
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memòria  

2016-2017 
 

 

 

 

 

 



 

2 

  

ÍNDEX 

ÍNDEX ............................................................................................................................................ 2 

SALUTACIÓ DEL PRESIDENT .................................................................................................... 4 

PRESENTACIÓ MEMÒRIA 2016-2017 ........................................................................................ 5 

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL .................................................................................................. 6 

DADES DE L’ENTITAT ............................................................................................................. 6 

ACREDITACIONS ..................................................................................................................... 7 

MISSIÓ ...................................................................................................................................... 8 

VISIÓ ......................................................................................................................................... 8 

VALORS .................................................................................................................................... 8 

POLITICA QUALITAT ............................................................................................................... 9 

JUNTA DIRECTIVA I EQUIP DE TREBALL ........................................................................... 10 

COMPETICIÓ ESPORTIVA ........................................................................................................ 12 

CALENDARI TEMPORADA 2016-2017 .................................................................................. 12 

X JOCS CATALANS ............................................................................................................... 18 

ATLETISME ............................................................................................................................. 21 

BALL ESPORTIU .................................................................................................................... 27 

BÀSQUET ............................................................................................................................... 29 

BOCCIA ................................................................................................................................... 42 

ESQUI ..................................................................................................................................... 52 

HOQUEI C.R.E. ....................................................................................................................... 58 

NATACIÓ ................................................................................................................................. 63 

PÀDEL ..................................................................................................................................... 74 

PETANCA ................................................................................................................................ 76 

POWERLIFTING ..................................................................................................................... 78 

QUAD-RUGBY ........................................................................................................................ 80 

SLALOM .................................................................................................................................. 88 

INICIACIÓ ESPORTIVA ............................................................................................................. 91 

ESCOLES INICIACIÓ ESPORTIVA ........................................................................................ 92 

ESCOLA INICIACIÓ BÀSQUET CR I RUGBI CR ............................................................... 94 

ESCOLA INICIACIÓ HOCKEI I SLALOM ............................................................................ 95 

ESCOLA INICIACIÓ NATACIÓ............................................................................................ 95 

HOSPI SPORT ............................................................................................................................ 96 

ACOMPLIMENT DELS OBJECTIUS ...................................................................................... 97 

ACTIVITATS REALITZADES ................................................................................................ 101 

PROMOCIÓ I SENSIBILITZACIÓ ......................................................................................... 101 

ACTIVITATS DE PROMOCIÓ ............................................................................................... 101 

ACTIVITATS INCLUSIVES ................................................................................................... 102 



 

3 

JORNADA INCLUSIVA ...................................................................................................... 102 

ESPORT ADAPTAT A L’ESCOLA ........................................................................................ 104 

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ .................................................................................... 104 

ACTIVITATS FORMATIVES ................................................................................................. 105 

TRANSPORT ADAPTAT .......................................................................................................... 105 

VOLUNTARIAT ......................................................................................................................... 107 

COL·LABORADORS ................................................................................................................ 108 

 



 

4 

SALUTACIÓ DEL PRESIDENT 

Benvolguts Clubs i Esportistes, 

Un any més us presentem el resum de la 
temporada, del balanç del que hem fet i com ho 
hem fet per saludar-vos cordialment, per agrair els 
vostres esforços i el vostre treball i per encoratjar-
vos a seguir treballant per anar creixent, per anar-
nos superant i per portar el nostre esport i mantenir 
la nostra federació com a referent. 

Aires de renovació i expansió estan apuntant en el 
nostre horitzó, escoles d’iniciació impulsades per 
diferents clubs, consolidació  de les existents i la 

voluntat mostrada en diferents indrets del nostre país per acollir esdeveniments 
i la creació de nous grups que propiciïn aquest creixement. 

Treballant plegats, crec i espero, podrem arribar a on ens proposem i assolir les 
fites somiades. Us encoratjo a perseverar per aquest camí, us demano 
comprensió, sobretot entre vosaltres, respectant les característiques pròpies de 
cadascú i esforçar-vos perquè les rivalitats no ultrapassin l’àmbit de les pistes, 
canxes i piscines. 

Cal ressaltar, també, el gran esforç dut a terme pels professionals que des del 
seu treball a la federació posen al vostre servei els mitjans, més minsos del que 
voldríem, de que disposem i els esforços, entrega i professionalitat que 
faciliten, a cops, el què, tal vegada, fora impossible amb altres enfocs. 

Gràcies a tots pel vostre treball, clubs, esportistes i professionals. Felicitats als 
qui heu obtingut èxits i als quins ho heu intentat i demanant-.vos seguir 
treballant i creixent, sols resta reiterar-vos que em teniu al vostre servei i que 
personalment no regatejaré esforços per estar, amb els meus modestos 
coneixements i enorme il•lusió, al vostre costat en els vostres propòsits. 

Una forta abraçada, 

 

Josep Gimenez Maluenda 

 

  



 

5 

PRESENTACIÓ MEMÒRIA 2016-2017 

La memòria 2016-2017 de la FCEDF conté un recull de totes les activitats realitzades. 

La primera part conté la informació institucional de l’entitat, on podreu conèixer als membres 
de l’entitat, professionals, voluntaris i la Junta Directiva i trobar la informació corporativa de 
l’entitat.  

A continuació trobareu tota la informació sobre les activitats de competició que han sigut 
organitzades per la FCEDF, així com en aquelles on hi ha hagut participació d’esportistes 
catalans.  

