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JUDO

PITCH & PUTT

Fermín Parra, 
reelegit president 
Per tercera vegada i de forma 
consecutiva, Fermín Parra 
Berguices ha estat escollit 
president de la Federació Ca-
talana de Judo i DAA. 

El procés electoral fi nalitzat 
el maig passat, celebrat sota un 
exemplar protocol electoral i 

un rigorós procediment anti-
Covid, va tornar a donar a Parra 
la confi ança dels clubs de judo 
del país per als pròxims 4 anys, 
amb les esperances posades en 
el nou projecte de seu i espor-
tiu per al mandat que tot just 
comença.

disputa la tercera i darrera 
jornada de la Lliga Catalana 
de natació, Trofeu Jocs Ca-
talans, a les instal.lacions de 
la Piscina Municipal de Pala-
frugell.  

Un cap de setmana 
ple de competicions 
dels Jocs Catalans

Els Jocs Catalans es disputen 
aquest cap de setmana en di-
ferents localitats de Girona i 
també a Cabrera de Mar. 

Demà el gran protagonis-
ta serà la Copa Catalunya de 
bàsquet en cadira de rodes 
entre l’UNES FC Barcelona i 
el BCR CEM Hospitalet – Afa-
niat Vinaròs a les 17h al Pa-
velló Municipal d’Esports de 
Calonge. 

El mateix dissabte pel matí 
hi haurà una exhibició de Tir 
amb Arc, Memorial Josep 
Lluís Amador, a la Nau de 
50m de la localitat gironina 
de Palamós. 

Mentre que diumenge es 

ESPORT ADAPTAT

El Rànquing Juvenil FCPP / 
Interclubs Juvenil ACPP va fer 
parada al P&P Hcp1 de Sant 
Vicenç de Montalt, en una 2a 
projva on van participar 92 ju-
gador/es. 

Hi ha 2 categories de joc, 
la de competició jugadors 
de més nivell i de màxim 18 
anys d’edat i la dels petits la 
d’iniciació, nens i nenes que i 
s’estan iniciant al Pitch & Putt i 
juguen només 9 forats. Entre els 
més grans el millor resultat el 
va fer el Pau Sánchez (Can Cu-
yàs) amb un gran resultat de 5 
cops sota par, seguit d’un triple 
empat a 55 cops entre el Genis 
Alvarez (Can Cuyàs), en Roger 

Carot (Hcp1) i l’Adrià Gil (P&P 
Badalona). El gironí Nil Artigas 
(Gualta) i el local Joan Palomi-
no (Hcp1) van guanyar la ca-
tegoria handicap amb 4 cops 
sota par. Jan Bernet va guanyar 
la categoria d’Iniciació. 

Pel que fa a la classifi cació 
acumulada de la categoria 
Competició, Carot lidera la 
taula amb 71 punts, seguit de 
Gil i de la Núria Bertran (Hcp1) 
amb 67 punts, en Dídac Mar-
quez (Can Cuyàs) va líder de la 
classifi cació handicap amb 82 
punts i el Mario Gaspar (Can 
Cuyas), segon amb un punt 
menys. Entre els més petits 
el líder provisional tant de la 

Nou projecte 
de seu i esportiu 

per al mandat que 
ara comença 

Hcp1, seu de la segona 
prova del Rànquing 
Juvenil FCPP 2021 

categoria scratch i handicap 
acumulada és Bernet amb 28 
punts. 

La classifi cació de l’Inter-
clubs Juvenil categoria Com-
petició està liderada per Can 
Cuyàs Juvenil amb 300 punts, 
seguit de Hcp1 Juvenil amb 
280 punts i en tercera posi-
ció Badalona Juvenil amb 260 
punts. La categoria d’iniciació 
l’encapçala també Can Cuyàs 
amb 300 punts, seguit del Va-
llès amb 261 i Badalona Juvenil 
ocupa la tercera posició amb 
261 punts. 

La propera prova serà els 
dies 19 i 20 de juny al P&P Ba-
dalona.

A més de la natació, també 
es disputa la Copa Catalunya 
de pàdel en cadira de rodes a 
les instal.lacions de l’UP pà-
del Club Cabrera de Cabrera 
de Mar.

Malauradament, i degut 
a les adaptacions que s’han 
hagut de realitzar com a con-
seqüència de la pandèmia de 
la Covid-19, durant aquesta 
edició dels Jocs Catalans, no 
s’han pogut portar a terme 
activitats de promoció de 
l’esport adaptat a les localitats 
on s’han disputat les compe-
ticions, esperem que la tem-
porada vinent ja les puguem 
tornar a organitzar.

Tret de sortida  
amb un partit de 

bàsquet en 
cadira de rodes 


