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Pròxims reportatges: els campionats comarcals 
de futbol sala, el Torneig de la Immaculada 
d’hoquei herba i la Resistència Ciclomotors de 
la Federació Catalana de Motociclisme. 

PÀDEL 
 Homenatge a Gerard Company i Jana Montes   
Un total de 150 persones es van congregar en la ‘Diada del Pàdel de Girona’.. L’acte va 
servir per realitzar un homenatge a Gerard Company, campió enguany del Campionat 
de Catalunya Absolut de Pàdel 2018 Open Plasticband, i a la jove promesa del pàdel 
gironí, Jana Montes, flamant campiona d’Espanya en categoria benjamí.  

▄  Després de la disputa de la 3a 
prova del Rànquing Dobles, dis-
putada al P&P La Figuerola (Vande-
llós), amb una participació de 80 
parelles, els líders provisionals de la 
taula són Joel Girbau i Alejandro Es-
matges amb un total de 176 punts, 
seguits de Sergio González i Adrian 
Sanchez amb 171 i en tercera posició 
Marc i Frederic Lloret amb 159. 

PITCH & PUTT    ► AMB UNA PARTICIPACIÓ DE 80 PARELLES

 A Vandellès els milllors van ser Gir-
bau i Esmatges que van fer 45 cops, 
seguits amb un cop més per Pere 
Miquel Tomàs i Dani Tomàs (P&P 
Can Cuyàs), Ramon Vila (P&P 
Vallromanes) i Ramon Riba (P&P La 
Garriga), Sergio Gonzalez (Tennis 
Mora) i Adrian Sanchez (P&P Bada-
lona) i David Solé i Emilio Cuartero 
(P&P Cambrils).  

DUATLÓ    ► LLIGA NACIONAL DE DUATLONS DE MUNTANYA

ALTRES 
ESPORTS

BÀSQUET CDR 
VICTÒRIES  
A LA LLIGA 
CATALANA 

Dues victòries en 
la quarta jornada 
de la Lliga 
Catalana de 
bàsquet en cadira 
de rodes Nivell 2. 
Del CE Costa 
Daurada B i els 
Màsters FCEDF. Els 
primers a casa 
davant el 
Comkedem per un 
resultat de 44 a 26 
que els deixa 
líders. Els segons 
van vèncer a 
domicili el 
Bamesad per  
27 a 36. 

HÍPICA      
ALBERT 
HERMOSO 
TORNA A 
GUANYAR LA 
COPA DEL REI 

Albert Hermoso i 
“Nereo CP” es van 
alçar amb la victòria 
a la Copa de SM El 
Rei 2018. La prova 
es va disputar el cap 
de setmana passat 
a Los Navazuelos, 
Madrid. El concurs 
va acollir més de  
90 binomis en les 
categories de 
Promoció,  
0 *, 1 * i 2 *.

entitats esportives, les federacions i 
els clubs. “Volem visibilitzar els 
col•lectius que, moltes vegades, no 
poden fer sentir la seva veu”, ha afir-
mat Gerard Esteva, president de 
la UFEC. 
En les properes setmanes veuran 
la llum les dues peces que falten, 
centrades exclusivament en els 
missatges de l’esport base i l’es-
port adaptat. 
 
RECOLLIDA DE SIGNATURES EN MARXA 
El passat mes de maig, la proposta 
de la ILP va entrar al Parlament. El 
juny van ser habilitats els fedataris i 

fedatàries, moment des del qual el 
sector s’ha involucrat en un procés 
de recollida de signatures que 
s’allargarà fins al mes de febrer de 
l’any vinent.  
A dia d’avui, s’han aconseguit més 
de 50 mil firmes en suport de la ILP. 
Un cop superat el tall mínim per-
què el Parlament hagi de debatre 
el text presentat, el sector seguirà 
recollint signatures per mostrar la 
seva cohesió i la força de les seves 
demandes. I és que el nou text legal 
pretén modernitzar l’anterior llei, de 
fa 18 anys, homologant el nostre 
sistema esportiu amb Europa. 

L
a Unió de Federacions Espor-
tives de Catalunya (UFEC) ha 
llençat aquest dilluns el se-

gon espot “Preparades, Llestes, 
Llei”, de la campanya de difusió i 
promoció de la Iniciativa Legisla-
tiva Popular (ILP) per una nova llei 
de l’Esport impulsada per les fede-
racions esportives i la UFEC.  
En aquest segon vídeo pren relle-
vància l’esport femení com a tema 
central de l’espot, disponible al ca-
nal de Youtube UFEC TV. 
Hi ha participat les federacions 
d’halterofília i esgrima, posant en 
valor la feina que duen a terme les 

UFEC    ► ILP PER UNA NOVA LLEI DE L’ESPORT

Segon vídeo de la campanya: 
Preparades, Llestes, Llei”

Joel Girbau i Alejandro Esmatges, 
líders al Rànquing Dobles

▄  Òdena va acollir la tercera jor-
nada de la Lliga nacional de 
duatlons de muntanya. Dins la ca-
tegoria masculina repetia victòria 
Mario Sinues (T-Bikes Club Triatló), 
seguit d’Israel Nuñez (Indepen-
dent) i Adrià Noguera (Club Triatló 
Lluçanès). Per equips, primera posi-

ció per al Club Triatló Lluçanès. 
A la vessant femenina tercera victòria 
consecutiva per la invicta Laura Te-
rradas (Club Triatló Granollers) segui-
da de Noemí Moreno (Club Atlètic 
Igualada-Triatló) i Blanca Valles 
(Cerrr Igualada). El Club Triatló Gra-
nollers va ser el vencedor per equips. 

Mario Sinues i Laura 
Terradas s’imposen a Òdena
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