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La Llagosta acull el Campionat de Catalunya

El canal de televisió Esport 3 emetrà avui un nou programa
del Zona UFEC. S’hi podran veure els següents reportatges:
el Campionat de Catalunya sènior de karate, el Campionat de
Catalunya de pentatló modern i el Campionat de Catalunya de
sala de tir amb arc.

El proper dissabte 4 de febrer, el judo català tindrà la mirada posada al que
succeeixi al Complex Esportiu Municipal ‘El Turó’, situat a la localitat vallesana de
La Llagosta, que acollirà el Campionat de Catalunya Infantil i Cadet, competició
organitzada per la Federació Catalana de Judo i D.A., amb la col•laboració del Club
Judo-Karate La Llagosta.

ESQUÍ DE MUNTANYA ► CAMBRADASE HA ACOLLIT LA PROVA

Clàudia Galícia, plata
en la prova d’esprint
de la Copa del Món

L

a primera prova d’esprint
de la Copa del Món d’Esquí
de Muntanya s’ha disputat a Cambradase, a la Catalunya
Nord, el diumenge 29. Molts dels
esquiadors catalans que participen al circuit internacional són
especialistes en aquesta disciplina, la més jove de les tres que
conformen el format competitiu
en l’esquí de muntanya.
Clàudia Galícia (CE Cerdanya
Skimo Team) s’ha penjat la plata a Cambradase. “Estic molt fe-

liç amb el segon lloc, encara que
llàstima d’haver perdut el primer
lloc en l’última corba de la baixada. No obstant això, estic feliç per
les sensacions que he tingut pujant, he anat davant ins a dalt de
tot”, ha explicat Galicia després
de la carrera.
Laetitia Roux ha estat la més ràpida en el circuit d’esprint, mentre
que Déborah Chiarello ha ocupat el tercer lloc del podi.
El Campionat d’Espanya Vertical
i d’Esprint que es disputarà a Cer-

ler els dies 4 i 5 febrer serà el proper objectiu de Galícia i de la resta de catalans. L’esquiadora del
CE Cerdanya Skimo Team intentarà sumar un títol més al triplet
que ja acumula aquesta temporada: campiona de Catalunya
de Curses Verticals i Individual, i
Campionat d’Espanya Individual.
En les categories més joves, Júlia
Casanovas (CE Cerdanya Skimo
Team) també ha sumat el primer
podi de la temporada, guanyant
l’esprint en júnior femení.

“Gràcies a les experiències i als valors que m’ha aportat
l’esport, em sento totalment preparada per afrontar
qualsevol repte de la meva vida.”
Ona Carbonell. Doble medallista olímpica

MES
NOTÍCIES
ESPORT ADAPTAT
JORNADA
DE RÈCORDS

Aquest dissabte
28 de gener
s’ha disputat la
primera jornada de
la Lliga Catalana
d’eslàlom al
Pavelló Municipal
Valldaura amb una
gran participació
d’esportistes. Pel
que fa a resultats
de la jornada,
destacar l’actuació
de Guillem Pérez
(WS1B), que
va establir un
nou rècord de
Catalunya júnior, i
Oriol Ruiz (WS1B),
que va rebaixar el
rècord d’Espanya
infantil.
PÀDEL
FINALITZA
EL BRONZE
AL INDOOR
BERGUEDÀ

Nadia Fernandes
i Nerea Medina,
en categoria
femenina, i Ivan
Serrano i Marc
Lluís Vargas,
en masculina,
s’han proclamat
campions aquest
cap de setmana
del Bronze que
s’ha jugat al Pàdel
Indoor Berguedà.

POLIESPORTIU ► PREMIS ALS ÈXITS I LA PROMOCIÓ ESPORTIVA

24ª edició de la Nit de
l’Esport de Mollet del Vallès
▄ El passat divendres, 27 de
gener, el Teatre Can Gomà de la
localitat vallesana va acollir una
nova edició de la Nit de l’Esport
de Mollet del Vallès, com a acte de reconeixement públic a les
persones i entitats que han destacat pels èxits aconseguits o
per a la promoció que han fet
de l’esport enguany. La gala de
la Nit de l’Esport va premiar als

millors esportistes, en categoria
masculina i femenina, equips, entitats, escoles i patrocinadors de
Mollet per la tasca que han dut a
terme al llarg del 2016.
La Gala va ser un èxit y va comptar
amb la presència de l’alcalde de
Mollet del Vallès, Josep Monràs,
i de l’Assessor d’Esports de la Diputació de Barcelona, Daniel Laga.

RUGBY ► MADRID ESPERA A LA FINAL

Les Seleccions Catalanes S-16
i S-18, a la final de l’Autonòmic
▄ Aquest passat cap de setmana, les seleccions catalanes de
Rugbi a XV en categoria infantil i
cadet han guanyat el seu segon
partit del Campionat Autonòmic, que jugaven contra Balears,
passant directament a disputar
la inal contra Madrid. Pel que fa
a l’infantil (S-16) ha plantat cara

al seu rival per 5 a 40. Sense ser
menys, els cadets (S-18) s’han imposat de manera contundent als
de balears, per 0 a 73. Així doncs,
el pròxim 12 de febrer a València,
les Seleccions Catalanes de rugbi S-16 i S-18 jugaran la inal del
Campionat Autonòmic 2016-2017
contra la Selecció de Madrid.
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