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ANUNCIS OFICIALS

CICLISME

La selecció catalana júnior
torna a la Classique des Alpes
La selecció catalana júnior de
carretera encara un repte important de nivell internacional
aquest cap de setmana.
Aquest dissabte, 4 de juny,
sis ciclistes formaran part de la
selecció catalana que prendrà
la sortida a la Classiques des
Alpes Junior, prestigiosa prova
on un combinat júnior català ja
hi ha pres la sortida en les passades edicions de 2018 i 2021.
El seleccionador Carles
Torrent comptarà a la seva
disposició amb Iñaki Navarro
(Tot net-Terrassa), recentment
vencedor de l’última etapa de
la Challenge Subbética; l’actual
líder de la Copa Catalana Albert
Muntanyà (Finques Feliu); Gerard Cano; Adrià Franquesa
(Bikesports-Ford Nicolás); Albert Pla (Autovivo Grup-Trek
Sant Boi); i Iván Viladrich (Penya Ciclista Baix Ebre).
Prova de prestigi, que compta amb actuals professionals
en el seu palmarès com Tim
Wellens (2009), Pierre-Roger
Latour (2011), Aurélien Paret-

PITCH&PUTT

Convocatòria de l’assemblea
ordinària de la Federació Catalana
de Pitch&Putt
La Junta Directiva de la Federació Catalana de Pitch
& Putt, en reunió del dia 25 de maig de 2022, convoca
l’Assemblea Ordinària que es celebrarà el proper dia
29 de juny de 2022, de forma telemàtica a través de
la plataforma Jitsi Meet, a les 15:30 hores en primera
convocatòria i a les 16:00 hores en segona convocatòria.
L’ordre del dia és el següent:
1r. Lectura de l’acta de l’Assemblea anterior.
2n. Aprovar, si s’escau, l’informe o memòria de les
activitats de l’exercici vençut 2021.
3er. Aprovar, si s’escau, la liquidació de l’exercici
econòmic vençut amb el tancament del balanç i compte
de resultats 2021.
4rt. Aprovació, si s’escau, de la gestió de la Junta durant
l’exercici 2021.
5è. Aprovació, si s’escau, del pressupost del 2022.
6è. Aprovació, si s’escau, del programa anual i del
calendari esportiu oficial del 2022.
7è. Aprovació, si s’escau, de les quotes del 2022.
8è. Nomenament d’interventors per a l’aprovació de
l’acta de l’Assemblea.

Peintre (2013), Rémy Rochas
(2014), Maxim Van Gils (2017),
Valentin Paret-Peintre (2019)
o Cian Uitjdebroeks (2021), té

un exigent recorregut de 128,2
quilòmetres amb sortida a RuyMontceau i La Bridoire amb
fins a cinc ports puntuables,
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destacant-hi el Mont de Chat,
de primera categoria amb 9
quilòmetres al 7,8% de desnivell mitjà.

La informació sobre les matèries objecte de l’Assemblea
estarà a disposició dels seus membres, a la seu de la
FCPP, des de la convocatòria de l’Assemblea.
Per accedir a la reunió, els membres de l’Assemblea han
de demanar les claus d’accés a la videoconferència a la
Secretaria de la Federació.

HANDBOL

Esport+ arriba als 16.000
inscrits i a més de 110
països diferents

La XII Copa de les Nacions
d’Handbol es disputa a
Banyoles

Esport+ és la plataforma que
retransmet més esdeveniments esportius, en directe, a
escala mundial.
El constant creixement de
la plataforma audiovisual de
l’esport català, impulsada per la
Fundació UFEC i la UFEC, s’ha
manifestat en l’augment de la
comunitat i clubs implicats di-

El Pavelló de La Draga de Banyoles acull aquest cap de setmana,
4 i 5 de juny, la XII Copa de les
Nacions d’Handbol, que compta amb la participació de les
seleccions absolutes femenines
de Catalunya, Euskadi, Galícia, i
Comunitat Valenciana.
La Selecció Catalana és l’actual
campiona de la competició, després d’aconseguir el triomf a la
darrera edició celebrada a Elgoibar. Enguany, amb el cos tècnic
format per Pau Campos, Gabriel
Martorell i Núria Rosell, intentaran revalidar el títol d’aquesta
competició.
Aquesta XII Copa de les Nacions està organitzada per la
Federació Catalana d’Handbol,
juntament amb l’Ajuntament de
Banyoles i l’Handbol Banyoles, i
compta amb la col·laboració de la
Diputació de Girona.

rectament. El balanç d’aquest
darrer mes de maig deixa més
de 16.000 registrats, un seguiment superior a 350.000 visualitzacions i un impacte internacional a 110 països diferents.
Tot això ha estat possible
gràcies a la retransmissió per
part d’Esport+ de la part final
de les competicions catalanes

més destacades, com la Copa
del Món de Futbol per a persones amb Paràlisi Cerebral o
el Sand Series de Barcelona de
Tennis Platja, entre d’altres. A
més, s’hi ha de sumar la consolidació de la Lliga Catalana
d’eSports, que ha aportat una
gran notorietat entre el segment més jove.
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