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▄ Diferents camps de 
pitch&putt de Catalunya han aco-
llit, aquest cap de setmana la 3a 
prova del Campionat de Catalunya 
per Equips FCPP – Interclubs 2021. 
Després d’aquesta prova, 
encapçala la classificació general 
l’equip Pitch & Putt Badalona amb 
un total de 264 punts, seguit del 
Gualta Baix Empordà amb 218 i en 
tercera posició Franciac amb 216. 
Pel que fa  a la resta de divisions 

PITCH & PUTT     ► INTERCLUBS 2021 

els líders provisionals son: 2ª 
Divisió Est: Golf La Garriga P&P, 2ª 
divisió Oest: Montgros Golf, 3ª divi-
sió Est: Tsunami de Franciac, 3ª 
divisió Oest: Pitch & Putt Manresa 
Sava, 4ª Divisió Nord: P&P Mas 
Nou, 4ª divisió Centre G-1: 
Pinxadors Golf Team Urgell i 4ª 
divisió Centre G-2: Michael Collins 
Irish Pub. 
La propera prova serà la 4ª jornada 
i es jugaran els dies 10 i 11 de juliol. 

PÀDEL    ► GRAN SLAM DEL CT MASNOU

molt important que ens pot ajudar.  
 
Quin altre eix heu volgut                
establir? 
L’altre eix seria el tema de les do-
nes. Les dones han d’estar molt pre-
sents en tot, també a la junta. Més 
de la meitat de la junta som dones. 
Hem volgut potenciar aquest ves-
sant. Aquests dos serien els eixos 
principals de la nova directiva. Com 

a federació tenim moltes ganes de 
fer coses noves, tot i que ens falta 
temps i diners. 
 
Quines són les prioritats               
urgents a executar? 
Com a prioritat hem de treballar 
molt i intentar fer molta difusió de 
l’esport, per intentar generar recur-
sos propis per avançar i dotar els 
clubs dels recursos necessaris. 

Com es troba la federació des-
prés de la pandèmia? 
Hem patit una mica, ha estat un 
any complicat per tots. De fet, tot 
el personal ha estat d’ERTE. Només 
una persona, el director tècnic, va 
seguir amb el projecte de prepara-
ció dels JJOO. Calia fer les prepara-
cions físiques pertinents o bé al CAR 
o cadascú a casa seva, i s’havia de 
fer la feina de preparar els entrena-
ments de cadascun d’ells.  
 
Quins són els eixos principals 
del mandat que s’inicia? 
Volem continuar amb un projecte 
que crec que s’ha fet molt bé du-
rant aquests anys de la mà del 
senyor Jesús Sanz, el president an-
terior. La idea, però, és continuar 
amb el projecte tot i que amb una 
sèrie de modificacions, com per 
exemple tenir presència a les xar-
xes socials.  
 
No s’havia fet fins ara? 
Això fins ara no s’havia desenvolu-
pat com calia i crec que és un dels 
requeriments importants en 
aquests moments. Encara que si-
gui amb personal que representi un 
cost addicional, perquè la nostra 
estructura és molt petita, crec que 
és essencial per donar a conèixer 
un esport minoritari com el nostre. 
Hem de fer una difusió enorme i 
crec que les xarxes són una eina 

PENTATLÓ MODERN     ► ENTREVISTA A SUSANA MARTÍNEZ, PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓ  CATALANA DE PENTATLÓ MODERN

“Més de la meitat de 
la junta som dones”

Badalona segueix líder 

▄  La parella formada per 
Sandra Bellver i Marina Guinart 
en categoria femenina i la forma-
da per Ruben Rivera i Toni Bueno 
a la masculina s’han proclamat 
campions del Gran Slam dispu-
tat a les pistes del Club Tennis 
Masnou i que ha finalitzat 
aquest cap de setmana.  

A 1ª categoria masculina Rivera-
Bueno han derrotat als subcam-
pions, Marc Quilez i Andrés Britos, 
per un resultat de 6-3, 6-7 i 6-3. A 
1ª categoria femenina les cam-
piones, Bellver-Guinart, han 
guanyat a la parella formada per 
Núria Rivas i Noa Cànovas per        
6-2 i 6-3.

Parelles guanyadores al Maresme

ZONA UFEC

UFECtv
El canal Esport3 emet avui un nou Zona UFEC. En ell s’hi 
podrà els següents reportatges: Marcos Ruiz, l’halter camí de 
Tòquio; Campionat d’Espanya de billar artístic; la Fase Final 
de la Lliga Catalana de Korfbal.  

HÍPICA 
JESÚS 
GARMENDIA 
TRIOMFA AL 
GRAN PREMI 
DEL CSI2* 

 Jesús Garmendia 
va aconseguir la 
victòria en la prova 
reina del CSI2*, 
primer de la 
Barcelona Summer 
Tour, que es va 
disputar durant el 
cap de setmana en 
el RCPB.El genet 
basc va realitzar 
amb Valut 2 l’únic 
doble zero en el 
Gran Premi, un dos 
Manegues, en el 
qual van participar 
un total de trenta-
dos binomis.   

ESPORT 
ADAPTAT 
VENCEDORS 
DELS ‘JOCS 
CATALANS’ 
Mark Castro (CN 
Mataró) ha guanyat 
el Trofeu ‘Jocs 
Catalans’ amb un 
total de 598 punts, 
aconseguits a la 
prova dels 100m 
esquena, En 
categoria femenina, 
Berta Grau (CN 
Mataró) ha guanyat 
amb autoritat la 
competició amb un 
total de 648 punts, 
aconseguits a la 
prova dels 100m 
braça.

ALTRES 
ESPORTS

ESQUAIX

Títols catalans a l’Estatal
L’Squash 4 de Terrassa ha acollit el Campionat d’Espanya sub11 i sub15. 
Unes proves que van comptar amb la presència de jugadors i jugadores de 
tot l’estat i una nombrosa representació d’esportistes catalans. Pel que fa 
als resultats, Ona Blasco i Marc Altarriba es van endur el títol sub15.

Convocatòria oberta d’ajuts econòmics a ajuntaments per 
a la digitalització de les instal·lacions esportives

Tota la info a ufec.cat
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