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▄  La Lliga Catalana Júnior ja té 
semifinalistes. La vuitena i darrera 
jornada de la fase regular va aca-
bar de determinar les quatre pri-
meres posicions i els equips que 
lluitaran pel títol seran els Barberà 
Rookies, els Argentona Bocs, els 
Badalona Dracs i els Pioners de 
L'Hospitalet.  
En semifinals els de Barberà del 
Vallès es tornaran a creuar amb els 

FUTBOL AMERICÀ     ►�DEFINIT EL QUADRE

Pioners (4-3 de balanç), que han 
assolit la quarta plaça. L'altra semi-
final la jugaran els Bocs i els Dracs.  
Les semifinals es jugaran el cap de 
setmana del 30 d'abril i l'1 de maig. 
El dissabte 30 es jugarà a Can 
Llobet el duel entre Rookies i 
Pioners, i l'endemà, al Municipal 
d'Argentona, el Bocs-Dracs. La 
final tindrà lloc el cap de setmana 
del 14 i 15 de maig. 

PÀDEL     ►�GELI-MALUQUER VAN REVALIDAR EL TÍTOL MASCULÍdel projecte, que va idear-se en 
plena pandèmia, i és un fet 
històric que canvia la manera de 
funcionar de la disciplina després 
de 40 anys, 
El Rànquing és un sistema classi-
ficatori permanent dels patina-
dors i patinadores al llarg de la 
temporada, complementant la 
informació que tindran els equips 
tècnics. Independentment del ni-
vell que siguin, els patinadors dis-
posaran de més informació per 
créixer i formar-se, garantint la 
igualtat d'oportunitats per to-

thom que vulgui practicar el  
patinatge artístic. 
La voluntat del CCPA és fomen-
tar la il•lusió de tots els practi-
cants, amb un sistema per nivells 
més inclusiu i participatiu. Tant és 
així, que aquest cap de setmana 
podrà participar en competició 
oficial l'Aida Aumatell, del CPE 
Taradell. L'Aida és una patinado-
ra de categoria sènior amb síndro-
me de Down. Fins ara no havia po-
gut estrenar-se, però diumenge a 
Sant Vicenç de Torelló podrà com-
plir “el somni de la seva vida”. 

D
ijous 31 de març de 2022 
passarà a la història com 
el dia de la publicació del 

primer rànquing del patinatge ar-
tístic català. El Comitè Català de 
Patinatge Artístic, secundat pel 
Comitè Català de Jutges, el Comitè 
Català d'Event Managers i les di-
ferents comissions tècniques, con-
firma definitivament el canvi i im-
plantació del nou sistema de pun-
tuació, competició i classificació 
de la modalitat lliure individual. 
La publicació s'ha fet coincidir 
amb el segon aniversari de l'inici 

PATINATGE     ►�DES DEL 31 DE MARÇ JA ES POT CONSULTAR

En marxa el Rànquing del 
patinatge artístic català

Rookies-Pioners i Bocs-Dracs, 
semifinals de la LCFA Júnior

▄ Mariana Ponzio i Cristina 
Camo, a Primera femenina, i 
Víctor Maluquer i Marc Geli, a 
Primera masculina, són els vence-
dors del Head Players celebrat a 
les instal•lacions del club Pàdel 
Vilacolum, a la localitat gironina 
de Torroella de Fluvià. Ponzio-
Camo han guanyat la final impo-

sant-se per un doble 6-4 a les 
finalistes, Neus Vila i Anna 
Camacho. En la final masculina, 
els campions Geli-Maluquer, han 
fet seva una igualada i disputada 
final per 7-6, 4-6 i 7-6, davant de 
Xavier Romero i Roger Masó. 
A Tercera masculina el títol ha 
estat per Biel Ros i Eric Agape. 

Vencedors del Head Players 
disputat al Pàdel Vilacolum

ZONA UFEC

UFEC.tv 
El canal Esport3 emet avui un nou Zona UFEC. En ell es podran veure els 
següents reportatges: la Final de Divisió d'Honor de la Lliga catalana 
d'escacs; el Campionat de Catalunya de xous de patinatge artístic; i el 
Campionat de Catalunya de petanca per a persones amb discapacitat 
amb intel•lectual.  

PITCH&PUTT 
FORTUNY,  
NOU LÍDER�

Marc Fortuny és 
al nou líder del 
Millor Jugador de 
l'Any FCPP 2022 
després de la 
disputa de la 5a 
prova. La 
competició, 
celebrada de l'1 
al 3 d'abril al 
Pitch & Putt de 
Franciac de 
Caldes de 
Malavella va 
comptar amb la 
participació de 
319 jugador/es 
en tres dies.  

FEEC 
DEBUT DE  
LA COPA 
CATALANA�
Valentina 
Aguado i Eneko 
Carretero 
s'emporten la 
primera prova  
de la Copa 
Catalana de bloc 
en una jornada 
històrica en què 
la FEEC ha 
recuperat una 
competició que 
s'havia deixat de 
fer l'any 2016 i 
que ara torna 
amb força i amb 
un format 
renovat. 

ALTRES 
ESPORTS

FUTBOL

Triomf inapel·lable de Catalunya
Catalunya s'ha tret els complexos de sobre i ha competit amb molta energia  
i ganes davant d'Aragó en el segon i últim partit del Campionat d'Espanya 
sub17 femení, que s'ha disputat als camps Ernesto Cotorruelo, Madrid. La 
selecció catalana ha guanyat l'Aragó per 8 gols a 0 i, a falta de confirmació 
oficial de la RFEF, passa a la Fase Final del campionat com a millor segona. 
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