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ESPORTS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA

Un cap de setmana farcit de competicions
i jornada de promoció
❍ A part de la cita mundialista ciclista de Manchester,
l’activitat no cessa a casa nostra i un grapat de disciplines
farceixen el cap de setmana,
de la mà de la Federació Catalana d’Esports de persones
amb Discapacitat Física. I a
més, d’allò més variades, des
d’atletisme a boccia, passant
per tennis taula i bàsquet.
Fins i tot, hi ha organitzada
una jornada de promoció.
El dissabte arrenquen les
lligues catalanes de boccia, a
partir de les 10 h, a Sant Adrià
del Besòs i tennis taula a Esparreguera. A més, però ja a
la tarda, es disputarà la cinquena jornada del bàsquet al
Pavelló Sector Santfeliu. CEM

L’Hospitalet i CD Mifas Esplais seran els protagonistes.
El primer buscarà sumar la
primera victòria, amb l’afegit
de fer-ho davant la seva afició, mentre que el segon intentarà pressionar el liderat
del CE Costa Daurada.
Per últim, la jornada matinal de dissabte també comptarà amb un acte de promoció, que habitualment du a
terme la Federació Catalana
d’Esports de persones amb
Discapacitat Física (FCEDF).
La localitat escollida és Sant
Cugat del Vallès i la disciplina
esportiva el bàsquet, amb un
torneig d’exhibició de 3x3. Al
llarg del matí, a la plaça Octavià, els infants de l’escola de

la federació i els de l’UNES faran els partits i el concurs de
llançament. L’organització va
a càrrec de la Fundació UESC

i l’FCEDF, amb l’objectiu de
promocionar l’esport adaptat
dins la societat, apropar la realitat de l’esport del col·lectiu

discapacitat, en aquet cas el
bàsquet, i valorar l’esforç i les
capacitats d’aquests esportistes.
L’última cita del cap de
setmana serà diumenge, amb
el 31è Cros Popular de Sants
Memorial Eugeni Giralt, a
Barcelona. Una cursa que organitza el Club Camins Esportius de Sants i que, tal
com diu, és oberta a tothom.
Tot i així, compta amb quatre
categories diferents, i la prova adaptada serà de 800 metres. El recorregut d’aquesta
categoria partirà de l’avinguda Madrid, a l’alçada de la
Rambla Brasil, i fent baixada
fins passat el carrer Miquel
Àngel.

GIMNÀSTICA AERÒBICA

FEEC

Una altre títol per a
Iván Parejo

Catalunya, present en
l’assemblea general de
la UIAA a Porto

❍ El gimnasta del Club
Esportiu BUN-KAY Iván
Parejo s’ha proclamat
brillant campió de la Copa d’Espanya de Gimnàstica Aeròbica en una
competició celebrada recentment a Saragossa, el
que suposa un nou mèrit
en l’exitós currículum
del gran esportista català. Aquesta competició serveix
a més a l’Iván de preparació
de cara a la seva participació
en els Campionats d’Europa,
que tindran lloc a Liberec (República Txeca), del 17 al 22 de
novembre. A l’Europeu està
prevista també la presència de
la catalana Alexandra Torres
(CE BUN-KAY ) juntament
amb la resta de l’equip espanyol, on hi participaran 205 esportistes de categoria sènior i
243 júniors, adscrits a un total

de 20 federacions membres de
la UEG.
Parejo, una ferma realitat de
la gimnàstica aeròbica a Catalunya, acumula ja importants
resultats. I és que enguany ha
estat campió en els World Games a Kaohsiung (Taiwan), de
la Copa del Món a Timisoara
(Romania), de Catalunya i
d’Espanya, revalidant aquests
tres darrers títols també del
2008, any que va marcar la seva constant progressió.
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❍ La ciutat de Porto va acollir el mes d'octubre l'Assemblea General de la UIAA (Federació Internacional de
Muntanya i Escalada), i a la
que van assistir en representació de la FEEC, el seu president, Dani Planas, i la vicepresidenta Anna Faja. En la
sessió de dissabte l'Assemblea General va aprovar un
codi ètic al servei dels valors
de l'alpinisme, el respecte
per les cultures i la cura pel
medi ambient. Aquest document és la Declaració d'Ètica
de la Muntanya de la UIAA i
s’espera que serveixi de guia
als alpinistes. Entre d’altres
aspectes, la Declaració apel·la
a la responsabilitat dels alpi-

nistes per socórrer altres alpinistes, ser objectius en les informacions sobre les seves ascensions, en relació a la veracitat de les ascensions i l'ús
d'oxigen suplementari en alti-

tud. El document final es presentarà el proper 11 de desembre de 2009, coincidint
amb la celebració del Dia Internacional de la Muntanya
de les Nacions Unides.

