
Pàdel
VeNCedORS  
Al CT CUNIT

Al CT Cunit es 
va celebrar el 
passat cap de 
setmana una 
prova del Circuit 
Bronze Head. Marc 
Bertran i Oriol 
Pagès van ser 
els guanyadors 
a la categoria 
masculina. Laura 
Lucas i Meritxell 
Ventura, per 
la seva part, 
van aconseguir 
la victòria a la 
femenina.

HÍPICA
JORdI dOMINGO 
GUANYA lA 
SANT JORdI

A l’Open Sports 
Club es va celebrar, 
el passat cap de 
setmana, el concurs 
nacional de doma 
clàssica puntuable 
per a la Copa  ANCCE. 
Va estar un bon 
concurs per a Jordi 
Domingo que  va 
guanyar la Sant 
Jordi de dissabte i 
la Intermèdia I de 
diumenge amb 
“Omega Sonata”, 
tots dos dies amb 
mitjanes superiors 
al 69%. 

MéS 
NOTICIeS

▄ El secretari general de 
l’Esport, Gerard Figueras, i la sub-
directora de promoció de la sa-
lut del Departament de Salut, la 
Dra. Carmen Cabezas, van presen-
tar diversos estudis quantitatius 
i qualitatius sobre la pràctica es-
portiva dels infants de Catalunya.
L’enquesta “Els hàbits esportius 
dels escolars a Catalunya 2016”, 
impulsada per la Secretaria Ge-
neral de l’Esport, diu que el 72,8% 
dels escolars practica esport regu-

poliesportiu ► es MillorA AiXÍ lA sAlut D’iNFANts i ADolesCeNts 

el Govern vol augmentar els 
hàbits esportius dels escolars

larment (un 78% dels nois per un 
68% de les noies), la gran majoria 
de manera organitzada, i alerta de 
la davallada en l’índex de pràctica 
en el pas de primària a secundària 
(es perd un 10% d’escolars, sobre-
tot noies).
Totes les dades donen pautes a 
l’executiu per “millorar els hàbits 
esportius dels infants i adoles-
cents, i treballar, a més, per acon-
seguir que les nenes siguin més 
actives”, deia Gerard Figueras. 

L a selecció catalana de pi-
tch and putt jugarà el 8è 
Campionat d’Europa per 

equips des d’avui fins diumenge a 
la localitat d’Orduña al País Basc.
Els sis jugadors que formaran 
part de la selecció seran Alex Al-
biñana Jr (Lleida), Fernando Ca-
no (Gualta), Josep Iglesias (Calle-
jeros), Èric Puig (Franciac), David 
Riera (Roc 3) i Emili Sanmartin 
(Franciac). 
Èric Puig es mostra confiat en les 
possibilitats de l’equip. “Fa temps 
que estem entrenant tots ple-
gats”, admet el jugador. “Som 
un gran grup que vol fer un gran 
europeu”, rebla Puig. 
Per aconseguir la seva plaça, els 
sis jugadors van haver de supe-
rar unes proves de selecció que es 

pitCh & putt ► defeNSA el TÍTOl ACONSeGUIT A ANdORRA el 2014

la selecció catalana de pitch 
and putt lluitará per l’europeu

van jugar inicialment al camp de 
Vallromanes, mentre que la se-
gona part ja van jugar-la al camp 
basc on es disputarà la competi-
ció.
El principal objectiu de les proves 
era buscar els jugadors que mi-
llor adaptessin el seu joc al tipus 
de camp i distàncies on es juga-
rà l’Europeu. El capità no jugador 
serà en Xavier Ponsdomènech.

IRlANdA, el RIVAl A BATRe
El gran objectiu de la selecció 
catalana és aconseguir el tercer 
campionat d’Europa després dels 
èxits assolits el 2010 a Lloret de 
Mar i el 2014 a Andorra. “Defensem 
títol, això està clar. I l’aspiració és 
guanyar”, afirma Èric. “El gran ri-
val a batre serà Irlanda”, explica 

el jugador del Franciac. L’equip 
irlandès ha guanyat la competi-
ció en cinc edicions (1999, 2001, 
2003, 2005 i 2007). Tal com des-
taca Puig, “el camp és típicament 
irlandès, ja que tenen forats molt 
curts i greens molt petits”, però 
l’ambició del combinat català es 
manté intacta. 

el fORMAT
Els nou equips participants a 
l’Europeu jugaran primer dues 
voltes individuals que determi-
naran els equips en tres grups. 
Els guanyadors de cada enqua-
drament formaran un nou grup 
que decidirà els tres primers 
llocs i la resta d’equips jugaran 
per decidir la plaça del 4rt al 6è i 
del 7è al 9è.

ZONA UFEC 
UFECtv
Propers reportatges: el Campionat d’Europa de físic-culturisme 
que es disputa demà dissabte a Cornellà de Llobregata i el 
Campionat d’Europa júnior de pentatló modern que es disputa 
al Prat de Llobregat des del passat 17 de juny i fins aquest 
dissabte dia 23 de juny.

CiCLismE 
Torna el Campionat de Catalunya CRi
El Campionat de Catalunya CRI va tornar al calendari després d’un any d’absència, 
repetint el vencedor de 2016, Joan Font (BH Concept Barcelona). El va seguir 
el sub23 Modest Capell (Team Compak); mentre que el triomf júnior se’l va 
emportar Pau Miquel (Turismo Villanúa). També hi van competir els paraciclistes, 
amb triomfs de Martín Berchesi (handbike) i Jaume Morales (adaptat).

UfeC

▄ La delegació catalana tor-
na de l’Open Internacional de 
Luxemburg amb cinc medalles: 
dos ors i tres bronzes.
A mitjans d’aquest mes de juny, 
el combinat català va desplaçar-
se fins a la capital del petit estat 
centreeuropeu per disputar una 
de les proves d’àmbit internacio-

tAekwoNDo► opeN iNterNACioNAl De luXeMburg

Cinc medalles catalanes  
a luxemburg

nal més destacades. A la catego-
ria cadet, Arnau Fumadó va fer-
se amb la medalla d’or. A júnior, 
Anna Teixidor va aconseguir el 
bronze. Finalment, a la categoria 
sènior, Nicole Márquez i Ramon 
Ruiz van adjudicar-se la medalla 
de bronze, mentre Judith Iñíguez 
va aconseguir la d’or.
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Viu l’esport català
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