
HOQUEI SOBRE PATINS

❖ El poliesportiu de Figueres va aco-
llir, el passat 12 d’octubre, d’un home-
natge als pioners de l’hoquei patins a
la capital de l’Alt Empordà. Les selec-
cions júnior de Catalunya i de la Terri-
torial de Girona van oferir un gran
partit.

Fa 60 anys que l'hoquei patins va
començar a practicar-se a Figueres i
els impulsors van voler retre home-
natge a tots els qui ho van fer possi-
ble. Organitzat pels Amics de l'Hoquei
de Figueres, l’Ajuntament de Figueres
i la Federació Catalana de Patinatge
(FECAPA)-Territorial de Girona, el par-
tit de la selecció va ser l’acte central
d’un seguit d’activitats, com el partit
de veterans arbitrat pel col•legiat in-
ternacional Jordi Vidal. També hi va
haver la presentació del llibre “Bon
cop d'estic”, escrit per Sebastià Roig i
editat per Enric Borràs.

La selecció catalana júnior, present en el
60è aniversari de l’hoquei a Figueres
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El partit entre amb-
dós combinats va ser
molt disputat i va aca-
bar amb un 5-3 a favor
de la selecció de Cata-
lunya. El seleccionador
català, Jordi Camps i el
gironí, Xavi Bosch, coin-
cidien en fer una valo-
ració satisfactòria: “Tots
els jugadors han jugat
molt motivats i els feli-
citem pel seu esforç i
comportament.”

Benjamí Pons, president de la terri-
torial de Girona de la FECAPA, va mos-
trar la seva satisfacció per la presèn-
cia de la selecció nacional i va felicitar
els organitzadors per la iniciativa:
“L’objectiu s’ha complert: hem fet es-
port i país. L’hoquei patins, com a es-
port nacional català, fa dècades que

www.ufec.cat

LLUITA

❖ El Club de Lluita Sant Adrià va
guanyar l’11a edició del Ciutat de
Sant Adrià. Els campions van ser
Jason Rivas (França) a escolar 45
kg, Jonathan Yepez (St. Adrià) a ca-
det 46 kg, Carlos Álvarez (Astúries)
a cadet 50 kg, Alejandro Sánchez
(La Mina) a cadet 63 kg, Jonathan
Álvarez (St. Adrià) a cadet 69 kg,
Robert Manukyan (St. Adrià) a ca-
det 76 kg greco-romana, Housep
Manukyan (St. Adrià) a júnior 66
kg, Sergio Blanco (St. Adrià) a jú-

El Club de Lluita Sant Adrià
domina en la seva competició

ESGRIMA

❖ El Centre Cívic Fort Pienc de Bar-
celona va acollir, el passat 5 d’octu-
bre, la Gala de l’Esgrima Catalana, on
es van premiar els tiradors i tirado-
res que havien aconseguit resultats
importants durant la temporada an-
terior. 

El president de la Unió de Federa-
cions Esportives de Catalunya
(UFEC), David Moner, va rebre la In-
sígnia d’Argent de la Federació Cata-
lana d’Esgrima com agraïment pel
suport constant que la federació ha

rebut des de la Unió de Federacions.
També va rebre la Insígnia d’Argent
Miquel Roca, expresident de la FC
d’Esgrima, per la seva gran aportació
a l’esgrima catalana com a esportista
i president. 

L’actual president de la Federació
Catalana d’Esgrima, Miquel Ojeda, va
estar acompanyat pel representant
territorial de la Secretaria General de
l’Esport a Barcelona, Santi Siquier, i
l’adjunta a gerència de l’Institut Bar-
celona Esport, Marta Carranza.

David Moner, guardonat amb la
insígnia d’argent de la federació

UFECTV

Properes emissions:
· El Torneig Internacional de
polo de Barcelona.
· El Campionat de Catalunya
de falconeria de caça.
· El Mundial sub’23 de
corfbol.
· El Campionat de Catalunya
de dards.

