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UFEC ZONA UFEC 
UFECtv  
Reportatges ja disponibles: l’Open Internacional Adaptat 
Costa Brava de tennis taula, la Copa del Món IPC de 
snowboard Cross, el Campionat d’Espanya de 71/2 de billar i 
el Trofeu Sant Jordi d’esgrima.

BOWLING TENPIN 
Les Gavarres BC, campions de Lliga Catalana de 1a divisió 
L’equip de Les Gavarres BC de Reus format per, Alfredo Cadenas, Daniel 
Jordan, Javier Díez, Josep M Contijoch,  José Mora i Joan Manel Burull, s’ha 
erigit campió de la Lliga Catalana de primera divisió 2019-2020 i assoleix 
l’ascens a la divisió d’honor.

▄  La segona prova del 46è In-
terclubs Femení de Catalunya, dis-
putada aquest dijous a Golf Terra-
mar, va significar un gir total a la clas-
sificació general de la competició 
oficial de la FCGolf. El torneig va reu-
nir als 13 equips participants en 
aquesta Lligueta, i en una matinal 
de temperatures suaus amb el sol 
intentant imposar-se. El millor equip 
en la matinal de Sitges va ser, preci-
sament el de Golf Terramar, que va 

GOLF     ► INTERCLUBS FEMENÍ

sumar 15 dels 16 punts possibles. Un 
gran triomf parcial, tot i que no va 
poder portar-lo al liderat de la com-
petició del Comitè Lúdic-Social de 
la FCGolf. El primer lloc provisional 
després de dues proves va ser per a 
Golf Barcelona, que gràcies als 14 
punts acumulats en el recorregut de 
Sitges, suma un total de 23 i 18 ups, 
pels 21 i 14 ups de Golf Terramar, que 
s’ha situat en aquesta zona de luxe 
de la classificació. 

PÀDEL     ► CIRCUIT SÈNIOR 2020

ALTRES 
ESPORTS

HÍPICA             
ÁLEX VILCHES 
ES VA 
EMPORTAR EL 
GP AL RCPB  

Destacable triomf 
d’Álex Vilches al 
Gran Premi de el 
CSN2 * disputat 
aquest cap de 
setmana a la pista 
de el RCPB. Alex va 
realitzar amb Elton 
van de 
Zonneweide l’únic 
recorregut sense 
penalització, dels 
quatre que van 
disputar el 
desempat, deixant 
la segona plaça per 
a Jorge Tomas i 
Brianca. Marta 
Gras Lorente va ser 
tercera amb 
Jeanne vostè Oude 
Heihoef. 

PETANCA 
INCLUSIVA 
DOMINI DEL  
CP LLOREDA  

Després d’haver-se 
disputat tres de les 
cinc jornades de la 
Lliga catalana de 
petanca inclusiva, 
el gran dominador 
és el Club Petanca 
Lloreda ja que les 
seves dues 
tripletes 
encapçalen la 
classificació amb 
24 punts.

curs passat. Aquest creixement 
s’ha registrat principlamnet 
gràcies a l’augment de noves nenes 
i noies futbolistes, a més d’una pu-
jada, entre altres, del  nombre de 
noies àrbitres, entrenadores, auxi-
liars, delegades, fisioterapeutes i 
personal mèdic. Així mateix, englo-
ba números tant de lligues femeni-
nes, com també de categories 
masculines —on les noies poden 
formar part del cos tècnic dels 
equips— i de categories mixtes –
en el cas del futbol base amb l’op-
ció de jugar nens i nenes fina a in-
fantil. Del còmput total, 10.965 són 
llicències de futbol femení, mentre 
que al futbol sala hi ha 3.094 fitxes 

de noies. L’increment, així mateix, 
es trasllada en el nombre d’equips 
femenins, que ha crescut en 102 
conjunts respecte la temporada 
passada. Actualment, el futbol i el 
futbol sala català compten amb 
un total de 880 equips, dels quals 
637 corresponen a futbol i 243 a 
futbol sala. Mentre que en el curs 
2018-2019 n’eren 778. Un dels mo-
tius d’aquest augment és la creació 
d’una nova categoria femenina: la 
preferent juvenil. El projecte, enge-
gat el curs 2017-208, té com a ob-
jectius potenciar i dinamitzar el 
futbol i el futbol sala femení ca-
talà amb una línia d’ajudes per a 
clubs i federades. 

U
n increment del 12,05% i de 
fins a 1.512 llicències de fut-
bol i de futbol sala femení 

en l’últim any. Aquest és el resultat 
destacat del projecte Orgullosa en la 
seva tercera temporada d’imple-
mentació. Aquest mes de març s’ha 
assolit un nou rècord de 14.059 fitxes 
federatives femenines a Catalunya. 
La campanya, impulsada per la Fe-
deració Catalana de Futbol amb 
l’objectiu de promocionar el futbol i 
el futbol sala femení català, ha afa-
vorit que a manca de diverses jorna-
des per a l’acabament de la compe-
tició ja s’hagi arrabassat amb escreix 
la xifra global de 12.547 llicències fe-
menines amb què es va tancar el 

FUTBOL    ► IMPACTE DE LA CAMPANYA #ORGULLOSA

El futbol femení català 
supera les 14.000 llicències

Golf Terramar guanya  
a casa i s’apropa al líder

▄ Les pistes del Tot Pàdel Cen-
ter de Terrassa han estat la seu de 
la primera cita del Circuit Sènior de 
Pàdel en categoria +40 femení, 
+45 masculí i + 50 masculí. 
En categoria +40 femení, victòria 
de Judith Benet i Vanessa Morillas. 
En la categoria +45 masculina el 
títol ha anat a parar a les mans de 

Alfred de la Fuente i Carlos Gun-
faus. 
Finalment en categoria +50 els 
guanyadors han estat Josep Maria 
Torres i Tomàs Rubio.  
El Circuit Sènior 2020 tindrà aquest 
any tres proves més i ho comple-
tarà el Campionat Absolut per Pa-
relles i també el de clubs.  

Triomf de la primera jornada
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