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La Diputació de Barcelona
i Càritas, amb el suport tèc-
nic de la Federació d’Enti-
tats Excursionistes de Ca-
talunya, organitzen,
el proper 21 de maig,
la 2a Caminada soli-
dària. Els fons re-
captats per la ins-
cripció a aquesta
jornada d’esport i
natura al Parc de
Collserola (8 euros
per persona) es dedi-
caran íntegrament
al projecte Paidós,
que finança accions
socials perquè tots
els infants tinguin
les mateixes oportu-
nitats. Les inscripcions
han de fer-se a través del
web www.feec.cat.

El proper 9 de maig, a les
13.30h,alaseudelaDiputa-

ció, el diputat d’Esports, Jo-
sep Salom, farà la presenta-
ció oficial d’aquesta
caminada solidària que ha

obtingut el suport de perso-
nalitats del món de l’esport
com Jordi Sans, Jordi Ar-
rese o Isidre Esteve (a la fo-
to), que ja han fet seu el le-
ma ‘Penja’t una medalla’ H

CAT

n Després de disputar-se la
tercera prova del Pentago-
nal2016aGolfVallromanes,
els equips 15 i 4 empaten al
capdavant de la classifica-
ció general, amb 227 punts.
El triomf va correspondre a
l’Equip 19, amb 80 punts.

El 40è Gran Premi de Ca-
talunya-Pentagonal 2016 va
completar la tercera prova
del calendari a Golf Vallro-
manes, i amb els resultats
recollits després de les dues
jornades de joc, dos equips
comparteixen la primera
plaça de la classificació ge-
neral Handicap: l’Equip 15,
de Manuel Ferrer, i l’Equip
4, d’Ignasi Ibànyez, que ha
deixat de liderar el torneig
en solitari, previ a aquesta
prova.

Tots dos equips compten
amb un total de 227 punts,
després que l’Equip 15 su-
més 80 a Vallromanes men-
tre que l’Equip 4 es va que-
dar en 70. Encara que cap
dels dos es pot despistar de
cara a les dues proves res-
tants del calendari, a Bon-
mont i Barcelona, ja que el

tercer classificat, l’Equip 34
de Ramon Alarcón, suma
224 punts, mentre que la
quarta plaça la compartei-
xen l’Equip 35 de Miquel Pi i
l’Equip 12 de Xavier Susan,
amb 223 punts.

Classificació disputada
Per tant, la classificació es-
tà molt disputada en aquest
Pentagonal 2016, que està
resultant més emocionant i

igualat que mai.
Respecte a la prova dispu-

tada a Vallromanes, el gua-
nyador va ser l’Equip 19,
gràcies als 40 punts que van
sumar les dues parelles Al-
fred Amador-Marisa Torres
iJuanCanet-GilbertMonta-
né, superant per handicap
els 80 que va sumar també
l’Equip 15, que va assaltar el
lideratge.

En la classificació

scratch, lidera l’Equip 1 de
Javier Vila, amb 197 punts,
després dels 61 que va su-
mar a Vallromanes.

La millor parella Handi-
cap va ser la formada per
Luis Diéguez i Antonio
Preigo (Equip 7), que va su-
mar 42 punts, mentre que la
millor Scratch va ser la for-
mada per Joaquín Assens i
Juan José Martínez (Equip
1), amb 36 punts H

n El Club d’Escacs Mollet
s’ha proclamat brillant gua-
nyador de la Lliga Catalana
a Divisió d’Honor. La seva
regularitat i solvència li ha
atorgat el màxim guardó
dels escacs catalans, amb
molt poca experiència, ja
que és la segona temporada
que disputen aquesta cate-
goria. No es pot destacar cap
jugador en particular per-

què darrere d’aquest èxit hi
ha un treball individual,
col·lectiu i de club.

El segon classificat ha es-
tat l’Escola d’Escacs de Bar-
celona, que era un dels mà-
xims favorits per guanyar el
Campionat i que enguany
s’ha quedat molt a prop de
ser campió. El Colon Saba-
dell Chessy, que completa el
podi, en tercera posició, va

perdre les seves opcions a
ser campió en partits deci-
sius i tampoc no els ha
acompanyat la sort.

No han pogut salvar la ca-
tegoria el Catalònia, el Sant
Boi i l’històric Barcelona
UGA H

POLIESPORTIU

Esport, natura i solidaritat a Collserola

VOLEIBOL

El CVB Barça revalida el títol
de campió d’Espanya juvenil

El CVB Barça torna a reg-
nar en categoria juvenil.
Les catalanes van procla-
mar-se, diumenge al mig-
dia a Alcobendas, campio-
nesd’Espanyaderrotanten
la final 3-0 el Professional
Answer Alcobendas. Les
travesses donaven com a
favorites les madrilenyes,
però les actuals campiones

d’Espanya, dirigides per
Jordi Català, van realitzar
un gran torneig, anant de
menys a més i superant
obstacles per tal d’assolir el
segon títol consecutiu, re-
petint l’èxit de 1995 i 1996,
quan el Winterthur CV
Barcelona va proclamar-se
també campió dos anys
consecutius H

GOLF

Màxima igualtat en el Gran Premi
Sèniors de Catalunya 2016

ESCACS

El Club Escacs Mollet assoleix el seu
primer títol a la màxima categoria


