club Iona Prat (tercera classifi -
cada) i Jana Reixach (quarta) per 
3 a 2 i 3 a 0 respectivament.

A la categoria sots 15 mascu-
lina la fi nal la van disputar el lo-
cal Oriol Sàlvia i Marc Altarriba 
(Malibú) amb victòria per Alta-
rriba per 3 jocs a 0 amb parcials 
d’11/7, 11/8 i 11/7. Prèviament 
Sàlvia i Altarriba van guanyar els 
seus partits de la lligueta a Ona 
Blasco i Bernat Serna (tercer 
fi nal masculí) sense cedir cap 
joc ambdós. Victòria de Blasco 
davant Serna pel tercer lloc de 
la lligueta.

El passat dissabte 15 de Maig les 
instal·acions del Mèlich Sports-
club de Sant Just Desvern van 
acollir els Campionats de Cata-
lunya d’esquaix a les categories 
sots 11 i sots 15, masculina i 
femenina, amb més de 30 par-
ticipants de diferents clubs de 
Catalunya.

A la categoria sots 11 femeni-
na la jugadora del CEAC de Sant 
Vicenç de Castellet Mar Ruiz es 
va endur el títol, després de su-
perar les seves rivals sense cedir 
un sol joc, al partit decissiu es 
va imposar a LLuna Agruña del 
C.N. Sant Andreu amb parcials 
d’11/9, 13/11 i 11/4. Agruña va 
aconseguir la segona posició al 
desfer-se de la local Anna Sàlvia, 
tercera classifi cada, per 3 jocs a 
1. A la categoria sots 11 mascu-
lina victòria d’Andreu Mestre 
(Malibú Sabadell), que després 
d’imposar-se a les semifi nals 
a Luis Corpas (SAF UAB) per 3 
jocs a 1 i a la fi nal al local Arnau 
Puiggròs també per 3 a 1 amb 
parcials de 10/12, 11/4, 11/9 i 

llromanes), Dolores Alcázar i 
Yolanda Vázquez (Portal del 
Roc) i Montse Artigas i Conchi 
Carballo (Vallromanes). Pel 
que fa als equips el guanyador 
va ser Vallromanes A amb un 
total acumulat de 107 cops, se-
guit de Green Team Urgell amb 
un cop més i en tercera posició 
Vallromanes Tablao Cordobés 
amb 109. La classifi cació gene-
ral l’encapçala Vallromanes A 
Femení amb 200 punts, seguit 
de l’equip lleidatà Green Team 
Urgell  amb 162 i Femení Va-
llès amb 146, ocupa la tercera 
posició. Can Cuyàs Femení va 
guanyar la classifi cació handi-
cap amb un total de 101 cops.

La classifi cació handicap 
acumulada està encapçalada 
per Femení Vallès amb 180 
punts, seguit de Green Team 
Urgell amb 140 i en 3era po-
sició Can Cuyàs Femení amb 
133.

Èxit de les categories 
inferiors catalanes


