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La prova de Sils és la
segona cita del Campionat
de Catalunya de kàrting

El Club Entente Natation
Pierrelatte s’entrena a la
piscina municipal de Salt
UFEC

UFEC

AUTOMOBILISME

El Circuit Multipistes de Sils va
acollir, el darrer cap de setmana, la
segona prova de les set programades per al Campionat de Catalunya de kàrting.
En la categoria aleví, Adrián
Herrando es va imposar en totes
dues carreres. En la primera, va
mantenir un emocionant duel
amb Pep Arqué que va entrar segon, a només 5 centèsimes. Va
completar el podi Joan Valldeperas. En la segona carrera, en canvi, Valldeperas va acabar segon i
Ivan Pareras, tercer.
Pel que fa a la competició júnior,
Eduardo Garcia va marcar els millors temps tant a la primera carrera com en la segona, en què va
poder superar Daniel Martínez
després de les 16 voltes recorregudes pel circuit.
Finalment, en la categoria cadet,

Marta Garcia va ser la més ràpida
de la primera carrera. Bosco Del
Moral va ser segon i Àlex Machado, tercer. A la segona carrera, tot
i repetir el primer lloc, la penalització per una infracció en el procediment de sortida va fer que
Marta Garcia assolís la segona posició. Aquest fet va donar la victò-

El CAVA aplega una
cinquantena de
binomis en el CDT1*

Tot a punt per a la Final
Four de la Lliga Catalana

NATACIÓ

ria ﬁnal a Bosco Del Moral, guanyador per un segon d’avantatge.
El tercer graó del podi el va tornar
a ocupar Àlex Machado.
La pròxima cita del Campionat
de Catalunya de kàrting serà el cap
de setmana del 19 i 20 de maig
amb la tercera prova de la temporada, al Circuit de Vic.

El Club Entente Natation Pierrelatte, provinent de la ciutat francesa de Pierrelatte, va realitzar
una estada esportiva durant els
dies 16 al 19 d’abril a la Piscina Municipal de Salt, instal·lació gestionada per la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya (UFEC).
L’expedició estava composta per

La UFEC estrena
perfil al Twitter:
(@ufeccat)

UFEC

BÀSQUET ADAPTAT

HÍPICA

El CAVA va acollir, el passat cap de
setmana, la celebració d’un CDT1*,
que va aplegar un total de 50 binomis. Els campions van ser: Carla Ugena amb Sunshine (73.667%)
a la reprise AP, Alex Segura amb
Mystic (68.377%) a la reprise alevins individuals i Carla Fitó a la reprise individual. En juvenils 0*, Irene Argelich va aconseguir el triomf
amb Quebec (64.111%), mentre
que a juvenils individuals, Sergi
Miró va ser el millor classiﬁcat
(68.858%).

El pavelló de Fontajau de Girona
serà l’escenari, aquest cap de setmana, de la Final Four de la Lliga
Catalana de bàsquet en cadira de
rodes, que organitza el CB MIFAS
Esplais i la Federació Catalana
d’Esports de Persones amb Discapacitat Física. El Girona FC MIFAS
Esplais, el CEM Hospitalet, el Costa Daurada i el GAM Joventut són
els quatre millors equips de bàsquet en cadira de rodes de Catalunya que s’enfrontaran a mode de
ﬁnal a quatre.
Demà és jugaran les semiﬁnals
entre el Joventut GAM Badalona i
el CEM l’Hospitalet, per una banda, i entre el Club Esportiu Costa
Daurada i el CB MIFAS Esplais, per
l’altra; mentre que diumenge tindrà lloc el partit per al tercer i
quart lloc i la gran ﬁnal.
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A banda de la competició, diumenge s’organitzen un seguit
d’activitats adreçades als més petits a l’exterior del pavelló, com
exhibicions de bàsquet adaptat, eslàlom, handbike, gimcanes inclusives, inﬂables, trobades d’escoles
de bàsquet i competicions de 3x3
amb premis per als guanyadors. Es
comptarà també amb l’actuació
de dos grups de percussió que
amenitzaran la jornada.
Un pas endavant
Aquesta és la primera vegada a la
història del bàsquet en cadira de rodes que s’organitza la Final Four de
la Lliga Catalana a Girona i vol
suposar un pas endavant en quant
a l’organització, a l’espectacle esportiu i sobretot social, ja que per
a molts és un esport poc conegut
que pot servir per donar-lo a conèixer i gaudir de l’espectacle.

La Unió de Federacions Esportives
de Catalunya (UFEC) s’ha incorporat a la xarxa social Twitter. A
partir d’ara, es
podrà accedir a
través del següent perﬁl, @ufeccat, a l’actualitat
més rellevant de
l’esport federat a
Catalunya. Aquesta nova iniciativa respon a la voluntat de la mateixa UFEC de seguir treballant per
aconseguir la màxima difusió de
l’esport federat català i se suma igualment als esforços que ja es fan,
entre d’altres canals, des de les pàgines de notícies als diferents diaris esportius, a la web de la UFEC
(www.ufec.cat), a la seva televisió
digital (www.ufec.tv), al butlletí
(www.ufec.tv/butlletí) o al Facebook (www.facebook.com / UFEC
1933).

un grup de 23 nens i nenes entre
10 i 16 anys, encapçalat pel cos tècnic del club, que dirigeix Greg
Manon. El club francès va gaudir
de les instal·lacions del centre esportiu per a les seves sessions
d’entrenament. Els responsables
del Pierrelatte van acabar la seva
estada molt satisfets per l’acollida
i la col·laboració del personal i
direcció del centre.

AGENDA
 ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES
CCS1 - I SELECTIVA - VII TROFEU
JOSEP NOGUERA. PESCA SUBMARINA
SÈNIOR.
29/04/2012
ENTITATS EXCURSIONISTES
XIV COPA CATALANA DE MARXES
TÈCNIQUES I DE REGULARITAT. LXIV
MARXA D’ORIENTACIÓ I REGULARITAT
29/04/2012. RIPOLL
 GOLF
TORNEIG CATALUNYA CUP.
STABLEFORD
28/04/2012. FONTANALS. CERDANYA
 PÀDEL
CIRCUIT CATALÀ. BRONZE
27/04/2012 - 01/05/2012. L’ESTARTIT.
 TRIATLÓ
IX TRIATLÓ INTERNACIONAL B
BANYOLES. LLARGA DISTÀNCIA.
CIRCUIT CATALÀ - LLIGA CLUBS
29/04/2012. BANYOLES
 VELA
COPA D’ESPANYA. VELA LLEUGERA.
EUROPA.
27/04/2012 - 01/05/2012. PORT D’ARO.

