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▄ La quarta edició del Catalunya 
Stars no ha deixat indiferent a 
ningú. Al voltant d’unes 5.300 per-
sones han assistit al Pavelló de 
Girona-Fontajau per gaudir del 
millor espectacle de patinatge artís-
tic, on s’han aplegat les 30 millors 
actuacions del panorama català.  
Els patinadors i grups, repartits en 
els equips groc, blau i vermell, han 

PATINATGE

brillat al llarg de tota la tarda, en 
una competició que s’ha acabat 
adjudicant l’equip vermell, capita-
nejat per Pere Marsinyach i Andrea 
Silva, que ha comptat amb les 
actuacions del CPA Olot (Xou gran), 
David Canyet (Solo Dance), CPA 
Girona (Xou Júnior), Elna Francès, 
AS Cunit (Quartet), Arnau Pérez i 
Paula Martínez (Solo Dance). 

PENTATLÓ MODERN  

equips que ens han guanyat per un 
resultat ampli han estats els finalis-
tes del torneig, Brasil i Colòmbia”, que 
es van jugar el títol en un partit que 
va acabar amb un 3-1 favorable als 
brasilers. 
L’actuació esportiva també ha es-
tat valorada positivament pel pre-
sident de la Federació Catalana de 
Futbol Sala, Dani Vives: “Estem 
contents amb el treball del cos tèc-
nic i dels jugadors, més joves que al-
guns rivals, perquè vam seguir tre-
ballant amb la base dels que van 
disputar el Mundial C13 fa dos anys”, 
ha explicat el dirigent.   
Vives també fa un balanç molt fa-

vorable de la feina feta als des-
patxos per la FCFS. En aquest sen-
tit, cal recordar que ell mateix va ser 
nomenat president per Europa de 
l’AMF (Associació Mundial de Futsal) 
durant l’assemblea general d’aquest 
organisme celebrada a Paraguai en 
els dies previs al torneig. Vives con-
sidera que la FCFS “cada cop té més 
força dins l’AMF, ja que som els re-
presentants europeus en aquest or-
ganisme i també ho hem aconse-
guit a nivell arbitral amb Jordi 
Jiménez”. És per aquest motiu que 
Vives considera que Catalunya “és 
dels països més influents en les di-
rectrius de l’AMF”.  

L
’expedició de la Selecció 
Catalana que ha participat en 
el Mundial C15 de Paraguai ja 

ha retornat a casa després de tancar 
el torneig en el vuitè lloc. Una posi-
ció immerescuda, segons el seleccio-
nador català, AmmarMohadr. “Crec 
que podríem haver quedat entre els 
cinc millors del món, però la pressió, 
els nervis i el cansament físic han fet 
que la selecció, que va anar de menys 
a més en la fase classificatòria, pos-
teriorment perdés en la lluita pels 
llocs 5 al 8”, comenta Mohadr.  
El tècnic català recorda, com a exem-
ple del potencial exhibit pel seu equip 
en aquest Mundial, que “els únics 

FUTBOL SALA     ► VUITENA POSICIÓ EN EL MUNDIAL C15

El desgast físic, el pitjor 
enemic de Catalunya 

▄  Més de 115 esportistes de 
diferents categories (des de 7 a 60 
anys) van participar en el 1r Trofeu 
La Marató de Làser Run, organit-
zat per la Federació Catalana de 
Pentatló Modern. Un autèntic èxit 
de participació en un torneig que 
dedica tots els seus ingressos a 

col•laborar amb La Marató de 
TV3, dedicada aquest any a tren-
car murs per la Salut Mental. 
La competició, desenvolupada en 
un bon ambient familiar, es va 
celebrar al Parc de la Muntanyeta 
a Sant Boi de Llobregat, un espai 
idoni a l’aire lliure. 

Èxit de participació en el 1r 
Trofeu La Marató de Làser Run

ZONA UFEC

UFECtv
El canal Esport3 emet avui un nou Zona UFEC. En ell es podran 
veure els següents reportatges: el 15è Trofeu Internacional Ciutat de 
Barcelona de futbol sala de paralítics cerebrals; el Campionat de 
Catalunya d’agility; el I Gran Premi de pilota femenina de Barcelona;                  
i el 1r Campionat de Catalunya de beaking de ball esportiu.

AGIRRE I 
ORBEGOZO  
CAMPIONES  

Iera Agirre i Ohiana 
Orbegozo s’han 
proclamat 
campiones del I 
Gran Premi de 
Barcelona - Pilota 
Mà Femenina en 
categoria mixta, 
després 
d’imposar-se en la 
final per 22-14 a la 
dupla formada per 
Olatz Ruiz de 
Larramendi i 
Eneritz Arrieta. En 
la categoria de 
pilota goxua l’or 
ha estat per a 
Sandra Alonso i 
Laura Mateos.  

PITCH AND 
PUTT 
MATEO I  PIQUÉ, 
LÍDERS  
Antonio Mateo i 
Oscar Piqué (Roc 
3) són els nous 
líders del Rànquing 
Dobles FCPP 2021, 
després del seu 
triomf en la prova 
celebrada a Golf 
Lloret Pitch & Putt. 
La dupla, amb 179 
punts, s’enfrontarà 
a l’última prova 
amb 16 punts 
d’avantatge        
sobre els germans 
Albiñana. 

ALTRES 
ESPORTS

FCEH

Els esports d’hivern es conjuren                                        
per viure una temporada d’il•lusió
El Museu i Centre d’Estudis de l’Esport Dr. Melcior Colet de Barcelona ha acollit el tret de 
sortida a la temporada d’hivern 2021-2022 amb optimisme i ganes de tornar a gaudir 
de la neu i el gel. La FCEH, l’ACEM i la SGEAF van coincidir en remarcar que es tracta 
d’esports segurs i saludables, practicats en estacions i pistes plenament preparades. 

Subscriu-te ara 
i gaudeix el segon any 
d’un descompte del 50% 

Més de 1.000 esdeveniments esportius
Subscriu-te ara a esportplus.tv

Ara no tens excusa!

El preu de la subscripció durant el primer any és de 29 €. 
Els preus mínims de la subscripció del segon any són de 29 € per a federats 

i 59 € per a no federats sense descompte.      

Més de 5.000 persones 
gaudeixen de la gran festa 
del patinatge artístic català
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