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“La Caixa” dóna suport a l’esport  
per a persones amb lesió cerebral

E 
l  president de la Fe-
deració Esportiva Ca-
talana de Paralítics 
Cerebrals, Car les 
Muñoz, i el director 

d’Institucions de Caixa Bank a 
Girona, Josep Blanch, van signar 
un conveni de col•laboració que 
contribuirà a fomentar la promo-
ció de l’esport per a persones 
amb una discapacitat física origi-
nada per una lesió cerebral.

Concretament, el conveni té 
per objecte afavorir el desenvo-
lupament de les diverses activi-
tats de caràcter social, assisten-
cial, cultural i esportiu que duu 
a terme la Federació a Girona, a 
través del programa Fent Esport. 
Aquest programa té com a fina-
litat principal apropar la pràctica 
d’activitat física a nens i nenes 
i joves, d’entre 6 i 18 anys, amb 
paràlisi o lesió cerebral, ja sigui 
a través de la creació i promoció 

d’escoles d’iniciació esportiva, com 
a l’organització d’esdeveniments 
esportius en les categories d’esport 
base. La Federació promociona 
l’esport també a través de la forma-
ció de professionals de l’esport i 
l’educació i apropant-lo a les famí-
lies i entorn de la persona amb dis-
capacitat, com a una eina de millora 
de la qualitat de vida. Fer esport per-

met crear espais de normalització i 
sensibilització en la societat, alhora 
que es converteix en una excel•lent 
forma de gaudir d’una vida saluda-
ble. La Federació té com a finalitat 
crear aquests espais allà on no exis-
teixen, apropant l’esport adaptat a 
la realitat social i fent-lo partícip, per 
aconseguir una plena integració dels 
nens i nenes amb discapacitat. n

Muñoz i Blanch, en la signatura del conveni 

PARALÍTICS CEREBRALS

SOFTBOL

Les instal•lacions esportives de 
Can Torelló, Gavà, van viure, els 
dies 15 i 16 de març passats, la 
disputa del 3r Torneig Gavà Cup, 
un torneig de softbol femení de 
categoria internacional.

La gran final, disputada diu-
menge, va ser un derbi del Baix 
Llobregat entre les actuals cam-
piones de la Lliga Nacional de 
Softbol, el CBS Sant Boi, i les 
vigents campiones del Cam-
pionat de Catalunya, el CB Vila-
decans. Ambdós conjunts van 
estar a l’altura del partit, i van 
protagonitzar una bona final 
amb un marcador ajustat de 7 
a 6 a favor de les santboianes. 

El CBS Sant Boi guanya 
el Torneig Gavà Cup 

L’espectacle ofert mostra el bon 
nivell que viu el softbol català, que 
conjuntament amb el Profecte se-
ran els representants catalans a la 
Lliga Nacional.  

Els altres equips participants 
van ser el Pirates d’Amsterdam, 
Camp Team d’Italia, Barracudes 
de França, Fenix de Valencia i 
l’organitzador el Club Projecte 
Softball.

A l’entrega de premis van assis-
tir Raquel Sánchez, alcaldesa de 
Gavà; Emma Blanco, tercera tinent 
d’Alcalde de Gavà i presidenta de 
l’àmbit d’igualtat i ciutadania; i Mi-
guel Angel Díaz, Regidor de Cultura 
i Esports de Gavà.

La Taula Assessora de 
l’Esport Català es va 
reunir, divendres pas-
sat, a l’Ajuntament de 
Barcelona, presidida 
per l’exsecretari gene-
ral de l’Esport i sena-
dor, Josep Maldonado. 
La trobada va comptar 
amb les intervencions 
de l’excorredor de ra-
llis, Isidre Esteve, que 
va exposar el projecte Centre 
Pont’; David Moner, president 
de la UFEC, que va abordar el 
tema de la llicència esportiva 

única; i el diputat d’Esports de 
la Diputació de Barcelona, Josep 
Salom, i el seu coordinador, Daniel 
Laga, que van explicar el suport 

econòmic, tècnic i jurídic que 
aquesta institució presta a 
l’esport local. 

Altres autoritats presents 
a la Taula van ser el secreta-
ri general de l’Esport, Ivan 
Tibau; la tinenta d’alcalde 
de Qualitat de Vida, Igualtat 
i Esports de l’Ajuntament de 
Barcelona, Maite Fandos; i el 
director general del Consell 
Català de l’Esport, Gerard 

Figueras. Així mateix, la trobada 
va comptar amb l’assistència de 
diverses personalitats del món 
de l’esport. 

ESPORT FEDERAT APNEA

La piscina de Sant Martí 
del Complex Esportiu Mu-
nicipal La Verneda de Bar-
celona va acollir el trofeu 
Adas Cavalldemar en les 
modalitats d’apnea està-
tica i apnea dinàmica. En 
apnea estàtica, el campió 
va ser Abel Reina, del Club 
SKAPHOS, seguit de Luis 
Martínez, del Cavalldemar 

i José Pérez, del Spas Mataró. Pel que fa a la classificació d’apnea 
dinàmica, el guanyador va ser Luis Martínez, del Cavalldemar, seguit 
de Dino Donati, del SKAPHOS, i Mara Torrealba, de l’Ictino.

Reina i Martínez, vencedors 
del Trofeu Cavalldemar

ZONA UFEC PROGRAMACIÓ:
El canal de televisió Esport3 emetrà avui un nou programa de Zona UFEC. S’hi podran 
veure els següents reportatges: la 16a prova del Campionat de Catalunya d’agility, 
l’autocròs de Castellar, la Copa del Món de surf de neu paralímpic i UFECXics basquet-
bol. Es pot consultar l’horari d’emissió al web d’Esport3 (www.esport3.cat).

La Diputació de Barcelona, a la Taula Assessora de l’Esport Català
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