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nDonemunaulladaalràn-
quingWorld Darts Federa-
tion, classificatori per al
Campionat Mundial de la
WDF (Federació Mundial
de Dards). Després dels
puntuables celebrats arreu
del món des de setembre
finsavui, trobemdosespor-
tistes catalans al Top 50
masculí i un total de tretze
en tota la classificació, en
Carles Arola i en Martín
Martí. Pel que fa al quadre
femeníhi trobemlesquatre
jugadores de la selecció ca-
talana en què Núria Plaza
és lamillor classificada.
Els darrers anys trobem

diversos catalans que pun-

tuen ja de forma habitual,
una fitaprou importantper
fer-se un lloc entre els mi-
llors esportistes del món.
Aquest any, donada la situ-
ació excepcional, no s’han
pogut celebrar un bon
nombre de cites, algunes
d’elles habituals per als es-
portistes catalans, cone-
guts com la Catalana Ar-
my. Durant la temporada
hi hamoltes cites i la Fede-
ració Catalana deDards ha
organitzat des del 2012 el
Catalonia Open a Calella,
quedesde2015s’haconver-
tit en una doble cita en un
cap de setmana a principis
de setembre H

Amés, el clubva estrenar
aquesta temporada l’equip
sènior femení, format per
una base de jugadores joves
que van aconseguir finalit-
zar l’any del debut a la Lliga
Nacionalenterceraposició.

Club Esportiu Patinatge
Artístic Puigcerdà
Delstres,elCEPAPéselnas-
cutmés recentment, el 2013,
resultat de la desaparició
d’un club anterior. Tot i la
seva curta trajectòria, no-
més cal donar un cop d’ull a
les competicions de referèn-
cia del calendari català i es-
tataldepatinatgeartísticso-
bre gel per constatar que el
club ha aconseguit forjar
grans patinadors en les
principals categories de for-
mació.
Dedicat exclusivament al

patinatge artístic, des del
club ceretà s’és conscient
del suport limitat i insufici-
entquerepelseuesport,per
desgràciaminoritari al nos-
tre territori.
Amb30patinadorsdesec-

ció i 40 més d’escola, el CE-
PAP també està present en
competicions internacio-
nalsgràciesa jovesesportis-
tes de talent comAnna Ber-
trániLaiaBertrán,Mariona
Carpio,ÈricAlís i,mésante-
riorment, Maëva Gallarda,
ambparticipacionsenelcir-
cuit ISUJúniorGrandPrix.

Els darrers anys, lluita
per posicions d’honor da-
vant d’un ventall d’altres
potentsclubs,procedentsde
diferents punts de l’Estat.
Entre els més forts desta-
quenLaNevera,Valdemoro
IceTeam,SportHielo i Club
Hielo Boadilla, tots ells de
Madrid;Txuri-Berri i
Anoeta Izotz, del País

Basc; Club Hielo Huarte, de
Navarra; ClubHieloGrana-
da, d’Andalusia; Club Hielo
Jaca, d’Aragó; així comAn-
dorraClubGel iFCBarcelo-
na.

Club Poliesportiu Puigcerdà
Eneltrencaclosquesd’hora-
ris i activitats que acull la
pistadegeldelacapitalcere-

tana, de forma incessant i
gairebé sense descans els
365 dies de l’any, també s’hi
inclou el cúrling. Un esport
d’orígens remots, ja que el
primer senyal que avisava
delasevaexistènciadatadel
1511 en un aiguamoll de
Dunblane (Escòcia), i que la
FCEHvaincorporarel1999.

Ambmésd’unadesenade
seccions, el Club Poliespor-
tiuPuigcerdà,fundatel1977,
és un clubmultidisciplinari
que permet als seus socis
practicar una gran varietat
d’esports. Idesdel2003, tam-
bé inclou el cúrling en la se-
va oferta. Aproximadament
una vintena d’apassionats a
aquest esport hi formen
part, en un equip que com-
peteix en l’àmbit català i es-
tatal.

Anualment, l’equip orga-
nitza el Trofeu Internacio-
nalViladePuigcerdà,queja
va per la 15a edició, i junt
amblaFCEHcelebrenlaLli-
ga Catalana de Cúrling, que
proclama els millors equips
del territori H

n Pràcticament tot l’any, la
pista de gel de Puigcerdà és
un formiguer. Esportistes,
tècnics, empleats de clubs i
pares imares s’hi passegen,
amuntiavall,enundelspul-
mons esportius de la ciutat.
Cadadiarepresentauntren-
caclosques d’horaris que
permet donar cabuda, amb
moltes limitacions, als tres
esports que s’hi practiquen:
hoquei gel, patinatge artís-
tic i cúrling.

Club Gel Puigcerdà
La clau de l’èxit radica en la
perfecta comunió de l’equip
amblapoblació,queesman-
téinalterabledesdel1958,en
quèel club impulsa l’hoquei
sobre gel al territori i que,
actualment, compta amb
290socis, ipujant.

Amb una escola d’inicia-
ció i un seguit de categories
que arriben fins als equips
sènior masculí i femení, el
clubmira amitjà i llarg ter-
mini ambconfiança i lapru-
dència que transmet la situ-
acióactual.

Les circumstàncies eco-
nòmiques són la claudevol-
taquedeterminaelpresent i
futur d’aquest esport i, en
aquestsentit,unahipotètica
victòria de la candidatura
olímpicaPirineus–Barcelo-
na seria una vàlvula d’oxi-
gen.

Al’esperadel’oportunitat
olímpica, el club treballa
fort per obtenir els èxits es-
portius que fa massa temps
quees fandepregar.
Aquesta temporada,

l’equip va acabar en quarta
posició a la Lliga després
d’unsmesosde joc irregular
i esvaclassificaraixí perals
Play-offs, on va arribar a la
final després d’eliminar el
Barça, campió de la fase re-
gular.
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Dos catalans al top 50 masculí

BITLLES CATALANES

El Siuranenc diu NO al racisme
Els últims esdeveniments
succeïts als Estats Units
han estat la gota que ha fet
vessar el got.
Nopodemper-
metre que en
el segle XXI el
racisme conti-
nuï tan pre-
sent en la vida
de les perso-
nes.
Per aquest

motiu, des del
Club deBitlles
Siuranenc
d’Horta diem
prou al racis-
me, i ens su-
memalescampanyesenge-
gades en contra d’aquesta

xacraque,malauradament,
tambépatimenelnostrepa-
ís, engranpartper culpade

forces polítiques amb ideo-
logiesclarament feixistes H

ESPORTS DE GEL

Esports de gel a Puigcerdà:
entre la tradició i la reivindicació
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