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HOQUEI

La selecció catalana sub16 femenina es proclama
campiona del Torneig Internacional de Reis juvenil

RUGBI

EL RC de Polo va ser
el campió masculí
gràcies a una millor
diferència de gols
respecte a la
selecció catalana
i el FC Barcelona
n Les seleccions catalanes
sub 16 van participar en el
Torneig Internacional de
Reis per a categoria juvenil
del RC de Polo, celebrat del
6 al 8 de gener. La selecció
femenina se'n va proclamar campiona, mentre que
la masculina va quedar subcampiona per diferència de
gols amb l'amfitrió, el RC
de Polo, campió d'aquesta
edició. En tercer lloc i també empatat a punts va quedar el FC Barcelona.
La participació d'ambdues seleccions en el Torneig de Reis va servir de
preparació per als Campionats d'Espanya de Seleccions Autonòmiques sub 16
que es jugaran a Madrid del
17 al 20 del proper mes de
març.

Invictes
Tant la selecció masculina
com la femenina van guanyar tots els seus compromisos. La selecció femenina
va començar el torneig enfrontant-se al Royal Wellington, al qual no van donar cap opció d'arribar més
enllà de mig camp, i es van
imposar per 10-0. Els gols
del debut van ser de Maria
Calvo (3), Cristina Escudé
(3), Míriam Gibert (2), Alicia Muiños i Pat Codina.
En el següent encontre
les catalanes també van
deixar ben alt el pavelló català i van vèncer per 4-0 al
Libertas, amb gols de Marta Segú, Maria Calvo, Bea

La selecció catalana ja prepara el partit
contra la Universitat de Tolosa de Llenguadoc

La selecció catalana femenina, campiona del torneig disputat en el RC de Polo de Barcelona

La competició disputada al RC de Polo va servir, a més a més, de preparació
per als propers Campionats d'Espanya de Seleccions Autonòmiques sub 16
Baumberger i Alicia Muiños.
L'últim partit, contra el
MOP holandès, també el
van guanyar. En aquesta
ocasió per 4-1 amb els gols
de Carlota Clotet, Carlota

Freixa, Mariona Sanjosé i
Marta Segú. Precisament
Segú, jugadora del CD Terrassa, va ser escollida com
a millor jugadora del Torneig.
La selecció masculina va

Els protagonistes
La selecció femenina
la formaven Mariona Sanjosé,
Carlota Freixa, Cristina
Castellà, Andrea Soler, Cristina
Escudé i Carlota Clotet (Atlètic
de Terrassa); Andrea Martínez,
Paz Codina, Judith Itarte i
Maria Calvo (FC Júnior); Berta
Domingo, Míriam Gibert,
Queralt Colet, Clàudia Adell i
Anna Fitó (Club Egara); Blanca
Jané, Bea Baumberger i Alícia
Muiños del (RC de Polo); Anna
Colomer i Marta Segú (CD
Terrassa).
L'entrenador era Jordi
Barrio i el cap d'equip, Miquel
González.

La selecció masculina
estava formada per aquests
jugadors: Marc Boltó, Pol
Parrilla, Oriol Tort, Ignasi
Torras, Joan Tarrés, Santi
Gómez i Martí Giménez
(Atlètic de Terrassa); Albert
Pérez, Marc Pérez, Jordi
Farrés, Joan Marimón i Aleix
Marimón (Club Egara);
Guillem Molins i Pablo
Abadal (RC de Polo); Marc
Serrahima, Gerard García i
Alberto Carnicer (Júnior);
Oriol Salvador, Jan Lara i Jan
Colomer (CD Terrassa); Sami
Lahio i Àlex Cañas (FC
Barcelona).

debutar amb el Royal Wellington i va guanyar per
2-4, amb gols d'Oriol Salvador, Santi Gómez, Oriol
Tort i Jordi Farrés.

