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▄  Anna Cañadó ha demostrat 
a Isla Canela (Huelva) que és la 
gran promesa del moment del golf 
català. La jove golfista de la FCGolf 
va certificar el seu espectacular 
moment de joc en aconseguir al 
camp de Huelva el títol de 
Campiona d'Espanya Sub16, i ho va 
fer amb una gran autoritat. 
Si fa poques setmanes s'imposava 
al Campionat d'Espanya Sub18, ara 
arriba el torn al corresponent a la 

GOLF

seva edat, i la jugadora d'INFINI-
TUM Golf va demostrar el perquè és 
una de les grans promeses del golf 
català i estatal. Cañadó va agafar el 
comandament del torneig a la jor-
nada de dissabte, amb una volta de 
69 cops (-3) i aquest diumenge ja 
no va tenir rival. No va baixar el 
nivell de joc ni va notar la pressió 
per la victòria, i va tancar el torneig 
amb una volta de 70 cops (-2) per a 
un total de 214 (-2). 

FUTBOL AMERICÀ

L
'ASISA Borges Vall ja té el do-
blet somiat: Lliga i Copa. El 
club que presideix Enric Vall 

ha aixecat davant una afició nom-
brosa i entregada la copa de 
Campió de la Superdivisió mascu-
lina de tennis de taula que els ha 
entregat el president de la 
Federació Espanyola, Miguel 
Ángel Machado.  
El CTT Borges, amb un bloc format 
per Marc Duran, Joan Masip, 
Viktor Brood i Alberto Lillo, amb 
Josep Lluís Andrade a la banque-
ta, ha estat el millor equip del curs 
a la categoria d'or del tennis de tau-
la i en la final ha superat l'Arteal 
Santiago gallec, equip que en les 
semifinals es va desfer del CajaSur 

de Priego, que defensava el títol de 
Lliga. 
En un Centre de Tecnificació de Les 
Borges Blanques ple, amb un am-
bient espectacular, l'ASISA Borges 
Vall va saber aprofitar l'oportu-
nitat de coronar-se com a campió 
de la Superdivisió. Després de 
guanyar a Galícia per 2 a 4, a te-
rres catalanes, en el duel de tor-
nada, Duran, Masip i Brood, van 
posar la cirereta a un curs per recor-
dar tota la vida guanyant per 3 a 0.  
L'eufòria es va desfermar en el mo-
ment de certificar el títol, el segon 
de la història del club, i amb la par-
ticipació en les dues Lligues de Marc 
Duran Giralt, un dels millors juga-
dors de la història del tennis de tau-

la català i estatal i que aquesta tem-
porada, a més a més, ha estat cam-
pió d'Espanya individual i dobles.  
Dedicatòries especials, però tot el 
CTT Borges i tota Borges s'ha recor-
dat i molt de Josep Francesch 
Ribalta, conegut popularment 
com a `Pepenko' i que a més de 
ser una persona molt important en 
el dia a dia del club, és molt esti-
mat pel seu tarannà i caràcter. 
Pepenko ha patit aquesta setma-
na un greu accident de trànsit i to-
thom desitja que es recuperi ben 
aviat per tornar a la sala.  
Un dia de somni a la petita locali-
tat de Les Borges Blanques, que           
segueix fent història en el tennis           
de taula.  

TENNIS TAULA

Doblet històric de 
l'ASISA Borges Vall 

Anna Cañadó s'imposa al 
Campionat d'Espanya Sub16

▄  La Lliga Catalana Júnior i la 
Lliga Catalana Femenina ja conei-
xen els seus finalistes. A la com-
petició júnior la gran final tindrà 
com a protagonistes els Barberà 
Rookies i els Argentona Bocs, que 
en semifinals es van desfer dels 
Pioners de L'Hospitalet i dels 
Badalona Dracs respectivament.  

A la LCFA Femenina també es 
coneixen els dos equips que lluita-
ran pel títol després de disputar-
se l'última jornada de la lliga 
regular. Les Barberà Rookies 
s'enfrontaran a les Barcelona 
Búfals, el dissabte 14 de maig a les 
4 de la tarda a Can Llobet 
(Barberà del Vallès).   

Decidides les finals júnior i 
femenina de la Lliga Catalana

ZONA UFEC

UFECtv

El canal Esport3 emet avuiun nou Zona UFEC 22:45. En ell                       
es podrà veure un reportatge especial sobre la tornada del 
Campionat de Catalunya de motos aquàtiques, que ha obert                    
la temporada aquest passat cap de setmana.

PITCH & PUTT 
FRANCIAC,  
NOU LÍDER �

Franciac lidera el 
Campionat de 
Catalunya per 
Equips de Pitch & 
Putt després de        
la disputa de la        
4a prova del 
campionat. Els 
gironins, que abans 
d'aquesta jornada 
ocupava la tercera 
posició,arriben a 
l'equador de la 
competició, seguit 
de Pitch & Putt 
Badalona i Sant 
Cebrià Blau. 

FUTBOL 
RUBÍ, SEU         
DEL PLAY-OFF 
D'ASCENS A LA 
SEGONA RFEF�
El Camp de Futbol 
ZEM Can Rosés de 
Rubí serà la seu, el 
cap de setmana del 
7 i 8 de maig, de la 
fase catalana del 
playoff d'ascens a 
la Segona RFEF. Els 
equips que es 
juguen la plaça son 
UE Olot, UE Sant 
Andreu, CP San 
Cristòbal i Girona 
FC `B'. Els partits es 
podran veure per 
televisió i via 
streaming a                
La Xarxa. 

ALTRES 
ESPORTS

HOQUEI PATINS

Títols de categories inferiors molt exigents
El Reus Deportiu es proclama campió de Catalunya Juvenil a Juneda i el 
Barça guanya el títol Aleví a Amposta. L'equip roig-i-negre ha superat per  
4-1 al GEiEG `A' i el blaugrana per 7-2 al CH Santa Perpètua `A' a les seves 
respectives finals. Els dos campionats han estat molt igualats i cap dels           
16 equips participants, 8 en cada categoria, ha aconseguit acabar invicte.
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