La memòria esta estructurada per esports i a cada un d’ells trobareu informació sobre ells, així 
com un resum de les activitats. També trobareu la informació sobre la vuitena edició dels Jocs 
Catalans. 

Respecte a la iniciació esportiva, destacar el ventall de possibilitats esportives. S'ha passat 
d'oferir dos esports a quatre, de manera que a l'escola de bàsquet en cadira de rodes es 
treballa també el rugbi en cadira de rodes, i a l'escola d'hoquei en cadira de rodes elèctrica es 
treballa també l'eslàlom. 

El programa HospiSport continua creixent i consolidant-se. Els resultats obtinguts pel 
programa són molt positius i gràcies als indicadors que s’analitzen queda demostrada la seva 
eficàcia. Així mateix, s’han obtingut molt bons resultats a les enquestes de satisfacció.  

Les entitats que van participar al programa van rebre el seu informe, amb les dades 
especifiques. Aquestes dades no apareixen a la memòria. 

S’han portat a terme diverses activitats de promoció i sensibilització, entre les que 
destaquem el IV Jornada Inclusiva, portat a terme a l’Arc de Triomf el 12 de novembre de 
2016, activitat en la que van participar més de 300 persones i en la que es van portar a terme 
12 estacions esportives, on tothom podia participar, i diferents exhibicions. 

Les activitats que es realitzen a les escoles, conegudes per “Dia d’Esport Adaptat a l’Escola”, 
han tingut continuïtat durant l’any 2016. 

També hem participat a altres activitats, com a l’Open Day de la Fundació Johan Cruyff. 

Al mes de juliol de 2017 la nostra entitat va renovar el Segell de Qualitat EFQM 200+ per dos 
anys més. 

Per últim, destacar les col·laboracions amb els centres educatius, on hem col·laborat en que 
els estudiants completessin els seus estudis, realitzant les seves practiques a la nostra entitat. 

També destacar les participacions en congressos i xerrades sobre la nostra temàtica. 
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INFORMACIÓ INSTITUCIONAL 

 

DADES DE L’ENTITAT 

SEU CENTRAL 

C/ Francesc Tàrrega, 48 Baixos · 08027 Barcelona 

Tf: 93.340.92.00 

Fax: 93.408.12.85 

info@esportadaptat.cat 

www.esportadaptat.cat 

DELEGACIONS: 

GIRONA 

Hotel entitats les Bernardes 

c/ St Dionis, 42 · 17190 Salt 

Tel. 972.24.01.57 

girona@esportadaptat.cat 

 

LLEIDA 

Av. Segre 7 · 25007 

Tel. 973.24.09.75 

lleida@esportadaptat.cat 

 

TARRAGONA 

Centre Cívic Mestral (Barri Gaudi) 

Av. Barcelona, 6-8 · 43202 Reus 

Tel. 977.01.00.39 

tarragona@esportadaptat.cat 

  

Nº REGISTRE AL CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT: 4569-49 Tom 3 Foli 285 

Nº REGISTRE ENTITATS SOCIALS: E00508 

NIF: G – 58.165.127 

PERSONALITAT JURÍDICA: Federació 

SECTOR TEMÀTIC ON ACTUA: Esport, salut 

SECTOR DE POBLACIÓ ON ACTUA: Persones amb discapacitat física 

ÀMBIT TERRITORIAL D’ACTUACIÓ: Catalunya 

ANTIGUITAT: Fundada al 1.970 

mailto:info@esportadaptat.cat
http://www.esportadaptat.cat/
mailto:girona@esportadaptat.cat
mailto:lleida@esportadaptat.cat
mailto:tarragona@esportadaptat.cat
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ACREDITACIONS 

EL PROGRAMA HOSPISPORT HA ESTAT DECLARAT D’INTERÈS NACIONAL PER LA 

PROMOCIÓ DE LA SALUT PER MITJÀ DE L’ACTIVITAT FÍSICA. 

CONSELL ASSESSOR SOBRE L’ACTIVITAT FÍSICA I 

LA PROMOCIÓ DE LA SALUT 

DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL 

GENERALITAT DE CATALUNYA. 

 

 

IV PREMI DE MEDICINA FUNDACIÓ “LA CAIXA” 

PREMI Dr. CARDENAL i Dr. De CHOPITEA 1.994”, SOBRE MEDICINA I ESPORT. 

AL PROGRAMA HOSPI SPORT 

LA UTILITZACIÓ DE L’ESPORT COM A MITJÀ DE SALUT. 

 

MEDALLA DE BRONZE HELIOS 1.996 EN REHABILITACIÓ FUNCIONAL 

“PREVENCIÓ DE DISCAPACITATS” PER A LA COMISSIÓ EUROPEA EN BRUSSEL·LES. 

 

ADSCRITA AL CODI ÈTIC DE LES ASSOCIACIONS DE BARCELONA AL 2.003 PER A LES 
GARANTIES DE TREBALL SERIÓS, PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, SOSTENIBILITAT I 

RELACIONS AUTÒNOMES I SOLIDÀRIES. 

