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Programació
Nous vídeos disponibles: Es poden veure al web de la UFEC 
per exemple el Torneig Internacional Sant Jordi d’esgrima, 
el Ladies First Polo Cup, la Final 4 Eurolliga femenina de 
waterpolo i el Campionat de Catalunya júnior i absolut 
d’halterofília.

PÀDEL 
Finalitza el Super Gran Slam de menors
El 17 d’abril ha finalitzat a les instal•lacions del Pàdel Indoor Figueres el 
Super Gran Slam de menors. Hi ha hagut un total de 115 parelles inscrites, 
tots ells, jugadors i jugadores es van desplaçar fins al Pàdel Indoor Figueres 
per aconseguir arribar a les finals. Destacar l’organització del club , que els 
va acollir durant els dies de les competicions.

ufec

RuGBI
TRoBada 
d’escoles 

El 22 de maig 
se celebrarà la 
Trobada d’Escoles 
de Catalunya 2016 
als camps del Top10 
de Tordera i amb 
l’ajuda organitzativa 
del Tordera R.C. Un 
any més, s’espera 
rebre moltes escoles 
dels diferents clubs 
del territori català, 
ja que l’objectiu és 
promocionar aquest 
esport i fer que 
els nens se sentin 
els protagonistes 
d’aquest dia.

foTosuB aPNea
camPIoNaT de 
caTaluNya 
Amb el 19è Open 
Trofeu Skaphos 
inicia el Campionat 
de Catalunya de 
fotosub apnea, 
que consisteix en 3 
selectius i la final. 
El segon selectiu es 
disputarà a Mataró, 
el tercer a l’Estartit i 
la final a Hospitalet 
de l’Infant. La 
competició que 
organitza el Club 
del Baix Empordà, 
Skaphos Sub 
Palamós, serà la 
primera vegada que 
es fa un selectiu a la 
zona de Palafrugell.

més 
NoTícIes

La final de la 28a Lliga Ca-
talana de Futbol Americà, 
disputada dissabte passat 

entre els Terrassa Reds i els giro-
nins Senglars/Falcons, serà recor-
dada per tots els protagonistes, i 
pels més de mil aficionats reunits 
al Municipal d’Argentona, sobre-
tot pel trepidant darrer minut de 
partit. 
El matx va començar amb més 
presencia defensiva per part de 
tots dos conjunts, que no pas dels 
seus atacs. De fet, el marcador no 
es va moure després dels dos pri-
mers quarts. A La segona meitat 
els gironins van desfer l’empat ini-
cial amb una cursa de quatre iar-
des al tercer quart, que significa-
va el 6-0. El xut a pals posterior de 
Fran Páez afegia un punt més al 
marcador de Senglars/Falcons. 
Amb el 7-0 començava el darrer 
quart, amb l’equip de Xevi For-
matjé dominant el partit, davant 
uns Reds massa nerviosos.
Però després que Senglars/Falcons 
no pogués tancar el partit amb la 
seva ofensiva, els de Terrassa van 
disposar d’un darrer atac amb poc 
més d’un minut per endavant. Des-
prés d’un parell de jugades sense 
bon resultat, el quarterback Cesc 

fuTBol ameRIcÀ ► BIel folch, escollIT mVP del PaRTIT 

els Terrassa Reds, 
campions de la 28a 
lliga catalana

García va deixar anar el seu braç 
per connectar una excel•lent pas-
sada de 55 iardes amb el seu re-
ceptor Biel Folch, que significa el 
touchdown de Reds i situava el 7-6 
en el marcador. 
En una arriscada decisió del cos 
tècnic egarenc, Reds va decidir 
anar a per la jugada extra que els 
podia donar el títol i no pas efec-
tuar un xut a pals que significa-
ria l’empat i la posterior prorroga. 
L’encert dels entrenadors Jordi 

El Terrassa Reds va guanyar el títol // FEDERACIó CATALAnA DE FUTboL AMERICà

Ventura i Alex Meifren va ser 
total, ja que de nou García con-
nectava amb Jonathan Rios per 
anotar els dos punts que situaven 
el definitiu 7 a 8 en el marcador. 
El capità de Senglars/Falcons Ra-
món Quintana va rebre la copa 
de subcampions, mentre que Mi-
quel Aparicio, capità de Reds, re-
bia la desitjada copa de campio-
ns de la 28a LCFA. El jove receptor 
egarenc de 17 anys Biel Folch era 
escollit MVP de la Final.

▄  El passat cap de setmana  16 
i 17 d’abril es va disputar al P&P Hcp 
1 (Sant Vicenç de Montalt i Sant 
Andreu de Llavaneres)  l’última i 
decisiva prova del Rànquing FCPP 
/ Interclubs ACPP Juvenil. Hi van 
participar 128 joves  jugador/es i va 
estar organitzat per la Federació 
Catalana de Pitch& Putt.
El millor resultat de la catego-
ria dels més grans el van fer el lo-
cal Sergi Andrés (P&P Hcp1) i el ju-
gador del P&P Papalús (Lloret de 

PITCH & PUTT ► MarC GIl venç a InICIaCIó

Nil Peiró guanya el Rànquing Juvenil 
Mar) Hugo Palomeque, seguits de 
Marc Ibanyez (P&P badalona).
Pel que fa a la classificació gene-
ral, on han participat un total de 
214 jugadors/es, nil Peiró (P&P 
Hcp1) s’ha proclamat campió. Marc 
Gil (P&P badalona) ha guanyat el 
Rànquing  Categoria Iniciació.
Pel que fa a l’Interclubs Juvenil 
ACPP, el vencedor ha esta el Hcp 
1 Juvenil; i la categoria del més  
petits la va guanyar badalona  
Promeses.

▄  Aigua Viladrau ha iniciat una 
campanya per millorar la xarxa de 
senders de gran recorregut de Ca-
talunya (GR®) amb el lema “Mou-
te pels Grans Recorreguts”. L’acció, 
que es duu a terme en col•laboració 
amb l’àrea de Senders de la Federa-
ció d’Entitats Excursionistes de Ca-
talunya (FEEC), ha arrencat aquest 
dissabte 9 d’abril amb la celebra-
ció d’una caminada entre la Plana 
del Coll (Fontmartina) i el poble del 

enTITaTS eXCUrSIOnISTeS ► leS enTITaTS SIGnen Un COnvenI

aigua Viladrau i la feec, per la millora  
i difusió dels senders GR de catalunya

Montseny a través del GR® 5, en la 
qual hi ha participat bona part de la 
plantilla d’Aigua Viladrau i una re-
presentació de la junta directiva de 
la FEEC. Aquesta caminada ha su-
posat el tret de sortida de la cam-
panya, que consisteix en el disseny 
d’unes ampolles d’edició especial 
que ajudaran a millorar i donar a 
conèixer els senders de gran reco-
rregut GR® 5, GR® 5.2, GR® 11, GR® 
92 i GR® 2. 
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