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El català Aleix Segura, medalla
d'argent als Jocs Mundials CMAS

La Federació Catalana (FCBQ)
presenta l'espai BQSolidari

APNEA

Èxit de participació en el 34è Torneig
de 'San Fermín' de pilota a mà

n Aleix Segura (Club
ADAS Cavalldemar) ha
aconseguit la segona posi-
ció en la prova d'apnea està-
tica masculina dels Jocs
Mundials CMAS.

En aquesta competició,
que s'ha disputat a Kazan
(Rússia), Segura ha pujat al
podi en haver fet una marca
de 9 min 27 s. El seu registre
només l'ha superat el serbi
Branko Petrovic, que ha fet
un crono de 10 min 18 s, i
que ha establert, amb ell,
un nou rècord del Món. El
bronze va ser per al croata
Goran Colak, amb un regis-
tre de 9 min i 18 s.

Amb aquesta marca,
l'apneista català revalida

les seves aspiracions al títol
de campió del món en
l'especialitat d'apnea estàti-
ca,delqualhaurà dedespen-

jar el fins ara imbatut Petro-
vic.

De fet, Segura ja va acon-
seguir l'argent el 2011 en els
Jocs Mundials CMAS, que
van tenir lloc a l'illa canària
de Tenerife.

Aquella fita i la resta de
títols que va aconseguir ara
fa dos anys van comportar
que el català fos considerat
el millor esportista masculí
català i el millor esportista
revelació del 2011 pel depar-
tament d'Apnea de la Fede-
ració Catalana d'Activitats
Subaquàtiques (FECDAS).
D'ençà aleshores, la seva
progressió ha estat caracte-
ritzada per la contínua su-
peració B

n La Federació Catalana de
Basquetbol (FCBQ), en el
seu afany solidari, ha pre-
sentat un espai on tenen ca-
buda projectes solidaris
amb el bàsquet com a prota-
gonista.

En aquest sentit, l'espai
'BQSolidari', que està ubicat
al web www.basquetcatala.
cat, compta amb informació
de projectes desenvolupats
per institucions, associacio-
ns i fundacions solidàries
catalanes en què l'esport i el
bàsquet són els protagonis-
tes com a eina per al desen-
volupament.

També hi ha lloc per cam-
panyes i iniciatives solidà-
ries creades pels diferents
clubs catalans arreu del
món, especialment en aque-
lles on la fam, les malalties i
la misèria són l'entorn més
habitual, així com també al

nostre país.
Alguns dels projectes ini-

ciats són el de donació de
pilotes per als nens de la
planta d 'oncologia de
l'Hospital Germans Trias i
Pujol de Badalona, el d'un
bàsquet per l'educació i la

salut a Kolda (Senegal), el
projecte socioeducatiu i de
pràctica esportiva a El Sal-
vador (Amèrica Llatina), ac-
cions solidàries, voluntà-
ries i humanitàries a Etiò-
pia o el de fem un triple con-
tra la pobresa B

n El frontó del Nafarren
Etxea-Casa de los Navarros
d e B a r c e l o n a v a s e r
l'escenari on es va jugar el
34è Torneig de San Fermín.
Organitzat per l'Escola de
PilotadeCatalunya, elspar-
tits inicials es van celebrar
el primer cap de setmana
del mes de maig i les finals
de les diferents categories
es van jugar el dies 29 i 30 de
maig.

Èxit rotund
Aquesta 34 edició
del Torneig de San
Fermín ha estat,
sense cap mena de
dubte un èxit ro-
tund, tant per l'elevat nom-
bre participants, més de
100 pilotaris entre nens, jo-
ves i adults, com també per
la diversitat de clubs que
durant aquests dos mesos
han protagonitzat els nom-
brosos partits en diferents
categories.

Un total de 108 pilotaris,
56 nens i joves i 52 adults,
van disputar aquesta com-
petició. En les categories
aleví, infantil, cadet i sè-

nior van jugar 54 parelles
de pilotaris del Club Pelota-
ri de Santa Coloma, el Club
Natació Barcelona, el Club
Natació Terrassa, el Club
Natació Igualada, del fron-
tó Bach de Roda i de Via
Favència i del Club Casa de
los Navarros.

Trobada important
El Torneig de San Fermín
s'ha consolidat com una de
les trobades de pilotaris

més importants de la tem-
porada d'estiu a Catalunya,
gràcies a l'esforç i treball de
nombroses persones de
l'Escola de Pilota de la Casa
de los Navarros i d'altres
entitats i clubs. El seu
creixement també és una
realitat gràcies a les aporta-
cions desinteressades dels
diferents patrocinadors
que han fet possible el lliu-
rament de trofeus i sama-
rretes.

Durant tot l'any, els pilo-
tarisd'aquesta Escola de Pi-
lota participen en diferents
tornejos, com el Campionat
de Catalunya de parelles o
les Fires de Terrassa, Igua-
lada i Santa Coloma.

Fora de Catalunya, en di-
ferents categories, juguen
el Campionat d'Espanya,
tornejos entre escoles i al-
tres campionats que darre-
rament s'han celebrat a Na-
varra, Sòria, Ezcaray i Va-

lència.

Cinquantena de nens
L'objectiu de l'Escola de Pi-
lota de Catalunya, creada
l'any 1978, es promoure
aquest esport, especial-
ment entre nens i joves dels
5 als 17 anys. El resultat
d'aquest esforç i constància
és que l'Escola compta amb
una cinquantena de nens i
joves que practiquen la mo-
dalitat de la pilota a mà B
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La progressió d'Aleix Segura està
caracteritzada per la superació

El torneig va reunir més d'un centenar de pilotaris de diferents clubs

L'Espai 'BQSolidari', ubicat al web www.basquetcatala.cat

El Torneig de Sant Fermín s'ha consolidat com
una de les trobades més importants de Catalunya

En la 34a edició del torneig van participar un total de 108 pilotaris de diferents clubs