 

PREMI “SUPERACIÓ” 2ª EDICIÓ VALORS EN L’ESPORT PARALÍMPIC 2010 

UNIVERSITAT DE BARCELONA 

 

XII PREMIS GIMM 2011 A LA INSTITUCIÓ PER LA SEVA TASCA DE DIVULGACIÓ I  

PROMOCIÓ DE L’ESPORT ADAPTAT 

FUNDACIÓ GIMM 

 

PREMI DE LA FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPORT 2016 A LA CATEGORIA FOMENT I 
DIFUSIÓ DELS HÀBITS  

 

SEGELL 200+ DE COMPROMIS A L’EXCEL·LÈNCIA EUROPEA EFQM 2017 
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MISSIÓ 

Promocionar, gestionar i coordinar la practica esportiva adaptada per a persones amb 
discapacitat física a Catalunya. Així mateix, fomentar la integració a la societat mitjançant 
l’esport adaptat i l’activitat física (competició, promoció, oci i lleure...) i aplicar les adaptacions 
necessàries per a que totes les persones amb discapacitat física puguin accedir a l’esport 
adaptat, així com a les instal·lacions esportives, gràcies al servei de transport adaptat.  

 

VISIÓ 

Convertir-se en l’entitat d’esport adaptat de referència per a les persones amb discapacitat 
física, on puguin realitzar qualsevol tipus d’esport o activitat física, degudament adaptada, 
centrant-se bàsicament en la vessant esportiva, saludable i lúdica, cercant la col·laboració 
d’altres entitats de caràcter esportiu i social a fi de que l’esport per a persones amb discapacitat 
esdevingui totalment inclusiu.  

El lema d’aquesta federació és “SI VOLS POTS” - “SUPER ALAS”  

Per aconseguir-ho, comptem amb la participació de tots els membres i desenvolupem els 
programes adequats, com: HospiSport (programa d’activitat física saludable), Escoles 
d’Iniciació, Dia d’Esport Adaptat a les Escoles (divulgació i sensibilització), Jornades de difusió, 
formació, etc.  

 

VALORS 

Els valors de la FCEDF són:  

- Professionalitat i dedicació. El nostre personal esta qualificat i gaudeix amb la seva 
feina.  

- Tracte igualitari (homes i dones i entre les persones que viuen fora dels grans nuclis). 
Tots els usuaris són tractats per igual.  

- Inclusió i integració. La inclusió de les persones amb discapacitat dins de la societat és 
un dels nostres principals valors.  

- Consens i transparència. Qualsevol persona que lo desitgi pot apropar-se a la entitat i 
sol·licitar informació.  

- Sensibilització. Sensibilitzar a la societat en general.  

- Esforç i superació (SUPER ALAS). Els nostres esportistes aconsegueixen lo que es 
proposen gràcies al seu esforç. Són valors que es contagien a la organització.  

- Innovació. Trobar noves vies per tal d’aconseguir millors resultats.  

- Treball cooperatiu amb altres entitats. Treballem conjuntament amb diverses entitats, 
per a promoure les nostres activitats.  

- Treball en equipo. Gràcies a ell, aconseguim tots els nostres objectius.  

- Proporcionar i facilitar l’accés a l'esport adaptat a totes las persones amb discapacitat 
física (facilitant recursos materials, humans, instal·lacions esportives...).  

- Vocació de progressió constant dels serveis que oferim i de la seva qualitat.  

- Voluntariat.  
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POLITICA QUALITAT 

La Federació Catalana d'Esports de Persones amb Discapacitat Física és una entitat privada 
d'utilitat pública i d'interès cívic i social que té personalitat jurídica i capacitat d'obrar plenes per 
al compliment de les seves finalitats, que no tenen finalitat lucrativa. 

Fundada el 12 de novembre de 1969, té per objectius fonamentals la promoció, gestió i 
coordinació de la pràctica de les modalitats específiques i disciplines esportives reconegudes 
entre les persones amb discapacitat física dins l'àmbit de Catalunya.  

Les associacions, clubs, agrupacions esportives, esportistes, jutges, àrbitres i tècnics que la 
componen són la seva raó de ser, motiu pel qual no només ha d'atendre i satisfer les seves 
necessitats sinó que ha de poder avançar-se a les expectatives dels seus membres a través 
d'un contacte permanent que permeti avaluar la percepció que tenen ells sobre les seves 
activitats.  

Busca l'excel·lència a través del model EFQM . Els seus processos s'han d'adequar a les 
característiques i necessitats de cada esport i comitè esportiu, tenint en compte l'equilibri entre 
els recursos disponibles, el nombre d'activitats i el seu finançament. Per aquest motiu, una de 
les seves constants ha de ser la millora contínua.  

La seva activitat no pot dependre del control permanent. Cada membre de l'entitat ha d'assumir 
la responsabilitat sobre les seves tasques al nivell que li correspongui. Per aquest motiu, els 
seus treballadors tenen l'autoritat i capacitat per organitzar les activitats per aconseguir els 
objectius, comptant amb tot el suport de la Junta Directiva, la Gerència i de la Direcció Tècnica. 
Per facilitar la gestió, tots els membres de l'equip estan en contacte permanent el que facilita 
una millor informació de les activitats individuals i col· lectives. La Junta Directiva vetlla per la 
motivació dels seus treballadors.  

Com a conseqüència d'aquest enfocament, l'any 2010 la Federació va iniciar un procés 
d'implantació del Model EFQM, que finalitzà al mes de juliol de l'any 2017 amb la renovació 
del reconeixement extern 200 +.  

La FCEDF es compromet a dotar de recursos als seus treballadors/es, programes i centres 
perquè aquests nivells d'excel·lència es puguin no només mantenir, sinó augmentar. 