Molts gols
Amb el MOP va guanyar
per 8 a 5. Tot i que els holandesos van inaugurar el marcador, la selecció sub 16 va
imposar-se amb tenacitat i
bon joc d'atac. Els gols catalans van ser de Marc Pérez
(2), Ignasi Torras (2), Marc
Boltó, Santi Gómez, Jordi
Farrés i Joan Marimón.
En l'últim partit, els nois
d'Alejandro Donadeu i
Oriol Torras van deixar palès el seu gran nivell esportiu i van guanyar la Roma
per 1 a 7. Els gols d'aquest
darrer encontre van anar a
càrrec d'Oriol Tort, Ignasi
Torras, Oriol Salvador, Jordi Farrés, Gerard García,
Marc Pérez i Marc Boltó.
Es pot veure un resum
d'aquest torneig a UFECtv
(www.ufec.tv) B

La selecció catalana sènior de
rugbi ja escalfa motors de cara
al partit que l'enfrontarà al
conjunt de la Universitat de
Tolosa de Llenguadoc, que
tindrà lloc el dijous 20 de gener
a les instal·lacions del RC

L'Hospitalet.
Per tal de preparar aquest
encontre, s'ha convocat als
jugadors catalans seleccionats
a realitzar un entrenament el
proper dilluns a la tarda a la
seu de la INEFC, a Barcelona B

CICLISME

Tres podis per als
catalans en els
estatals de ciclocròs
Els ciclistes catalans van pujar
tres vegades al podi en els
Campionats d'Espanya de
ciclocròs, celebrats al llarg del
cap de setmana passat a
Zamora. José Antonio Hermida
va ser segon en la prova reina
del torneig, mentre que l'altre
català, David Lozano va ser
cinquè. Els altres dos podis van

ser per a Mercè Pacios en la
cursa femenina, en què va ser
tercera, i per a Bernat del Pino,
segon en màster 50 B

COLOMS MISSATGERS

La Federació Catalana
commemora el seu
75è aniversari
La Federació Columbòfila
Catalana de Coloms Missatgers
celebra aquest proper
diumenge l'acte de clausura de
la commemoració dels 75 anys
de l'entitat esportiva. Per
fer-ho, ha organitzat des d'avui
fins diumenge les 'Jornades de
la Columbòfila Catalana' al
Campus La Salle, a Barcelona,

de les quals UFECtv
(www.ufec.tv) n'oferirà
properament un reportatge B
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VOLEIBOL

La copa Princesa d’Astúries de la Superlliga 2
se celebrarà a Salou amb presència catalana
❍ L’Ajuntament de Salou va
acollir dijous la presentació
oficial de la 4ª Copa Princesa
d’Astúries de la Superlliga 2.
L’acte va comptar amb la
presència del regidor d’Esports de la localitat tarragonina, David Ninyà, la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol i representant
de la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB),
Maribel Zamora, i l’alcalde
de Salou, Pere Granados, a
més dels representants del
club organitzador, el CV Salou, i del CVB Barça, com a
club local de la competició
El regidor d’Esports de Salou va manifestar l’aposta
que el municipi fa per a l’es- David Ninyà, Maribel Zamora i Pere Granados, a la presentació
port, a més d’afegir que “l’Ajuntament de la localitat tarra- de Salou, i en general de l’esPer la seva part, la Presidenta
gonina recolza i recolzarà les port base per tal d’apropar i fo- de la Federació Catalana de Voiniciatives dels clubs esportius mentar-lo entres els ciutadans”.
leibol, i en representació de la

RFEVB, va assegurar que “és
un orgull realitzar aquesta
competició a Salou i que dos
clubs catalans hagin arribat a
un acord d’organització de
l’esdeveniment per l’interès
comú del nostre esport”.
D’altra banda va manifestar
la seva satisfacció “per la participació en aquesta edició
de dos equips catalans, com
són el CVB Barça i el CV Vall
d’Hebron”.
Per acabar, l’alcalde de Salou va reiterar l’aposta del
municipi per l’esport de base
i va recordar que “l’actual govern vol consolidar la marca
de turisme esportiu tal i com
promouen amb les competicions de primer nivell que
han organitzat fins ara”.
La final de la Copa Princesa
serà retransmesa per UFECtv
(www.ufec.tv).

