
L’entrenadora professional 
Bea Pacheco va agafar el re-
lleu oferint a les assistents una 
ponència tècnico-pràctica a 
pista sobre l’ocupació d’espais 
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BÀSQUET

Èxit de participació en el primer Fòrum 
Mentoria d’Entrenadores a Manresa

L’Escola Oms i de Prat de 
Manresa va ser l’escenari 
del primer Fòrum Mentoria 
d’Entrenadores en una jorna-
da que va ser tot un èxit de par-
ticipació reunint més d’una 
seixantena d’entrenadores a 
Manresa, Capitalitat del Bàs-
quet Femení 2021-22. 

Aquesta innovadora jor-
nada formativa s’emmarcava 
dins les activitats del Progra-
ma Mentoria d’Entrenadores, 
una iniciativa desenvolupada 
pel ‘Projecte Bàsquet Feme-
ní’ impulsada des de la Fede-
ració Catalana de Basquetbol 
(FCBQ) a través de la seva 
Comissió del Bàsquet Feme-
ní, i que vol donar referents, 
formació i oportunitats a les 
entrenadores del Bàsquet Ca-
talà d’arreu del territori, tant 
les que s’inicien com les que 

Mateo i Piqué, 
campions del 
Rànquing Dobles

‘PITCH AND PUTT’

al P&P Lleida a Torre-serona. 
Un total de 126 jugadors van 
participar en un torneig que 
va defi nir els últims campions 
del curs. 

En aquest cas, la segona po-
sició a la prova d’Antonio Ma-
teo i Oscar Piqué (Roc 3) els va 
permetre proclamar-se cam-
pions del Rànquing Dobles 
FCPP 2021 amb unes targetes 
de joc de 44, 42 i 46 cops i un 
total de 185 punts. Els guanya-
dors de la prova van ser Carles 
Marques (CE Pip.Cat) i Marc 
Nogueira (Badalona) i els lo-
cals Joel Moscatel i  Alejandro 
Esmatges amb un gran resultat 
de 9 cops sota par.

D’altra banda, en categoria 
hàndicap el triomf a la general 
va ser pel pare i fi ll Jordi i Martí 
Luja amb un total de 161 punts. 

Punt fi nal a la temporada 2021 
de Pitch & Putt amb la disputa 
de la quarta i última prova del 
Rànquing Doble FCPP 2021 

ENTRENADORES MENTORITZADES, més d’una seixantena, van participar 
en aquesta innovadora jornada formativa impulsada des de la FCBQ

FEDERACIÓ 
CATALANA DE 
RUGBY

Convocatòria 
d’assemblea 
general 
extraordinària 
de la Federació 
Catalana de 
Rugby
Per acord de la 
Junta Directiva de la 
Federació Catalana 
de Rugby, de data 9 de 
desembre de 2021, se’l 
convoca a l’Assemblea 
General Extraordinària 
que tindrà lloc el dia 
10 de gener de 2022 
a les 18.30 hores en 
primera convocatòria 
i a les 19.00 en segona, 
a la seu de l’INEFC 
Av. de l’Estadi 12-22, 
Barcelona 

ORDRE DEL DIA

1.- Informe del 
president de la 
Federació Catalana de 
Rugby.

2.- Nomenament 
de dos interventors 
entre els membres de 
l’Assemblea assistents 
a la mateixa, que 
aprovaran i signaran 
l’acta, si s’escau, 
conjuntament amb el 
President i Secretari de 
la Federació.

3.- Convocatòria 
d’eleccions de la 
Junta Directiva de la 
Federació Catalana de 
Rugby.

4.- Aprovació del 
Calendari Electoral.

5.- Aprovació del Cens 
Electoral.

6.- Aprovació del 
Reglament Electoral.

7.- Nomenament de la 
Junta Electoral.

Alberto Gil Latorre.
Secretari.
Vist i plau:
Ignasi Planas Rivas.
President.

ANUNCI OFICIAL

ja porten molts anys.
La jornada va arrencar amb 

una presentació del projecte 
federatiu de bàsquet femení i 
una posterior ponència intro-

ductòria a càrrec d’Olga Prade-
ras, directiva i presidenta de la 
Comissió de Bàsquet Femení 
de l’FCBQ, sobre identitat i 
percepció de l’entrenadora. 

TIR OLÍMPIC

Uns cinquanta esportistes 
participen en la vuitena 
edició de la Lliga Bori

En la categoria de Pistola 
Aire, l’ór va ser per C.Leblanc, 
l’argent per L. Carbo i el bronze 
per E. Gonzalez. En Pistola Ju-
venil, el triomf fi nal va ser per 
A. Alcazar. 

D’altra banda, or en cate-
goria cadets per a E. Gonzalez; 
i fi nalment a Pistola Infantils, 

Les instal·lacions de la ga-
leria de 10 m. de Mollet del 
Vallés van ser l’escenari de la 
8a edició de la Lliga Bori. Una 
competició que va comptar 
amb la participació d’una cin-
quantena de joves esportistes 
catalans i també del Club Saint 
Cyprien de França. 

victòria per a D. Fuentes. 
En categoria Carrabina 

Aire, l’ór va ser per E. Cons-
tanzo, l’argent per R. Garcia i 
bronze per C. Font. I per cate-
gories, triomfs per a R.Garcia 
(sub-23); M. Nacenta (Cadets); 
A. Corbelle (Infantils) i Q. Bor-
derie (Alevins).

i el joc per conceptes amb la 
col·laboració de jugadores de 
formació del Manresa CBF. 
Tot seguit, Núria Fonts, exju-
gadora i coaching professio-
nal, va protagonitzar una xe-
rrada sobre recursos per a la 
gestió emocional dels equips. 
El primer Fòrum Mentoria 
d’Entrenadores va cloure amb 
una taula rodona amb la par-
ticipació de diferents ponents 
com Sílvia Font, Núria Fonts, 
Pili Bilbao, Olga Praderas i 
Nina Pont.

Potenciar 
la relació entre les 
entrenadores, un 

dels objectius 


