
VELA

❖ El Club de Vela Blanes va acollir el
Campionat de Catalunya de racebo-
ard de forma magistral. Dos dies, sis
proves amb vents del sud i amb sol
d'estiu, van rebre a la trentena de re-
gatistes, alguns d'ells provinents de
França i algun representant del País
Basc. El regatista Toni Colomar es va
apoderar del Campionat de Catalun-
ya d'enguany, seguit de Gonzalo Giri-
bert del Club de Mar Vilanova i del
regatista francès resident a Sant Fe-
liu i amb llicència del Club de Vela
Blanes, Jean-Patrick Deloizy. Luís Ca-
macho, secretari de la classe a Cata-
lunya i regatista del Club Vela Blanes,
ha quedat en 4rt lloc empatat a

Toni Colomar, proclamat campió de Catalunya 
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punts amb en Jean Patrick però un
6è lloc del francès a l'última prova va
fer que Luís es quedés amb la mel als
llavis. Han tingut també premi els
dos primers regatistes juvenils, amb-
dós del Club Nàutic Hospitalet Van-
dellós, Jordi Vilurbina i Guillem Segú;
i la primera regatista femenina, Lau-
ra Barea, també del mateix club.

El lliurament de premis va estar
presidit pel president de la Federació
Catalana de Vela, Xavier Torres; el se-
cretari català de la classe, Luís Cama-
cho; el president del Club de Vela
Blanes, Amadeu Nualart; el Comodor
del Club, Xavier Manresa; i el vicepre-
sident 2n, Oriol Subirà. 

El president de la Federació Cata-
lana de Vela va voler remarcar l'im-
puls i l'esforç que des de la secretaria
de la classe està donant-se al Race-
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PATINATGE ARTÍSTIC
SOBRE GEL
Més de 20 inscrits a
l’estada de tecnificació
de la FCEH
Del 29 de juny al 4 de juliol de
2015 la Federació Catalana
d'Esports d'Hivern organitza
una estada de tecnificació de
patinatge artístic sobre gel
adreçat a tots/es els
patinadors/es amb medalla
nacional en les categories Debs-
Basic Novice, Novice Advanced,
Júnior, Sènior i Júnior 2a. aquest
stage es desenvoluparà a les
instal•lacions del Palau de Gel
del Fútbol Club Barcelona i
comptarà amb la prestigiosa
entrenadora de la Federació
Italiana de Gel, Cristina Mauri.

FOTOSUB APNEA
Xavier Salvador
guanya el 3r Trofeu
Fotosub Apnea Ametlla
de Mar
Xavier Salvador del club
SKAPHOS guanya el 3r Trofeu
fotosub apnea Ametlla de Mar
organitzada a la zona del port
de l’Estany pel Club CASEP del
Prat del Llobregat i amb la
col•laboració de l’Ajuntament de
l’Ametlla de Mar. Xavier
Salvador del SKAPHOS guanya
amb 59 espècies diferents i un
total de puntuació de 1.454
punts, segon Enrique Díaz del
CASEP amb 54 espècies i 1.314
punts, 3r Marc Collell del
SKAPHOS amb 50 espècies i
1.148 punts. Irene Mestre
domina en la categoria
femenina amb 39 espècies i 855
punts, i en la categoria veterans
s’imposa Toni Salva del SPAS
amb 49 espècies i 977 punts.

DARDS
Camí del Winmau
World Series 2015
Raúl Invernon, Oscar
Valenzuela, Juan Robles i
Núria Plaza, després dels sis
puntuables del rànquing que
organitza la Federació
Catalana de Dards, s’han
classificat per a participar al
Winmau World Masters 2015.
Els acompanyaran els vigents
campions de Catalunya, Carles
Arola i Iolanda Riba, que
també es desplaçaran a la
localitat de Hull (Regne Unit). 

POLIESPORTIU

❖ La seu del Col•legi d’Economis-
tes de Catalunya a Barcelona aco-
llirà, dilluns a les dotze del mig-
dia, la conferència ‘Aprofitament
turístic dels esdeveniments espor-
tius i la seva repercussió econòmi-
ca’, on es presentarà l’eina d’apro-
fitament turístic dels esdeveni-
ments esportius. 

Durant l’acte es posaran de ma-
nifest les importants sinergies que
l’esport té amb el turisme, fet pel
qual és d’especial interès desen-
volupar eines adreçades a conèi-
xer i potenciar la seva repercus-
sió. A més, a la província de Bar-
celona, el pes econòmic de l’es-

port és del 2,2% del PIB mentre
que, al 2006, l’1,9% dels treballa-
dors estaven ocupats en aquest
sector. 

La conferència, moderada pel
president de la Comissió d’Eono-
mia i Finances de l’Esport del
Col•legi, Josep Maria Gay de Lié-
bana, anirà a càrrec del coordina-
dor d’Esports de la Diputació de
Barcelona, Daniel Laga; del gerent
d’Esports, Jordi Cavero; del dipu-
tat en funcions de Turisme, Ra-
mon Riera; i, del diputat en fun-
cions d’Esports, Josep Salom.

Les inscripcions s’han de fer a
la web del Col•legi d’Economistes.

BILLAR

❖ El cap de setmana passat es va
celebrar la final del Campionat de
Catalunya de 3a divisió a la banda
a les instal•lacions del Club Billar
Monforte amb la participació de
17 jugadors de diferents clubs de
Catalunya. Els esportistes eren
Jesús Herrera, Alberto Ortega,
Bertomeu Pérez, Jaume Rosselló,
Ramón Jou, Josep Ramos, Enrique
Yáñez, Joan Bautista Gisbert, Es-
teban Leon, Ramón Agut, Ignacio
Gómez de la Torre, Jordi Cervera,

Evaristo Bea, nou campió de
Catalunya

BREUS

Joan Graells, Evaristo Bea, Julià
Ibañez, José Juárez i Miquel Mo-
lla.

Dels enfrontaments, tots ells
molt renyits, es van classificar 8
jugadors per a la fase de KO. Eva-
risto Bea es va proclamar campió
al guanyar la final a Jordi Cervera
amb una partida molt ajustada en
què després d’un 0-26 després
del descans, Jordi Cervera va fer
una gran remuntada i va tenir op-
cions de guanyar.

board en particular, i l'aposta de
clubs com el del Club de Vela Blanes
per organitzar esdeveniments com
aquests.

Presentació de l’eina
d’aprofitament turístic dels
esdeveniments esportius 


