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ZONA UFEC

REM OLÍMPIC

UFECtv

Aina Prats, cap a Buenos Aires

El programa Zona UFEC emet avui a les 21 h al canal Esport3, un
nou programa. S’hi podran veure els següents reportatges: el
Campionat de Catalunya de salts d’obstacles d’hípica, la Fira del
caçador, el Trofeu Generalitat-Festes de la Mercè BMX de ciclisme i el
Campionat de Catalunya d’eslàlom joves promeses de piragüisme.

La remera del Club Natació Banyoles Aina Prats serà la única representant
als Jocs Olímpics de la Joventut 2018 que es disputa del 7 al 10 a Buenos Aires.
L’Aina ha entrat a formar part de l’exclusiu grup de remers d’alt rendiment que
estan becats per formar-se professionalment al CETD de Catalunya i competir
internacionalment.

CICLISME ► COPA CATALANA

Júlia Casas i Arnau Fonollosa
es coronen campions

Podi de la Copa Catalana

L

a Copa Catalana de fèmines i júnior posa el seu punt
final al seu calendari de la
temporada 2018. Va ser dissabte passat al Gran Premi Ciutat del
Prat a El Prat de Llobregat, en una
prova organitzada per l’Agrupació
Ciclista El Prat.
La competició va servir per coronar a Júlia Casas (Sopela Women’s
Team) i Arnau Fonollosa (Jufré
Vic-ETB) com a vencedors de les
seves respectives categories.
Isaac Vilarrasa (Jufré Vic-ETB),
també guanyador a El Prat cinc
mesos enrere a la tercera prova

del certamen, va ser el més ràpid
a la Ronda Sud de la ciutat llobregatina després d’un recorregut urbà de 70 quilòmetres, imposantse a l’esprint per davant de Juanjo
Rosal (Polartec-Komera) i el seu
company d’equip Arnau Fonollosa, el campió català de la categoria, que amb aquest podi certificava el triomf final a la Copa per
426 punts per davant dels 399 de
Pau Miquel (Turismo Villanúa), 5è
al Prat, i ja més enrere els 270 de
David Domínguez (Tot-Net Terrassa), 8è al Prat.
Per la seva banda, la primera fè-

mina, entrant en el grup principal, va ser la campiona catalana
Júlia Casas qui, malgrat la seva
absència a les tres proves anteriors de Copa Catalana després
del seu fitxatge per l’equip basc
Sopela Women’s Team, ha estat
capaç d’emportar-se la general
per davant de Mireia Benito (Catema.cat), 4a fèmina ahir, que va
endur-se a més la general sub23.
La campiona catalana de crono
Noemí Ferré (Probike) i la sub23
Laura Rodríguez (Tot net-Terrassa) van completar el podi d’El
Prat darrere Casas.

MÉS
NOTÍCIES
PÀDEL
VENCEDORS AL
CT ROSES

Gerard Company
i Enric Sanmartí,
a Primera
masculina, i
Aranzazu Osoro
i Nela Brito, a
Primera femenina,
s’han proclamat
campions del
Super Gran
Slam disputat
al Club Tennis
Roses. CompanySanmartí han
derrotat per 7-5 i
7-6 a Marc Quilez
i Guillermo Casal.
Mentre que en la
final femenina,
Aranzazu Osoro
i Nela Brito han
derrotat a Eva
Gayoso i Núria
Rivas per un
marcador de 6-1
i 6-3.

poliesportiu ► al parc de la torrassa de l’hospitalet

La Diputació de Barcelona
col•labora en la construcció
del nou camp de futbol
▄ L’Hospitalet comptarà l’any
que ve amb un nou equipament
esportiu, el camp de futbol municipal que es construirà durant els
propers mesos al parc de la Torrassa, on jugarà el Club Escola Esportiu Collblanc-la Torrassa i donarà servei al veïnat d’aquest dos
barris. Per tal de donar a conèixer
el projecte, diumenge es va celebrar un acte festiu, durant el qual
es va presentar el nou equipament i es va donar el tret de sortida a les obres amb la col•locació

de la primera pedra.
A l’acte va assistir la diputada
d’Esports de la Diputació de Barcelona, Maite Fandos, i l’alcaldessa
de l’Hospitalet, Núria Marín, entre
d’altres personalitats. La Diputació aportarà el 65% del cost total
de les obres. Fandos va destacar
que “des de la Diputació donem
suport als municipis, perquè això
representa ajudar a les persones,
i fomentar l’esport i facilitar que
els nens i les nenes d’aquests barris practiquin l’esport”.

HOQUEI CDR
L’ADB Barberà
guanya
la Supercopa
de Catalunya

L’equip vallesà,
liderat per Àsier
Sánchez, va ser el
gran dominador de
la Final, arribant
amb un clar 9 a 1
al descans de la
Supercopa. A la
segona part, amb
tot ja decidit, els dos
equips van baixar el
ritme amb un parcial
de 3 a 2 a favor
de l’ADB Barberà
arribant al 12 a 3 final.

bowling tenpin ► 9è Torneig Joventut Al-Vici

Albizuri i Pi, campions
▄ La parella formada per Juan
Miguel Albizuri i Josep Pi, del
Joventut Al-Vici CB. de Castelldefels, s’ha proclamat campiona del 9è Torneig Joventut Al-vici – 6èTrofeu Vila de Sant Vicenç
dels Horts. La parella s’ha imposat a Axel Guimó i Moisés Pérez,

del Club Bowling Diagonal, de
Sant Vicenç dels Horts en una
ajustada partida en la final. Les
12 millors parelles de les sèries de
classificació van prendre part a la
final formada per dos grups de 6
parelles per decidir la final de defensa de posició.

