
ATLETISME

❖ El Grup Atletisme Lluïsos-Mataró
organitza, demà, el 92è Campionat de
Catalunya de cros individual i per
clubs, juntament amb el cros Ciutat de
Mataró, que enguany arriba a la seva
42a edició. Aquesta serà la cinquena
vegada que la capital del Maresme
acull l’autonòmic de cros absolut des-
prés de les edicions de 1925, 1934,
1951 i 2010. 

Aquesta és la competició més im-
portant del calendari atlètic català de
camp a través i és prova selectiva per
a formar part de l’equip català que
participarà al Campionat d’Espanya
de cros, que tindrà lloc a Gijón el pro-
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per 4 de març. Els tres primers classi-
ficats tindran automàticament asse-
gurada aquesta selecció. 

També es realitzarà demà a Mataró
el Campionat de clubs, d’on sortiran

els clubs catalans classificats per a
participar al Campionat d’Espanya de
clubs que es disputarà el proper 19 de
febrer a Oropesa (Castelló). 

La matinal atlètica s’iniciarà a les

www.ufec.cat

UFECtv

Pròximes emissions
-Open Internacionat Sant
Antoni – Esportiu
Rocafort d’esquaix

-Campionat de Catalunya
de cros individual
d’atletisme

-Copa Catalunya de pàdel
-Ferran Pujol, jove
promesa de
l’automobilisme català. 

BILLAR

John Jairo Zuleta,
campió de Catalunya
de tres bandes 
John Jairo Zuleta (CB
Monforte) és el nou
campió de Catalunya de
billar en la modalitat de
tres bandes de tercera
categoria. Zuleta es va
adjudicar el títol després
d’imposar-se als seus
rivals amb un total de vuit
punts a la final disputada
al Club Billar Sant Boi. Van
completar el podi del
campionat Lambert
Solanas (CB Llinars) i Martí
Sabaté (CB Montroig),
segon i tercer
respectivament. 

TOBOGAN

Marc Alcaraz acaba
tretzè en els Jocs de
la Joventut
d’Innsbruck
L’egarenc Marc Alcaraz va
finalitzar en la tretzena
posició a la prova de
tobogan dels Jocs
Olímpics de la Joventut
d’Innsbruck 2012.
Alcaraz, que va començar
a entrenar a principis del
passat 2011, va haver de
competir sota una forta
nevada en el circuit
austríac d’Igls. El campió
va ser l’alemany Sebastian
Berneker, seguit de
l’austríac Stefan Geisler i
el canadenc Corey Gillies. 

ESCACS

❖ La Societat Coral Colon de Sa-
badell va guanyar la final de la Co-
pa Catalana d’escacs 2012 després
d’imposar-se en una final absoluta
molt igualada que es va disputar
diumenge passat a la localitat llei-
datana de Ponts. El conjunt vallesà
va sumar un total de 28,5 punts,
superant per 1,5 punts d’avantatge
el Barberà i per 2 el Barcelona
UGA, que van completar el podi
amb la segona i la tercera plaça
respectivament. La competició va
estar organitzada per la Delegació
de la Federació Catalana d’Escacs
a Lleida i el Club d’Escacs Ponts. 

Fins l’última ronda no es va de-
cidir el campió, ja que va ser un
campionat amb molt nivell per
part dels equips participants. El
conjunt de la SCC Sabadell va es-
tar format per Jakob Vang Glud,
Arian Gonzalez, Joan Mellado i

Lluis Maria Perpinyà. El Barberà,
per la seva banda, va aconseguir
el subcampionat amb Alexander
Ipatov, Marc Narciso, Ana Madnat-
ze i Jonathan Alonso; mentre que
la tercera posició va ser per a l’e-
quip del Barcelona UGA amb Da-
niel Alsina, Joan Fluvià, Jordi Flu-
vià i Hipolito Asís. 

El campionat es va disputar per
sistema lliga en quatre grups de
quatre categories diferents, amb
deu equips cada grup i quatre ju-
gadors per equip. 

Pel que fa a la resta de catego-
ries, al grup B de segona divisió
es va proclamar campió el Club
Escacs Catalunya, al grup C prefe-
rent i primera el títol va ser per a
La Passió d’Esparraguera i al
grup D segona i tercera la Gran
Penya de Vilanova B es va endur
la medalla d’or.

La Societat Coral Colon de
Sabadell s’imposa en una copa
catalana molt disputada

UFEC

❖ La Sala d’Actes del Departament
d’Ensenyament a Barcelona va aco-
llir, aquest passat dijous, la presenta-
ció del llibre digital Manual de llen-
gua per visibilitzar la presència fe-
menina. 

Aquest projecte, impulsat per la
Unió de Federacions Esportives de
Catalunya (UFEC) amb la col•labora-
ció de la Secretaria General de l’Es-
port, és obra de la filòloga Eulàlia
Lledó, especialista en els usos sexis-
tes i androcèntrics de la llengua, i ha
estat coordinat des del departament
lingüístic de la UFEC. Editat per la
plataforma Beat Lab, el manual és
pioner en la utilització de les darre-
res tecnologies en edició digital i es
pot consultar en obert des de qualse-
vol ordinador, tauleta o mòbil amb
connexió a internet
(www.beat.cat/manualdellengua).  

L’acte, presidit per Joan Gumbert,

subdirector general d'Innovació, For-
mació i Orientació de la Direcció Ge-
neral d'Educació Secundària i Batxi-
llerat, va comptar també amb la pre-
sència de David Moner, president de
la Unió de Federacions, la pròpia au-
tora Eulàlia Lledó i Iolanda Bethen-
court coeditora de la plataforma Be-
at Lab.

En el transcurs de l’acte es va feli-
citar la UFEC per aquesta iniciativa
innovadora – es tracta del primer lli-
bre digital d’aquestes característi-
ques que es publica en català – i se’n
va destacar la seva utilitat, així com
la voluntat de divulgar-lo abasta-
ment entre tots els centres escolars
de Catalunya. David Moner va res-
pondre que “des de la Unió de Fede-
racions fa 25 anys que treballem en
el procés de normalització de la llen-
gua catalana en l’esport i aquest és
un pas més”.

BREUS

Jacqueline Martín va ser la guanyadora l’any passat en categoria femenina

Els equips participants van mostrar un alt nivell durant tot el campionat

Presentació del ‘Manual de
llengua per visibilitzar la
presència femenina’ 

Un moment de l’acte de presentació del manual, que promou un llenguatge no sexista

El Grup Atletisme Lluïsos-Mataró organitza el
campionat de Catalunya de cros individual

9.30 h amb les categories de promo-
ció, i al migdia competiran els abso-
luts al circuit del Camí dels Contraban-
distes de Mataró.

Entre els participants destaquen
Jacqueline Martín (FCB), Eva Arias
(VTiM), Meritxell Calduch (FCB) Mi-
riam Ortiz (ISS-L’H), Gema Barrachina
(VTiM), i Ma Teresa Pulido (Ind.) en
dones, i Carles Castillejo (CA Adidas),
Àngel Mullera (CA Lloret LS), Pol Gui-
llem (FCB), Ílias Fifa (FCB) i Abdelaziz
Merzougui (FCB). 

Els actuals campions absoluts són
A. Lamdassem i J. Martín, que van
aconseguir el títol a Granollers. 


