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Tot a punt
per a la fase
decisiva de la
Lliga Gironina i
dels benjamins
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A. Porta, F. sanahuja, Jordi roglá, David Moner i Juan Maria tintoré.

l’objectiu és aconseguir la participació dels millors nedadors estatals.

La UFEC signa un
conveni amb Càritas

En marxa el XVII
Trofeu Raül Ramos

uFeC

tennis

Els darrers campionats per
equips en competició, la Lliga Gironina i dels equips benjamins, arriba a la seva fase ﬁnal. Així doncs,
la lluita per al títol i per evitar el
descens, que està oberta en totes
divisions, es reprendrà aquest cap
de setmana amb la primera de les
dues jornades decisives.
CÚRLING

La Unió de Federacions Esportives
de Catalunya (UFEC) ha signat un
conveni de col·laboració amb Càritas Diocesana de Barcelona. Gràcies
a aquest acord, la UFEC potenciarà
la participació de les federacions esportives catalanes en accions solidàries amb Càritas, destinades a millorar les condicions de vida de les
persones més necessitades de les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de
Llobregat i Terrassa, àmbit territorial
de Càritas Diocesana de Barcelona.
La Unió de Federacions facilitarà la
difusió dels projectes en comú, de les

accions solidàries efectuades pels
clubs de les federacions que integren
la UFEC i de les activitats de Càritas.
A més, la Unió de Federacions promourà les accions i campanyes que
Càritas realitza entre les federacions
esportives, així com les activitats que
es poden efectuar en el camp del voluntariat en el món associatiu. La signatura es va formalitzar dilluns a la
seu de la UFEC amb la presència de
David Moner, president de la Unió de
Federacions, Jordi Roglá, director
de Càritas Diocesana de Barcelona,
i els voluntaris de Clubs amb Cor de
Càritas, Francesc Sanahuja, Juan
Maria Tintoré i Albert Porta.

nAtACió

Ja es troba en marxa una nova edició del Trofeu Raül Ramos, organitzat
pel CN Olot. Enguany, la principal novetat és la seva inclusió en el recentment creat Circuit Girosoní de Trofeus, conjuntament amb tres trofeus
més: el Tresserras del CN Banyoles, el
Mercat del Ram del CN Vic-ETB i el
Ciutat de Girona del GEiEG. Aquest
circuit de les comarques de Girona i
d’Osona compta amb el suport de la
delegació territorial de la Federació
Catalana de Natació, de la seva comissió de natació i de tots els clubs
que la composen. Tots ells han fet una

Bon inici de temporada de l’Handbol
Bordils a la lliga de Segona Catalana

tret de sortida a la
lliga Catalana de
Clubs a Puigcerdà
UFEC

La Lliga Catalana de Clubs de
cúrling 2010/2011 comença aquest
proper diumenge a Puigcerdà davant de les càmeres d’UFECtv
(www.ufec.tv). La lliga es disputarà en un total de quatre jornades,
totes elles en diumenge a partir de
les 8 h del matí. L’última jornada,
que tindrà lloc a ﬁnals de febrer
també a la localitat de Puigcerdà,
proclamarà l’equip campió de Catalunya.

UFEC

voleibol

L’Handbol Bordils ha començat
la temporada 2010/11 a Segona Divisió Sènior Femenina de forma
excel·lent. L’equip del Gironès és líder en solitari amb quatre victòries
i cap derrota. Després del descens la passada temporada de
Primera Catalana a la fase de promoció, el club aposta aquesta
campanya per retornar a la màxima categoria del vòlei català i recuperar el lloc perdut en la
2009/10. Per aquesta temporada,
el bloc es manté al complet, però
amb algunes cares noves. La primera, Narcís Godoy, que torna al
club del Gironès per dirigir-lo en
un nou intent d’assolir l’ascens a
Primera Catalana, tal i com ja va fer
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important aportació econòmica inicial per tirar endavant aquest nou projecte i aconseguir que el Circuit Girosoní de Trofeus tingui una dimensió i qualitat d’àmbit estatal amb la
participació dels seus millors nedadors. A la passada edició es va produir
una autèntica pluja de rècords. Se’n
varen millorar ﬁns a un total de 18 en
les diferents proves i categories. Quatre d’aquests records, batuts per la nedadora Mireia García. L’objectiu en
aquesta ocasió és millorar aquesta xifra, la qual cosa sembla factible si tenim present els esportistes que de moment ja han conﬁrmat la seva participació.

AGENDA
 ATLETISME
XXviii Cros De sAnt hilAri sACAlM
14/11/10
SANT HILARI SACALM
CICLISME
iX CoPA gironinA btt
14/11/10
SANT MARTÍ VELL
ESPORT ADAPTAT
ii JornADA lligA CAtAlAnA De
bàsquet. Cb MiFAs esPlAis-Alisos
14/11/10
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
GIMNÀSTICA
ii FAse CoPA CAtAlAnA De
rítMiCA i CAMPionAt De
CAtAlunyA De bAse. ConJunts
14/11/10
LLORET DE MAR

el bordils ha iniciat amb molt bon peu la temporada 2010/11.

la temporada 2006/07. D’altra banda, es reincorporen Laia Ros i la juvenil Paula Ros, que tindrà ﬁtxa del
primer equip. Maria Bravo, que l’any passat jugava al sènior B de

l’Handbol Bordils, completa una
plantilla a la qual també comptarà amb la presència d’algunes juvenils que ja entrenen amb el primer equip.

TAEKWONDO
CAMPionAt ProvinCiAl
De tèCniCA PuMse
14/11/10
GIRONA-PAVELLÓ DE PALAU
VELA
lligA oPen velA lleugerA
13/11/10
ROSES