 

Adscrita al Codi Ètic de les Associacions de Barcelona 
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JUNTA DIRECTIVA I EQUIP DE TREBALL 

JUNTA DIRECTIVA 

President:  .............................................................................. Sr. Josep Gimenez  

Vicepresidenta I:  ................................................................... Sr. Ricardo Moreno 

Vicepresidenta II Coordinadora Territorials: ...................... Sra. Anna Fillat   

Secretari:........................................................... ..................... Sr. Domingo Parejo/ Sergio   
Campos 

Tresorer:  ................................................................................ Sr. Xavier Muñoz/ Ricardo 
Moreno 

Vocal:  ..................................................................................... Sra. Matilde Teruel 

Vocal:  ..................................................................................... Sra. Lidia Foix 

Vocal:  ..................................................................................... Sra.Merche Rios 

Vocal:  ..................................................................................... Sr. Jordi Torres 

Vocal:  ..................................................................................... Sr. Jose Antonio Castilla 

Representant Territorial a Lleida:  ....................................... Sra. Anna Fillat  

Representant Territorial a Girona:  ...................................... Sr. Isidre Guix 

Representant Territorial a Tarragona:  ................................ Sr. Manel Seva 

Representant Territorial a Catalunya Central:  ................... Sr. Gil Ariso  

 

 

EQUIP DE TREBALL 

Gerent:  ............................................................................ Sra. Núria Font/ Silvana 
Pérez 

Director tècnic:  ............................................................... Sr. Edgar Fernández / Oriol 
Lozano 

Direcció HospiSport i coordinadora Lleida: ....................... Sra. Silvia Dalmau 

Coordinadora Lleida:............................................................. Sra. Silvia Dalmau 

Coordinadora Girona: ........................................................... Sra. Maria Saez 

Coordinadora Tarragona: ..................................................... Sra. Laia Domingo 

Responsable de promoció:  ................................................. Sr. Édgar Fernández 

Secretari Tècnic: .............................................................. Sr. David Campón/ Paula 
Murillo 

Secretaria de Competició: ................................................ Sra. Silvana Pérez/ Sandra 
Iglesias 

Comptabilitat:  ........................................................................ Sra. Eloísa Valiente 

Responsable llicències i suport administratiu: .................. Sra. Lluis Turró 

Responsable comunicació: .................................................. Sr. Ivan Vila 

Tècnic suport natació i activitats aquàtiques: ................... Sr. Montse Valle 

Tècnic escola de bàsquet cr Barcelona: .......................... Sr. Adrià García/ Sergi 
Cambero 
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Tècnica HospiSport Lleida: .................................................. Sra. Carla Calonge 

Xofer: ...................................................................................... Sr. Obdulio Villegas 

Xofer: ...................................................................................... Sr. Antonio Gonzalez 

Xofer: ...................................................................................... Sr. Oscar Requena 

Xofer i monitor de transport: ................................................ Sr. Ignasi Soriano 
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COMPETICIÓ ESPORTIVA 

CALENDARI TEMPORADA 2016-2017 

TIPUS DATA INICI 
DATA 
FINAL 

ESPORT ACTIVITAT LOCALITAT PARTICIPACIÓ OBSERVACIO 

Sensibilització 18/09/2016 18/09/2016 BÀSQUET CR II Fira de l'Esport de Cerdanyola Cerdanyola SI Dinamització a càrrec de Màsters FCEDF 

Promoció 14/10/2016 14/10/2016 RUGBI Jornades Esportives Guttmann Institut Guttmann SI 
 

Promoció 19/10/2016 19/10/2016 NATACIÓ 
Xerrada de promoció de la 
natació adaptada entre clubs 
FCN 

CAR Sant Cugat SI 
 

Sensibilització 22/10/2016 22/10/2016 ATLETISME 
Jornades de Miniatletisme - 
Lleida 

St. Joan de 
Vilatorrada 

SI 55 alumnes participants 

Promoció 23/10/2016 23/10/2016 MULTIESPORTIU 
Jornades d'esport per tothom a 
Vilafranca 

Vilafranca del 
Penedés 

AJORNAT 
 

Sensibilització 17/11/2016 17/11/2016 MULTIESPORTIU 
Formació alumnes CFGS Escola 
Pia Santa Anna 

Mataró SI 55 alumnes participants 

Competició 19/11/2016 19/11/2016 NATACIÓ 1a jornada Lliga Catalana 
Club Natació 
Sitges 

SI 
 

Sensibilització 24/11/2016 24/11/2016 BÀSQUET 
Formació i xerrada alumnes 
Escola Prosperitat | Activitat IMD 

Barcelona SI 55 alumnes participants 

Promoció 27/11/2016 27/11/2016 HOQUEI  
Jornada Promoció HCRE a 
Malgrat 

Malgrat de Mar 
  

Sensibilització 13/12/2016 13/12/2016 CICLISME 
II Jornada de Sensibilització 
alumnes Secundària - CreaXarxa 

Girona 
 

Activitat de HandBike i stand de 
promoció/informació 

Tecnificació 17/12/2016 17/12/2016 NATACIÓ 1a jornada PROMONAT CAR Sant Cugat 
  

Competició 18/12/2016 18/12/2016 BOCCIA 1a jornada Lliga Catalana Molins de Rei SI Confirmada 

Competició 14/01/2017 14/01/2017 NATACIÓ 2a jornada Lliga Catalana 
Club Natació 
Martorell 

SI 
 

Competició 22/01/2017 22/01/2017 BOCCIA 2a jornada Lliga Catalana 
Sant Adrià del 
Besos 

