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UFEC ZONA UFEC 
Programació UFECtv  
Reportatges ja disponibles: Elia Canales, l’arquera 
catalana amb més futur; el CB Vic, nou equip català a 
Divisió d’Honor de billar; Biel Martín, somni olímpic de 
l’halterofília catalana.

TENNIS TAULA 
Obertes les preinscripcions  
Ja s’ha obert el període de preinscripció a les Estades d’Estiu de la FCTT a 
Camprodon. Les dates d’enguany són del 23 al 29 d’agost. Com a novetat d’aquesta 
edició, la FCTT organitza el dissabte 22 d’agost una concentració de jugadors/es de 
veterans/es amb dues sessions d’entrenament. 

▄  Jordi Tubella, del Joventut Al-
Vici C.B. de Castelldefels, es va erigir 
campió individual de la 9a Lliga 
Tenpin d’Or, celebrada aquest di-
marts a les instal·lacions de Baix 
Bowling de Sant Vicenç dels Horts. 
Aquesta ha estat la primera compe-
tició oficial després de l’aturada per 
la covid. 
Resultats molt ajustats a la final i 
podi pels jugadors del Joventut Al-

BOWLING TENPIN     ► PRIMERA COMPETICIÓ OFICIAL AL BAIX BOWLING

Vici, en primer lloc Jordi Tubella amb 
un total de 770 pals, seguit d’Álvaro-
José Cardona amb 753 i en tercer 
lloc Albert Roca amb 740 pals. En 4t 
lloc Javier Taribó del Club Flecha-1 de 
Barcelona, 5è Àlvar Cardona el 
Sweetrade BC Les Franqueses, i el 
6è, 7è i 8è lloc va ser Pau Ortega, Jor-
di Ponsico i Fernando Gómez, res-
pectivament, del Joventut Al-Vici 
C.B. 

PATINATGE VELOCITAT     ► COMITÈ CATALÀ DE LA FEDERACIÓ CATALANA

ALTRES 
ESPORTS 

FRONTENNIS 
REPRESA DE LA 
COMPETICIÓ 

Aquest diumenge 
es reprendrà a 
porta tancada el 
Campionat de 
Catalunya de 
Frontennis amb 
Pilota Lenta per 
Parelles 2020. El 
Campionat, aturat 
des de l’inici del 
confinament el 
passat 13 de març, 
es reprendrà des de 
la jornada 5 i 
durarà tot el mes 
de juliol.  

MOTOCICLISME 
ENTRENAMENT 
A OSONA 

Després de molts 
dies sense activitat 
motociclista, la 
Federació Catalana 
de Motociclisme ha 
convocat un 
entrenament 
Procatmoto 
aquest diumenge 
al Circuit d’Osona 
perquè els pilots 
catalans recuperin 
sensacions sobre 
l’asfalt abans de 
l’arrancada oficial 
de la competició. 

molt extranys”. Gallego ha posat 
de manifest la importància que té 
el pàdel dins del CE Vall Parc “te-
nim 7 pistes exteriors i 4 indoor i, re-
centment, hem millorat la gespa 
de dues pistes i la lluminària de 
quatre d’elles. El pàdel a casa nos-
tra ens omple de vida”. 
El CE Vall Parc va ser guardonat en 
la I Gala del Pàdel Català per haver 
registrat la competició amb més 
inscripcions del Circuit Català Ab-
solut 2019. El Super Gran Slam 
disputat a les seves pistes al febrer 
de l’any passat el van disputar un 
total de 203 parelles.  
Per la seva part, Jordi Andreu, pre-
sident del Cercle Sabadellès 1856 

ha explicat que «tot i ser un club de 
tennis, l’aparició del pàdel en el seu 
dia ens va venir molt bé com a en-
titat. El pàdel ens ha donat molt 
de caliu». Andreu, màxim respon-
sable de l’entitat esportiva més 
antiga de Catalunya, ha assegurat 
que “serà un any diferent al que ini-
cialment teniem previst. És una si-
tuació que hem comentat amb 
d’altres clubs i som conscients que 
hi ha molts condicionals que enca-
ra no tenen resposta”. 
El Cercle Sabadellès 1856 va sumar 
un doblet a la I Gala del Pàdel Ca-
talà per ser el club amb més equips 
l’any passat a la Lliga Catalana, 
amb un total de 16. 

J
ordi Andreu i Ruth Gallego 
han assegurat que després 
d’uns mesos atípics a les se-

ves respectives entitats «tornar a 
veure les nostres instal·lacions 
amb els socis i sòcies practicant es-
port ens dona molta vida». Així ho 
han manifestat en el cicle d’entre-
vistes que organitza la Federació 
Catalana de Pàdel (FCdP) al ca-
nal d’Instagram. 
Ruth Gallego, sotsdirectora gene-
ral del CE Vall Parc ha assegurat 
que “cal tocar de peus a terra i ser 
conscients que l’aturada no ha be-
neficiat a ningú. Nosaltres som un 
club que obre tot l’any i aquells dies 
amb el recinte tancat ens sentiem 

PÀDEL     ► CICLE ENTREVISTES DEL PÀDEL CATALÀ: JORDI ANDREU I RUTH GALLEGO

“Tornar a veure les pistes de 
pàdel plenes ens dona vida”

Jordi Tubella, campió      
individual de la Lliga Tenpin d’or

▄  El Comitè Català de Patinatge 
de Velocitat de la Federació Catala-
na de Patinatge ha acordat el ca-
lendari de 2020 d’aquesta disci-
plina després de la pandèmia del co-
ronavirus. 
Segons va decidir el Comitè, el Cam-
pionat de Catalunya en Circuit s’ha 
programat provisionalment pel cap 

de setmana del 26 i 27 de setembre, 
mentre que la Lliga Catalana serà re-
emplaçada excepcionalment per la 
Copa Federació, un únic trofeu d’un 
dia, que tindria lloc el 17 i el 18 d’oc-
tubre. En funció de la situació i dates 
disponibles, es preveu algun altre 
trofeu o competició per al mes de 
novembre. 

Nou calendari de 2020
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Viu l’esport català
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