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nLaparellaformadaperJo-
sé Rubio del CB Diagonal i
Cristian Reyes de l’Xtreme
Bowling Club, es van erigir
campionsdel10èTorneigSo-
cial Joventut Al-Vici “Pri-
merMemorial JoanCreus”,
enunaajustada final onvan
superarper23palslaparella
formada per Carlos Garcia i
David Marcé de l’Xtreme
BC, la tercera plaça va ser
per a FernandoGómez i Da-
vidAnsaldodelJoventutAl-
Vici.Tambévanserguardo-
nats Axel Guimó i Moisés
Pérez del CB Diagonal, que
van fer lamillorpuntuacióa
palnet.

En la final individual,Ma-
nel Ciero del Club Bowling
ComarcaldeTerrassavaser
elcampióambuntotalde515

pals (handicap 23), seguit
d’Álvaro-José Cardona del
Joventut Al-Vici amb 501
pals(handicap19).Elpodiin-
dividual el completa el juga-
dor del CBDiagonal,Moisés
Pérez amb 490 pals (handi-
cap9).LajugadoradelSwee-
trade BC Les Franqueses
amb 491 pals va ser lamillor
jugadoraapalnet.Caldesta-
car els resultats de Cristina
Sanz, que amb una mitjana
de218,64haestatlamillores-
portista absoluta del torneig
assolint la millor partida
amb299pals.

Les instal·lacions deBow-
ling Ilusiona Splau van aco-
llir el torneig del 15 al 23 de
maig, organitzat pel Joven-
tutAl-Vici,CBambelsuport
delaFCBB H

davant del Finestrelles
Shopping Center Handbol
Esplugues.
Els kiris arribaven pri-

mers, a la darrera jornada,

ambunpuntd’avantatgeso-
bre el conjunt del Baix Llo-
bregat, però no van donar
opció a la sorpresa. S’en-
frontaven al CH La Salle

Montcada i el van superar
per un contundent 45 a 22,
resultat que els proclamava
campions de la Primera Es-
tatal grupD H

nEl cap de setmana passat
va finalitzar la Primera Es-
tatal Masculina i en el grup
català, elD, el campióva ser
l’Handbol Sant Quirze, per

nL’Ajuntament d’Iguala-
da, gràcies al conveni signat
la setmana passada amb la
FundaciódelaUniódeFede-
racions Esportives de Cata-
lunya, formalitza la seva
aposta per la digitalització
de l’esport amb la instal·la-
ció de quatre càmeres d’in-
tel·ligència artificial en di-
verses pistes del complex
esportiu de Les Comes de la
capitalde l’Anoia.

Esport+ TV suma així un
municipiambmoltatradició
d’hoquei patins, línia, futbol
i voleibol (els esports que es
practiquenaLesComes), en
l’esforçqueestà fent lesúlti-
mes setmanes perquè fede-
racions, clubs i municipis
entrin a formar part de la
plataformadecontingutsdi-
gitalsde l’esportcatalà.

L’alcalde d’Igualada,

Marc Castells, la regidora
d’Esports, Patrícia Illa, jun-
tamentamblapresidentade
la Fundació UFEC, Isabel
Pérez, i eldirectorde laFun-
dació UFEC, Pere Vilà, van
presentar als representants
delsclubsesportiuslatecno-
logia implementada a la se-
va instal·lació.
LapresidentadelaFunda-

ció va explicar que aquest
avenç farà “la vidames fàcil
als clubs i significarà un
abans i un després en la
pràctica esportiva tant per

la digitalització de les dades
com per la possibilitat
d’emetre idonarvalora l’ac-
tivitatesportivadeclubsi fe-
deracions”. L’alcalde
d’Igualada, Marc Castells,
va destacar la rellevància
que representava per a les
entitats de la ciutat. “Es de-
mocratitza l’accés d’aquest
servei i s’aconsegueix que
els clubs de la ciutat puguin
accediraunagranquantitat
d’informació per fer un salt
qualitatiu gegant”. Es pre-
tén que les càmeres s’ins-

tal·lindurantelsmesosd’es-
tiu perquè siguin operatives
quan comenci la temporada
al setembre, quan ja funcio-
nindeformaautònoma.

L’apostadelaFundacióde
la UFEC per sumar al món
localesveureforçadaambel
conveni signat amb la capi-
tal de l’Anoia. Una fórmula
queesrepetiràenbreuaMo-
llet delVallès, tal i comesva
anunciar la setmana passa-
da, i que es vol replicar amb
consistoris d’arreudel terri-
toride formaimminent H

BOWLING TENPIN

Rubio i Reyes, campions del
primer Memorial Joan Creus

ESPORT ADAPTAT

Triomf de l’ADB Barberà
nL’ADB Barberà s’ha ad-
judicat el títol de campió
d’Espanya d’hoquei en ca-
dira de rodes elèc-
trica després de
derrotar 3-1 el
HSREAlcobendas
en la gran final del
campionat dispu-
tat a les instal·laci-
ons del “Pabellón
PolideportivoUni-
versidaddeValen-
cia. Amb aquesta victòria,
l’ADB Barberà revalida el

títol de campió d’Espanya
perclubsquevaguanyaral
2019, l’anypassat es va can-

cel·lar la competició degut
a la pandèmia de la covid-
19 H

FUNDACIÓ UFEC

Les Comes comptarà amb
quatre càmeres d’Esport+ TV

HANDBOL

L’Handbol Sant
Quirze, campió
del grup D de la
Primera Estatal

n Acord signat entre
la Fundació de la UFEC
i l’ajuntament de la
ciutat per formalitzar la
instal·lació de càmeres
per als continguts de la
plataforma digital