SI Sol·licitada a St. Adrià del Besos 

Competició 28/01/2017 29/01/2017 NATACIÓ Cto. España Jovenes AXA 
Valdemoro 
(Madrid) 

SI 
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Competició 28/01/2017 28/01/2017 SLALOM 1a jornada Lliga Catalana Barcelona SI Pavelló Municipal Valldaura 

Competició 04/02/2017 05/02/2017 BOCCIA 3a jornada Lliga Catalana 
 

SI Pendent de confirmar 

Competició 11/2/2017 11/2/2017 NATACIÓ Marató de Natació | CEEB 
CEM Unió 
Esportiva Horta 

SI No assistim per falta de participans 

Competició 18/02/2017 18/02/2017 NATACIÓ 
Ct. Catalunya d'Hivern de 
Natació  

Terrassa SI Instal·lacions CN Terrassa 

Competició 18/2/2017 18/2/2017 HOQUEI  
1a jornada Lliga Catalana - 
Dracs San Rafael Vs. 
Comkedem 

Institut Guttmann SI 
 

Competició 19/02/2017 19/02/2017 SLALOM 2a jornada Lliga Catalana 
Sant Feliu de 
Llobregat 

SI 
 

Competició 25/02/2017 25/02/2017 BOCCIA 4a jornada Lliga Catalana Mataró SI Confirmada 

HospiSport 1/3/2017 1/3/2017 
 

Reunió Clínica St. Josep Manresa si 
Obertura Delegació Hospi Catalunya 

Central 

Competició 4/3/2017 4/3/2017 HOQUEI  
2a jornada Lliga Catalana - 
Dracs San Rafael Vs. ADB 
Barberà 

Institut Guttmann SI 
 

Competició 11/03/2017 11/03/2017 BÀSQUET 1a jornada Lliga Catalana Granollers SI Congost 

Competició 11/3/2017 11/3/2017 HOQUEI  
3a jornada Lliga Catalana - ADB 
Barberà Vs. Comkedem 

Maria Reverter 
(Barberà) 

SI 
 

Competició 11/03/2017 12/03/2017 ESQUÍ 6è Gran Premi Iberdrola La Molina SI Confirmada 

Competició 12/03/2017 12/03/2017 BOCCIA 5a jornada Lliga Catalana Mollet del Vallès SI Confirmada 

Tecnificació 12/03/2017 12/03/2017 HOQUEI  3a jornada tecnificacció CAR Sant Cugat 
  

Competició 18/3/2017 18/3/2017 HOQUEI  
4a jornada Lliga Catalana - 
Comkedem Vs. Dracs San 
Rafael  

Sagrat Cor (BCN) SI 
 

Competició 18/03/2017 18/03/2017 SLALOM 3a jornada Lliga Catalana Lleida SI Pavelló Municipal Pardinyes 

Competició 18/03/2017 19/03/2017 ATLETISME Ct. Espanya CCAA Alcorcon SI 
 

Tecnificació 18/03/2017 18/03/2017 NATACIÓ 2a jornada PROMONAT CAR Sant Cugat 
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Promoció 20/03/2017 20/03/2017 Multi esportiu Activitat formació futurs tècnics 
Esplugues 
Llobregat 

si Centre ICCIC 

Competició 25/03/2017 26/03/2017 NATACIÓ 
Cto. España Escolar CCAA - 
CSD 

Palma de 
Mallorca 

SI 
 

Competició 25/03/2017 26/03/2017 BOCCIA 6a jornada Lliga Catalana Barcelona SI Sol·licitada per ESBONAT 

Promoció 29/03/2017 29/03/2017 Multi esportiu Activitat formació futurs tècnics Barcelona SI Escola Pia Sarrià-Calassanç 

HospiSport 31/03/2017 31/03/2017 
 

Visita Centre Discapacitats 
Bàges 

Manresa SI 
Obertura Delegació Hospi Catalunya 

Central 

HospiSport 31/03/2017 31/03/2017 
 

Visita instal·lació Piscina 
NAT'S 

St. Fruitós 
Bàges 

SI 
Obertura Delegació Hospi Catalunya 

Central 

Competició 01/04/2017 01/04/2017 SLALOM 4a jornada Lliga Catalana 
Vilanova i La 
Geltrú 

SI Pavelló Municipal La Collada 

Competició 02/04/2017 02/04/2017 BOCCIA 7a jornada Lliga Catalana 
 

SI Pendent de confirmar 

Promoció 03/04/2017 03/04/2017 Multi Esportiu Activitat EAE 
Caldes de 
Montbui 

SI Escola Montbui 

Competició 7/04/2017 9/04/2017 NATACIÓ 
II Trofeu Gran Premi Diputació 
de Barcelona 

Club Natació 
Barcelona 

SI 
 

Competició 08/04/2017 08/04/2017 BÀSQUET 2a jornada Lliga Catalana Tortosa SI 
 

Competició 22/4/2017 22/4/2017 HOQUEI  
5a jornada Lliga Catalana - ADB 
Barberà Vs. Dracs San Rafael  

Maria Reverter 
(Barberà) 

SI 
 

Competició 22/4/2017 22/4/2017 BÀSQUET 3a jornada Lliga Catalana Sant Cugat  SI 
 

Competició 23/04/2017 23/04/2017 ATLETISME Copa del Mòn de Marató  
Londres (Gran 
Bretanya) 

