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UFEC

La Federació Europea d’Hoquei
es reuneix a la seu de la UFEC

n El president de la Unió de
Federacions Esportives de
Catalunya (UFEC), Gerard
Esteva, s’ha reunit, aquest
divendres, amb la presiden
ta de la European Hockey
Federation (EHF), Marijke
Fleuren. La trobada ha estat
possible perquè l’entitat que
governa l’hoquei europeu
celebrava la primera reunió
del seu consell directiu del
2017 a la sala David Moner
de la UFEC, en un gest de
complicitat entre la federa
ció europea i l’entitat que re
presenta les federacions es
portives catalanes.
La màxima dirigent de
l’hoquei europeu va valorar
de forma molt positiva la fei

na que es fa des de la Unió.
“És un privilegi que les fede
racions puguin utilitzar els
serveis que els oferiu, tota la
vostraexperiènciaperacon
seguir els resultats que bus
quen”, va afirmar Fleuren.
La Unió de Federacions
dona especial rellevància a
l’enfortiment de les relaci
ons internacionals, tant de
la pròpia UFEC com dels di
rigents de les federacions,
per tal de bastir les relacions
personals adients per poder,
d’una banda, augmentar la
representació catalana en
els òrgans de govern inter
nacionals de l’esport i, de
l’altra, potenciar la imatge
de Catalunya com a país es

portiu, aconseguint que les
federacions internacionals
escullin, cada cop més, els
nostres clubs i entitats per
organitzar esdeveniments
esportius de primer nivell.
En el cas de l’hoquei, des
de la Federació Catalana
d’Hoquei aquesta tasca s’ha
desenvolupat amb molta
iniciativa des de fa ja molts
anys. El primer president de
laEHF,defet,vaserelcatalà
Pau Negre, com també és ca
talà el vicepresident actual,
Jordi Alcover, exsecretari
de la UFEC. El president de
la federació catalana, Nar
cís Carrió, afegeix que la bo
na relació entre les entitats
va més enllà de les relacions

personals, “perquè en els 4
anys hem realitzat diverses
fases de l’Eurolliga d’Ho
quei, culminant l’any passat
amb l’organització de la Fi
nal 4 de la competició a Bar
celona”.
La federació europea va
quedar satisfeta amb la ca
pacitat organitzativa de les
entitats del país, com mos
tra el fet que “estem acabant
de negociar per tal que els
pròxims 4 anys es tornin a
disputar diferents fases de
l’Eurolliga, amb el compro
mís per part de l’entitat eu
ropea que una d’aquestes fa
ses sigui, una altra vegada,
la Final 4”, conclou el diri
gent català H

JUDO

Tres judokes catalans a l’Obert Africà de Casablanca
211 judokes de 23 països van
prendre part el cap de setmana
passat a l’Obert Africà de
Casablanca. Tres judokes
catalans es van desplaçar fins a
aquesta competició que forma
part del circuit internacional i,
per tant, serveix per sumar
punts per al rànquing mundial.
Melanie Chisari, a 63 kg, va
caure en el primer combat

davant la polonesa número 38
del món. Per la seva banda,
Eric Peña a 66 kg va començar
superant el representant local,
però en segona ronda no es va
poder desfer del bielorús
vigent campió d’Europa júnior,
Dzmitry Minkou. L’alegria de
la jornada va venir de la mà de
Carla Ubasart, que es va
quedar a les portes de la

Catalans a Casablanca
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medalla a 57, aconseguint una
cinquena posició. Ubasart
superava la francesa Alice
Fioretti en primera instància;
s’entrebancava a quarts de

final caient davant la croata
Tihea Topolovec, subcampiona
del món cadet 2015, i en la
repesca es posava en la lluita
per la medalla en vèncer la
senegalesa Lea Buet. La
medalla se li va resistir en
perdre el combat pel bronze en
un igualat enfrontament que
es va decidir en la tècnica d’or
a favor de la italiana Anna
Righetti H

VOLEIBOL

L’AE Carles Vallbona, campió de Catalunya cadet a Roquetes

L’AE Carles Vallbona Granollers
va fer història assolint el seu
primer títol de campió de
Catalunya com a club, i en
categoria masculina.
El Pavelló Poliesportiu de
Roquetes va acollir des de
dissabte la fase final del
Campionat de Catalunya cadet
masculí en la qual van
participar els vuit conjunts que
han disputat la segona fase al
Grup Campionat de la
categoria.
El conjunt granollerí es va
mostrar com el més fort del
playoff, enduentse el triomf
final i l’únic bitllet en joc per a
la disputa de l’estatal de la
categoria, que tindrà lloc a
Conca a finals de juny. L’equip
dirigit per Natalia Serrano va
derrotar en la final el CV Sant
Pere i Sant Pau per 30.
La fase final va donar inici
dissabte al matí amb la
celebració dels partits de

quarts de final en què el CV
Mataró, els amfitrions del CV
Roquetes, i els dos finalistes de
diumenge, van fer bons els
pronòstics i es van classificar
per a unes semifinals
celebrades dissabte a la tarda,
i on els flamants campions de
l’AE Carles Vallbona Granollers
van derrotar els seus únics
botxins al llarg de la
temporada (30 al CV Mataró),
mentre que els posteriors
subcampions de Catalunya, CV
Sant Pere i Sant Pau, van fer el
mateix davant un lluitador
conjunt local, assolint
finalment la victòria els
tarragonins (31) sobre els del
Baix Ebre.
El membre de Junta
Directiva de la Federació
Catalana de Voleibol, Ángel
Sanchís, acompanyat del
president del Club Voleibol
Roquetes, Benjamín Cuevas,
van lliurar els trofeus H

PILOTA

El CNB es proclama campió d’Espanya de pala curta
El Club Natació Barcelona es va
proclamar, el cap de setmana
passat, campió d’Espanya de
clubs de Divisió d’Honor en
pala curta. La fase final es va
jugar a la localitat madrilenya
de Colmenar Viejo, on els de
Barcelona van derrotar en
semifinals el club de Castella
Lleó, Bamar.
En l’altra semifinal, el Club
Tennis Pamplona es desfeia
sense complicacions de Lintsu
Tajonar.
Ja en la final, el primer set
va caure del costat dels de
Pamplona. En el segon set la
dupla catalana va treure la

seva millor versió amb un
espectacular Carles Sanz i un
intractable Emiliano Skufca,
emportantse el punt per 157.
El tercer i definitiu set va estar
molt igualat i finament va
caure del costat català, alçant
se així amb el títol final H

