
ESPORT ADAPTAT

❖ Rafa Botello, Sarai Gascón, Àlex
Trullas o Miguel Luque han estat al-
guns dels esportistes d’esport
adaptat més destacats d’aquesta
temporada 2016-2017 ja que han
aconseguit grans registres en les
seves disciplines esportives.

Pel que fa a la natació adaptada,
destacar la nedadora del Club Nata-
ció Terrassa, Sarai Gascón, campio-
na de Catalunya absoluta i que ha
batut el rècord del món a la prova
dels 50m papallona S9, baixant per
primera vegada dels 31 segons,
marcant un temps final de 30.96
durant la segona edició del Trofeu
de Natació Adaptada – Gran Premi
Diputació de Barcelona disputat a
les instal.lacions del CN Barcelona.
A més, destacar també a Miguel Lu-
que, recentment guanyador del
Campionat de Catalunya d’estiu de
natació. 

Bona salut de l’esport adaptat a Catalunya
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D’altra banda, cal nomenar els
rècords i títols de campió d’Espanya
d’Oriol Ruiz, el gran dominador a la
divisió W1SB d’slalom on ha guanyat
totes les proves que ha disputat.
Pel que fa a l’atletisme, Rafa Botello

es va proclamar campió d’Espanya
de 5000m, categoria T54 per da-
vant de Jordi Madera (11:58:74), a
més, Rafa va guanyar la Marató de
Dubai i va finalitzar cinquè a la Ma-
rató de Londres, una de les més im-

portants del món. Per la seva ban-
da, Jordi Madera va guanyar la pro-
va de 800m del Campionat d’Espan-
ya i també va participar en Mara-
tons tant importants com la de Bos-
ton i Londres.

www.ufec.cat

POLIESPORTIU

❖ Els dies 26 i 27 d'octubre, el Re-
cinte Modernista de Sant Pau de
Barcelona acollirà el I Congrés de
l'Esport Local, impulsat per la Di-
putació de Barcelona. L'estructura
del Congrés pivotarà en tres cer-
cles concèntrics essent el seu nu-
cli les persones, sobre el qual or-
biten les organitzacions esporti-
ves i la societat. Les inscripcions
ja es poden formalitzar a través
de l’enllaç:
http://www.diba.cat/congres-es-
port-local.

El Congrés es presenta com un

espai on aportar coneixements,
experiències i reflexions des de di-
ferents punts de vista, interns i ex-
terns sobre el món de l'esport. Un
espai de trobada on analitzar el
present i sobretot els reptes de fu-
tur de l'esport local, un punt de
partida per dibuixar noves estra-
tègies; on som i cap a on anem?.
Paral•lelament, la Diputació de
Barcelona també aposta per do-
nar un aspecte cultural al Con-
grés. És per això que ha escollit
l’entorn Modernista de Sant Pau
per celebrar-lo.

El Congrés de l’Esport Local
escalfa motors

PÀDEL

❖ Guillem Figuerola i Gerard Gras, a
Primera masculina, i Andrea Jover i
Sofia LLanos, a Primera femenina,
han resultat vencedors aquest cap de
setmana del Circuit Bronze Head dis-
putat al club Top Ten Pàdel Valls. Fi-
guerola i Gras han superat en la final
per 6/3 i 6/2 a Alex Parés i Alberto
Gil. A Primera femenina Jover i Lla-
nos s'han portat el títol després de
vèncer per 7/6 i 6/3 a Lydia Mestre i
Laura De Lamo. És el primer Bronze
de la temporada per a Llanos i el no-
vè per Jover, que n’ha guanyat vuit
aquest present curs al costat de Lau-
ra Casanova.

A Tercera masculina els campions
han estat Oriol Borràs i David Alum-

breros, després d’imposar-se per
6/3, 4/6 i 7/5 a Alexandre Tsiantis i
José Alberto Blanco.

D’altra banda, Sergio Bursa i Mau-
ricio Andrini en homes i Raquel Ma-
drigal i Cristina Dolce en dones s’han
proclamat campions del Circuit Bron-
ze Head de pàdel del CT Premià de
Dalt. Bursa-Andrini s’han fet amb el
títol en categoria masculina després
de resoldre la final amb un marcador
de 6/1 i 6/4 davant de la parella for-
mada per Xavier Soria i Gonzalo De
La Cal. En fèmines, les guanyadores
Madrigal-Dolce han guanyat la final
al imposar-se a les finalistes Helena
Martínez i Laura Simón per un clar
6/0 i 6/2.

Vencedors dels dos Bronzes
disputats el cap de setmana passat

UFECTV
(WWW.UFEC.TV)

PROGRAMACIÓ
• El programa Zona UFEC no
emet programes durant el
mes d’agost. Però podeu
trobar tots els reportatges
emesos durant l’any passat al
canal de Youtube de la UFEC,
https://www.youtube.com/UF
ECtv. On trobareu també tota
l’actualitat de l’esport federat
català.

BREUS

Assemblea Extraordinària
de la Federació Catalana

de Pitch & Putt

La Junta Directiva de la Federació
Catalana de Pitch & Putt convoca
l’Assemblea Extraordinària que se
celebrarà el proper dia 13 de
setembre de 2017 a la seu de la
FCPP, carrer Diputació 274, pral A.
de Barcelona, a les 15:30 hores en
primera convocatòria i a les 16:00
hores en segona. 

L’ordre del dia és el següent:

1r. Convocatòria d’eleccions a la
Junta Directiva de la FCPP

2n. Elecció de la Junta Electoral i
termini per a la seva constitució

3r. Fixació de la data de la
realització de l’acte electoral i el
calendari electoral

4t. Aprovació del Reglament
Electoral

5è. Nomenament d’interventors
per l’aprovació de l’acta de
l’Assemblea.

La informació sobre les matèries
objecte de l’Assemblea estarà a
disposició dels seus membres, a la
seu de la F.C.P.P. des de la
convocatòria de l’Assemblea.


