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DISCAPACITATS INTEL•LECTUALS

Engeguem les jornades esportives “Acell a casa”

PENTATLÓ MODERN

El somni olímpic dels catalans
Un cop finalitzada la primera World Cup celebrada a
Budapest, Hongria, el camí
per aconseguir una plaça
olímpica per als JJOO a Tòquio és cada cop més a tocar.
En aquests moments,
Aleix Heredia està en el
rànquing Olímpic en la posició 18 amb un total de 95; i
Laura Heredia està a la posició 88 amb un total de 32
punts. Tot i que queden 4
competicions que atorguen
punts per al Rànquing, les
dues properes World Cup
que es portaran a terme a

Sofia, Bulgària, del 7 a 11
d’abril i la següent, 15 a 18
d’abril, seran decisives. Els
nostres esportistes tenen
l’objectiu d’aconseguir plaça per accedir a la final de la
World Cup, que serà el proper mes de maig a Hongria.
En aquesta prova accedeixen els 36 millors pentatletes d’aquest circuit.
L’última oportunitat per
aconseguir la plaça olímpica serà el Campionat del
Món Sènior al juny al Caire. El bitllet olímpic és l’objectiu dels germans HerediaH

ESCACS

Pau Bru, campió de Catalunya
L’HotelSalouParkvaacollir,
del27al29demarç,ladisputa
del Campionat de Catalunya
d’edats Sub-8. A un ritme de
joc diferent a la resta de categories, 40 minuts més 20 segonsd’incrementperjugada,
es van disputar 8 rondes.
El jugador Pau Bru (AteneuColon)vaquedarcampió

de la categoria sense cedir
cap punt, aconseguint 8
punts de 8 possibles. El jugador del Poblenou de Barcelona va començar la darrera
rondacomalíderilasevavictòriasobre JordiLlobet(Ateneu Guissona), que duia 4.5
punts,vareafirmarlaposició
final H

ACELL a Casa és una trobada esportiva participativa en què els tècnics d’ACELL es desplacen a les instal·lacions del club que organitza la trobada
n La Federació ACELL ha
engegat una nova modalitat
de campionat en aquest
temps de pandèmia de la covid-19 per tal d’adaptar-se a
les normes sanitàries actuals. Fa més d’un any que els
més de 3.800 esportistes amb
discapacitat intel·lectual federats no poden gaudir de les
competicions adaptades organitzades per la Federació
ACELL amb la col·laboració
de Special Olympics Catalu-

nya.
ACELL a Casa és una trobada esportiva participativa
de qualsevol esport que decideixielclubquelaportaaterme. Els tècnics de la Federació ACELL es desplacen a les
instal·lacions del centre i organitza una sessió esportiva
només amb els atletes
d’aquell club.
La jornada es desenvolupa
com un Campionat de CatalunyaoTerritorialielsespor-

tistes reben la seva medalla i
competeixen en proves adaptades segons la seva discapacitat. La diferència és que només hi tenen accés els
esportistesdecadacentreper
respectar els grups bombolla.
La primera trobada es va
desenvolupar a Tarragona,
amb el Club SOLC durant el
mes de març. En aquest cas la
prova que va portar a terme
va ser d’atletisme. Els atletes

van gaudir moltíssim de les
proves de 80 m i 60 m, relleus,
salts de llargada i llançament
de pes. Un altre club que també es va sumar a aquesta iniciativa va ser l’Associació Esportiva Barcelona que es va
decidir per fer les proves d’atletisme.
En general l’experiència és
molt positiva i permet competir als esportistes amb discapacitats malgrat les actuals condicions sanitàries H

