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▄  Els pro-
pers dies 4 i 5 
de setembre 
tindrà lloc  
a Santa 
Susanna el 
Play Off  
de la Lliga 
Catalana amb 
els vuit millors 
classificats de 
Catalunya en 
categoria 
masculina i femenina. Prop de 200 
esportistes es donaran cita per llui-
tar per convertir-se en el millor 
equip català. Una competició 
que es podrà seguir en directe per 
ESPORT+ TV.  
UP Rubi, Prat, Castelldefels, Sant 
Pol, La Pobla de Montornes, 
Salou, La Bordeta i Gran Via 
l’Hospitalet es disputaran el títol 
en categoria masculina. Santa 

PETANCA     ► AQUEST CAP DE SETMANA

Coloma, Montcada, Alcúdia, 
Valldaura, Sant Pol, El Castillo, 
Mediterrani i Gran Via 
l’Hospitalet es disputaran el 
femení.   
Els campions i campiones de la 
Copa Catalana representaran a 
Catalunya a la Lliga Nacional que 
es disputarà a Cantàbria 
(Torrelavega) els pròxims dies 16 i 
17 d’octubre. 

TENNIS TAULA     ► PUNTUABLE PEL RÀNQUING CATALÀ

Quina és la realitat del pàdel ara 
mateix al teu territori?   
Ara mateix el pàdel està en un bon 
moment, en un moment molt 
dolç. Hi ha moltíssima gent que 
practica aquest esport a Girona i 
que com t’exposava anteriorment, 
s’hi enganxa. Abarca una franja 
d’edat molt extensa des de nens 
petits fins a gent més gran i això 
provoca que hagi arribat a tot 

arreu d’una manera fulgurant. 
Quins aspectes de l’actual estat 
de salut del pàdel català creus 
que s’han de materialitzar per 
millorar el pàdel a la teva demar-
cació? 
Penso que a Girona hem de poten-
ciar més el pàdel federat femení i 
també els menors. Hem de treballar 
des de la FCP per buscar la manera 
d’engrescar a les noies. 

E
va Llonch, vocal a la demar-
cació de Girona de la 
Federació Catalana de Pàdel 

(FCP), exposa la situació del pàdel 
gironí, una demarcació que compta 
actualment amb 1.563 llicències fe-
deratives de pàdel i 30 clubs espor-
tius federats. 
Què suposa a nivell personal la 
responsabilitat de ser el vocal de 
pàdel del teu territori? 
La veritat es que em fa molta il•lu-
sió i tinc moltes ganes de poder apor-
tar el meu granet de sorra en aquest 
esport. Tot i que he de confessar que 
al principi quan el president de la FCP, 
Felip Ródenas, em va proposar d’in-
corporar-me al seu equip li vaig dir 
inicialment que no. Entre família, fei-
na, el fet de que també formo part 
de la junta del Club Tennis Girona ho 
veia molt complicat. Finalment el 
Felip em va convèncer i estic molt sa-
tisfeta de pertànyer a un excel•lent 
equip. 
D’on ve la vinculació amb el 
pàdel? Com va ser el primer con-
tacte amb el nostre esport i què 
t’hi va enganxar? 
Una amiga que jugava a pàdel em 
deia que ho provés i va insistir tant 
que al final un dia ho vaig provar i des 
de llavors ja no ho he deixat. Enganxa 
molt perquè és fàcil de jugar.  

PÀDEL     ► ENTREVISTA A EVA LLONCH, VOCAL A GIRONA DE LA FCP

“A Girona hem de 
potenciar el pàdel 
femení i el de menors”

Santa Susanna acollirà el 
Play Off de la Lliga Catalana

▄  Renata Shypsha (Ganxets 
Reus) i Joan Barberà Soler (CN 
Sabadell) en categoria aleví; i Neus 
Roma (CTT Borges) i Roger 
Quesada (Amics de Terrassa) en 
benjamí, han estat els triomfadors 
de l’Obert de Cassà de La Selva, 
prova puntuable per al rànquing de 
la Federació Catalana de tennis de 

taula i que oficialment ha tancat el 
curs 2020/2021. 
A banda d’aquest Obert Català, 
puntuable pel rànquing català, 
s’han jugat també les emblemàti-
ques i tradicionals 24 hores de Cassà 
de La Selva. El triomf absolut ha 
estat per Marc Duran (CTT Borges) i 
Mireia Badosa (TT Cassà). 

Els guanyadors de l’Obert 
català de Cassà de la Selva

ZONA UFEC

El Zona UFECtorna a les  
pantalles el 7 de setembre
Després de les vacances d’estiu, el programa Zona UFEC torna 
a la programació d’Esport 3 el pròxim dimarts 7 de setembre. 
No obstant, pots consultar tots els programes anteriors a 
@ufeccat o escanejant el següent codi QR. 

PITCH & PUTT 
RUIZ I SABRIA 
GUANYEN EL 
PARELLES 
MIXTES 2021 

Glòria Ruiz 
(Badalona) i Marc 
Sabria (Franciac) 
han estat els grans 
triomfadors de la 
XV edició de la Copa 
de Parelles Mixtes, 
disputada al Pitch & 
Putt Franciac de 
Caldes de Malavella. 
151 cops en total han 
estat suficients per 
aconseguir la 
victòria final en una 
última jornada molt 
igualada.   

ESPORT ADAPTAT 
III TORNEIG 
INTERNACIONAL 
DE QUAD RUGBI 

El cap de setmana 
del 18 i 19 de 
setembre es disputa 
la 3ª edició del 
Torneig 
Internacional de 
quad rugbi a les 
instal•lacions del 
Centre Esportiu 
Municipal de 
l’Espanya Industrial, 
amb la participació 
de les Seleccions de 
República Txeca, 
Països Baixos i 
Catalunya i l’equip 
del Montpellier 
Handi-Rugby 
(França). 

ALTRES 
ESPORTS

HÍPICA

Nova edició del Raid Hípic Sant Bartomeu del Grau
La localitat de Sant Bartomeu del Grau acollirà aquest dissabte una nova competició de Raid 
autonòmic, que en aquesta ocasió correspon a les categories 0 *, P60 i P40. A la categoria 
CEA0 * els participants s’enfrontaran a un recorregut de 80 quilòmetres, dividit en quatre fases 
de 20. Pel que fa al P60, estarà dividit en tres fases (60 quilòmetres); i la P40 seran 40 dividits 
en dues fases.  
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