COLOMS MISSATGERS
PILOTA

El CN Barcelona ja és líder del
seu grup en la lliga estatal
❍ La pilota catalana jugava el
passat cap de setmana una
nova jornada de la Lliga Estatal de ferramenta de pilota.
A Divisió d’Honor, la parella
de paleta amb pilota de cuir
del Club Natació Barcelona,
formada per Carles Sanz i
Emiliano Skufca, rebia a la
parella riojana integrada per
Artiz Espinosa i Sergio Galar,
a la qual van guanyar per un
clar resultat de 35 a 13. Tot seguit, en pala curta Ivan Calbo
i Alex Garcia es van enfrontar
a la parella formada per Raul
Gomez i Diegi Velandia en un
partit també dominat pels catalans amb un resultat per 40
a 17.
Així doncs, dos punts més
que els col·loca líders del
grup A. Una posició que hauran de defensar aquest cap de
setmana a Saragossa davant

del Club Miralbueno el Olivar.
A la primera categoria, el
Gimnàstic de Tarragona es va
desplaçar a Tafalla (Navarra).
En la modalitat de paleta de
cuir, Kiku Carcassona i ‘Costelletes’ Laguarda van perdre
davant dels locals de la Peña
San Sebastián per 35 a 30.
També van perdre per 40 a 6
Ricard Fresquet i Xavier Muniain en pala curta.
Pel que fa a segona categoria, el Club Pilota Bac de Roda
va viatjar a Saragossa per enfrontar-se amb l’equip del
Club Stadium Venecia. En paleta de cuir, Jordi Vergoni i
Fran Rue van perdre per 35 a
23, tot i el bon joc dels catalans. Finalment, en pala curta, Javier Carro i Rodrigo Rodríguez van fer un gran partit
que els hi va atorgar la victòria per 40 a 27.

Èxit sense precedents de la
columbofília catalana a Palma
❍ Palma de Mallorca va acollir el
passat cap de setmana les Jornades Nacionals i la 37a Exposició Nacional de Coloms Missatgers, que classificava els coloms que representen a Espanya en les Olimpíades que estan
tenint lloc a Póznan (Polònia).
Resultats espectaculars de
l’equip català (89 punts), doblant pràcticament la del 2n
classificat, Madrid (46 punts). Els representants catalans, a Mallorca
L’equip olímpic espanyol està
format per 30 coloms missatgers, guanyant el Campionat d’Espandels quals 19 són dels aficionats ya en les dues modalitats exiscatalans.
tents: concursos i exposicions.
També es van lliurar els premis Aquest objectiu només s’ha aconde les competicions nacionals on seguit en dues ocasions en la hishi va haver una altra demostració tòria de la columbofília moderna:
del potencial català que, a més els anys 2008 i 2010, però sempre
dels èxits obtinguts a nivell indi- amb el mateix protagonista: la Fevidual, va aconseguir el Campio- deració Columbòfila Catalana de
nat d’Espanya per autonomies.
Coloms Missatgers. Tal com va dir
Es dóna la circumstància que el seu president, Josep M. Corona,
Catalunya, a través de la Federa- “desprès de 121 d’existència d’ació Catalana, que enguany com- quest esport a Catalunya i Espanmemora el seu 75è aniversari, ha ya, la columbofília catalana seaconseguit una altra vegada el ple gueix essent la millor”.

BREUS
Properes emissions:
La retransmissió de la final
masculina del Campionat de
Catalunya de hoquei sala, el
Campionat doble de Catalunya
de golf, el Cros Internacional
Ciutat de Granollers
d’atletisme, el Campionat de
Catalunya de karate i el
Torneig Pre-aleví de promoció
del beisbol.

CORFBOL
El Korfbal Vallparadís
finalitza la primera volta
de la lliga com a líder
El Korfbal Vallparadís va
recuperar dissabte passat a
Vilanova el liderat de la Lliga
Nacional de corfbol, just a la
darrera jornada de la primera
volta. D’aquesta manera, els
egarencs arriben invictes a la
meitat de la competició i
només havent cedit un empat
en set partits. Els de
Vallparadís es van imposar
amb claredat a casa davant
del CEVG, quart a la
classificació, per 22 a 28.

BÀDMINTON
Elena Olmos i Lara Lucas,
amb la selecció espanyola
Les jugadores Elena Olmos i
Lara Lucas han estat
escollides per participar al
Spanish Junior Open 2011 i a
la concentració sub-17 i sub19 prèvia. Les activitats
tindran lloc del 22 al 27 de
febrer a La Rinconada, Sevilla.
L’objectiu d’aquesta trobada
és preparar el Campionat
d’Europa individuals i per a
equips que tindrà lloc el
proper mes d’abril, així com
millorar l’experiència
internacional.

