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DARDS

Nous mànagers de la
selecció catalana de dards
GOLF

Els Millors 18 Forats de Catalunya
En una iniciativa a les xarxes del president de l’Associació de Professionals de
Golf de Catalunya, Toni Enciso, amb el suport de la
FCGolf, al llarg de les dues
últimes setmanes, els federats i federades catalanes
han pogut triar diàriament,
els Millors Forats de golf
delscampsdeCatalunya,en
una iniciativa que ha reunit
a les xarxes socials milers
de federats per dir la seva.
Després d’aquestes setmanes d’interacció amb els
federats catalans, l’elecció
final va aconseguir premiar
fins a 14 camps catalans,
amb algun dels seus forats
predilectes per als golfistes

delaFCGolf.Elquevarebre
tres nominacions va ser el
PGA Catalunya Resort (recorregut Stadium), guanyador en els forats 1, 9 i 11, i altres dos clubs, també van
repetir victòria, Golf de Pals
(forats 4 i 12) i Golf d’Aro
Mas-Nou (forats 13 i 15). La
resta de premiats van ser:
Empordà Golf (forat 2), Golf
Terramar (forat 3), Golf
Torremirona (forat 5), Raimat Golf (forat 6), RCG Cerdanya (forat 7), Golf Barcelona (forat 8), RCG El Prat
(forat 10), Golf Montanyà
(forat14),AravellGolf(forat
16), Golf Llavaneres (forat
17) i Golf Costa Daurada (forat 18) H

FUTBOL

Procés participatiu a la FCF
Avui acaba el procés participatiu sobre el futbol base
de la FCF. La federació ha
demanat als clubs catalans
l’opinió sobre diferents
temes esportius i de competició, com
ara estructura, mesures per evitar resultats
voluminosos o qüestions relacionades amb
les substitucions de jugadors i jugadores durant
els partits.
Del total de 663 clubs ca-

talans que disposen d’algun equip de futbol base
masculí o femení en competició federada, fins a 367 ja

La selecció catalana de dards té nous mànagers: Josep Santonja i Gabriel Olivé

Les noves
designacions dels
mànagers de la
selecció catalana de
dards han recaigut
sobre Josep Santonja
per al combinat
d’homes, i Gabriel
Olivé per al femení
n

n Malgrat el confinament i

han tornat resposta a l’ens
federatiu, xifra que s’eleva
a més d’un 55% H

l’aturada de competicions, la
Junta de la Federació Catalana
de Dards segueix treballant per
l’esport dels dards i per als

clubs i esportistes federats.
L’ens federatiu ja ha encadenat
diverses reunions, de les quals
van sortir els comunicats de,
primerament, posposar i,
després, ajornar les
competicions sine die.
En les reunions de la Junta
celebrades entre els dies 9 i 10
d’abril es va aprovar per
unanimitat un seguit d’acords
que aniran anunciant a mesura
que es vagin acabant de definir
i executar. Però ja es poden
anunciar les noves
designacions dels mànagers de
la selecció catalana de dards.
Aquestes han recaigut sobre
Josep Santonja Espósito, per al
combinat d’homes, i Gabriel
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Olivé Pedrol, per a l’equip
femení.
Josep Santonja, natural de
Calella, de Sant Cebrià de
Vallalta, Maresme, esportista
del Piritoño CD de Malgrat de
Mar, va ser internacional per
Catalunya una vegada, el 2011
a la Copa del Món celebrada a
Irlanda, en la primera
competició del combinat català
en un mundial. Amb més de 20
anys de carrera esportiva i
dilatada experiència en
competicions internacionals.
Gabriel Olivé, per la seva
banda, és natural de Reus, Baix
Camp, esportista del CD Baix
Camp de Reus. Ha participat
amb la selecció a la Copa del

Món a Turquia el 2015 i és
marcador oficial en les
principals competicions
nacionals i internacionals
organitzades a Catalunya.
Esportista amb llarga
trajectòria i habitual del circuit
europeu on ha assolit diversos
pòdiums. Per altra banda, la
federació també ha acordat la
redacció i creació d’un
reglament de la selecció
catalana, un seguit de regles
vàlides per a la temporada en
curs, que determinen els
criteris de selecció per formar
part de la selecció catalana en
els esdeveniments
internacionals de la
temporada H
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