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CICLISME

FUTBOL AMERICÀ

Misser i Muntadas, campions de 
Catalunya de ciclocròs 2021

La segona edició del Gran 
Premi La Seu d’Urgell ha es-
tat l’escenari de la disputa 
del Campionat de Catalunya 
de CX. L’exigent circuit de la 
capital de l’Alt Urgell ha re-
partit els títols de campions 
catalans de la categoria hiver-
nal, que en les seves catego-
ries reines s’han endut Tomàs 
Misser (Mondraker) i Jordina 
Muntadas (Corvi Team). Marc 
Clapés s’ha coronat campió 
màster 40, Francesc Xavier 
Carnicer (Massi) en màster 50 
i Pere Batllori (Bsix-Jormat) 
en màster 60.

En la cursa que ha decidit 
el títol de campiona de Ca-
talunya, la líder indiscutible 
de la Copa Catalana, Jordina 
Muntadas (Crvi Team), ha 
fet valer la seva superiori-
tat durant la temporada i ha 
aconseguit una nova victòria 

en solitari, en aquesta ocasió 
seguida de prop per la jove 
biker sub23 Sara Méndez 
(Primafl or-Mondraker). 

Entre els júniors, el vi-
gent de campió d’Espanya 
cadet Carlos Gámez (Lliçà 
d’Amunt Club Ciclista) ha 
creuat la meta amb 18 segons 
d’avantatge respecte a Ivan 
Viladrich, mentre que Nico-
le Castillo (La Torreta Bike) 

ha superat a la líder de Copa 
Catalana Laia Bosch (Costa 
Brava Mediterranean Foods) 
per endur-se el títol entre les 
fèmines de la categoria. 

Finalment, ha estat el torn 

on cada jugador juga la seva 
bola i puntua el millor resultat. 

Més enllà del resultat, la 
millor notícia va ser que es 
van aconseguir recaptar un 
total de 9.020 euros. En aquest 
sentit, per primera vegada, la 
meitat d’aquesta quantitat va 

anar destinada al programa 
INSERSport de l’Àrea d’Acció 
Social de la UFEC, que treballa 
en la formació i inserció labo-
ral de joves de col·lectius vul-
nerables a través de l’esport. 
L’altre 50% va anar destinat a 
Càritas.

El ‘pitch & putt’ català, 
solidari amb INSERsport

Més de 920 jugadors van parti-
cipar en el Torneig Benèfi c de 
Pitch&Putt organitzat per la 
Federació Catalana, i que va 
tenir lloc a pràcticament tots 
els camps de Catalunya. La 
modalitat de joc que es va ju-
gar va ser fourball per parelles, 

ACCIÓ SOCIAL

EL GRAN PREMI DE LA SEU D’URGELL ha defi nit els campions de 
Catalunya de CX de totes les categories

Doblet dels ASB Lynx en 
les copes catalanes infantil
i benjamí de ‘futbol fl ag’

Els Lynx de l’American 
School of Barcelona (ASB) 
van ser els grans triomfa-
dors a Terrassa en la jornada 
final de les Copes Catalanes 
Infantil (Sub-15) i Benja-
mí (Sub-11) de Futbol Flag, 
proclamant-se campions en 
les dues categories. Dos títols 
que s’afegeixen al que ja van 
aconseguir fa uns dies a Ba-
dalona en la Copa Catalana  
Aleví (Sub-13). 

El títol Sub-15 es va de-
cidir en una Final a 4 molt 
igualada, on tots els partits 
es van resoldre per marca-
dors ajustats. Finalment, a la 
gran final, els Lynx es van im-
posar per la mínima (14-12) 
als Dracs Negre. 

Pel que fa a la Copa Cata-

lana Sub-11, la jornada final 
no va alterar la classificació i 
els ASB Lynx, amb dues vic-

tòries, van assegurar-se el 
primer lloc de la classificació 
invictes (6-0). 

Marc Clapés,
coronat campió 

màster 40, Francesc 
Xavier Carnicer en 
màster 50 i Pere 

Batllori en màster 
60.

FEDERACIÓ 
CATALANA DE 
VOLEIBOL
Convocatòria 
d’assemblea general 
extraordinària
La Junta Directiva de la Fe-
deració Catalana de Voleibol 
els convoca a l’assemblea 
general extraordinària que 
tindrà lloc en el Centre 
Municipal de Tenis de Vall 
d’Hebrón el dissabte 22 de 
gener de 2022, a les 10’00 
hores en primera convoca-
tòria i a les 10’30 hores en 
segona convocatòria, a fi  de 
deliberar i resoldre sobre el 
següent

ORDRE DEL DIA

1r. Aprovació, si escau, de la 
convocatòria d’eleccions

2n. Aprovació, si escau, del 
reglament electoral

3r. Aprovació, si escau, del 
calendari electoral

4t. Nomenament de la Junta 
Electoral

5è. Elecció de dos inter-
ventors per a l’aprovació de 
l’acta de la sessió

Barcelona, a 22 de desembre 
de dos mil vint-i-un

Maribel Zamora Gómez, 
presidenta

ANUNCI OFICIAL

de la prova reina, on el favorit 
Tomàs Misser ha complert els 
pronòstics dominant la cursa. 
El campió absolut de ciclo-
cròs l’any 2019 a El Morell ho 
ha tornat a fer, aconseguint el 

triomf en solitari per davant 
d’Àlex Ruiz. Misser ha aprofi -
tat l’absència del seu gran rival 
durant la temporada, l’olímpic 
Jofre Cullell, per dominar des 
dels primers compassos.


