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ESPORTS D’HIVERN

Fort inici de la pretemporada dels 
equips de tecnifi cació de la Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern

Els equips de tecnifi cació 
d’esquí de fons, esquí alpí, 
snowboard i patinatge de 
velocitat de la Federació Ca-
talana d’Esports d’Hivern ja 
miren cap a la temporada 
2022-2023 amb treballs de 
tècnica i condicionament fí-
sic. 

L’equip d’esquí de fons ja 
suma dues concentracions 
a Cerdanya i una a Bessans, 
a França. El gran volum del 
treball que han realitzat s’ha 
focalitzat en circuits de ro-
llerski, ja que permet fer un 
bon treball específi c enfocat a 
la temporada d’hivern. A més 
a més, l’estada de pretempo-
rada a Bessans els ha permès 
entrenar en alçada i gaudir 
dels ports més emblemàtics 
dels Alps francesos.

D’altra banda, els tecnifi -
cats d’esquí alpí també han 
pogut gaudir de dues tecni-
fi cacions. La primera, a fi nals 

Els Països Baixos conquereixen 
el campionat d’Europa de 
Softbol a Sant Boi

SOFTBOL

A nivell català, són set les ju-
gadores que han format part de 
la selecció estatal. Anna Sobrino, 
Raquel Moncho, Roser Jonàs, 

Punt i fi nal a unes setmanes molt 
intenses de softbol, amb la cele-
bración de la fase fi nal del Cam-
pionat d’Europa femení, celebrat 
a Catalunya.   

Gavà, Barcelona, Sant Boi i Vi-
ladecans han estat punts de parti-
da d’aquest torneig internacional 
on hi ha participat les 21 millors 
seleccions europees.

La campiona ha estat Països 
Baixos després de guanyar a An-
glaterra. Amb aquest, és la 11ª ve-
gada que aixequen el títol europeu 
consolidant l’esport al país. Itàlia 
ha assolit la medalla de bronze 
després de superar (4-2) la Repú-
blica Txeca. 
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FEDERACIÓ 
COLUMBÒFILA 
CATALANA 
DE COLOMS 
MISSATGERS

Assemblea 
general 
extraordinària
En Xavier Freixas i Zendrera, 
com a President i la Junta 
Directiva de la Federació 
Columbòfi la Catalana de 
Coloms Missatgers, us 
convoquem a:

ASSEMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINÀRIA
On es durà a terme l’acte de 
votacions per escollir la nova 
junta directiva de l’entitat 
el proper 3 de setembre de 
2022 a:
Lloc: Unió Federacions 
Esportives de Catalunya
Rambla Catalunya, 81 
principal, Barcelona

Hora 1a convocatòria 17h00’ 
hores. Hora 2a convocatòria 
17.30 h.

Tota la documentació per 
participar en el procés 
electoral estarà degudament 
publicada i els afi liats hi 
podran accedir d’acord amb 
el que estableix la legislació i 
normativa vigent.

Xavier Freixas i Zendrera - 
President

ANUNCIS
OFICIALS

‘PITCH AND PUTT’

Josep Ramon 
Portell, millor 
jugador de 
l’any 2022

seguit el 
millor re-
sultat a la 
prova fi nal. 

D’altra 
b a n d a , 
T o b i a s 
M o s t a -
zo (Cantera Badalona) és el 
guanyador de la classifi cació 
handicap absoluta amb un 
total de 522 punts. Els líders 
provisionals de la classifi cació 
scratch femenina i sènior són 
la Marta Cucurull (Bellpuig) 

El Pitch & Putt Can Rafel a 
Cervelló (Barcelona) ha estat 
l’escenari de l’última prova de 
la temporada del Millor Juga-
dor de l’Any FCPP 2022.  

Més de 180 jugadores han 
participat d’un campionat que 
no ha fet canviar la classifi cació 
general. 

Josep Ramon Portell (Gual-
ta), amb un total de 756 punts, 
ha estat fi nalment el campió, 
després de superar per només 
vuit punts Joel Girbau. Manuel 
Amor (P&P Badalona) ha acon-

de juny, va tenir lloc al glaciar 
francès de Les 2 Alpes, on van 
fer entrenaments específi cs 
de les modalitats d’eslàlom 
gegant i eslàlom. La segona 
concentració, al País Basc, es 
va focalitzar en entrenaments 
de condicionament físic.

Pel que fa a l’equip de 
snowboard, també han rea-
litzat dues concentracions. 
La primera també va ser al 
glaciar de Les 2 Alpes, amb 
l’objectiu de treballar sobre 
neu. La segona concentra-
ció va tenir lloc a Insbruck, 
a Àustria. Els entrenaments, 
específi cs i en sec, es van fo-
calitzar en la tècnica, la gestió 
d’emocions i la pèrdua de la 
por.

Finalment, l’equip de tec-
nifi cats de patinatge de velo-
citat es va concentrar a la pista 
de gel d’Inzell, a Alemania, 
per tal de preparar la pròxima 
temporada d’hivern.

Alba López, Carla Segura, Raquel 
Fernández i Beatriz Alonso, entre-
nades per Xavier Civit. Han acon-
seguit la 5ª plaça.

amb 1106 punts; i l’Antonio 
Penalva amb 947. Les seves 
competicions es resoldran els 
pròxims 10 de setembre i 5 i 6 
de novembre, amb la disputa 
dels campionats de Catalunya 
Femení i Sènior. 


