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La Diputació de Barcelona i la Generalitat
de Catalunya signen la renovació del
conveni marc en matèria esportiva
n El diputat
d’Esports, Jo
sep Salom, i el
secretari ge
neral de l’Es
port de la Ge
neralitat,
Gerard Figue
ras van signar, divendres
passat, la renovació del
conveni marc de col∙labo
ració per establir les condi
cions generals que regula
ran el conjunt d’accions de
cooperació entre ambdues
institucions en l’àmbit es
portiu, tant des de la ves
sant dels equipaments i les
activitats, com de la recer
ca i la difusió de l’esport. La
vigència del conveni és fins
al 31 de desembre de 2019.
La col∙laboració entre
ambdues institucions es
concreta principalment en
cinc eixos: equipaments,

activitats esportives, for
mació de tècnics, recerca
en matèria esportiva i la
projecció internacional de
l’esport.
Amb la mateixa filosofia
que en el darrer mandat es
renova la signatura del
conveni marc per a aquest
mandat en curs d’aquest
acord històric que segellen
les dues institucions. Gene
rant un marc general
d’acords que propiciarà tot
un seguit de convenis espe
cífics relacionats amb
aquests cinc àmbits esmen
tats H

ALPINISME

Òscar Cadiach entra a formar part
de l’olimp de l’alpinisme
n Òscar Cadiach va coro
nar el cim del Broad Peak
(8.047 metres) el 27 de juliol.
Amb aquest cim Cadiach
ha aconseguit tancar els 14
vuit mils. El tarragoní és el
primer català que ha esca
lat els catorze sense oxigen
artificial i el segon a tancar
el repte dels 14 després de
Ferran Latorre.
Cadiach ha necessitat
tres intents en aquesta ex
pedició per assolir el dar
rer dels vuit mils que li fal
taven, i entra així en una
llista privilegiada, conver
tintse en el dinovè alpinis
ta d’aconseguir els catorze
vuit mils sense fer servir
oxigen artificial H

Podi català en Wildcat al
Campionat del Món de Hobie 2017
Dissabte passat, 29 de juliol,
finalitzava el Campionat
del Món Hobie 2017 a Noord
wijk, als Països Baixos. Re
gatistes de 24 països dife
rents van competir durant
deu dies en diferents classes
de catamarà: Hobie 16
Open, Hobie Wild Cat i Ho
bie Tiger Class.
Amb unes condicions me
teorològiques
favorables
per navegar fins als dos úl
tims dies de la competició,
en què va bufar un vent de
fins a 35 nusos i van tenir
que anul∙larse les proves
previstes, van permetre
gaudir d’un campionat re
plet d’emocions.
La flota catalana que va
desplaçarse fins a Noord
wijk va prendre un paper
destacat al llarg del campio
nat posicionantse ja des
d’un inici per lluitar per pu
jar al podi.
Pel que fa a la classe

Una imatge del podi del Campionat del Món de Hobie disputat als Països Baixos
Wildcat, Mitch Booth i Rita
Booth, del Club de Vela Pa
lamós, van aconseguir l’or,
després de signar un ex
cel∙lent campionat.

En tercera posició, s’en
duien el bronze Jordi
Sánchez i Alberto Torné,
del Club de Vela Calafell.
D’altra banda, en la classe

Hobie 16 Gold, en Ruben
Boothe i Joan Costa, rega
tistes del Club de Vela Pala
mós, quedaven en divuite
na posició H

PITCH & PUTT

Catalunya, segona al Quadrangular Internacional jugat a Galícia
n El cap de setmana del 29 i
30 de juliol es va jugar el Qua
drangular Internacional al
camp del Pilar, a la localitat
de Sarria, (Lugo). Els mem
bres de la selecció catalana
de Pitch and Putt escollits
per mèrits esportius eren:
Marçal Moré, Eric Puig, Jo
an Poch, Josep Martínez,
Jaume Vidal, Javier Game
ro, Miquel Porta i Nil Peiró.
El combinat català va arri
baralafinal,onesveialesca
res amb França amb el for
mat de doble ronda, primer
amb parelles foursome i des
prés individual. Catalunya
va dominar amb autoritat

els partitsde parelles.Laron
da individual de la final va
ser decisiva per decantar la
balançaafavordeFrançaper
un ajustat 6,5 a 5,5 en què en
els últims moments de cadas
cun dels últims partits, el
marcador canviava cons
tantment de color. El joc dels
francesos s’imposà en els úl
tims cops i deixava Catalu
nya sense poder guanyar per
tercera vegada consecutiva
eltítolihaventdeconformar
se amb una 2a posició.
La propera edició de la
competició de caràcter anual
es jugarà l’any 2018 a Catalu
nya H
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Èxit total del 28è Torneig
Internacional Vila de Gavà

