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▄  Els equips catalans han tin-
gut un paper més que destacat 
als tres campionats Màsters, dis-
putats el passat cap de setmana. 
El Club Egara s’ha penjat la 
medalla del Màster Masculí +50, 
organitzat per la Federació 
Murciana, després de batre al 
Real Club de Polo en la final per 1-
4. L’Atlètic Terrassa ha quedat en 
quart lloc. Miquel Bosch (Atlètic 
Terrassa) ha estat guardonat 
amb el premi de ‘Millor jugador’.  

HOQUEI 

En el Màster Femení +40, organit-
zat per la Federació de la 
Comunitat Valenciana, el triomf 
ha estat pel Trident Cat (CD 
Terrassa), que ha assolit el cam-
pionat després de vèncer el 
Juvenil A (Club Egara) per un 
ajustat 3-2.  
Finalment, la medalla de plata 
del Màster Masculí +40, també 
celebrat a València, ha estat pel 
Sarrià. La de bronze l’ha aconse-
guit el Club Egara. 

PÀDEL

(P&P Bellpuig) i Manuel Amor (P&P 
Badalona). Pel que a les parelles, el 
triomf ha estat pels gironins Emili 
Sanmartin i el Joan Poch (Franciac) 
amb 48 cops, seguits del Teodoro 
Febrero i el David Riera (Roc 3) amb 
2 cops més. En quant a equips, el 
guanyador de la prova ha estat el P&P 
Badalona amb 212 cops, seguit del Roc 
3 amb 215 i en tercera posició els llei-

E
l P&P Badalona, amb un total 
acumulat de 556 punts, s’ha 
convertit en el nou campió del 

Campionat de Catalunya per Equips 
FCPP – Interclubs 2021, després d’acon-
seguir el triomf a la sisena i última pro-
va del torneig, disputada al P&P Mas 
Gurumbau, a la comarca d’Osona.  
17 conjunts de la màxima categoria han 
lluitat per l’última victòria del curs en 
la modalitat de joc individual i de pa-
relles Fourball. Una prova on també 
s’ha decidit el guanyador final del tor-
neig. En aquest sentit, per la primera 
posició en la classificació individual hi 
ha hagut un quàdruple empat a 2 cops 
sota par entre Jordi Panes (P&P 
Vallromanes Tablao Cordobés), Joel 
Moscatel (P&P Lleida), Joel Girbau 

PITCH AND PUTT 

P&P Badalona, campió 
de l’Interclubs 2021

Gran paper dels equips catalans 
als campionats Màsters

▄  Roger Aromí i Ferran Insa 
s’han proclamat campions de 
Primera categoria masculina en el 
Gran Slam celebrat a les pistes del 
Club de Tennis Manresa, després 
d’imposar-se a Marc Monne i 
Guillermo Closa per 7-5 i 6-4.  
A Primera femenina el triomf ha 
estat per la parella formada per 
Nela Brito i Noa Cánovas. Les 

campiones s’han imposat en la 
final tot i perdre el primer set per 
4-6, davant de Marina Guinart i 
Sandra Bellver, per remuntar pos-
teriorment en els dos següents 
sets per 6-3 i 6-4 i adjudicar-se 
així el triomf.  
A Tercera masculina els campions 
han estat Albert Gall i Marc Lluís 
Vargas. 

Aromí-Insa i Brito-Cánovas s’adjudiquen  
el Gran Slam del CT Manresa

ZONA UFEC

UFECtv
Reportatges disponibles: European Campionship Thriathle & 
Biathle and Laser Run de Pentatló Modern; darrera jornada del 
Campionat de Catalunya per Equips de Pitch and Putt; i Trofeu 
Internacional Ciutat de Barcelona d’Esport per a Persones amb 
Discapacitat Intel•lectual.  

ESPORT ADAPTAT 
LA TRIPLETA ‘A’  
DE NOVA LLOREDA 
GUANYA EL TROFEU 
VIII JORNADA 
INCLUSIVA  
DE PETANCA 

La tripleta ‘A’ de 
Nova Lloreda, 
formada per Mª 
Ángeles Cortés, José 
Ballesteros i Sergio 
Caracuel, es va 
imposar en el Trofeu 
VIII Jornada Inclusiva 
de Petanca, amb un 
total de 17 punts. 
Tot, en una jornada 
organitzada per la 
FCEDF que va tenir 
un èxit de 
participació.  

HÍPICA 
CAMPIONAT DE 
CATALUNYA             
DE RAID I 
D’ENGANXES 2021 
Aquest cap de 
setmana, Estartit 
acollirà el Campionat 
de Catalunya 
d’Enganxes per 
llimoneres, troncs i 
Quart; mentre que a 
Vic se celebrarà una 
nova edició del Raid 
Vic-Osona, amb 
concursos 
Internacionals, CEI *, 
CEI ** i CEIYJ2 *, 
nacionals CEN * i 
CEN ** i el 
Campionat de 
Catalunya 2021.

FÍSIC-CULTURISME

Triple podi català al Mundial de Powerlifting
Els aixecadors catalans han estat protagonistes al Campionat del Món de 
Powerlifting RAW, celebrat a Suècia. Fernando Jiménez ha aconseguit la medalla 
d’or en la divisió Màster III per sota dels 74 quilos, i la de plata en la categoria 
absoluta de la mateixa divisió. I Amira Blecua ha pujat al tercer calaix del pòdium 
en la categoria júnior per sota dels 69 quilos.  

ALTRES 
ESPORTS

El P&P Badalona 
ha estat el gran 
dominador del 
campionat, amb 
triomfs en cinc 
de les sis proves 

datans La Trattoria Urgell amb 217 
punts. 
Un resultat que ha fet que P&P 
Badalona es convertís en guanyador 
de la 25ª edició de l’Interclubs. Un cam-
pionat en què han participat 136 equips 
i més de 1100 jugador/es en una o més 
proves. Es tracta de la quarta vegada 
en la seva història que aconsegueixen 
el trofeu de campions, després de les 
de 2010, 2014 i 2015.  
Cal destacar el nivell de joc que han 
tingut els seus components durant to-
ta la temporada, líders des de la pri-
mera prova i amb triomfs en 5 de les 6 
proves disputades. El subcampions han 
estat l’equip de Roc 3 amb un total de 
452 punts i en tercera posició l’equip 
de Franciac amb 424.
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