JUDO

Els judokes sub-19,
sub-17 i sub-15
realitzen unes
jornades de
convivència al CAR
El CAR de Sant Cugat va
acollir, el passat 6 d’octubre,
una jornada de convivència
de judo per a les categories
sub’19, sub’17 i sub’15. Al
matí els esportistes van
treballar els combats de peu
i van realitzar exercicis de
condició física. Ja a la tarda,
els judokes van fer uns
relleus per equips per
deixar anar l’adrenalina de
l’entrenament del matí i per
treballar els KumiKata i els
estiraments.  

PÀDEL

Joan Escatllar-Ferran
Sala i Clara de Pablo-
Claudia Quintilla,
guanyadors a Navata
Al Club Torremirona de
Navata (Girona) es van
celebrar, dissabte passat,
les finals del Torneig Bronze
del Circuit Català de pàdel.
En categoria masculina es
van imposar Joan Escatllar i
Ferran Sala, que van
derrotar els joves Oscar
Perez i Sergi Vera per 6/4 i
6/2. Pel que fa a la
categoria femenina, les
guanyadores van ser Clara
de Pablo i Claudia Quintilla,
que van derrotar a la final
Jenifer Arregui i Carla
Garcia per 6/2 i 6/3.

BREUS

PITCH & PUTT

Marc Lloret, cinquè
en l’Open de Galicia
❖ El 1er Open de Galicia 2012 de
pitch & putt, competició internacio-
nal organitzada per la FIPPA (Inter-
national Pitch and Putt Federation),
es va disputar el cap de setmana pas-
sat al Pitch & Putt Pazo da Touza,
prop de Santiago de Compostela.

El millor jugador català va ser
Marc Lloret (P&P Lloret), 5è amb 152
cops, 10 cops sota par acumulats. La
9a i la 10a posició també la van ocu-
par dos catalans: Fidel Soler (P&P

Teià), que va fer 5 sota par, i amb un
cop més Xavier Ponsdomenech (P&P
Papalús). 

Hi van participar 90 jugadors de
diferents nacionalitats. El millor va
ser l’irlandès John Walsh, seguit d’un
altre irlandès, Lian O’Donovan. En la
tercera posició hi va haver un empat
entre el gallec Jorge Rodríguez Sar-
miento i l’irlandès Kieran Earls. La
millor jugadora femenina va ser l’ho-
landesa Herma Kleinglutenbeld.

nior 74 kg, Mamuka Kirkitadze (La
Mina) a júnior 66 kg greco-romana
i Héctor Rodríguez (St. Adrià) a 84
kg sènior. En categoria femenina
es van imposar Elena Andrea (St.
Adrià) a cadet 46 kg, Koumba La-
rroque (França) a cadet 57 kg,
Metty Greneron (França) i Sonia
Baudin (França). Per equips, el
guanyador va ser el Club Lluita
Sant Adrià, seguit del Font-Romeu
(França), segon, i del Club Lluita
Baró de Viver, tercer.

es practica a les nostres comarques i
considero que encontres com el d’avui
poden ser un estímul per afavorir la
difusió del nostre esport a la demar-
cació de Girona. La reactivació de la
pràctica de l’hoquei a Figueres, o més
recentment a Banyoles, ens invita a
l’optimisme i hem de seguir treballant

per fer arribar l’hoquei
arreu.”

També es manifesta-
va en la mateixa línia el
membre de la Junta Di-
rectiva de la FECAPA,
Alfred Verdaguer:
“L’esport català no es
pot deslligar del seu
context cultural, social i
polític com un dels mo-
tors que defineix, cohe-
siona i defensa la iden-
titat catalana. La Fede-

ració de Patinatge ha estat capdavan-
tera en la lluita per assolir el legítim
dret a participar amb veu pròpia al
món i, ara també, és la primera en
lluir a la samarreta la bandera estela-
da, en un clar gest de suport al procés
constituent cap a l’Estat propi que viu
el nostre país.”

La Selecció Catalana júnior es va endur el partit per 5-3.


