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E-SPORTS

CURSES PER MUNTANYA

Vine a les finals
presencials
de la Parlem
Lliga Catalana
d’eSports!
BARCELONA, seu d’aquesta
jornada que es farà dissabte
El centre ASOBU eSports Experience de Barcelona (Av.
Rio de Janeiro, 42) acull aquest
dissabte 9 de juliol una jornada maratoniana i històrica
pels esports digitals a Catalunya: les primeres Finals
Presencials de la Parlem Lliga
Catalana d’eSports.
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En aquest esdeveniment
es decidiran els campions
d’escacs, beisbol i automobilisme de la pionera competició d’eSports organitzada
per la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya i
les federacions catalanes
d’automobilisme, beisbol i es-

cacs, amb el suport del Departament de Polítiques Digitals
de la Generalitat de Catalunya.
Més enllà de les competicions, també es podrà gaudir
de sales de joc, exhibicions,
premis... i molt més! L’acte serà
retransmès íntegrament en català, un fet pioner i que suposa
un salt qualitatiu per a la llengua
en aquest camp, per l’streamer
Norman López, una de les cares més visibles dels eSports a
nivell català. Les Finals de la
primera Parlem Lliga Catalana
d’eSports es podran seguir en
directe a través d’Esport+ i del
canal Twitch del Norman.
En definitiva, el proper dissabte 9 de juliol, la UFEC i les
federacions catalanes viuran
una jornada que marcarà l’inici
del repte majúscul de l’esport
català d’endinsar-se en la competició d’esports digitals. Cada
cop queden menys invitacions
per gaudir en directe, i de manera completament gratuïta,
aquest fet històric. No dubteu
en aconseguir la vostra a través
de les xarxes socials de la UFEC
i de la Lliga Catalana d’eSports.

ha sortit amb força des dels
primers quilòmetres, i tot i reduir el seu ritme, finalment ha
aconseguit una més que meritòria tercera posició.
A la cursa masculina els
esportistes catalans han estat
els grans animadors d’aquesta
Garmin Epic, especialment els
primers quilòmetres, on han
sortit pràcticament junts i han
format un quartet afinat que
s’ha convertit en tripleta en la
segona part de la cursa.

Actual campió de la
Copa Catalana

Tercera posició
en la Copa del
Món per a la
catalana Georgina
Gabarró
SERGI GARCIA, a les portes
d’assolir un pòdium històric
Si alguna cursa estava marcada amb una creu al calendari
de la selecció catalana de Curses per Muntanya aquesta era
la Garmin Epic Trail a la Vall
de Boí. I el combinat català no
ha decebut.

L’actual campiona de les
copes catalanes de curses per
muntanya i curses verticals,
Georgina Gabarró (GE Oliana) era un dels noms a tenir en
compte a la cursa i la d’Ódena
no ha fallat. Gabarró (5:34:17)

El cerdà Sergi Garcia ha demostrat perquè és un dels
noms de moda a les Curses per
Muntanya del país i perquè
és actualment el campió de la
Copa Catalana de Curses per
Muntanya. Garcia s’ha quedat a les portes d’un pòdium
històric, però ha aconseguit la
simbòlica medalla de xocolata
i el fet d’entrar en un top5 de
la Copa del Món. Per davant
del cerdà, el pòdium l’han
completat l’andalús, Raúl Ruiz
(4:20:19), el basc Ander Iñarra; i
l’andorrà, Arnau Soldevilla.
L’equip català però ha estat
el gran dominador per equips
recordant a seleccions catalanes de Curses per Muntanya
d’altres temps. Al quart lloc de
Garcia cal sumar el sisè de Julen
Calvó i el setè de Martí Làzaro
que han entrat seguits a la línia
de meta per darrere d’un habitual de la selecció com és Raul
Butacci que ha estat cinquè.
Victor del Águila finalment ha
tancat el top20 de la general.
Pròxima parada de la selecció a Andorra a la cursa de
Comapedrosa el pròxim 31 de
juliol.

PITCH AND PUTT

Catalunya, subcampiona del V Nacions
El P&P Ourense ha estat l’escenari de l’edició 2022 del Torneig V Nacions, que enfronta
anualment les seleccions de
Galícia, Euskadi, Andorra,
França i Catalunya.
La Selecció Catalana estava integrada per Joel Girbau,
Barry Coomber, Oriol Mas,
Amador Rodríguez, Marc Fortuny, Jaume Vidal, Antonio
Penalva i Joan Bertrán, tots
ells seleccionats per ser els
millors jugadors classificats
de l’any i amb disponibilitat
per jugar la competició.
La competició es va iniciar

Catalunya,

Galícia, Euskadi,
Andorra i França
disputen, cada any,
aquesta competició
amb una primera volta strokeplay (joc per cops) que enfrontava els sis millors jugadors de
cada selecció. El combinat
català va començar dominant
aquesta prova amb -26, seguit
de Galícia amb -25.

Aquesta jornada es va completar amb una volta matxplay
fourball (joc de parelles per
forats) i una volta matxplay
greensome (joc de parelles
per forats amb dos sortides i
cops alternatius), on Catalunya també va dominar la primera modalitat amb els quatre
punts possibles i va cedir a la
segona modalitat 1 punt contra Galícia i mig punt contra
França.
No obstant això, finalment
Catalunya va acabar cedint el
triomf a l’última jornada, en
una volta matxplay individual
on es va acabar imposant Galícia per la mínima amb 22
punts, pels 21,5 punts dels
catalans.

