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▄Fernando Gonzalez (Vallro-
manes) ha estat el gran protago-
nista de la XX edició del 
Campionat de Catalunya Sènior, 
celebrada al P&P El Montseny 
(Gualba). Gonzalez s’ha procla-
mat campió després de superar 
els 176 jugadors participants de 
55 anys o més.  
Amb tres cops sota par, el jugador 
de Vallromanes ja va començar 
amb força la primera jornada, 

PITCH AND PUTT

aconseguint el lideratge provisio-
nal juntament amb Joan Bertran 
(Hcp1). Un resultat que, combinat 
amb els 53 cops que ha aconse-
guit en la segona volta, li ha estat 
suficient per assolir el títol de 
campió de Catalunya Sènior amb 
un total de 104 cops. Un triomf 
ajustat, ja que Josep Pérez (Hcp1), 
Fernando Cano (Gualta) i Joan 
Bertran (Hcp1) s’han quedat a 
només un cop.  

HÍPICA

amb altres Federacions esportives. 
D’altra banda, Llorens va explicar 
que s’havia escollit Vic perquè es 
troba al centre geogràfic dels clubs 
que estan fent un treball més in-
tensiu amb la base i que els joves, 
com a molt ho tenen a 45 minuts 
de casa seva. 
Cal recordar el destacat nivell de 
Catalunya en l’àmbit de l’orienta-
ció dins l’estat espanyol. El combi-
nat català és l’actual campió 

d’Espanya d’Orientació CEO (se-
tembre21-Albarrasí, Terol) i va acon-
seguir també fa pocs mesos el 
Campionat d’Espanya d’Orientació 
per seleccions autonòmiques en 
edat escolar CESA (octubre21-
Daroca, Saragossa). També és una 
de les comunitats que aporta més 
corredors i corredores a la selecció 
espanyola, fet que els hi permet  
córrer a les competicions internacio-
nals oficials. 

L
a Federació de Curses 
d’Orientació de Catalunya 
(FCOC) ha posat en funcio-

nament aquesta tardor el Centre de 
Tecnificació d’Orientació (CTO), for-
mat per esportistes d’entre 14 i 20 
anys de tot Catalunya que volen se-
guir un programa de perfecciona-
ment en aquest esport.  
El grup entrena dos cops per setma-
na a Vic (Osona) i té com a objectiu 
la formació integral dels joves orien-
tadors/es catalans/es amb segui-
ment personalitzat i entrenaments 
específics o concentracions alguns 
caps de setmana. Segueixen aquest 
programa 18 joves de diferents punts 
de Catalunya, que amb aquest nou 
CTO podran entrenar junts dos cops 
a la setmana i consolidar i unificar 
la seva formació com a grup. 
El Centre es va presentar pública-
ment el passat 2 de novembre, amb 
la presència de Josep M. Santiago, 
president de la FCOC; Pau Llorens, 
director tècnic i corredor d’elit; i Jordi 
Sales, entrenador de l’escola es-
portiva de la UEVic. El mateix 
Santiago va assegurar que s’està 
treballant perquè el centre disposi 
del reconeixement del Consell 
Català de l’Esport, i passi a formar 
part dels Centres de Tecnificació 
Esportiva que hi ha a Catalunya 

CURSES D’ORIENTACIÓ

La Federació de Curses 
posa en marxa un nou 
Centre de Tecnificació a Vic

Fernando González, campió de 
Catalunya Sènior FCPP 2021

▄ Alex Codina no ha trobat opo-
sició a la prova reina del CSN2* que 
s’ha disputat durant tres jornades al 
RCPB. El genet català s’ha imposat 
al Gran Premi amb My Passion VD 
Donkhoeve i s’ha classificat també 
segon muntant London Blues PS. 
Per assolir el triomf, Codina ha 
aconseguit els únics dobles zeros 

dels quatre binomis classificats per 
al desempat. Laura Roquet, amb un 
enderrocament, ha estat tercera 
amb Denis Z. D’altra banda, la prova 
d’1,30 m, un barem A amb 
cronòmetre, ha estat per a Violeta 
Pons, que ha finalitzat tant primera 
com segona amb Ilette M i 
Kassandro, respectivament. 

Alex Codina arrasa al Gran 
Premi del CSN2* del RCPB

ZONA UFEC

UFECtv
El canal Esport3 emet avui, a partir de les 22:45h, un nou Zona UFEC. 
En ell es podran veure els següents reportatges: el Campionat de 
Catalunya Ultrallarga d’orientació; el Campionat de Catalunya per 
equips de 1a categoria de Pàdel; i el Campionat de Catalunya de Trial 
Open de Motociclisme.  

ESCACS 
LA SELECCIÓ 
CATALANA 
S’ENFRONTA  
A ESLOVÈNIA 

Un combinat  
de jugadors de 
Catalunya, 
encapçalats pel 
Gran Mestre Marc 
Narciso, 
s’enfrontarà avui 
dimarts a Eslovènia 
en el marc del 
Campionat 
d’Europa d’Escacs 
per equips. Pere 
Garriga, Ana 
Matnadze, Guerau 
Masagué i César 
Alcalá completen 
l’equip català.   

TRIATLÓ 
MARIA CASALS, 
BRONZE AL 
MUNDIAL DE 
TRIATLÓ 
JUNIOR 
La barcelonina 
Maria Casals ha 
quedat tercera en 
el campionat del 
món júnior de 
triatló, a Quarteira, 
i es converteix en 
la primera 
catalana –també 
de l’estat– que 
puja al podi en la 
categoria. Helena 
Moragas, del grup 
de tecnificació de 
la Federació, ha 
finalitzat quarta.  

ALTRES 
ESPORTS

FUTBOL

El CTA crea un curs extraordinari d’arbitratge
S’obre la convocatòria per a un nou curs, de manera extraordinària, per 
donar la possibilitat a les persones d’entre 15 i 24 anys d’iniciar-se en 
l’arbitratge de futbol. Es tracta d’un curs que se celebrarà a totes les 
delegacions de Catalunya excepte Maresme, Barcelonès i Penedès-Garraf. 
Les places són limitades i el límit per inscriure’s és el 25 de novembre. 

ETS FEDERAT
ETS

L’ESPORT FEDERAT, ANEM AMB TU

Totes les emissions en directe per a tu!

Ara no tens excusa!

És gratis fins l’1 de desembre 
a www.esportplus.tv
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