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▄ El Franciac s’ha convertit 
per sisena vegada en la seva 
història en campió de la Copa 
Catalunya de Pitch and Putt. 
L’equip, format per Jaume Vidal, 
Oriol Mas, Pol Saura, Joan Poch, 
Albert Massaguer, Albert Sureda, 
Emili Sanmartín, Eric Puig, Jordi 
Salva, Marçal Moré i Ricard 
Peraferrer, s’ha imposat als vuit 
millors classificats de l’Interclubs 
de Primera Divisió d’aquest any, 

PITCH AND PUTT

en un campionat disputat al P&P 
Montseny.  
La jornada inaugural ha estat 
plena de sorpreses, amb l’elimi-
nació del campió de l’Interclubs 
2021, el P&P Badalona; i l’actual 
campió de la Copa Catalunya, 
Gualta Plus Costa Brava. Unes 
derrotes que ha aprofitat el 
Franciac, que ha superat a la gran 
final el Vallromanes A, per empor-
tar-se el títol. 

HÍPICA

Sanmartí-Sans s’ha adjudicat en 
tres sets la final davant dels subcam-
pions, Ruben Rivera i Toni Bueno, 
per un ajustat marcador de 4-6, 6-4 
i 7-6. La final d’aquest 2021 reedi-
tava la darrera, la del 2019. En aques-
ta ocasió els vigents campions, 
Rivera-Bueno, no han pogut defen-
sar el títol. La parella número 1 de 
Catalunya, formada per Sanmartí-
Sans, en un igualat partit i que s’ha 
decidit al tie break, s’han proclamat 
campions. Per Enric Sanmartí és el 
13è títol de campió de Catalunya, 
mentre que Tonet Sans inaugura el 
seu palmarès amb el primer.  
Finalitzades les finals, el president 

de la Federació Catalana de Pàdel 
(FCP), Felip Ródenas, ha destacat 
l’èxit d’un torneig que deixa un sa-
bor molt dolç. “L’excel•lent treball 
realitzat en el campionat pel club 
Junior 1917, junt amb l’equip de tre-
ball de la FCP, sumat a l’alt nivell de 
la competició i el rècord d’inscrits 
amb 349 parelles demostren l’ex-
cel•lent estat de salut del nostre  
esport”.  
Instants previs a l’inici de les finals, 
s’ha portat a terme un reconeixement 
als menors del pàdel català que van 
aconseguir una posició de mèrit en 
darrer Campionat d’Espanya de 
Menors celebrat a Saragossa.  

L
a 28ª edició del Campionat de 
Catalunya Absolut de Pàdel 
Open Plasticband ha coronat 

Marta Marrero i Lucía Sainz en ca-
tegoria femenina, i Enric Sanmartí 
i Tonet Sans en la masculina, com 
a campions de l’edició 2021 i que s’ha 
celebrat al Club Junior 1917 de Sant 
Cugat del Vallès. 
La final femenina ha enfrontat a 
Marrero-Sainz davant de Marina 
Guinart i Sandra Bellver. Les 
guanyadores, que no han donat op-
ció a les seves rivals, han demostrat 
la seva superioritat imposant-se per 
6-1 en el primer set, i 6-2 en el segon.  
Pel que fa als homes, la parella 

PÀDEL

Marrero-Sainz i Sanmartí-Sans 
es proclamen campions  
de Catalunya Absoluts

Franciac guanya per sisena 
vegada la Copa Catalunya

▄ La barcelonina Cristina 
Wagemans, alumna d’Agustí 
Elias, ha revalidat el títol de cam-
piona d’Espanya U25 amb 
“Ellington”. Wagemans ha acon-
seguit el triomf amb una mitjana 
de 74,845% i per unanimitat dels 
jutges, en el torneig disputat a les 

instal•lacions de Les Cadenes 
(Madrid).  
La plata, amb una mitjana de 
70,690%, ha estat per a Diego 
Martínez del Moral amb “For 
Olímpics Games”. Finalment, el 
bronze l’ha aconseguit Adrian 
Roldan i “Floyd”.  

Or per a Cristina Wagemans en  
el Campionat d’Espanya U25

ZONA UFEC

UFECtv
El canal Esport3 emet avui, a partir de les 22:15h, un nou 
Zona UFEC. En ell s’hi podran veure els següents 
reportatges: la Catalunya Beisbol&Softbol International 
Week; el Campionat de Catalunya cadet de Judo; i 
Campionat del Mediterrani de Velocitat.  

FUTSAL 
L’ALBELDA 
FUTSAL PUJA AL 
PODI DE LA FEF 
CHAMPIONS 
LEAGUE 

L’Albelda futsal s’ha 
imposat al Servycat 
Ripoll en el duel 
català a les 
semifinals de la FEF 
Champions League, 
el torneig més 
important d’Europa 
de futbol sala. 
També han estat 
protagonistes Josep 
González, Roger 
Torrent i Joan 
Ramon Bernardo, 
àrbitres catalans 
encarregats de dirigir 
les finals.  

BASQUETBOL 
ELS PREMIS FBC 
DE PERIODISME 
ESPORTIU 2021 
JA TENEN 
GUARDONATS 
Robert Álvarez (El 
País), Sergi Amat 
(TAC12 TV), Eduard 
Omedes 
(fotoperiodista) i 
Xavier Saisó (SER) 
seran els guardonats 
dels Premis FBC 
Periodisme Esportiu 
2021 en  la seva 6a 
edició. El lliurament 
tindrà lloc dilluns 29 
de novembre de 
2021 a les 19h a 
l’Antiga Fàbrica 
Estrella Damm de 
Barcelona. 

ALTRES 
ESPORTS

ESPORT ADAPTAT

Quatre jugadors catalans participen en la Copa Mazovia de Quad Rugbi
Els catalans Marc Subirón, Marta Llauradó, Javier Quiles i Juan Tijan, tots quatre jugadors del 
BUC de Barcelona, han participat amb la selecció estatal en la quarta edició de la Copa 
Mazovia de quad rugbi, una de les competicions més importants d’aquest esport que es 
disputen a Europa. Finalment, s’han quedat a les portes de les medalles, finalitzant en 
quarta posició.  

ASSESSORAMENT GRATIS. CONTACTA’NS ARA!

T’ajudem en la teva gestió diària
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