
PITCH & PUTT

❖ El Pitch & Putt Sant Cebrià va aco-
llir, diumenge passat, el 18è Campio-
nat de Catalunya femení de pitch &
putt, en què van participar un total
de 100 jugadores.

La millor jugadora després de dis-
putar-se els primers 18 forats va ser
la Marilyn Holmes, del P&P Teià, que
va fer 1 cop sota par, seguida de les
joves Laura Desoi i Carla Puig, del
P&P Franciac, i Mercè Marco i Laura
Romero, del P&P  Vendrell, totes van
fer 1 cop sobre par.

A la segona volta, en arribar al fo-
rat 17, tenien opcions d’emportar-se
el campionat Mercè Marco, que arri-
bava amb el par del camp, i Marilyn
Holmes, que anava +2 cops sobre
par. El mal temps va castigar la juga-
dora del Vendrell, que va fer un mal
cop de sortida i li va costar 5 cops,
desprès d’anar al búnquer, mentre la
jugadora de Teià li retallava un cop
fent un birdie. Però a l’últim forat,
Holmes va necessitar 8 cops per em-

Mercè Marco, campiona de Catalunya
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bocar la bola, i deixava el camí lliure
a Mercè Marco per al Campionat de
Catalunya femení 2014.  

Aquest és el tercer triomf en
aquesta competició per la jugadora
del Vendrell, després dels de Vila-
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drau (2004) i Badalona (2005).
Marta Farrés va quedar subcampio-
na, a un cop, mentre que Abby
Nachshon, del P&P Lleida, i Pilar
Montero, del P&P Vallromanes, van
quedar a dos cops. 

VOLEIBOL

❖ El Poliesportiu del Centre de Vi-
ladecans va acollir, diumenge pas-
sat, la presentació dels equips del
Club Voleibol Viladecans.

El club del Baix Llobregat afron-
ta la temporada 2014-15 amb deu
equips, dels quals vuit competiran
en competicions organitzades per
la Federació Catalana de Voleibol
(FCVb); un en competició sènior a

Tercera Divisió; i fins a set en cate-
gories de formació conjunta, amb
la participació dels equips ‘A’, ‘B’ i
‘C’ a la Primera, Segona i Tercera
Divisió de les categories conjuntes
del voleibol català. La gran nove-
tat serà la creació de l’equip de
Màsters/Veterans que competirà
per primera ocasió a la lliga orga-
nitzada per la FCVb.

A l’acte van acudir el Regidor
d’Esports de l’Ajuntament de Vi-
ladecans, Pere Gutiérrez; la pre-
sidenta de la Federació Catalana
de Voleibol, Maribel Zamora; i la
directora de comunicació d’Unile-
ver a Europa, Ana Palencia, en
representació del principal patro-
cinador del club des d’aquesta
temporada.

ESPORT ADAPTAT

❖El Pavelló Polilleuger Alberich i
Cases de Reus va viure, diumenge
passat, la victòria de la Selecció Ca-
talana d’hoquei en cadira de rodes
elèctrica per 7 a 3 davant la Comu-
nitat Valenciana, en la disputa de la
final del 3r Campionat d’Espanya
per Comunitats Autònomes d’a-
questa modalitat

Aquesta tercera edició del Cam-
pionat d’Espanya va estar organit-
zada per la Federació Catalana
d’Esports per persones amb Disca-
pacitat Física (FCEDF) juntament
amb la Federación Española de De-
portes para Personas con Discapa-

cidad Física (FEDDF) i l’Ajuntament
de Reus. L’acte va comptar amb el
suport de la Generalitat de Cata-
lunya, de la Secretaria General de
l'Esport, del Consejo Superior de
Deportes (CSD), de la Fundació ON-
CE, de la Federació Esportiva Cata-
lana de Paralítics Cerebrals (FECPC)
i de Reus Esport i  Lleure S.A.
(RELL). A l’esdeveniment hi van
acudir la Regidora de benestar so-
cial de l’Ajuntament de Reus, Mont-
se Reus; l’alcalde de la ciutat, Car-
les Pellicer; el vocal de la FCEDF,
Carles Vilalta; i el president de la
FCEDF, Josep Giménez.
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Catalunya, vencedora a Reus 

CAIACPOLO

❖ La selecció estatal de caiacpolo,
en què figurava el banyolí Miguel
López, ha realitzat un campionat
del món de per emmarcar. Disputa-
da a la localitat francesa de Thury
Harcourt, la prova comptava amb
les millors 24 seleccions del món i
el combinat espanyol s’ha penjat la
primera medalla mundial de la se-
va història. Després d’un campio-
nat estel•lar, el partit per al 3r lloc
contra Itàlia va acabar en empat a
3, però el combinat estatal va
aconseguir la medalla de bronze
després de fer el gol d’or.

Amb aquesta medalla, el combi-
nat es penja el seu segon bronze
de forma consecutiva. L’any passat,
la selecció va endur-se el bronze al
Campionat d’Europa i aquest any
han repetit color de medalla, però
a nivell mundial

Miquel López, bronze en el
campionat del món

El CV Viladecans presenta els seus
equips i el nou patrocinador