Fitxatges dels equips catalans a la
Superlliga Iberdrola

❖ Com ja és una tradició en els beisbol i softbol català, la XXVIII edició
del Torneig de Gavà va resultar amb
un èxit rotund, amb participants tant
catalans com estrangers. En aquesta
ocasió, el campionat ha comptat amb
dues categories: Sub11 i Sub14.
En la categoria més petita, la
Sub11, han participat al torneig 6
equips, 3 d’ells de fora de Catalunya.
En aquesta ocasió, la categoria Sub11
ha seguit un format de tipus lliga, on
l’equip amb menys derrotes es proclamava campió. Com en la categoria
gran, el domini del torneig ha estat
en mans del CBS Sant Boi, que no ha
cedit en cap dels enfrontaments. Per
darrere seu, amb tan sols una derrota, han quedat els Jabatos de Huesca. Finalment, la classificació final,
després d’un total de 15 partits, va
ser: CBS Sant Boi, CB Jabatos de
Huesca, CBS Pitchers de Pineuilh, CB
Viladecans, CBS Gavà i CBS Angels de
Périgueux.
Els títols individuals del torneig
van sortir de l’equip campió, que a
part de la copa va acumular el premi
al millor batejador, aconseguit per
Izan Rocamora, i també el del millor
jugador, en aquest cas jugadora, del
torneig, per Núria Bordanova.
Pel que fa a la categoria Sub14, hi
ha hagut un total de 8 participants,
la meitat d’ells catalans, mentre que
l’altra meitat estava formada per re-

❖ Els equips catalans que competiran aquesta propera temporada a la
Superlliga Iberdrola, treballen des de
fa dies en la planificació del futur
dels seus primers equips. Tant el CVB
Barça com el DSV CV Sant Cugat estan prenent decisions com la renovació d’algunes jugadores, la baixa d’altres o la presentació dels últims fitxatges.
L’equip blaugrana ha comunicat
oficialment les renovacions de Anna
Grima, Maria Sanchís, Mireia Sanchís
i Sofia Muller. Com a novetats destaquen el retorn de Raquel Brun, de
Cami Maldonado i el fitxatge d’Aitana
García. També es coneixen les baixes
de Evyn McCoy, Marta Hurst i Clara
Barceló.
Les novetats més destacades a la
plantilla del CVB Barça per la propera temporada són l’acord al que ha
arribat el club amb Raquel Brun i Cami Maldonado. La jugadora catalana,
que porta algunes temporades fora
de Catalunya, amb equips de Superlliga com l’IBSA Canàries, l’Avarca
Menorca o l’Haro Rioja Voley, també
forma part de la selecció absoluta femenina d’Espanya. Brun, formada al
programa de tecnificació català GET
Blume, que també ha passat per les
files del DSV CV Sant Cugat, torna a
casa amb ‘la il•lusió de treballar a les
ordres d’Adrián Fiorenza i disputar la
competició europea’. L’altra gran no-
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presentants francesos. L’equip que
més fort es va mostrar al llarg de tota la competició va ser el CBS Sant
Boi, que va dominar amb mà de ferro
tots els partits, sense perdre’n cap.
Darrere seu, els jugadors locals, van
intentar plantar cara als santboians,
però no van poder amb ells a la final,
quedant subcampions amb una sola
derrota. Després de 20 partits repartits entre 3 dies, la classificació final
va ser la següent: CBS Sant Boi, CBS
Gavà, BS Bretagne, CBS Pitcher’s de
Pineuilh, CB Viladecans, CBS Angels
de Périgueux, CS Alouettes de Forcelais i BC Manresa Drac’s.
El títol de millor jugador del torneig també va anar a parar a Sant
Boi, a mans de Hugo León, com també va anar-hi el títol de millor batejador, aquest per a Mario Herrera. Com
a millor llançador del torneig va ser
designat Rowan Barbosa, del BS Bretagne.

