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DARDS

HÍPICA

La federació posa en marxa 
el Rànquing FCD online
La Federació Catalana de 
Dards s’adapta a la situació ac-
tual de la millor manera pos-
sible, organitzant una com-
petició de Dards en línia, el 
Rànquing FCD #DardsOnline. 

L’aposta d’aprofi tar el con-
fi nament va començar recu-
perant i compartint rutines 
d’entrenament entre els espor-
tistes i clubs, i ara és el moment 

de fer un pas més, afegir-hi la 
competició.

El format del Rànquing 
FCD #DardsOnline serà una 
suma de competicions pun-
tuables que es celebraran els 
dissabtes a la tarda, per man-
tenir viva la rutina de practi-
car l’esport dels dards en el 
dia habitual en que es juga la 
Lliga Catalana i el Rànquing 

Destí World Masters, les dues 
competicions regulars més im-
portants de la Federació, que a 
causa de la pandèmia han que-
dat suspeses. 

En aquesta competició po-
den participar tots els espor-
tistes amb llicència de la FCD 
de la temporada en curs en 
vigor. El format de competició 
és de tipus classifi catori, on en 

Muntanya. Qui obrirà aquesta 
diada a les 11:00 h del matí serà 
la Judit Baseiria, redactora de 
la secció Muntanyes de paper 
de la revista Vèrtex, que reco-
manarà llibres de muntanya.

Bernat Gasull serà el pri-
mer escriptor de la jornada, a 
les 11:30 h. Biòleg de forma-
ció, és un apassionat de la na-
tura, la muntanya i els viatges. 
Gasull ens parlarà del llibre 

que ha publicat últimament, 
L’Hotel de l’Univers (Volia-
na Edicions), una novel·la 
que serveix d’homenatge a 
l’excursionisme català del se-
gle XIX a Catalunya.

La corredora de muntanya 
catalana, Núria Picas, també 
hi serà present presentant el 
seu llibre Ara o Mai. Picas va 
ser guardonada l’any passat 
amb la Creu de Sant Jordi per 
la seva excel·lència esportiva 
com a corredora de curses per 
muntanya. El 2015  publicava 
Córrer per ser lliure (Grup 62) i 
el 2019 Ara o mai, sobre els rep-
tes que ha afrontat l’esportista 
els últims quatre anys. Un lli-
bre de maduresa, escrit des 
de la serenitat de descobrir 
que els fracassos arriben i que 
superar-los genera una gran 
capacitat de resiliència. 

La jornada acabarà amb 
amb una entrevista a dues 
editorials. A les 13:00 h par-
larem amb Martí Nadal, di-
rector de l’editorial Alpina i, 
a les 13:30 h, amb Jordi Ferré, 
director de l’editorial Cos-
setània Edicions. Ambdues 
editorials ens explicaran com 
els ha afectat la COVID-19 per 
aquest Sant Jordi i quins són 
els llibres de muntanya més 
venuts i més recomanables 
d’aquest 2020.

Gaudir d’un Sant Jordi 
de Muntanya a casa 

La COVID-19 ha obligat a 
molts sectors a reinventar-se 
per poder fer front a aquestes 
setmanes de confi nament. És 
el cas del sector editorial i les 
llibreries, que es perdran un 
Sant Jordi ple de llibres i mun-
tanya al carrer.

Des de la FEEC, i seguint 
amb la iniciativa de #Sentla-
muntanyaacasa, hem progra-
mat un matí de Sant Jordi de 

MUNTANYA

DIADA Matí de Sant Jordi amb cites literàries 
amb la temàtica de la muntanya

una sèrie de competicions els 
esportistes participants suma-
ran punts per a una classifi ca-
ció fi nal.

La competició, mixta, es 
jugarà al 501 Double Out (sor-
tida lliure i tancament en doble 
o doble diana) al millor de 7 
partides (a 4 partides guanya-
des), el sistema de joc serà per 
eliminació directa (Direct KO).

Fer l’hípica sostenible 
ajudant els clubs federats

La Federació Catalana d’Hí-
pica ajudarà els seus clubs 
amb 400 mil euros. Així ho ha 
acordat la seva junta directi-
va, a causa de la dura situació 
econòmica que estan patint 
la majoria dels seus clubs hí-
pics com a conseqüència de 
l’aturada de l’activitat hípica 
per la Covid-19.

Aquest ajut, amb recur-
sos propis i a fons perdut, es 
repartirà “proporcionalment 
entre els clubs federats i en 
funció del nombre d’estreps 
dels clubs homologats”, ha 
expressat el president de 
l’entitat, Emili Zegrí.

Els clubs de Catalunya es-

AJUT La Federació Catalana d’Hípica dona 
quatre-cents mil euros als seus clubs

tan patint una greu crisi. Des 
de fa un mes ha tancat les seves 
instal·lacions i gran part de la 
seva activitat econòmica. Mal-
grat les ajudes promeses pels 
Govern central i autonòmic, 
aquestes no s’han concretat 
encara, i la majoria son crèdits 
ICO, línies de fi nançament i 
aplaçament d´impostos. No 
es tracta de subvencions a 
fons perdut, ni ajudes. Tot 
això malgrat que tant la Unió 
de Federacions Esportives de 
Catalunya, com la Secretaria 
General de l’Esport i el Depar-
tament de Ramaderia s’estan 
movent per aconseguir fons.

El mandat de Zegrí va 

partir d’una situació com-
plexa des del punt de vista 
econòmic; però any rere any 
“l’hem anat revertint gràcies 
a les aportacions dels nostres 
federats i també a una gestió 
raonable”, diu el president. 
La federació va rebre fa poc 
el Premi a la Millor Gestió fe-
derativa atorgat per la UFEC i 
el Diari Sport. La crisi “ens ha 
agafat amb una bona situació 
de tresoreria”, segueix Zegrí, i 
des de l’ens federatiu estaven 
pendents de diverses inver-
sions però “ara hem descobert 
la raó per la qual estalviàvem, 
per fer sostenible l’hípica ca-
talana”, ha reblat.


