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BREUS
DISCAPACITATS 
INTEL·LECTUALS

Lloret de Mar acull 
diversos campionats de 
Catalunya
L’estadi d’atletisme i el pavelló de 
l’Escola Pompeu Fabra de la locali-
tat de Lloret de Mar acull, el pròxim 
diumenge, 6 de novembre, una cita 
important del calendari de la Fede-
ració ACELL. Concretament, el 27è 
Campionat de Catalunya d’atletisme, 
el 13è Campionat de Catalunya 
de petanca i el 10è Campionat de 
Catalunya d’handbol per a persones 
amb discapacitat intel•lectual.

HALTEROFÍLIA

Tot a punt per al 
Campionat de Catalunya 
per clubs
La localitat de Molins de Rei es pre-
para per acollir un cap de setmana 
del bo i millor de l’halterofília catala-
na. El pròxim dia 5 de novembre es 
durà a terme el Campionat de Cata-
lunya per equips masculina, una cita 
important del calendari català.

ESQUÍ NÀUTIC

Campionat de Catalunya 
Cable Wakeboard 
Els dies 5 i 6 de novembre se ce-
lebra el Campionat de Catalunya 
de Wakeboard Cable i Vaixell a les 
instal•lacions del Olímpic Cable Park 
al Canal Olímpic de Catalunya a 
Castelldefels.

UFEC

La UFEC, contra 
l’homofòbia i la 
discriminació en el món 
de l’esport
La sala David Moner ha acollit 
la signatura d’un conveni contra 
l’homofòbia i la discriminació en 
l’esport entre l’entitat i les Pante-
res Grogues, una associació sense 
afany de lucre que té per objectiu 
oferir un espai on gais, lesbianes, 
bisexuals  i transsexuals puguin 
desenvolupar una activitat espor-
tiva de forma lliure i distesa. 
L’acte va comptar amb la presèn-
cia de Gerard Esteva, president 
de la UFEC, i de Jacques Schoofs, 
president de les Panteres Gro-
gues, i una representació de 
presidents de federacions esporti-
ves catalanes. Així mateix, també 
va assistir-hi Jesús Tomillero, el 
primer àrbitre de futbol espanyol 
que ha fet pública la seva condi-
ció d’homosexual i que ha rebut 
amenaces per aquest motiu.

DARDS

❖ Aquest cap de setmana la Federa-
ció Catalana de Dards (FCD) ha cele-
brat el 26è Campionat de Catalunya, 
on s’han celebrat les modalitats de 
clubs, individuals i parelles al Pavelló 
Municipal de Puig-Reig.

A la primera jornada els millors 
clubs catalans van ser els protago-
nistes, on el CD Aigüestoses de Sant 
Andreu de la Barca es va imposar a 
la fi nal 13-6 al CD Baix Camp de Reus, 
desprès de més de deu hores d’una 
intensa i emocionant competició. 
Diumenge va ser la jornada per les 
competicions individuals on en Carles 
Arola, de Calella, i Montse Boronat, de 
Tarragona, s’han proclamat Campions 
de Catalunya de 2016 i s’han classifi -
cat per a participar al Masters Mun-
dial 2017. La competició de Parelles 
va ser guanyada per en José Durán i 
Daniel Carrasco.

En la competició individual, la fi -
nal femenina ha estat dominada des 
d’un bon inici per Montse Boronat, 
de Tarragona, que ha jugat contra 
Núria Plaza, de Terrassa. El partit ha 
començat amb el marcador igualat 
1-1, moment en què Montse s’ha situat 

amb un 3-1 per davant, aprofi tant les 
errades a doble de Núria. Amb aquest 
marge, Montse ha cedit un joc per 
acabar guanyat 4-2 davant de Núria 
Plaza, del CD Piritoño. Montse Boro-
nat del CD Dardeo Jones s’ha procla-
mat Campiona de Catalunya 2016, 
assolint per primera vegada el títol 

Puig-Reig proclama els campions de 
Catalunya de dards

VELA

❖El regatista de vela paralímpica del 
CN Costa Brava-Vela Palamós Jordi 
Cargol ha fi nalitzat en quarta posi-
ció en el Campionat d’Europa de la 
classe 2.4mR, disputada aquest cap 
de setmana en aigües de València.
D’altra banda, i per completar un cap 
de setmana rodó per a la localitat de 
la costa brava, la badia de Palamós 
es vestia de llarg durant el cap de se-
tmana amb la celebració del 25è Tro-
feu Vila de Palamós-Regata Solidària 
en què van participar prop de 90 re-
gatistes distribuïts entre les classes 
Europe, Laser Radial i Laser 4.7.

Pel que fa als resultats, el mares-

menc Victor Moure (CN El Masnou) 
es va proclamar campió absolut en-
duent-se el trofeu Jotun, guanyador 
de la classe  Laser 4.7. En categoria 
femenina en aquesta classe la vic-
tòria va ser per Lola Giménez (CN El 
Masnou). A la classe Europe Masculí 
es va proclamar campió Sergi Pérez 
(CN L’Estartit), en categoria femeni-
na Lluïsa Puig (CN L’Estartit) i en les 
categories sub’19 i sub’17 Rafael Ra-
bassa (CN El Balís). En Laser Radial, 
en categoria masculina, Jan Urquizu 
(CN Vilassar) i, en femenina, Beatriz 
Muro (CN Cambrils) van ser els cam-
pions.

Jordi Cargol, quart en el 
campionat d’Europa

absolut i classifi cant-se per a partici-
par al Masters Mundial 2017.

La fi nal masculina s’ha celebrat 
posteriorment, on Carles Arola de Ca-
lella ha hagut de treure el seu millor 
joc per a derrotar Edgar González, de 
Tarragona. El partit ha estat molt igua-
lat i malgrat que Arola s’ha avançat al 

marcador amb 4-1, Edgar ha aconse-
guit guanyar dos jocs seguits que han 
donat una mica més d’emoció al par-
tit. El següent joc, Carles Arola del CD 
Piritoño ha clavat el dard al doble que 
li ha donat el seu segon títol de Cam-
pió de Catalunya, classifi cant-se per 
participar al Masters Mundial 2017.

POLIESPORTIU

❖Sintetitzar la proximitat 
d’Esports al territori, aquest va ser 
l’objectiu de la trobada organitza-
da per la Diputació de Barcelona 
el passat 28 d’octubre a l’INEFC, i 
que va aplegar més d’un centenar 
de càrrecs electes i tècnics munici-
pals d’Esports. 

La Diputació organitza la 
Trobada d’Esports 2016

El diputat d’Esports, Josep 
Salom, va inaugurar la jornada, 
en la que es va presentar l’estudi 
“Els ajuntaments i l’esport a la de-
marcació de Barcelona” i es van 
explicar els eixos del Pla de Man-
dat de la corporació en matèria 
esportiva.


