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UFEC
ZONA UFEC 
Programació  
Reportatges ja disponibles: el Campionat de Catalunya Mar 
Costa Llançat Individual de pesca, el campionat de 
Catalunya absolut per equips de tennis i el campionat de 
Catalunya de menors de pàdel.

PÀDEL 
Torneig OR l’Espai SportWellness 
Aranzazu Osoro i Nela Brito en categoria femenina i Rubén Rivera i Toni Bueno en la 
masculina s’han imposat en l’OR celebrat a l’Espai SportWellness Pàdel Rivera-
Bueno han guanyat en la final a Enric Sanmartí i Ricky Martínez per un doble 6-2. En 
categoria femenina les campiones, Aranzazu Osoro i Nela Brito, s’han imposat 3-6, 6-
1 i 6-4 davant Eva Gayoso i Xènia Clascà.

▄   La localitat finlandesa de 
Pyhä va acollir la segona prova de la 
Copa del Món d’snowboard, en què 
ha participat la rider catalana Astrid 
Fina guanyant dues medalles. 
En la competició disputada dimarts, 
Astrid Fina va anar de menys a més, 
va finalitzar en quarta posició la pri-
mera fase de la competició però, en 
els enfrontaments finals, va arribar a 
les semifinals, on no va poder supe-
rar a la rider favorita, Lisa Bunscho-

SURF DE NEU   ► COPA DEL MÓN A PYHÄ

ten, de totes maneres, a la baixada 
per la medalla de bronze va guanyar 
a Brittani Coury. Dimecres, en la mo-
dalitat de boardercross, Astrid Fina 
va guanyar la medalla de plata, just 
per darrera de Lisa Bunschoten i per 
davant de Sandrine Hamel i la xine-
sa Tiantian Li. 
La rider catalana sembla recupera-
da de la lesió que es va fer, en aques-
ta mateixa estació, el passat mes 
de març. 

BOWLING TENPIN    ► COPA DEL MÓN QÚBICA-AMF

ALTRES 
ESPORTS

FUTBOL 
AMERICÀ  
PAGESOS, 
LÍDERS EN 
SOLITARI 

La XXXII LCFA 
Sènior va viure 
una 3a jornada 
que va servir per 
convertir els 
Pagesos en el 
primer líder en 
solitari. Els 
barcelonins van 
sumar la seva 
tercera victòria 
davant dels 
Panthers (40-17) i 
van aprofitar el 
descans dels 
Rookies per agafar 
avantatge en la 
classificació.  

HÍPICA                         
ELS FRANCESOS 
ARRASEN  
AL CSI 1 * 
 DEL POLO 

Va finalitzar, amb 
triomfs francesos 
en les tres 
jornades, el CSI1 * 
disputat el cap de 
setmana passat al 
Reial Club de Polo, 
primer dels dos 
que formen la 
Ruta de Nadal. Va 
destacar el triomf 
de Melie Gosa 
amb 
Alouetted’Eole en 
el Gran Premi.

dia perquè els joves jugadors del Polo 
s’enfrontaran a equips estrangers, ha 
crescut fins a esdevenir el més impor-
tant d’Europa. A més, la Immaculada 
té un marcat caràcter solidari i col•la-
boratiu. Per quart any consecutiu, la 
categoria d’Hoquei + es considera una 
més del torneig, i en ella participaran 
també equips nacionals al costat 
d’un conjunt holandès. Tant el presi-
dent de la Federació Espanyola d’Ho-
quei, Santi Deó, com el de la Federació 
Catalana, Xavi Adell, han subratllat 
que el Torneig de la Immaculada “re-
presenta els valors que volem trans-

metre amb l’hoquei”. 
En aquesta 33º edició, el Padrí de l’es-
deveniment és el tennista Martín de 
la Pont. El jugador gallec és el número 
u d’Espanya i 13 de el món en el ràn-
quing de tennis en cadira de rodes i l’es-
tiu que disputarà a Tòquio seus segons 
Jocs Paralímpics. A més, Martín de la 
Pont és ambaixador de l’RC Polo. “Per 
a mi és un honor ser el Padrí d’aquest 
esdeveniment. L’esport és un pilar fo-
namental en l’educació i aquí es veu 
que l’important no és guanyar o 
perdre, sinó l’ambient que es crea en el 
torneig “, ha afirmat. 

E
l Torneig Internacional de la 
Immaculada - Trofeu Marga 
Monegal reunirà, des d’avui a 

diumenge, a més de 1.300 nens en una 
de les concentracions esportives més 
importants d’Europa. L’esdeveniment 
referència de l’hoquei base nacional i 
internacional es disputarà per trenta-
tresena edició a les instal•lacions de 
Reial Club de Polo de Barcelona i 
atraurà equips de diferents punts d’Es-
panya i de països com Bèlgica, Angla-
terra, Irlanda i Itàlia.  
La Immaculada és la gran festa de 
l’hoquei base. El torneig creat en el seu 

HOQUEI    ► MÉS DE 1.300 NENS EL CONVERTEIXEN EN EL MAJOR ESDEVENIMENT D’ESPORT BASE ESTATAL

La Immaculada  
bat rècords 

Dues medalles per  
Astrid Fina a snowboard

▄  Lluís Montfort i Lia Mojarro, 
els dos representants de la Fe-
deració Catalana de Bitlles i 
Bowling (FCBB) en la 55a edició 
de la Copa del Món Qubica-AMF, 
que va tenir lloc a Palembang (In-
donèsia), no han pogut completar 
els seus objectius de passar a la se-
gona fase i batre les millors clas-

sificacions històriques dels cata-
lans en el torneig.  
Tant Lia com el Lluís han estat 32ns 
i, per tant, han quedat lluny del 
Top-24 necessari per classificar-se 
per a la fase següent. El rendiment 
en la segona jornada de les quatre 
programades -amb sis jocs cada 
una- els va condicionat molt. 

Lluny dels millors 
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