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UFEC ZONA UFEC 
Programació UFECtv  
Reportatges ja disponibles: Xènia Janer, campiona de 
Catalunya de pesca des d’embarcació; Àlex Pérez Cimarro, el 
futur de la lluita; Eugeni Gavaldà i Àlex Fàbregat, la millor 
espasa catalana.

ESCACS 
Els escacs online, a debat  
La Federació Catalana d’Escacs estarà present al Webinar “Hybrid Chess - Integrating 
OTB and Online Chess” que s’organitza el dia 22 de juny, a les 18:00 hores. El Director 
Tècnic Jordi Magem serà un dels ponents en aquest webinar on es parlarà de com 
poden conviure els escacs de club i els escacs online. 

▄  El Campionat de Catalunya de 
Ral·lis tornarà el primer cap de set-
mana de juliol amb la celebració de 
l’11è. Ral·li del Solsonès. La prova, or-
ganitzada pel Biela Club Manresa, 
tindrà lloc el 4 de juliol i serà la prime-
ra a celebrar-se després de l’aturada 
de les competicions arran de la crisi 
sanitària provocada pel Covid-19.  
La Federació Catalana d’Automobi-

AUTOMOBILISME     ► 11È RAL·LI DEL SOLSONÈS

lisme ha fet públic una nova versió 
del calendari de cites previstes per a 
aquesta temporada que dependrà 
de l’evolució de la pandèmia. Per al 
mes de juliol també hi ha previst el 
Ral·lisprint de la Cerdanya, que se ce-
lebrarà el 25 de juliol, així com la pri-
mera prova del Campionat de Cata-
lunya de Velocitat en Circuits que tin-
drà lloc a Navarra els dies 18 i 19. 

DARDS     ► TOT A PUNT PER A LA 7A PROVA

MES 
EPORTS

ACELL CURS DE 
PERFECCIONAMENT 
DE BÀSQUET 

La Federació 
ACELL inicia el 
pròxim mes de 
juliol el curs de 
perfeccionament 
de Bàsquet al 
CEM Mundet. 
Una formació 
per a grups 
reduïts 
d’esportistes 
que tindrà lloc 
al Pavelló 
Mundet de 
Barcelona en 
horari de tarda.  

FUTBOL                                   
MÉS OFERTA 
FORMATIVA ONLINE 

L’Escola 
d’Entrenadors 
de Futbol Sala 
obre el període 
d’inscripcions 
per a un nou curs 
de Monitor de 
Futbol Sala 
online, que es 
realitzarà de l’1 
al 31 de juliol, 
atesa la gran 
demanda del 
primer curs en 
format digital.

seu intent de rècord en l’ascens a 
l’Aneto. 
‘Aneto. La història d’un temps’ és un 
documental produït per Lymbus i 
que neix a partir de la temptativa de 
rècord a l’Aneto de Marc Pinsach a 
l’estiu de 2017.  En aquest s’estableix 
un diàleg entre el passat i el present 
per entendre els orígens de l’obses-
sió de pujar muntanyes corrent. El 
documental ha estat penjat a les 
xarxes en mode ppv. 
L’atleta de Cassà de la Selva va seguir 
la ruta de la mítica Marató de l’Aneto 
de final dels anys ’90, punt d’inflexió 
per a les curses per muntanya a casa 

nostra. A través de la història 
d’aquesta cursa i la de Quico Soler, 
posseïdor del rècord i guanyador de 
les tres edicions de la cursa, veurem 
d’on venim per saber cap on anem. 
Aquesta Marató de l’Aneto és l’em-
brió de la selecció de curses per mun-
tanya de la FEEC. Formada aquell 
1997 per en Jordi Marimón com a 
seleccionador i que va comptar d’en-
trada amb el mateix Quico Soler, 
l’Òscar Balcells, en Joan Cardona i 
Agnès Riera per anar a competir a la 
Copa del Món d’aquell mateix any als 
peus del Cerví on va aconseguir un 
més que meritori segon lloc. 

S
om fills del pas del temps i de 
les vides ja viscudes, la tradi-
ció i la història ens modulen 

fent a  la vegada de presó i de font 
d’inspiració. Aquesta obsesió nostres 
de pujar muntanyes també estarà in-
fluida pels que ens han precedit i 
serà el testimoni d’aquesta història 
que passa d’una generació a una  
altra … ” 
Així comença a explicar la seva 
història amb les curses per muntanya 
i l’Aneto, en Marc Pinsach (CE Cas-
sanenca). El corredor i esquiador gi-
roní analitza el recorregut de les cur-
ses per muntanya al país lligat amb el 

FEEC     ► L’ORIGEN DE LES CURSES DE MUNTANYA

‘Aneto. La història 
d’un temps’

Represa de la competició

▄  El dissabte 27 de juny es cele-
brarà el 7a Prova de Rànquing FCD 
#DardsOnline. El rànquing de dards 
en línia, que es juga des de casa, es 
reprèn el proper dissabte.  
 El rànquing de dards en línia, que es 
juga des de casa, es reprèn el proper 
dissabte. A partir d’ara la compe-

tició ja no es celebrarà totes les set-
manes, per donar temps als espor-
tistes per conciliar la vida familiar i no 
tenir ocupats tots els dissabte per la 
tarda. Però la federació anirà anun-
ciant les dates amb temps perquè 
els esportistes puguin planificar la 
seva temporada. 

Nova cita del                                         
Rànquing DardsOnline
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