
VOLEIBOL

❖ El Pavelló Municipal Can Bassa de
Granollers va ser testimoni d’una
gran fase final a 8 del Campionat de
Catalunya infantil femení, on per se-
gon any consecutiu el CVB Barça va
assolir el títol de campió de Catalun-
ya. L’equip dirigit per Xavier Perales i
Kike Rubio va vèncer en la gran final
al CV Esplugues per 3-0 (25-15, 25-19,
25-20), en el partit que decidia el tí-
tol entre els dos equips que a priori
partien com a favorits, després d’ha-
ver liderat la classificació de la Fase
Campionat.

El CVB Barça i el CV Esplugues, per
tant, representaran el voleibol català
en aquesta categoria en el proper
Campionat d’Espanya que tindrà lloc

El CVB Barça revalida el títol de campió de Catalunya
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a Cangas de Onís i Parrés del 20 al 24
de maig. En la Fase Final, organitza-
da per l’AE Carles Vallbona Grano-
llers, van haver-hi grans moments de
bon voleibol en els set partits dispu-
tats, on des de dissabte la igualtat i
emoció es va instal•lar a Can Bassa. 

Ja en els Vuitens de Final el CV
Sant Cugat i Voleibol Sant Just van
protagonitzar les primeres sorpreses
en derrotar a CECELL Lleida (3-2) i
Vòlei Sant Esteve (3-1), respectiva-
ment, per assolir la classificació als
Quarts de Final de dissabte tarda, on
esperaven l’amfitrió AE Carles Vall-
bona Granollers i CV Premià de Dalt,
qui no van deixar pas a una segona
sorpresa. Ja a semifinals, els dos pri-

mers classificats de la Fase Campio-
nat, CVB Barça i CV Esplugues, van

derrotar respectivament a CV Premià
de Dalt (3-0), i CV Esplugues (3-1).

AUTOMOBILISME

❖ El Campionat de Catalunya de
ral•lis ha celebrat a Igualada la sego-
na prova de la temporada, aquest
cop sobre asfalt. La cursa, que arri-
bava a la seva 17a edició, era puntua-
ble per al Campionat de Catalunya de
Ral•lis.

La competició, organitzada pel
Moto Club Igualada, constava de cinc
trams, Rauric-Conesa, Vallespinosa,
Esblada, Rubió i Castellfollit, als
quals els participants del català ha-
vien de fer dues passades.

Pel que fa els resultats, per clas-
ses, Óscar Barroso i Ivan Gómez,
amb un Peugeot 107, es van imposar
a la classe 1. Joan Calderer i Jordi Ra-
mírez van guanyar la classe 2, amb
un Peugeot 106 Rally. La classe 3 se
la van adjudicar Cristian i Daniel Se-
rrano, amb un Renault Clio RS, men-
tre que Ferran Nieva i César Grau es

Vencedors a Igualada 
van adjudicar la classe 6 amb un
Peugeot 106 GTI. Víctor Vico i
Oriol Córdoba es van endur la
classe 7, amb un Renault Clio R3.
Joan Salvans i Marçal Mompió es
van anotar la classe 8, amb un
BMW M3 E36. Joan Donatiu i Jordi
Padrós, amb un Porsche 911 Ca-
rrera, es van endur la classe 10,
mentre que Joan Morros i Carles
Planell, amb un Volkswagen Golf
GTI, van ser els guanyadors de la
classe 11. Josep Maria Membrado
i Jordi Vilamala van imposar-se
en la classe 12, amb un Ford Fies-
ta R5. Finalment, la classe L va
ser per a Miquel Marsol i Llorenç
Martín, amb un Mitsubishi Lancer
EVO IX.

La propera prova prevista del
Campionat de Catalunya de
Ral•lis serà el Ral•li Empordà del

www.ufec.cat

JUDO

❖ La localitat Madrilenya de Pinto
va acollir, dissabte passat, el Cam-
pionat d’Espanya Absolut 2015, on
la Federació Catalana de Judo va es-
tar representada  per 22 esportistes
que van aconseguir 4 medalles (una
d’or, una d’argent i dos de bronze).

Pel que fa a la resta de resultats,
van ser els següents. Un or per a
Laia Talarn (-78 kg);  argent per a
Eric Peña (-66 kg); bronze per a
Sergi Salas (-90 kg); i Noelia Gon-

zàlez (+78 kg); 5es posicions per a
Tomàs Morales (-81 kg), Daine Cor-
dero (-48 kg), Marta Antòn (+78
kg) i Patrícia Torres (-57 kg); 7a po-
sició per a David Garcia i Jorge Luis
Veloz a (-60 kg), Marion Velten (-
70 kg), Marta Also (-48 kg); 9ns
llocs per a Edgar Masanes (-73 kg),
Anna Mercader (-52 kg), Daniel
Buendia i Fran Molina (-100 kg),
Virginia Gimenez (-70 kg) i Míriam
Pané (-63 kg).

Quatre medalles per a la selecció
catalana en l’estatal

MOTOCICLISME

El Parcmotor de Vallgorguina va ser
l’escenari, el cap de setmana passat,
de la tercera cursa de Motocròs de
Nens de la temporada. Pel que fa els
resultats de la jornada, a MX 125 2
temps Roger Oliver es va fer amb la
victòria; a la categoria MX femenina, la
victòria va anar a parar a Adelina Ra-
mírez; a MX sub’18, Guillem Navas va

pujar al més alt del podi; José Ahuma-
da, d’altra banda, es va emportar la
categoria MX 85 cadet; Guillem Farrés
va ser el més ràpid a MX 85 Juvenil;
pel que fa a MX 150 4 temps, la victò-
ria va ser per a Yago Martínez; Raúl
Sánchez va guanyar a la categoria MX
65; finalment, a la categoria MX 50,
David Benítez es va fer amb la victòria. 

109 pilots a Vallgorguina

NATACIÓ ADAPTADA

ANUNCIS OFICIALS

Catalunya
guanya el
campionat
d’Espanya 
Catalunya s’ha proclamat
campiona del Campionat
d’Espanya de natació
adaptada en edat escolar
disputat aquest cap de
setmana a Càceres. La
selecció catalana s’ha
imposat tant en categoria
masculina com a la femenina.
Dels quatre representants de
la Federació, destaquem els
dos rècords del Campionat, a
les proves de 50 m i 100 m
braça del nedador de
Badalona Pau Majó. 

Convocatòria de
l’assemblea ordi-

nària de la Federa-
ció Catalana de
Pitch-and-Putt

La Junta Directiva de la Fe-
deració Catalana de Pitch &
Putt convoca l’Assemblea
Ordinària que es celebrarà
el proper dia 4 de juny de
2015 al carrer de la Diputa-
ció, nº 274, principal A, de
Barcelona, a les 12:30 ho-
res en primera convocatò-
ria i a les 13:00 hores en
segona. L’ordre del dia és
el següent:

1- Lectura de l’acta de
l’Assemblea General
Ordinària del 18 de
desembre de 2014.

2- Aprovar, si s’escau,
l’informe o memòria
de les activitats de
l’exercici vençut.

3- Aprovar, si s’escau, la
liquidació de l’exercici
econòmic vençut amb
el tancament del
balanç i compte de
resultats

4- Aprovació, si s’escau,
de la gestió de la Junta
durant l’exercici 2014.


