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En marxa una altra
Catalunya guanya tretze
edició del programa
medalles en el campionat
Vela Inclusiva en família d’Espanya de Ponis 2022
INICIATIVA D’OCI impulsada i avalada per la ELS GENETS CATALANS van tornar a
SGE i la Federació Catalana de Vela
demostrar el seu domini a l’Estat

Amb l’arribada del bon temps,
les persones amb diversitat
funcional d’entre 4 i 18 anys,
acompanyats per un membre
de la seva família, tornaran a
gaudir d’una nova edició del
programa “Vela Inclusiva en
Família” a nou municipis del
litoral català.
Aquesta iniciativa -impulsada i avalada l’any 2019 per la
Secretaria General de l’Esport
i l’Activitat Fïsica i la Federació
Catalana de Vela- té per objectiu crear un espai d’oci on,
mitjançant l’esport de la vela,
els infants i adolescents amb
diversitat funcional guanyaran autonomia i reforçaran

vincles amb les seves famílies.
Els clubs i escoles de
vela que participaran en
aquest programa són el Grup
d’Esports Nàutics de Roses; el
Club Nàutic l’Escala; el Club
Nàutic Costa Brava & Club Vela
Palamós; el centre d’activitats
nàutiques Vela Mataró; el
Club Nàutic d’Arenys de Mar,
el centre d’activitats nàutiques
Vela Fòrum; el Club Nàutic el
Masnou; el Club Nàutic el Balís
de Sant Andreu de Llavaneres;
i el Club Vela Blanes.
Aquest programa representa els valors socials de l’esport
en general i de la vela en particular, per tal de garantir que la

igualtat d’oportunitats, a més
d’un dret universal, sigui una
realitat per col·lectius amb diversitat funcional.

Futurs navegants
catalans
A més a més, aquesta iniciativa és una nova porta d’entrada
per a nodrir de futurs navegants la costa catalana d’una
manera plural i inclusiva,
sempre vetllant perquè el
conjunt de la vela catalana
segueixi creixent.
Les persones interessades a participar-hi ja poden
inscriure’s en el web de la Federació vela.cat.

ESCACS

Més de 460 binomis es van donar cita a les instal·lacions del
CeCyL (Segòvia), on es va celebrar el Campionat d’Espanya
de Ponis de les disciplines de
Doma, Concurs Complet i Salt
d’Obstacles.
Un campionat on Catalunya va tornar a demostrar el seu
domini estatal, amb tretze medalles.
Al medaller per equips,
l’equip “Pantera Rosa” format
per Ixone Lacunza, Elsa Manzano, Berta Serra i Itziar Alonso va aconseguir la medalla
d’or; mentre que el bronze va
ser per l’equip “Mickey Mouse”, format per Onia Maldo-

nado, Ariane Alonso, Pia Pot
i Veronica Fruitos.
A nivell individual, a la
categoría de ponis A, Pia Pot
Joan i Black Label van aconseguir l’or; mentre que el
bronze de la categoria va ser
per a Ariane Alonso i Fosterhouses d’Artagnon. A ponis B
Elsa Manzano Alavés i Airesdeandalucia Brandi al costat
de Berta Serra Mazuelos van
ocupar la segona i tercera posició, respectivament.
A Ponis C, Ixone Lacunza
i Topsporter Subliem, seguits
per Anna Porta amb Bonnie i
Verónica Frutos Alavès amb
Claudia van ocupar tots els

llocs del podi. A més Ixone
també es va fer amb l’or de Ponis D amb Pippin’s Playboy. A
la Copa de ponis C Jaume Berenguer i Spirit HTS es van fer
amb el bronze.
Finalment, a la disciplina
de doma del Concurs Complet, l’equip FCH Rojo format
per Gemma Carrillo Fuster,
Julita Salvatella, Queralt Lara
i Lucía Rayuela va aconseguir la medalla de bronze
en la categoria de Ponis C; i
a ponis D, l’equip FCH Blanco format per Martina Ortiz,
Victoria Abad i Aitana Fañanas va aconseguir la medalla
de plata.

COLOMS MISSATGERS

Èxit de la selecció catalana Arriba una nova edició de
en el campionat d’Espanya la Barcelona Internacional
Després de sis rondes de lluita sense treva, les seleccions
catalanes sub14 i sub16 van
pujar al podi al campionat
d’Espanya de seleccions autonòmiques d’escacs, inaugurant el medaller d’edats del
2022.
L’equip sub16 (cadet), liderat pel director tècnic de la Fe-

deració i GM Jordi Magem, tot i
sortir derrotats a l’última ronda,
es va alçar amb la medalla d’or
en solitari amb 10/12, seguit
d’Astúries i Andalusia (9/12).
Pel que fa a l’equip sub14
(infantil), entrenat pel MI Michael Rahal, va obtenir la medalla de bronze, per davant
d’Astúries: empatats a punts

de matx i també en puntuació
olímpica per taulers, però el
català “Bucholz” va ser lleugerament superior i va servir per
aconseguir el podi. Aquests
resultats confirmen la fortalesa de la Federació Catalana
d’Escacs com una de les més
potents en l’àmbit nacional en
edat escolar.

Com cada any per aquestes
dates, el pròxim divendres 8
de juliol del 2022 tindrà lloc,
a la localitat de Vilanova del
Vallès (Barcelona), la solta
de Coloms Missatgers anomenada Barcelona Internacional 2022.
Es tracta de la competició
més important i amb més

renom del calendari internacional on participant columbòfils de Bèlgica, Holanda,
Anglaterra, Escòcia, França i
Alemanya.

Més de vint mil coloms
Està previst que es deixaran anar més de 20.000 coloms a partir de les 6h30’ del

matí si el temps ho permet.
Assistiran al acte la Excma.
Sra. Yolanda Lorenzo, Alcaldessa de Vilanova del Vallès;
el Sr. Filip Norman, President
de Entente Belga, organitzadors de la competició; i el Sr.
Xavier Freixas, President de la
Federació Catalana de Coloms
Missatgers.

