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La selecció catalana s'imposa en
la Copa d'Espanya d'Autonomies

BÀSQUET A CAVALLPOLIESPORTIU

BEISBOL

TIR AMB ARC

Villanueva de la Cañada va aco-
llir, el cap de setmana passat, el
Critèrium Autonòmic de bàsquet
a cavall, amb la participació de les
seleccions de Catalunya, Madrid,
Castella-Lleó i Galícia, i que va
finalitzar amb un nou triomf cata-
là.

La selecció catalana estava for-
mada, en aquesta ocasió, per Ma-
rià Clavell, Gil Carbonés, Miquel
Julià, Guillem Tañà, Pau Crous,
Guillem Puigvert, Adrià Crous i
Albert Molera, dirigits per l'olotí
Eduard Golet.

En el primer partit del Campio-
nat, Catalunya no va tenir proble-
mes per derrotar l'equip de la Co-
munitatde Madrid (10 a 3). Encara
més fàcil va ser el segon duel, en
aquesta ocasió contra Castella i
Lleó, a qui va vèncer per 19 a 1.

Després de dues victòries, la se-
lecció catalana s'havia de jugar el

campionat contra el combinat ga-
llec, que també sumava dos trio-
mfs en el campionat. Per aquest
motiu, la victòria d'un o altre certi-
ficava el títol de campió. Catalu-
nya va dominar des de l'inici el
duel, tot i que els catalans van ha-

ver d'esforçar-se al màxim per do-
blegar finalment l'equip de Galí-
cia per 10 cistelles a 5, conquerint,
d'aquesta manera, un nou títol per
a la selecció catalana, dominado-
ra absoluta d'aquesta disciplina a
nivell estatal.

La Diputació de Barcelona subvenciona
més de 1.200 activitats esportives el 2012

n Olesa de Montserrat va acollir sota
l'organització del Tir Arc Olesa i la
Federació Catalana de Tir amb Arc
(FCTA), el 5è Campionat de Catalunya
cadet i menors de 14 anys, amb la
participació de 27 arquers i arqueres.

En arc recorbat cadet, Conrad
Guerra (Arc Montjuïc) es va proclamar
campió de Catalunya amb 589 punts al
imposar-se, en la final, a Arnau Bonet
(Pardinyes) per 6/0. Dicson Lugo
(Olesa) va obtenir el bronze en vèncer
Albert Rojas (Torrefarrera) en una
bonica eliminatòria. En categoria
infantil femení, Adriana Pla (Olesa) es
va proclamar nova campiona de
Catalunya al sumar 529 punts. Elena
Fuentes (TAU) va ser la segona
classificada amb 452 punts i Laia
Marimon (Torrefarrera), tercera amb
349 punts. En nois, el campió va ser
Arnau Peña (Montjuïc) amb 570 punts,
Jaume Abayà (Olesa) segon amb 483
punts i Ramesh Forcadell (Figueres),
tercer amb 376 punts. En aleví femení,
Maria Pitarch (TAU) és la nova

campiona amb 502 punts, l'olesana
Judith Teruel és segona amb 478
punts i Candela Abella (TAU), tercera
amb 427 punts. En benjamins, Arnau
Granero (Olesa) és el nou campió de
Catalunya al sumar 328 punts. Josep
Marimon (Torrefarrera) va ser segon
amb 322 punts i Marc Teruel (Olesa),
tercer amb 259. En la categoria del
més petits, Gerard Teruel (Olesa) es va
proclamar nou campió amb 273
punts. En segon lloc va quedar el

debutant Raúl Crespo, amb 228
punts, mentre que Marc Pitarch (TAU)
amb 226 punts, va ser tercer. En
femení, Iris Pana va guanyar amb 151
punts. Pel que fa a arc compost,
Adrian Puig (Montjuïc) es va erigir
com a campió amb 557 punts. El
lliurament de medalles, amb el
regidor d'Esports de la localitat, Pere
Oleart, del president de la FCTA,
Francesc Altarriba, i del president del
TA Olesa, Salvador Adrià B

Catalunya guanya el Trofeu
Internacional Ciutat de Barcelona

n L'activitat esportiva és essencial per
millorar la qualitat de vida dels ciuta-
dansiaixíhoenténlaDiputaciódeBarce-
lona que, aquest any, subvenciona
1.254esdevenimentsiprogramesespor-
tius a la demarcació.

Són ajuts econòmics que, des de
l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i
Ocupació,esposenal'abastdelsmunici-
pis per portar a terme activitats d'esport
perprevenirelriscd'exclusió,perfomen-
tar l'educació i els valors i per millorar la
salut i la qualitat de vida. Un paquet im-
portant d'aquestes ajudes van destina-
des a projectes a municipis que promo-
guinlainclusiódepersonesambdiscapa-
citatsalesactivitatsesportivesi,entotal,

aquest 2012 s'hi destinen 46.704 euros
a projectes de 60 municipis. A més, la
Diputació també ofereix la possibilitat
d'apropar les activitats esportives que
espractiquenalmedinaturalalesperso-
nesambdiscapacitatmitjançantlesjor-
nadesdevelaadaptada,enquèhiparti-
cipen 28 municipis, i les jornades
d'equitació adaptada, en els quals hi
participen 29 municipis.

La Diputació també ofereix coopera-
ció esportiva al món local a través
d'altres línies de treball amb convenis
per esdeveniments com el bàsquet en
cadira de rodes, el 'Mulla't ' per
l'esclerosimúltiple, l'Special Olympicso
el programa 'Fent esport' B Olesa de Montserrat proclama els campions de Catalunya cadets i sub 14

n El Municipal 'Carlos Pérez de Rozas'
va acollir, la setmana passada, el 19è
Trofeu Internacional Ciutat de Barcelo-
na, amb la participació de l'equip MVP
Califòrnia, la selecció navarresa sub 21 i

les seleccions catalanes sub 19 i sub 21.
Desprésdevuitpartits,laselecciócatala-
na sub 21 se'n va proclamar campiona.
Laselecciónavarresasub21vasersego-
na, Catalunya sub 19, tercera, i el MVP

Califòrnia, quart. UFECtv
n'ofereix un reportatge al seu
web (www.ufec.tv).

El lliurament de premis va
comptar amb la presència de
GabyArranz,directordePromo-
ció i Esdeveniments Esportius
de l'Ajuntament de Barcelona,
Juan Luis Giménez de Cisneros,
president de la Federació Cata-
lana deBeisbol i Softbol (FCBS),
i Jordi Santalla, membre de la
Junta Directiva de la FCBS BEl Ciutat de Barcelona, al 'Pérez de Rozas' FOTO: C. DÍAZ

Aquesta nova victòria demostra l'hegemonia de Catalunya en aquesta disciplina
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