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El projecte FutbolNet aterra a Igualada

El Club Spas Mataró es proclama
campió d'Espanya per equipsn Les instal·lacions del

Club Gimnàstic de Tarra-
gona van acollir recent-
ment les competicions de
gimnàstica rítmica: el
Campionat de Catalunya
de conjunts de base, la pri-
mera fase de Copa Catala-
na de conjunts i
el Campionat de
Catalunya indi-
vidual masculí.

Propde 500 ne-
nes van formar
els 83 conjunts
inscrits de clubs
de tot Catalunya
i es van procla-
mar campions de base els
conjunts de les següents
entitats: Sícoris Club en
prebenjamí,Club Muntan-
yenc Sant Cugat en benja-
mí, Club Gimnàstic de Ta-
rragona en aleví, Grup Ex-
cursionista i Esportiu Gi-
roní en infantil i Club Rít-

mica Vilafranca en cadet.
Per tal de competir amb

gimnastesde toteslesauto-
nomies, els conjunts del
campionat de base estan
formalitzant la seva ins-
cripció al Campionat
d'Espanya que tindrà lloc

a Saragossa del 23 al 25 de
novembre, així com tam-
bé el gimnasta Iker Co-
lom, del Club Rítmica
Sant Feliu, campió de Ca-
talunya en categoria sè-
nior que participarà en
l'estatal individual de rít-
mica masculí B

n L'actual campió català, el
Club Spas Mataró, format
per Sergi Caballeria, Xa-
vier Blanco i Roger Amat es
van imposar en el Campio-
nat d'Espanyaper equipsce-
lebrat a Mallorca i conclou
un dels seus millors anys
esportius. Cal recordar que
actualment Espanya va ser
campiona per equips en el
recent Mundial celebrat a
Vigo.

L'equip català va saber
adaptar-se al fort temporal
del cap de setmana i utilit-
zar principalment la pesca
a l'espera enlloc de la pesca
profunda dels mallorquins,

campions del món en diver-
ses edicions.

També cal destacar la
quartaposició del Club Ska-
phos Palamós, format per
Quique Ruiz, Jordi Peralta
i Jordi Morancho. La sego-
na posició del campionat va
ser per al Club Atakaite de
Canàries i el tercer lloc per
al CIAS de Balears.

Hi varen participar un to-
tal de16 equips detot Espan-
ya i aquest any, tant en el
campionat individual com
perequips,Catalunyahade-
mostrat que el seu bon nive-
ll esportiu està dins de l'elit
nacional i mundial B

n Igualada acull el progra-
ma FutbolNet des d'aquest
mes d'octubre, impulsat per
la Fundació FC Barcelona,
la Diputació de Barcelona i
l'ajuntament igualadí. Di-
marts passat, l 'alcalde
d'Igualada, Marc Castells, el
director de la Fundació, Jo-
sep Cortada i el coordina-
dor d'Esports de la Diputa-
ció, Daniel Laga, li van do-
nar el tret de sortida a la
capital de l'Anoia.

4.000 joves
El projecte FutbolNet
comptarà amb la participa-
ció de 4.000 joves, d'entre
vuit i setze anys, de 22 muni-
cipis catalans. FutbolNet té
el suport de les quatre dipu-
tacions catalanes.

Les poblacions gironines
de Salt, Banyoles i Olot van
ser les primeres a desenvo-
lupar les diferents fases
d'aquesta iniciativa que pre-

tén, mitjançant el diàleg i
activitats dinàmiques i es-
portives, educar sobre sis
valors: compromís, respec-
te, tolerància, treball en
equip, responsabilitat i es-
forç. El programa té una du-
rada de 24 setmanes, amb
dues sessions de dues hores

persetmana, i té llocen equi-
paments ceditsper consisto-
ris catalans. A Barcelona,
els municipis que partici-
pen en aquesta primera fase
són: Santa Coloma de Gra-
menet, el barri del Carmel
de Barcelona, Igualada, Ba-
dalona, Martorell i Vic.

El concepte del Futbol-
Net ha estat treballat en paï-
sos amb conflictes i proble-
màtiques socials, on el fut-
bol ha estat l'excusa per tre-
ballar temes com la relació
palestins- israelians, la no-
violència, el masclisme, la
drogoaddicció o la SIDA B
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Els clubs catalans es preparen
per als campionats estatals
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El pla 'Mou-te en
català!' vol fomentar
l'ús del català
a l'esport
'Mou-te en català!' és un
Pla de foment de l'ús del
català impulsat per la
Direcció General de Política
Lingüística del
Departament de Cultura i la
Secretaria General de
l'Esport, amb la
col·laboració de la Unió de
Federacions Esportives de
Catalunya (UFEC) i el
Consorci per a la
Normalització Lingüística.
Aquest pla té com a
objectiu fer créixer l'ús oral
de la llengua catalana en
l'àmbit esportiu.

L'enquesta d'usos
lingüístics realitzada el
2005 per la Direcció
General de Política
Lingüística, la Secretaria
General de l'Esport i la Unió

de Federacions Esportives
de Catalunya mostrava una
tendència a valorar poc el
coneixement del català en
la selecció dels treballadors
del sector esportiu.

Així doncs, el pla se
centra en la formació i
sensibilització dels
professionals de l'esport
(entrenadors o monitors
esportius professionals) per
la influència que tenen o
poden tenir en l'entorn
d'actuació B

Caballeria, Blanco i Amat es van imposar entre un total de 16 equips

La prova va reunir 500 nenes TMSWORKSHOP2012


