
després de dominar aquest 
calendari des de les primeres 
curses. En la general Ulloa ha 
fi nalitzat amb 185 punts, per 
davant dels 143 de Pol Hervàs 
(2n) i els 138 de Francisco Mu-
ñoz (3r i millor S23). 
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CICLISME

Un atac de 
David Ramon a 

l’última volta va ser  
suficient per arribar 
en solitari a la línia 

de meta 

David Ramon guanya a Juneda i Àlex 
Ulloa aconsegueix la copa Critèrium 2021

David Ramon (Team MP 
Group) s’ha proclamat vence-
dor de la 57a edició del Trofeu 
Vila de Juneda, l’última cita de 
la Copa Critèrium 2021 que 
s’ha endut Àlex Ulloa (Proton 
Cycling Academy). 

41 ciclistes han pres part 
d’una cursa, programada a 40 
voltes (58kms) en un circuit 
urbà de 1,45kms, que ha tin-
gut de nou els llambordins del 
carrer la Font com a protago-
nistes. De sortida ja hi han ha-
gut alguns intents d’escapada, 
però no ha estat fi ns a la volta 
10 que arran d’un sorprenent 
sprint han destacat el pilot Da-
vid Ramon (Team MP Group), 
Daniel Reyes (Controlpack Ba-
dia) i l’holandés Frenkie Van 
der Vorst (Smartdry). 

Aquests tres ciclistes de se-
guida han aconseguit distan-
ciar-se del grup, i tot i alguns 
atacs com el de Joan Antoni 
Gassó (Energi Nufri) que ha 
rodat destacat algunes voltes, 
el líder de la competició Àlex 
Ulloa, o David Gómez (Antiga 
Casa Bellsolà Girona); no han 

El gran premi Catalunya 
posa en marxa la 
temporada ofi cial

BITLLES CATALANES

El proper dissabte 4 de set-
embre, les pistes de bitlles 
del camp de futbol de Salomó 
(Tarragonès), seran l’escenari 
de l’obertura ofi cial de la tem-
porada 2021-2022 de bitlles 
catalanes, amb la celebració 

CICLISME · Ulloa confi rma la seva victòria després de 
dominar des de les primeres curses 

PITCH & PUTT

Convocatòria de l’assemblea 
extraordinària de la Federació 
Catalana de Pitch & Putt
La Junta Directiva de la Federació Catalana de Pitch 
& Putt convoca l’Assemblea Extraordinària que es 
celebrarà el proper dia 14 de setembre de 2021 de forma 
telemàtica a través de la plataforma Jitsi Meet, a les 15:30 
hores en primera convocatòria i a les 16:00 hores en 
segona convocatòria. 

L’ordre del dia és el següent: 

1r.  Convocatòria d’eleccions a la Junta Directiva de la 
FCPP 

2n. Elecció de la Junta Electoral i termini per a la seva 
constitució 

3r.  Fixació de la data de la realització de l’acte electoral i 
el calendari electoral 

4rt. Aprovació del Reglament Electoral 

5è. Nomenament d’interventors per l’aprovació de l’acta 
de l’Assemblea. 

La informació sobre les matèries objecte de l’Assemblea 
estarà a disposició dels seus membres, a la seu de la 
FCPP, des de la convocatòria de l’Assemblea. 

Per accedir a la reunió, els membres de l’Assemblea han 
de demanar les claus d’accés a la videoconferència a la 
Secretaria de la Federació.

 

SALVAMENT I SOCORRISME

Convocatòria d’assemblea general 
ordinària
Adreçat a: TOTS ELS MEMBRES DE L’ASSEMBLEA 
DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE SALVAMENT I 
SOCORRISME

Benvolgut/da amic/ga,

Em plau convocar-te per al proper dimecres 6 d’octubre 
de 2021, a les 18.30 hores en primera convocatòria i 
a les 19.00 hores en segona convocatòria, a la reunió 
d’Assemblea General Ordinària que es celebrarà al local 
de la Federació Catalana de Salvament i Socorrisme, al 
carrer París nº 67 de l’Hospitalet de Llobregat, amb el 
següent:

ORDRE DEL DIA:

1. Informe del President

2. Aprovació de taxes esportives per la temporada 2021-
2022

3. Aprovació, si escau, del calendari esportiu de la 
temporada 2021-2022

4. Aprovació, si s’escau, de la normativa esportiva per la 
temporada 2021-2022

5. Elecció entre els i les membres de l’assemblea general 
presents, de dues persones interventores per aprovar, 
per delegació, l’acta juntament amb el President i 
secretari (article 66 del Decret 58/2010)

6. Torn obert de paraula

Es prega confi rmació d’assistència al correu fcss@
salvament.cat

L’Hospitalet de Llobregat, 26 d’agost de 2021

Frederic Tortosa i Rodríguez

President 

ANUNCIS OFICIALS

estat en posició de discutir la 
victòria al trio capdavanter. Un 
atac a l’última volta per part 
de David Ramon Fou ha estat 
sufi cient per arribar amb uns 
metres d’avantatge en solitari a 

la línia de meta, per davant de 
Van der Vorst (2n) i Reyes (3r).

Amb aquests resultats, Àlex 
Ulloa (Proton Cycling Aca-
demy) ha confi rmat la seva vic-
tòria en la Copa Critèrium 2021 

WATERPOLO

La selecció juvenil 
femenina acaba sisena 
al campionat Europa

fi nalitzat en sisena posició. 
Les noies dirigides per Javi 

Aznar han realitzat una fase de 
grups excel•lent amb un ple de 
victòries: 19-5 contra Sèrbia, 
10-8 contra Israel, 21-4 contra 
Gran Bretanya i 23-3 contra la 
República Txeca. 

L’ensopegada ha arribat 
als quarts de fi nal, en el partit 
contra Itàlia que han caigut per 
només un gol (11-10). Aquesta 
derrota ha portat a les noies a 
només poder jugar per la po-
sició 5 de la competició. Tot 
i guanyar Croàcia per 7-9, la 
derrota en l’últim partit davant 
Holanda per 11-9 les ha relegat 
a la sisena posició fi nal. 

Sibenik (Croàcia) ha estat 
l’escenari del Campionat 
d’Europa U-17 femení de 
waterpolo. Un torneig on la 
selecció estatal, que hi ha par-
ticipat amb un total de 10 ju-
gadores de clubs catalans, ha 

A l’entrega de trofeus i 
premis hi ha estat presents el 
president de la Federació Cata-
lana de Ciclisme Joaquim Vila-
plana, l’alcalde de Juneda An-
toni Villas, el regidor d’esports 
José Luis Garrido, el president 
de la Colla Ciclista la Pedalada 
de Juneda Joan Sedó, el delegat 
de la FCC a Lleida Norbert He-
rrera, i el membre de la Junta 
de la FCC Pep Roca.

del 12è Gran Premi Catalunya 
– Supercopa.  

Hi participaran els millors 
equips del territori: C.B. la 
Penya del Bistec, campió de 
Catalunya; el C.B. Siuranenc 
d’Horta, campió de la Copa 
Generalitat; el S.C.B. Salomó 
com a club amfi trió, i les Se-
leccions Catalanes absolutes 
(masculina i femenina), sub 
25 i infantil, formades pels 
jugadors i jugadores més des-
tacats en les competicions 
individuals de la temporada 
passada. Els equips de la Penya 
del Bistec i Siuranenc d’Horta 
es disputaran també entre ells 
la Supercopa.


