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BITLLES CATALANES

n Els Campus Esportius
d'Estiu d'UFEC Salt i UFEC
Barcelona oferiran, aquest
2014, algunes de les seves
activitatsenanglès.Al Cam-
pus de Salt, les activitats de
la primera hora i mitja se-
ran en anglès. Els més pe-
tits començaran amb una
primera presa de contacte
amb l'idioma traduint les
paraules bàsiques dels es-
portsque practiquin; els mi-
tjans introduiran frases per
fer les accions dels esports;
mentre que els més grans
faran tota l'activitat en an-
glès. Totes aquestes activi-
tats estaran impartides per
monitors en possessió del
FirstCertificate,que acredi-
t a u n s c o n e i x e m e n t s
d'anglès suficients per
transmetre'ls als partici-
pants dels campus.

A UFEC Barcelona, per la
seva banda, els majors de 8
anys realitzaran una sessió

esportiva amb Mireia Vila,
jugadora de bàsquet, mem-
b r e d e l ' e q u i p S a i n t
Joseph's University de Phi-
ladelphia (Estats Units) de
la NCAA Divisió I entre
2009 i 2013 i campiona

d'Europa amb la selecció es-
panyola sub-20 el 2011. Els
més petits, en canvi, faran
un taller de dues hores en
anglès per cada torn de cam-
p u s , a m b p r o f e s s o r e s
d'anglès B

n Torelló acollirà, aquest
diumenge, la 16a edició del
Campionat de Catalunya in-
dividual de bitlles catala-
nes.

Aquestacompetició,orga-
nitzada pel Club de Bitlles
Somiserem del Ges, amb el
suport de la Federació Cata-
lana de Bitlles i Bowling,
l'Ajuntament de Torelló i la
Unió de Federacions Espor-
tives de Catalunya, compta-

rà amb la participació de
130 jugadors i jugadores,
desprésd'aconseguir la clas-
sificació als circuits indivi-
duals sènior, sub-25 i infan-
til.

Hi seran representats
fins a 46 clubs diferents,

sent el CB Siuranenc
d'Horta qui aporta més par-
ticipants, amb un total d'11
jugadors/es. El segueixen
el CB Godall, CB la Galera,
CB la Sénia i CB Termites
Llefià que n'aporten 7 cadas-
cun d'ells B

UFEC

Calella va acollir, el cap de setmana passat, el
Campionat de Catalunya absolut de tennis taula,
en què Oriol Monzó (DKV Borges) i Nora Escartín
(CTT Calella) es van proclamar campions després de
derrotar Marc Duran (DKV Borges) i Paula Bueno
(CN Mataró Quadis), respectivament. Pel que fa a la
competició per equips, el gran triomfador
d'aquesta edició va ser el CN Mataró Quadis, que va
aconseguir el doblet. En la competició adaptada,
Joaquim Azcón (CTT Cardedeu) va ser el campió
absolut en classe dempeus per davant de Ricard
Palau (Ciervo); mentre que El Baqqali (Lluïsos) es va
imposar en cadira. En equips adaptats, la victòria
final va ser per al CTT Cardedeu B

La Copa d'Espanya
júnior visita
Catalunya

UFEC

La UFEC
disposa d'un
Bloc
(www.ufec-

bloc.cat) amb l'objectiu de promoure
un estil de vida saludable a través de
l'esport. En aquest, s'hi poden descobrir
les modalitats esportives que es poden
practicar a Catalunya i consells sobre
salut i esport. Si vols estar al dia dels
últims apunts, a la pàgina d'inici del
bloc pots subscriure't per rebre les
últimes novetats al teu email B

Els Campus Esportius d'Estiu
UFEC oferiran activitats en anglès

Torelló acull
el Campionat
de Catalunya
individual

Tot a punt per
al Campionat
de Catalunya

La selecció catalana, rumb a l'EuropeuOriol Monzó, Nora Escartín i el
CN Mataró Quadis es coronen a Calella

El Bloc de la UFEC, per
a un estil de vida saludable
a través de l'esport
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CICLISME

El proper diumenge arriba
la tradicional Cursa del
Llobregat, enguany la seva
33 edició, sota
l'organització del Club
Ciclista Sant Boi. La prova
està inclosa al calendari de
la Copa d'Espanya júnior i
ofereix un recorregut des
de Navàs fins al carrer Pau
Claris de Sant Boi, on està
prevista l'arribada a partir
de les 13 hores B

BALL ESPORTIU

Laia Talarn, bronze a l'European Open de Madrid i més a prop de Rio

L'Auditori de la Fira de Cornellà va acollir, el 24
de maig passat, el tret de sortida d'una nova
edició del Campionat de Catalalunya de
físicoulturisme i fitness. D'aquesta competició
va sortir la selecció d'atletes que
representaran Catalunya en el pròxim Europeu
UIBBN, que estarà format per Manuel Velasco,
Isabel Fontbona, Montse Tello, Jordana de
Haro, Ivan Mejias, Adrian Donaire, Daniel
Horna, Javier Mendoza i Tony Moral. Després
d'una vibrant tarda de competició, esportistes
de la talla de Núria Sala, Helena Saladrigas,
Amèlia Hernández i Beatriu Cano es van fer
càrrec de l'entrega de medalles en totes les
categories B
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Madrid va acollir, el cap
de setmana passat,
l'European Open de
judo, en què van
participar 369 judokes
de 46 països amb
l'objectiu de sumar
punts per a la
classificació per als Jocs
Olímpics de Rio de
Janeiro 2016. La judoka
catalana de les
Escolàpies Llúria Laia
Talarn (-78 kg),
actualment 48a del
rànquing mundial, va
aconseguir la medalla
de bronze, triomf que
l'apropa a guanyar-se el
bitllet per a la cita
olímpica B

El Pavelló Nou Congost de
Manresa (Barcelona)
acollirà, aquest diumenge
8 de juny, la celebració del
5è Campionat de
Catalunya de clubs de ball
esportiu 2014, en les
disciplines d'estàndard i
llatins. Aquesta competició
està organitzada per la
Federació Catalana de Ball
Esportiu i l'Ajuntament de
Manresa B


