
UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA L’ESPORTIU, DISSABTE, 15 DE GENER DEL 2022

www.ufec.cat
7

RUGBI

La selecció catalana de rugbi 
torna després de dos anys
El rugbi català podrà tornar 
a gaudir de la seva selecció 
sènior després de més de dos 
anys i mig, i és que aquest diu-
menge 16 de gener a les 11:45h 
a la Foixarda, la selecció feme-
nina tornarà a vestir-se de curt.

El XV de la Ginesta rebrà 
Castella i Lleó en el primer par-
tit de les catalanes del Campio-
nat Autonòmic amb l’objectiu 

de començar amb bon peu el 
torneig i arribar a la darrera 
jornada contra Madrid amb 
opcions de plantar-se a la fi nal.

L’enfrontament correspon a 
la segona jornada del Campio-
nat, ja que aquest passat cap de 
setmana s’ha celebrat la prime-
ra en què Madrid ha derrotat 7 
a 41 a Castella.

Sobre la gespa de la Foixar-

da hi veurem talents interna-
cionals com Anna Puig, sego-
na línia de la Santboiana i de 
la selecció espanyola; el retorn 
de Carla Rodríguez, interna-
cional també per Espanya;  o 
jugadores com Alysha Stone i 
Kat Keller, que han defensat els 
colors d’Alemanya i el Canadà 
respectivament.

Així doncs, diumenge els 

assenyala l’esportista Miriam 
Monfort.  

“I què s’organitzi aques-
ta competició a l’Estació del 
Nord no és cap casualitat”, ex-
plica David Pérez, el president 
del Comitè Català de tir en Sala 
i coordinador de voluntaris. 
“Es recupera aquesta compe-
tició en el darrer lloc que es 
va fer a Barcelona l’any 2013. 
Un gran repte per a tots els 
voluntaris que participen en 
l’organització, i que han aco-
llit amb afecte i moltes ganes”. 

Els campionats de tir 
amb arc d’alt nivell 
tornen a Barcelona

La competició de tir amb arc 
d’alt nivell retorna a la ciutat 
olímpica de Barcelona amb 
l’Open Internacional Indoor 
Catalonia i 54è Campionat 
de Catalunya de tir en Sala 
2021/2022, una icònica com-
petició del tir amb arc català 
d’indoor.

“Serà un esdeveniment 
molt important que recupera 
la capital catalana després de 
9 anys des de l’última compe-
tició d’alt nivell a Barcelona”, 
explica Antoni Mesas, presi-
dent de la Federació Catalana 
de Tir amb Arc. Una oportuni-
tat única que donarà impuls 
a l’esport català davant les 
circumstàncies actuals i ex-
cepcionals. 

La rebuda d’aquest esdeve-
niment per part dels esportis-
tes catalans ha estat extraor-
dinària, exhaurint totes les 
places en menys de 24 hores i 
arribant als dos-cents arquers 
i arqueres inscrites d’arreu 
de Catalunya que posen ja a 
punt arcs i fl etxes per a la que 
esperen que sigui una compe-
tició única. “Poder competir 
un Campionat de Catalunya 
dins l’Estació del Nord és un 
privilegi que hem de viure” 

TIR AMB ARC 

LA COMPETICIÓ, després de nou anys, se 
celebrarà a l’Estació del Nord avui i demà

Més de 200 
arquers d’arreu de 

Catalunya s’han 
inscrit en aquest 
esdeveniment  

amants del rugbi tenen una 
cita imperdible a la Foixarda 
amb un partit que es podrà se-
guir en directe per l’app de Xala 
i per xala.cat.

D’altra banda, cal destacar 
que el partit entre els conjunts 
sènior de Catalunya i Caste-
lla i Lleó estarà precedit per 
l’enfrontament dels conjunts 
S18 de les mateixes federacions.

la seva retirada de l’alta com-
petició

La Traça Catalana ha estat
la primera de les quatre proves
que conformen el calendari de
la 38a Copa Catalana FEEC-
Dynafi t d’Esquí de Muntanya
d’enguany, repartides entre els
mesos de gener, febrer, març i
abril. La pròxima aturada de
la Copa serà el 19 de febrer a
Andorra a la Sportiva Andorra
Skimo 2, abans de passar per la
clàssica XXII Pocatraça el 20 de
març a Núria (Ripollès).

Tremps i Rodríguez 
dominen la cursa 
d’esquí Traça Catalana

La catalana Clàudia Tremps 
(AE Vidabona) i el francès An-
toine Rodríguez han estat els 
grans protagonistes de la pri-
mera prova de la Copa FEEC-
Dynafi t: la Traça Catalana. 
Una cursa disputada a la Cata-
lunya Nord i que s’ha disputat 
sota una intensa nevada. 

Tremps ha tornat a la com-
petició d’esquí de muntanya 
després de tancar tempora-
da de curses per muntanya 
i ho ha fet per la porta gran i 
emportant-se la primera pro-
va de la Copa. La d’Ogassa va 
superar a l’andorrana, Andrea 
Sinfreu que va pujar al segon 
calaix del pòdium per davant 
de la manresana Aida Pinto 
(CE Madteam) que va tancar 
el pòdium femení.

En categoria masculina el 
francès Antoine Rodríguez ha 
deixat sense poder veure un 
pòdium 100% català. El de Cha-
monix ha superat a Guillem 
Farriol (CE Cersanya Skimo 
Team), segon, i a Nil Cardona 
(Ski Club Camprodon), tercer, 
que han completat el pòdium. 
En aquesta ocasió el darrer 
guanyador Marc Pinsach (UE 
Cassanenca) no ha competit 
a la prova després d’anunciar 

ESPORTS DE MUNTANYA 

LA CATALUNYA DEL NORD ha sigut la seu 
d’aquesta prova sota una intensa nevada

La pròxima 
cita de la Copa serà 

el 19 de febrer a 
l’Sportiva Andorra 

Skimo 2  
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