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ESQUÍ ALPÍ

❖ Juan del Campo (Atomic), Pol
Rocamora (Atomic) i Miquel Ma-
teu (Fischer), membres del pro-
grama d'alt nivell d'esquí alpí de
la Federació Catalana d’Esports
d’Hivern (FCEH), han realitzat una
concentració tècnica a la glacera
de Passo Stelvio (Itàlia) entre el
24 i el 29 de setembre. Després
d'un període de preparació física
intensa i de l'última concentració
a Landgraaf (Holanda) a principis
d'agost, els esportistes han com-
partit 5 dies d'entrenament amb
l'equip femení, integrat per Nuria
Pau, Ona Rocamora, Mariona Boix

i Julia Bargallo. 
Durant aquests cinc dies els

esportistes han pogut introduir el
treball tècnic específic progressi-
vament, després de realitzar, del
maig al juliol, un treball més en-
focat a estabilitzar el treball de
base. Segons l'entrenador de l'e-
quip masculí de la FCEH, Joan
Orriols, "les condiciones han es-
tat òptimes i els objectius mar-
cats s'han pogut portar a terme".
Demà l'equip es desplaçarà a la
glacera de Stubai, a Innsbruck
(Àustria), per fer una altre con-
centració de 7 dies.

L'equip masculí del programa d'alt
nivell de la Federació Catalana torna
de la seva concentració a Itàlia

BOCCIA

❖ La Federació Catalana d’Esports
de Persones amb Discapacitat Física
(FCEDF) va organitzar, el passat 23
de setembre, el primer Campionat de
Boccia al Centre Riudellots MIFAS, a
Girona. Amb 24 participants per pa-
relles, la competició va viure mo-
ments emocionants que van culmi-
nar amb l’entrega de trofeus per a

les tres primeres parelles per part
del delegat territorial de la Federació
Catalana a Girona, Isidre Guix i del
representant de la Unió de Federa-
cions Esportives de Catalunya (UFEC)
a Girona, Lluis Barba. Vasile Agache,
esportista de la FCEDF, juntament
amb la seva parella del campionat,
van ser els vencedors de la jornada.

La FCEDF organitza el primer
obert de Boccia
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Properes emissions
• La final de la Lliga Catalana
de ponis.
• La Copa Catalana de
waterpolo.
• El final del Campionat de
Catalunya i prova del
Campionat d’Espanya de
motos aquàtiques.
• Un reportatge sobre el físic-
culturisme.

CICLISME
Roger González i
Blanca Julià,
guanyadors de la 4a
prova de la Copa
catalana de descens
Les instal·lacions del Soldeu
Bikerpark van acollir, el cap
de setmana passat, la 4a
prova de la ROC ROI Copa
Catalana de descens,
organitzada pel SOLDEU
Bikepark i MONPOL Sports.
Els guanyadors van ser Roger
Gonzalez i Blanca Julià en
categoria masculina i
femenina respectivament. El
podi masculí el van completar
Bernat Guardia, segon, i Àlex
Marin, tercer; mentre que en
noies Mireia Boscà va
finalitzar en la segona posició
i Carla Adalid en la tercera. 

PÀDEL
El Tennis Girona i el
Club Tennis
Tarragona,
campions de la copa
Catalunya
El x3 Club Girona Pàdel va
acollir, el passat cap de
setmana, la Copa Catalunya
de pàdel. La competició
arribava un cop finalitzada la
Lliga Catalana amb la
participació dels millors clubs
que hi havien participat. La
Copa va anar força bé per als
clubs gironins. En categoria
masculina, el campió va ser el
Tennis Girona en guanyar
l’Àccura Sant Boi per 2 a 1;
mentre que les campiones
femenines van ser les
jugadores del Club Tennis
Tarragona al guanyar l’equip
del Tennis d’Aro per 3 a 0.

BREUS
PESCA SUBMARINA

Jordi Morancho, Jordi Peralta i Enrique Ruiz, del Club Skaphos Sub de Palamós.
Foto: Carles Font

❖ El Club SKAPHOS SUB DE Palamós,
format per Jordi Morancho, Jordi Pe-
ralta i Enrique Ruiz, és el nou campió
de Catalunya de pesca submarina en
la modalitat d’equips.

La competició, disputada el pas-
sat mes de setembre en aigües de
Mataró i organitzada pel Club SPAS,
va compaginar l’esport amb valors
socials, ja que les captures de peix
fresc es van lliurar a dos centres de
beneficència de la comarca i els es-
portistes van aportar aliments per a
la Fundació del Banc d’Aliments.

Dels 14 equips participants, l’SKA-
PHOS es va imposar amb 21 peces i
un total de 28.700 punts. El subcam-

pió va ser l’SPAS, format per Xavier
Blanco i Roger Amat, amb 16 peces i
26.435 punts; mentre que el podi el
va completar un altre equip de l’S-
PAS, format per Olivier Font, José
Luis Pizarro i Lluis Olmo, amb 8 pe-
ces i 13.790 punts. La peça major,
una serviola de 2.840 grams, va ser
capturada per l’equip de Xavier Blan-
co i Roger Amat.

Els equips SKAPHOS, SPAS i
CAS MARMAN participaran en el
32è Campionat d’Espanya de pes-
ca submarina per equips, que tin-
drà lloc el proper cap de setmana
a Gran Canària sota l’organització
del Club Magüe.

El Club Skaphos Sub de Palamós,
campió de Catalunya per equips

VELA

Gerard Esteva i Albert Bargués en la signatura del conveni.

❖ El president de la Federació Cata-
lana de Vela, Gerard Esteva, i el crea-
dor i ànima del projecte Sterna, Al-
bert Bargués, van signar, el passat
26 de setembre en el marc del Saló
Nàutic Internacional de Barcelona,
un conveni de col•laboració que
uneix ambdues organitzacions amb
l’objectiu de promocionar la vela
oceànica a Catalunya. 

A partir d'ara, el veler Sterna, de
85 peus únic al món, serà el veler de
navegació oceànica oficial de la Fe-

deració Catalana de Vela i es posa a
la seva disposició com a eina per fo-
mentar la pràctica de la vela oceàni-
ca i els valors que porta associada.

Amb aquest acord, es vol que
navegants provinents de la vela
lleugera puguin tenir un primer
contacte amb llargues navega-
cions, i que ho puguin fer, a més, a
bord d'un veler amb un potencial
de navegació excepcional i amb
una tripulació amb una provada
vocació divulgativa i formativa.

La Federació Catalana de Vela i
Sterna formalitzen la seva
col·laboració amb la signatura del
conveni en el marc del Saló Nàutic


