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UFECtv
Reportatges ja 
disponibles: el Torneig 
Pere Ayesa de polo, 
la Supercopa de 
Catalunya de futbol 
sala i el Trofeu Skyline 
Plyzer de rem de mar.

HÍPICA

Bona 
participació 
a Sant 
Bartomeu

Dissabte es van córrer 
les tres curses de 
velocitat controlada 
que formaven part 
del IV Raid de Sant 
Bartomeu del Grau. 
Victòries per a Jordi 
Pujol i “Oblak Pr”, 
Dani Martínez amb 
“Morante Almanzori” 
i Jana Sarrat amb 
“Ado302 Estrella”.

AUTOMOBILISME

Ral·li de la 
Llana
Albert Orriols 
s’adjudica la victòria 
en la 20a. edició del 
Ral•li de la Llana. 
Josep Bassas, amb un 
Peugeot 208 de dues 
rodes motrius, va ser 
segon per davant de 
Ramon Cornet que, 
amb un Peugeot 308 
N5, va ser tercer. 
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ATLETISME

llermo Arola i Philippe Bach, 
amb 143. 

Pel que fa a la millor pare-
lla Handicap, es va emportar el 
premi Manuel López i Andreu 
Pérez, amb 131 cops. En ca-

Fontanals Golf corona els 
nous campions de Catalunya 
Doble Sènior 2019

Fontanals Golf ha acollit 
aquest cap de setmana el 
Campionat de Catalunya Do-
ble Sènior 2019, amb rècord 
d’inscripcions i amb els mi-
llors sèniors catalans jugant 
en parelles pel títol ofi cial de 
la FC Golf. 

I després de dues jornades 
de joc, a un total de 36 forats, 
la igualtat i l’emoció va ser to-
tal, especialment en catego-
ria masculina i mixta, mentre 
que a la femenina, va dominar 
amb claredat la parella favo-
rita. Comencem amb elles, 
que van dominar clarament 
el torneig, la parella formada 
per Soledad Desvalls i Maria 
Trallero, que van signar dues 
voltes de 145 cops (73+72), 
deixant molt enrere a la resta 
de competidores. 

El subcampionat va ser per 
Immaculada Ferret i Catherine 
González, amb 161. Per la seva 
banda, la millor parella Handi-
cap va ser la formada per Olga 
Castell i Neus Alberch, amb 
149. En categoria masculina, i 
amb el major nombre de pare-
lles en joc, la igualtat va ser in-
creïble, encara que fi nalment, 
la victòria va somriure a la 
parella formada per Fernando 
Esquerra i Rafael Moreno, amb 
142 cops (69+73), amb el sub-
campionat per a la parella Gui-

GOLF

CATEGORIES  Sèniors en categoria 
masculina, femenina i mixta

Caminada i cursa popular
de la Diputació de Barcelona
El diumenge 29 de setembre 
es farà la tradicional Camina-
da i Cursa Popular de la Dipu-
tació de Barcelona, al recinte 
de la Torre Marimon, a Caldes 
de Montbui. 

Un esdeveniment espor-
tiu, obert a tothom, amb el 
qual la Diputació se suma a 
la celebració de la Setmana 
Europea de l’Esport. Les ins-

cripcions poden fer-se, fi ns al 
25 de setembre, al web diba.
cat/web/cros. 

La jornada inclourà la cur-
sa Open, de 5 km, les curses 
de les categories benjamins i 
infantils, d’1 km, i la camina-
da popular, un recorregut de 
6 km de difi cultat molt baixa. 
que es podrà fer amb bastons 
de marxa nòrdica, després 

d’impartir-se un taller intro-
ductori sobre com practicar 
aquesta modalitat. 

La marxa nòrdica és una 
activitat física saludable 
d’abast molt global,  ja que es 
pot arribar a treballar fi ns al 
90% de la musculatura cor-
poral, i a cremar un 45% més 
de calories que amb la marxa 
clàssica.

per 28 pals desprès del frec a 
frec mantingut en el decurs de 
les 21 partides disputades a la 
competició,  el tercer lloc ha 
estat per Keyla Vásquez també 
de Club Xtreme.   

En la categoria masculina, 
Lluís Montfort, tot i liderar la 
competició en tot moment no 
li han posat fàcil la victòria en-
tre Artur Colomer, company de 
Club i Axel Guimó del BC Dia-
gonal que li han anat trepitjant 
els talons tota la competició, 
Lluis va aconseguir les dues mi-
llors sèries en la fase de classifi -
cació 1210 i 1345 i la millor par-
tida de tot el torneig amb 279 
pals, mentre que en semifi nals 
Artur a escurçat la diferència 
amb una sèrie de 1363.

Lia Mojarro i Lluís 
Montfort, campions 
de Catalunya del 
Qubica-AMF

Lia Mojarro de l’Xtreme 
Bowling Club de Sant Joan Des-
pí i Lluís Montfort del Sweetra-
de Bowling Club – Les Fran-
queses, s’han erigit campions 
del 12è Campionat de Cata-
lunya Qubica-AMF, que s`ha 
celebrat a les instal•lacions de 
Bowling D’Aro els dies 14 i 15 
de setembre.

També representaran a la 
Federació Catalana de Bitlles i 
Bowling, a la 55a Copa del Món 
Qubica-AMF 2019, que tindrà 
lloc a Palembang (Indonèsia)  
del 16  al 24 de novembre de 
2019.

Emocionant fi nal feme-
nina entre Lia i Marina Sardà 
del Sweetrade Bowling Club, 
Lia ha vençut a Marina només 

BOWLING TENPIN

PARTICIPACIÓ 18 esportistes 
de 8 clubs catalans 

BREUS

El títol oficial  
de la FC Golf 
s’ha disputat 
amb rècord 

d’inscripcions 

tegoria mixta, també igualtat, 
encara que fi nalment el triomf 
va caure del costat de la pare-
lla Josep Gironés-Esther Coll, 
amb 152 cops, mentre el sub-
campionat se’l va endur Ma-
rilen Jaureguizar i Luis Miguel 
Guerrero, amb 154. 

Els primers classifi cats 
Handicap van ser la parella 
formada per Alberto Tintoré i 
Carmes Bores, amb 137. Final-
ment, en la categoria de +60 
anys, els primers classifi cats 
Scratch Masculins van ser Xa-
vier Susan i Rosendo Cabrera, 
amb 152. 
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