SI 
 

Promoció 24/4/2017 24/4/2017 
 

Xerrada de promoció FCEDF  Barcelona si Escola Suïssa de Barcelona 

HospiSport 25/4/2017 25/4/2017 
 

Reunió EAPS Manresa Manresa si 
Obertura Delegació Hospi Catalunya 

Central 

Competició 29/4/2017 29/4/2017 HOQUEI  
6a jornada Lliga Catalana - 
Comkedem Vs. ADB Barberà  

Sagrat Cor (BCN) SI 
 

Competició 29/04/2017 29/04/2017 NATACIÓ 3a jornada Lliga Catalana 
Club Natació 
Cornellà 

SI 
 

Competició 29/04/2017 29/04/2017 SLALOM Ct. Catalunya 
Cerdanyola del 
Vallès 

SI 
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Competició 6/05/2017 6/05/2017 ATLETISME Ct. Catalunya Atletisme 
Santa Coloma de 
Gramenet 

SI 
 

Competició 06/05/2017 07/05/2017 BOCCIA 8a jornada Lliga Catalana 
 

SI Pendent de confirmar 

HospiSport 7/05/2017 7/05/2017 BOCCIA OPEN LLEIDA Lleida SI 
 

Tecnificació 13/05/2017 13/05/2017 NATACIÓ 3a jornada tecnificació CAR Sant Cugat 
  

Competició 25/05/2017 28/05/2017 ATLETISME Swiss Racing Series Arbon (Suissa) SI 
 

Competició 27/05/2017 28/05/2017 NATACIÓ 4a jornada Lliga Catalana JJCC SI 
 

Competició 27/05/2017 28/05/2017 BOCCIA Ct. Catalunya 
 

SI Pendent de confirmar data i seu 

Competició 27/05/2017 28/05/2017 HOQUEI  Campionat de Catalunya JJCC SI 
 

Competició 27/05/2017 28/05/2017 BÀSQUET Copa Catalunya JJCC SI 
 

Competició 27/05/2017 28/05/2017 RUGBI 
Trofeu Internacional de Quad 
Rugbi 

JJCC SI 
 

HospiSport 3/06/2017 3/06/2017 BÁSQUET 
Activitat promoció 5é 
aniversari Ateneu les Bases 

Manresa si 
Activitat possible obertura delegació 

Catalunya Central 

Competició 3/06/2017 4/06/2017 NATACIÓ Cto. España Clubes Cadiz SI 
 

Promoció 10/06/2017 10/06/2017 
bàsquet, eslàlom, 

volei 
NOW WE MOVE Barcelona si Can dragó 

Promoció 17/06/2017 17/06/2017 MULTIESPORTIU Cloenda d'escoles  
Associació 
Personal LKXA   

EAE 14/06/2017 14/06/2017 Multiesportiu 
Esport Adaptat a l'Escola 
(Projecte "Inténtalo" FEDDF) 

Barcelona si Escola Pau Romeva 

EAE 15/06/2017 15/06/2017 Multiesportiu 
Esport Adaptat a l'Escola 
(Projecte "Inténtalo" FEDDF) 

St. Cugat del 
Vallès 

si Escola Thau 

Competició 24/06/2017 25/06/2017 ATLETISME Cto. España Clubes  Burgos SI 
 

Sensibilització 1/07/2017 1/07/2017 MULTIESPORTIU 
Activitat de promoció a la 
Prevent Moonrunning  

St. Andreu de 
Llavaneres  

Pendent confirmar  

Competició 1/07/2017 2/07/2017 NATACIÓ Ct. Catalunya d'Estiu de Natació  Sabadell SI 
Dates poden variar entre el 1 o 2 de juliol 

segons disponibilitat piscines 
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Competició 1/08/2017 04/08/2017 NATACIÓ OPEN de Berlin 
Berlin 
(Alemanya) 

SI 
 

Competició 29/09/2017 01/10/2017 BASQUET 
Trofeu Internacional Ciutat de 
Barcelona 

Barcelona SI Pendent de confirmar 

Competició 03/09/2016 03/09/2016 BÀSQUET CR 
Supercopa BCR al 32è Torneig 
BBVA de Bàsquet 

Sant Julià de 
Vilatorta 

SI 
Participen Global Basket i UNES FC 

Barcelona 

Sensibilització 03/09/2016 03/09/2016 BÀSQUET CR 
Activitat de sensibilització al 32è 
Torneig BBVA de Bàsquet 

Sant Julià de 
Vilatorta 

SI 100 joves participants 

Competició 09/10/2016 09/10/2016 BÀSQUET CR 
Torneig Memorial Francisco 
Molina  

Sant Boi de 
Llobregat 

SI 
 

Competició 09/10/2016 09/10/2016 TRIATLÓ GARMIN Triatló de Barcelona Barcelona SI 
 

Promoció 12/11/2016 12/11/2016 MULTIESPORTIU IV Jornada Inclusiva 
Barcelona (Arc 
de Triomf) 

SI 
 

Sensibilització 26/09/2016 26/09/2016 MULTIESPORTIU Formació alumnes IES Quercus 
St. Joan de 
Vilatorrada 

SI 55 alumnes participants 

Sensibilització 27/12/2016 31/12/2016 MULTIESPORTIU Fira de la Infància Fira de Barcelona 
 

Pendent confirmar amb federacions 
adaptades i amb La Fira el format i els 

dies 

Promoció 30/09/2016 30/09/2016 MULTIESPORTIU 
Activitats multiesportives a la Fira 
DISCAT 

St. Joan de 
Vilatorrada 

SI 
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LLEGENDA COMPETICIÓ LLEGENDA PROMOCIÓ, HOSPISPORT i ALTRES 

  
 

  
    

   

A Campionat Internacional realizat a Catalunya   A ACTIVITAT DE PROMOCIÓ ESPORTIVA 

  
 

  
    

   

A Campionat Internacional fora de Catalunya   A HOSPISPORT   

  
 

  
    

   

A Campionat de Catalunya 

 
  A ESPORT ADAPTAT A L'ESCOLA 

  
 

  
    

 
  

A Lliga Catalana i altres 

 
  A GRUP D'ESTUDI/COMISIÓ 

  
 

  
     

  

A Campionat d'Espanya realizat a Catalunya   A MATERIAL 
  

  
 

  
     

  

A Campionat d'Espanya realizat fora Catalunya   A ALTRES (activitat didactica, formació,...) 