Catalunya, segona al
Quadrangular Internacional
jugat a Galícia
❖ El cap de setmana del 29 i 30
de juliol es va jugar el Quadrangular Internacional al camp del
Pilar, a la localitat de Sarria, Lugo. Els membres de la Selecció
Catalana de Pitch and Putt escollits per mèrit esportius recents
eren Marçal Moré, Eric Puig, Joan Poch, Josep Martínez, Jaume
Vidal, Javier Gamero, Miquel
Porta i Nil Peiró.
El combinat català va arribar
a la final, on es veia les cares
amb França amb el format de
doble ronda, primer amb parelles foursome i després indivi-

dual. Catalunya va dominar amb
autoritat els partits de parelles.
La ronda individual de la final va ser decisiva per decantar
la balança a favor de França per
un ajustat 6,5 a 5,5 on en els últims moments de cadascun dels
últims partits, el marcador canviava constantment de color.
El joc dels francesos es va
imposar en aquests últims cops
i deixava a Catalunya sense poder guanyar per tercera vegada consecutiva el títol i havent
de conformar-se amb una 2a
posició.

BREUS

UFECTV

Reportatges ja
disponibles
vetat és el retorn de Camila Maldonado. La jove argentina, que va arribar a Catalunya de la mà del CV
Ametlla i va formar part de la Blume,
torna després d’una temporada al
Naturhouse Ciudad de Logronyo.
El DSV CV Sant Cugat, per la seva
banda confirma els fitxatges de Nuria
de León, provinent del JS Hotels Ciutat CIDE), i de Taylor Paulson del Valmennuspäällikkö finlandès. Més baixes presenta l’equip santcugatenc,
que diu adéu a Javier Estévez, fins
ara segon entrenador del primer
equip; Alba Cardona, que marxa a
l’Avarca de Menorca; Aitana García,
que ja ha estat presentada com a nova lliure del CVB Barça, i Cristina Borja i Laura Brun. Seguirán formant
part de l’equip Rafa Ruiz, primer entrenador; Carla Moreira, Sara Julián,
Sílvia Araco, Aina Berbel, Maria Garcia, Paula García, Laura Alcalde i Andrea Bové.

DARDS

‘PITCH-AND-PUTT’

15

Cita ineludible a Calella

• el Campionat de Catalunya
Sant Hubert de caça, el
Criterium Vallès Júnior de
ciclisme i la sisena regata del
Campionat de Catalunya de
motos aquàtiques.

REM

Doble victòria per a
Laia Tortós i Aina
Prats a la Coupe de
la Jeunesse
Aquest cap de setmana la
localitat belga de Hazewinkel
va acollir la Coupe de la
Jeunesse 2017, on
participaven tres banyolines:
Aina Prats, Laia Tortós-Sala i
Paula Salarich. Prats i Tortós
van obtenir una doble victòria
a les finals de dissabte i
diumenge del doble escull. A
més, les tres banyolines van
formar part del 8+ femení
que va obrir la competició el
divendres a la tarda. Juntes
van aconseguir la primera
medalla per a la selecció
espanyola.

FUTBOL PLATJA

Doblet de les
seleccions
catalanes

❖ L a Fe d e ra c i ó C a t a l a n a d e
Dards (FCD) organitza a la localitat de Calella, Barcelona, el 6è
Catalonia Open Darts i el FCD Anniversary Open els dies 9 i 10 de
setembre.

El Catalonia Open és una prova
puntuable del Rànquing Mundial
de Dards punta d'acer i la competició internacional de dards més
important que es celebra a Catalunya i a la Península Ibèrica.

La selecció catalana sènior
femenina, d’una banda, i la
selecció catalana cadet
masculina, han assolit, el cap
de setmana passat, els
respectius títols de campions
i campiones d’Espanya. El
combinat femení va tombar a
Canàries per 4 a 3 en una
emocionant final de l’estatal
disputat a San Pedro del
Pinatar (Múrcia); l’equip
masculí, per la seva banda, es
va imposar per 6 a 5 al
combinat d’Extremadura en
la pròrroga.

