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L’equip de la capital de les
Garrigues buscarà avui a
partir de les 18:30 h el bitllet
per a les semifinals de l’Eu-
ropeCup,lasegonamàxima
competició continental del
tennis taula. Això sí, no ho
tindràpasfàcil:elsborgencs
hauran de remuntar el 3 a 2
desfavorable amb què van
tornar del partit d’anada
disputatlasetmanapassada
alapistadel’Ostrovtxec.

Tot i lesdificultats, el pre-
sident del club, Enric Vall,
esmostra optimista: “els ju-
gadorsestanmoltmotivatsi
ambmoltesganesderepetir
la història de la temporada
2008-09, quan vamaccedir a

les semifinals”. Per avui,
Vallfavaldreelfetdejugara
casa:“podremcomptaramb
el suport d’unes 110 perso-
nes,el70%delacapacitatde
lanostrapista iaixòsempre
ésunfetremarcable”.

En cas d’aconseguir la
classificacióperalessemifi-
nals, el Borges -l’únic con-
junt masculí de l’Estat en
competició europea- s’en-
frontarà a un equip austrí-
ac:obéelWienerNeustadto
bé el FELBERMAYR Wels,
dos equips als quals els bor-
gencs coneixen prou, ja que
s’hi han enfrontat amb vic-
tòria en lapresent tempora-
da.

Levante i l’equipADIAMde
Pineda deMar.
Aquest equip és el primer

format íntegrament per do-
nes, que participarà en una
competicióoficial.Elprojec-
tede futbol femenívanéixer
a Catalunya al 2017, i 5 anys
desprésculminaamblapos-
sibilitat de competir amb
una selecció catalana feme-
nina.
Paral·lelament a la Copa

Promesas, en quèAdiamha
acabat líder en aquesta 1a
jornada, s’han disputat els
partits de la Liga Nacional
Fútbol 7 FEDPCamb la par-

ticipacióde l’equip catalàde
Disport FC, actual subcam-
pió; jugant contra l’SD Ei-
bar,CDTenerife iLevante, i
ambunple de victòries H

nLa selecció femenina de
futbol ha debutat en una
competició de caire nacio-
nal aquest passat cap de set-
mana a Madrid, en el marc
de la Copa Promesas de la
FEDPC.

Les pupil·les de la Sònia
Noell, grup format per 10 ju-
gadores, s’han desplaçat
finsa laCiutatEsportivadel
Rayo Vallecano, per jugar
contra els equipsmixtos del

nL’Estació del Nord de Bar-
celona ha estat l’escenari de
la 54a edició del Campionat
de Catalunya de tir en Sala
2021/2022 i Open Internacio-
nal Indoor Catalonia, la cita
esportiva més important de
la temporada catalanadel tir
amb arc d’indoor organitza-
da pel ClubArcMontjuïc i la
Federació Catalana de Tir
ambArc.

La sala, ubicada al carrer
Nàpols de Barcelona, obria
les sevesportes el dissabte 15
degenerperacollirels200es-
portistesquedurantelcapde
setmana s’han desplaçat fins
a la capital catalana per dis-
putar la competició que posa
el punt i final a la temporada
2021/2022 de la lliga autonò-
micadetirensala.

“Enguany celebrem ja la
54a edició d’un campionat
ques’haconvertitenunacita
ben assenyalada a l’agenda
esportiva del gener i que els
arquers catalans esperen ca-
da any amb molta il·lusió”,
explica Antoni Mesas, presi-
dent de la Federació Catala-
na de Tir amb Arc. “Aquest
campionatsempreésungran
repte,ipodertornaragaudir-
lo a Barcelona creiem que és

unaoportunitatperdonarun
impuls a l’esport català, da-
vantlescircumstànciesactu-
als i excepcionals que ens to-
caviure”diuelpresident.

Patricia von Arend, presi-
denta del Club ArcMontjuïc
considera que “a poc a poc
handetornaraquest tipusde
competicions”, i també ha
volgut manifestar la “neces-

sitatqueelsajuntamentsaju-
dinunesportminoritari com
éseltirambarciestiguindis-
posats a deixar als clubs les
instal·lacions necessàries
perduratermecompeticions
d’aquest tipus més habitual-
ment”.

Durantelsdosdiesdecom-
petició els esportistes d’indo-
or de totes les categories de

les sis divisions d’arc, s’han
disputat el títol de campió i
campionade tir en sala, de la
temporada esportiva
2021/2022.Dissabtea la tarda
va ser el torn de les divisions
d’arc Nu, Estàndar, Long-
bowiInstintiu. Idiumengeal
matí competia el torn de les
divisions d’arc Recorbat i
Compost H

TENNIS TAULA

L’ASISA Borges Vall vol seguir
fent història a Europa

GOLF

‘CEME GOLF’ i ‘ALL ROAD’,
primers líders de l’Hexagonal
El 56è Gran Premi Catalu-
nya, la competició ambmés
anysd’històriade laFedera-
ció Catalana de Golf, va ar-
rencar el
cap de set-
manapassat
a Empordà
Golf amb
empat al li-
deratge en-
tre els
Equips 14 i
26 a la gene-
ral, amb 135
cops.

La igualtat ha definit les
dues jornades de la primera
prova,desprésdelaqualfins

a quatre equips, ‘ALEN-
GOLF’, ‘SHATUS’, ‘HOLE
IN ONE’ I ‘CAPITOLIO’,
s’hansituata tansolsuncop

delsprimers líders.S’espera
una gran lluita per aquest
Gran Premi de Catalunya
queacabadecomençar.

TIR AMB ARC

ElCampionatdeCatalunyatornaaBarcelona

FUTBOL

Debut nacional de la selecció
catalana femenina de futbol per a
persones amb lesió cerebral

Contacta’ns ara a
info@oficinadeclubs.cat

ASSESSORAMENTS GRATUÏTS
Comptable
Laboral
Fiscal
En matèria de subvencions

Jurídic
Assegurances
Càpsules i tallers formatius