  
 

  
    

   

A Altres esdeveniments i tecnificacions     
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X JOCS CATALANS 

El col·loqui  “La discapacitat a l’esport” consisteix en una sessió que es porta a terme entre 
setmana, la mateixa setmana o la setmana prèvia a l’organització dels JJCC. En ella es 
plantegen diferents temes al respecte de l’esport adaptat. L’acte es va realitzar a l’ Ajuntament 
de Banyoles el dia 23 de maig, tenint en compte el següent programa: 

 

18:00h   Presentació del col·loqui.  
 
18:05h  Esport Adaptat i activitat física 

Principals diferències entre activitat física adaptada i esport adaptat. Esport 
adaptat, com i on practicar-ne? 
A càrrec del Sr. Edgar Fernàndez, Director Tècnic FCEDF, i Sr. David Campón, 
Responsable de les Escoles d’Iniciació. 

 
18:25h  Activitat física: HospiSport 

Primer pas cap a l’activitat física adaptada. On es practica HospiSport. 
A càrrec de la Sra. Silvia Dalmau, Directora del programa, i Sr. Lluís Turró, 
Responsable de la província de Barcelona. 

 
19:00h  Classificació esportiva i esport competició 

Què és la classificació esportiva i perquè és important en la competició 
adaptada. 
A càrrec del Dr. Pere Lanau, metge esportiu i President del Comitè Mèdic de la 
Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física  
 

19:30h  Taula rodona: com crear una secció / club esport adaptat? Què implica? 
  Torn obert de paraules 
 
20:15h  Presentació dels Jocs Catalans d’Esport Adaptat  

A càrrec de l’equip organitzador (Ajuntament de Calella i FCEDF) 
 

Durant tot el cap de setmana de celebració, es povan portar a terme les competicions 
esportives i activitats d’exhibició. Les modalitats esportives dels X JOCS CATALANS van ser: 
hoquei, bàsquet, petanca, natació, rugbi, voleibol, ball esportiu i pàdel. 
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· Programa de COMPETICIÓ del dissabte 27 de maig de 2017:  

Hora 
inici Hora fi PAVELLÓ DE LA DRAGA PAVELLÓ DE LA FARGA 

Ext. Pavelló 
de la Draga 

Ext. Pavelló 
de la Draga 

2
7

 D
ISSA

B
TE 

10.00 10.30 

HOQUEI 
AD Barberà - 
Comkedem BÀSQUET 

UNES Barça 
-                       

CE BCR 
CEM L'H 

PETANCA                       
ACTIVITATS 
PROMOCIÓ             10.30 11.00 

11.00 11.30 

11.30 12.00 BALL ESPORTIU - exhibicions 
Campionat 
Catalunya 

Clubs OPEN 

Bàsquet i 
Handbike 

12.00 12.30 

HOQUEI 
Dracs- 

Perdedor 
partit 1 BÀSQUET 

CB MIFAS -             
GLOBAL 
BASKET 

12.30 13.00 

13.00 13.30 

13.30 14.00 BALL ESPORTIU - exhibicions   

14.00 14.30 

Aturada per dinar 
14.30 15.00 

15.00 15.30 

15.30 16.00 

16.00 16.30 

HOQUEI 
Guanyador 

partit 1- Dracs 

      

ESPAI D'ACTIVITATS DE 
PROMOCIÓ DE L'ESPORT 

ADAPTAT OBERTES A TOTHOM                                
Bàsquet i Handbike 

16.30 17.00 

BÀSQUET 3r i 4t lloc 17.00 17.30 

17:30 18:00 BALL ESPORTIU - exhibicions 

18:00 18:30 

BÀSQUET Final 

  

18:30 19:00 QUAD RUGBI SELECCIÓ 
CATALANA -                        

COMBINAT ALL-STARS 
19:00 19:30 

19:30 20:00   

20.00 20.30 Lliurament de premis i agraïments  

 
 

· Programa de PROMOCIÓ del dissabte 27 de maig de 2017: 

Hora 
inici 

Hora 
fi Ext. Pavelló de la Draga 

2
7

 D
ISSA

B
TE 

10.00 10.30 

BÀSQUET EN CADIRA DE RODES I HANDBIKE 

10.30 11.00 

11.00 11.30 

11.30 12.00 

12.00 12.30 

12.30 13.00 

14.00 14.30 

Aturada per dinar 
14.30 15.00 

15.00 15.30 

15.30 16.00 

16.00 16.30 

BÀSQUET EN CADIRA DE RODES I HANDBIKE 

16.30 17.00 

17.00 17.30 

17:30 18:00 

18:00 18:30 

18:30 19:00 
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19:00 19:30 

 
 
 
 
 
 
 

