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nPitch & Putt El Vendrell
haestatl’escenaridelaXXV
ediciódelCampionatdeCa-
talunyaAbsolut, organitzat
per la Federació Catalana
dePitch&Putt.Unacompe-
tició que ha tingut com a
gran protagonista Alexan-
dre Albiñana, que s’ha con-
vertit en campió de Catalu-
nya per cinquena vegada,
desprésdelsseus triomfsen
les edicions de 2011, 2012,
2013 i 2018.Unavictòria que
amés,confirmaelseudomi-
nienelpanoramacatalàdu-
rant els últims anys, con-
vertint-se en campió de
Catalunya dobles al 2021,
campió rànquing dobles el

2019 i campió del rànquing
EPPAel2017.

El triomf d’Albiñana s’ha
decidit enuna tercera i defi-
nitiva volta, on ha aconse-
guit una remuntada espec-
tacular,passantdelasetena
a la primera posició gràcies
als cinc cops sota par acon-
seguits als últims nou fo-
rats.Caldestacartambéque
al forat 12 de 70 metres de
distància ha obtingut un fo-
ratenúiseguidamenthaas-
solit 2 birdies als forats 13 i
14.

El top 5 l’han completat
respectivament Eloi Her-
nando,ManuelAmor,Ama-
dorRodrígueziOriolMas H

va, sense deixar de banda la
vessant cultural de l’skate-
boarding”.

Dissabte passat, l’skate-
park de Tortosa va acollir la
darrera sessió del primer
programaARC d’skateboar-
ding 2022, que s’ha dut a ter-
meentreelsmesosd’octubre
i juliol.Hihanparticipatuna
quinzena de patinadors i pa-
tinadores, que han gaudit
d’entrenamentsde tecnifica-
ció i preparació física a càr-
rec dels tècnics ARC Daniel
Heredia i Bruno Forteza, co-
ordinats pel responsable de
laComissióTècnicad’Skate-
boarding,AlfredCano.

Perauntreballòptimamb
l’esportista,elsesportisteses
vandividirendosgrups,que
entrenaven en dos torns se-
parats. D’aquesta manera,
els tècnics han pogut indivi-
dualitzar el treball amb els
alumnes, que han gaudit de
més especificitat a l’hora de
practicar i millorar la seva
tècnica. El programa ha
constat de dues etapes, d’oc-
tubre a gener la primera i

d’abrila juliol lasegona.
El programaARCd’skate-

boarding va iniciar-se a fi-
nals de l’any 2021, i es tracta
del primer programa d’alt
rendiment de la història
d’aquestadisciplina.Decara
a la temporada 2022-2023, el
segon programa ARC té la
previsió de doblar les sessi-
ons i el volum d’esportistes
que inclourà, igual que ha
passat amb el Circuit Català
2022respecteeldel’anyante-
rior, quehapassat de quatre
anoujornades.

Segons Pastor, “Això ha
estatpossiblegràciesa la im-
plicació d’una part significa-
tiva de la comunitat skate
que en els darrers anys ha
compartit l’espai públic com
a eina socialitzadora i inte-
gradora a través d’aquesta
activitat lúdica, cultural i es-
portiva. Els municipis que
han apostat per la construc-
ciód’skateparkspúblicsamb
un disseny més o menys
adaptat a la voluntat dels
usuaris han contribuït a di-
namitzar aquests espais ur-

bans, han fomentat la cohe-
sió social i la capacitat d’au-
togestió dels joves. En això
també ens hem implicat des
de la FCP i cada vegada són
méselsajuntamentsqueens
demanen assessorament en
la construcció d’skate-
parks”.

Pastor també valora molt
positivament la promoció
que s’està duent a terme en
els centres educatius: “Hem
introduïtel tastdelpatinatge
rodat i l’skateboardingenles
sessions d’Educació Física
de l’etapa de secundària i el
batxillerat i ha tingut una
acollidaexcel·lententreel jo-
vent.El cursvinent continu-
arem amb aquests tallers
d’iniciació a l’skateboarding
a les escoles i instituts, però
tambésortiremal carrerper
organitzar activitats popu-
lars on els esports urbans de
roda petita siguin els prota-
gonistes. I ho farem en cada
barri, en cada districte i en
cadapobleociutatdelnostre
paísqueapostiperlasalutila
sostenibilitat” H

nL’aposta de la Federació
Catalana de Patinatge per
l’skateboarding ha anat en
augment els darrers dos
anys, amb la posada enmar-
xadelCircuitCatalàd’Skate-
boarding i el primer progra-
ma ARC de la història de la
disciplina. Quim Pastor, se-
cretarigeneralde laFCP,ad-
metquel’skateboardingésla
disciplina dels esports ur-
bans que més ha crescut en
nombredeclubs,practicants
i llicències enelsdarrersdos
anys: “El creixement ha es-
tatexponencialilatendència
segueixa l’alça enelnombre
d’esportistesinscritsenlase-
gona edició del Circuit Cata-
là de skateboarding que,
aquestestiu,tambétornaràa
passar per Andorra. Podem
afirmar, doncs, que vivim el
‘takeoff’delanostradiscipli-
na urbana amb més projec-
ciódefutur”.

Alfred Cano, responsable
delComitèCatalàd’Skatebo-
arding de FCP, declara que
“no només hi ha un creixe-
ment dels practicants sinó
també de les entitats i clubs
esportiusarreude lesquatre
demarcacions territorials.
Des de la FCP potenciem la
sevaformacióipromocióper
tenir el millor teixit associa-
tiu de l’Estat espanyol. Això
comportarà encara més pa-
rades del Circuit 2023 i un
augment de la pràctica es-
portiva dins la línia federati-

PitcH anD Putt

alexandre albiñana, pentacampió
de catalunya absolut

tennis taula

catalunya es banya en or al
campionat d’espanya de Veterans
nEls palistes catalans han
estatelsgransprotagonistes
delCampionatd’Espanyade
Veterans que s’ha jugat a
Cartagena.En in-
dividual femení
+50, Julia Infante
s’ha proclamat
brillant campio-
nad’Espanya.En
masculí +50 el tí-
tol ha estat per al
palista de l’Olesa
DavidSaiz,en+60perIsmael
Caymel, del Poblenou, i en
+65 per Joan Sués, del CER
L’Escala.

Perequips,enlacategoria
de+60, títolperalPoblenoui

tercer llocperalBarcino iEl
Cercle. En +50, subcampio-
nat per a l’Olesa i tercer lloc
per al Vilafranca. En +65,

subcampionat per al Ciervo
de Sabadell. Amés, els cata-
lans tambéhanpujat al podi
endiferentsprovesdedobles
destacantCaymeliFeliuque
s’hanpenjat l’or H

sKateBoarDinG

el gran salt de l’skateboarding a catalunya
n La Federació
Catalana de Patinatge
esdevé l’entitat
referent d’aquesta
disciplina esportiva,
liderant el primer
programa ARC de la
història i un Circuit
Català que ha doblat
les jornades en la seva
segona temporada
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