
BREUS

UFECTV
Reportatges ja 
disponibles

-Campionat de Catalunya 
de motos aquàtiques a 
l’Ampolla

-Finals de la Copa Catalana 
de Fèmines de ciclisme

-5a prova 2024 i ½ marató 
de l’Ebre de piragüisme 
en aigües tranquil·les a 
Deltebre

AUTOMOBILISME
19a Pujada al 
Farell
Ramon Plaus (Speed Car) 
aconsegueix el triomf en 
la recuperada Pujada al 
Farell. L’andorrà va ser el 
més ràpid  de la jornada  
superant Albert López, 
que va ser segon, i Edgar 
Montellà, tercer.
Gerard  de  la  Casa,  amb  
un  Subaru  Impreza,  va  
ser  el  millor  en  la cate-
goria  de turismes, seguit 
de Joan Salvans, amb un 
Porsche GT3 Cup

‘BOCCIA’
Nou repte de la     
FCEDF
La Federació Catalana 
d’Esports per a Persones 
amb Discapacitat Física 
organitza la primera Lliga 
Challenge de Boccia a 
Lleida. Tot està a punt per 
aquest nou repte de la fe-
deració. La lliga s’inicia el 
pròxim dijous 4 d’octubre, 
i constarà d’un total de 9 
jornades (una per mes) 
fi ns el mes de juny. Aques-
ta darrera jornada serà 
l’Open de Boccia de Lleida. 
L’horari de la competició 
serà de 10 a 12.30 h al 
Pavelló Municipal Onze de 
setembre de Lleida. 

BOWLING DE DEU

❖ Sisena posició per a la selecció 
catalana en l’11è Swiss Internatio-
nal Team. L’equip masc ulí, format 
Axel Guimó, Lluís Montfort, Moisés 
Pérez i Marcial Ovide, ho fa amb un 
total de 390  punts i  11517  pals 
(191,95 de mitjana), en la prova 
disputada el cap de setmana pas-
sat.

Les complicades condicions de 
pista van passar factura en els re-
sultats de tots els participants. Tot 
i això, el conjunt català va ser ca-
paç de guanyar tots els enfronta-
ments de diumenge, remuntant de 
la novena a la sisena posició. 

A títol individual Axel Guimó 
va assolir els millors resultats de 
l’equip mentre que Marcial Ovide 
obtenia la millor partida amb 257 
pals. 

Catalunya va participar amb un 
segon equip mixt format per Àlvar 
Cardona, Artur Colomer, Keyla Vás-
quez i Lia Monjarro. Aquest combi-
nat va assolir la 14a posició amb 
un total de 158 punts i una mitjana 
de 182,72.  Àlvar Cardona va acon-
seguir els millors resultats indivi-
duals compartint la millor partida 
amb Lia Mojarro amb 246 pals.

Pel que fa a la resta de partici-
pants. Team Delirium d’Itàlia va 
guanyar per segon any consecutiu 
amb un total de 535 punts 12 vic-
tòries i 4 derrotes, en una compe-
tició, celebrada a  les instal·lacions 
del Club Miami d’Echandens (Suïs-
sa), que va comptar amb la partici-
pació d’un total de 16 equips pro-
cedents d’Anglaterra, Catalunya, 
França, Itàlia, Malta i Suïssa.

Bon paper de la selecció catalana

TIR SUBAQUÀTIC 

❖Estrena del tir subaquàtic en pis-
cina a Catalunya. El Club AES Nep-
tuno acaba d’organitzar el primer 
campionat de Catalunya d’aquesta 
modalitat. Els primers campions de 
Catalunya són Elisabet Arias i Juan 
Berrocal.

Més enllà del factor merament 
esportiu, tenint en compte que 
es tracta d’una activitat pione-
ra a Catalunya que es realitza en 
una piscina, amb fusell i apnea, 
l’organització d’aquesta prova ha 
estat “laboriosa però engrescado-
ra perquè ha permès obrir la por-
ta a una nova fornada de jutges de 
tir subaquàtics”, ha exposat Òs-
car Montferrer, responsable de 

la Federació Catalana d’Activitats 
Subaquàtiques. La prova també 
ha generat “complicitat amb ins-
titucions com ara l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat, que ha 
estat sensible a la il·lusió de posar 
en marxa un nou esport a Catalun-
ya”, ha reblat.

La participació no ha estat la 
desitjada però ha estat sufi cient per 
dur a terme el campionat, la prime-
ra part del qual es va dedicar a les 
proves de tir de precisió, neces-
sàries per a l’obtenció de la puntua-
ció fi nal del campionat. També es va 
dur a terme la prova de biatló per 
equips, amb la possibilitat de pare-
lles mixtes.   

El tir subaquàtic ja és aquí

POLIESPORTIU

❖ El secretari general de l’Esport, 
Gerard Figueras, va assistir a la pre-
sentació del nou projecte de turis-
me, esport i natura “The Trail Zone 
Els Ports-Tinença”, que, mitjançant 
les noves tecnologies, ajuda els 
amants de l’esport a la muntanya a 
organitzar els seus entrenaments, 
escapades actives o vacances.

Aquesta eina gratuïta i disponi-
ble en quatre idiomes consisteix en 
una gravació amb GPS sobre el te-
rreny, fotografi es i una ressenya de 
l’itinerari que es vol promocionar. 
“The Trail Zone Els Ports-Tinença” 
inclou 3 circuits trail de curta distàn-
cia, 4 de mitja distància i 3 de llarga 

distància, a més de 5 circuits btt i 5 
de bicicleta de carretera. 

També van ser a l’acte els alcaldes 
de la Sénia, Joan Moisés, i la Pobla 
de Benifassà, David Gil; la campio-
na mundial de Trail 2018, Ragna De-
bats; el director dels serveis territo-
rials del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació a 
Terres de l’Ebre, Ferran Grau; la re-
presentant territorial de l’Esport 
a Terres de l’Ebre, Cinta Espuny; el 
responsable del Patronat de Turis-
me de la Diputació de Tarragona a 
les Terres de l’Ebre, Albert Folch, i 
la gerent de la Taula del Sénia, Tere 
Adell, entre d’altres. 

Presentat a la Sénia el The 
Trail Zone els Ports-Tinença
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