· Programa de COMPETICIÓ del diumenge 28 de maig de 2017:  

Hora 
inici Hora fi CN BANYOLES LA DRAGA Pistes de Pàdel  Exterior del Pavelló de la Draga 

2
8

 D
IU

M
EN

G
E 

10.00 10.30     
Volei Terra 

PÀDEL 
ESPAI D'ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE 

L'ESPORT ADAPTAT OBERTES A 
TOTHOM                                Bàsquet i 

Handbike 

10.30 11.00  
  

11.00 11.30 NATACIÓ 4a 
jornada Lliga 

Catalana i Trofeu 
Jocs Catalans 

  

11.30 12.00 

Quad Rugbi 
Campionat de 

Catalunya 12.00 12.30 

12.30 13.00 

13.00 13.30 BALL ESPORTIU - exhibicions 

13.30 14.00 Batukada 

14.00 14.30 Lliurament de premis i agraïments  

 

 

· Programa de PROMOCIÓ del dissabte 28 de maig de 2017: 

Hora 
inici Hora fi Ext. Pavelló de la Draga 2

7
 D

IU
M

EN
G

E 

10.00 10.30 

BÀSQUET EN CADIRA DE RODES I HANDBIKE 

10.30 11.00 

11.00 11.30 

11.30 12.00 

12.00 12.30 

12.30 13.00 
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ATLETISME 

 
 

 

 

 
CLUBS: 

 CLUB ATLÈTIC VIC  

 CLUB D'ATLETISME NOU BARRIS 

 CLUB ATLÈTIC BARCELONÈS 

 GRUP EXCURSIONISTA I ESPORTIU GIRONÍ  

 

ÀMBITS D’ACTUACIÓ:  

 

1. Àmbit Català:   

 

2. Àmbit Estatal:  2.1 Ct. d'Espanya per clubs d'Atletisme 

 

3. Àmbit Internacional: 3.1 Mundial Atletisme Adaptat 
3.2 Europeu d’Atletisme Adaptat 
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ÀMBIT CATALÀ 

 

Jordi Madera guanya la Xa edició de la “Cursa per la Integració” 

El diumenge 18 de juny es va celebrar la Xa edició de la “Cursa per la Integració” organitzada 
en el Centre Comercial “La Maquinista” amb un gran èxit de participació a les distàncies de 5 i 
10 quilòmetres. 

A la categoria de discapacitat física destacar la victòria de l’esportista paralímpic de Les 
Franqueses Jordi Madera. 

 

 
ÀMBIT ESTATAL 
 

Catalunya finalitza cinquena al Campionat d’Espanya d’atletisme per a 
persones amb discapacitat física 

EL cap de setmana del 18 i 19 de març s’ha disputat el Campionat d’Espanya d’atletisme per 
Comunitats Autònomes per a persones amb discapacitat física a la localitat madrilenya 
d’Alcorcón. Al campionat han participat més de 70 esportistes de 10 CCAA entre ells, 4 atletes 
catalans que han finalitzat a la cinquena posició. 

Han participat per part de la Selecció Catalana, Carlos Javier Pérez, llançador de jabalina 
categoria F-46, José Ruiz Ruiz, corredor de 1500 i 5000 categoria T-46, Richard Mais, corredor 
de 100m, 200m i 400m categoria T-54 i David Miquel Berini, llençador de jabalina, disc i pes 
categoria F-56, han completat la delegació catalana la seleccionadora Isabel Hurtado 
acompanyada per José Pérez com a tècnic assistent. 

Andalusia, Madrid i Galicia han estat les tres primeres clasificades. Catalunya, amb solament 
quatre esportistes, ha finalitzat en una gran cinquena posició amb 68 punts, solament a 5 de la 
quarta posició. 

  

http://esportadaptat.org/2017/03/20/catalunya-cinquena-atletisme/
http://esportadaptat.org/2017/03/20/catalunya-cinquena-atletisme/
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Ct. d'Espanya per clubs d'Atletisme 

 

Bona actuació dels esportistes catalans al Campionat d’Espanya per 
Clubs d’atletisme 

La setmana del 24 i 25 de juny s’ha disputat el Campionat d’Espanya per Clubs d’Atletisme per 
a esportistes cecs, amb discapacitat física, intel·lectual, paràlisi cerebral i sords a les pistes 
d’atletisme “Purificación Santamarta del Complex Esportiu San Amaro” de la ciutat de Burgos. 

 

Rafa Botello es va proclamar campió d’Espanya de 5000m, categoria T54, amb un temps de 
11:58:60 per davant de Jordi Madera (11:58:74). A la prova dels 800m va ser Jordi Madera qui 
va guanyar a Rafa Botello per solament 51 centèsimes. L’atleta de les Franqueses va finalitzar 
en segona posició la prova dels 200m (T51-54) on també va participar Richard Mais que va 
finalitzar en tercera posició i Diego Parrondo (llicència FCEDF) en cinquena posició. Richard 
Mais també va participar als 100m (T51-54) finalitzant en segona posició amb un temps de 
17.82 i Diego Parrondo quart amb 37.01 i Richard Mais també es va proclamar campió 
d’Espanya a la prova dels 400m (T51-54) amb un temps final de 1:02.79 amb tercera posició de 
Diego Parrondo. D’altra banda destacar també la participació de Carlos Javier Pérez 
Hernández (llicència FCEDF) que va guanyar el llançament de javelina (F41-46) amb un 
llançament de 41.01. metres. 

El campionat ha reunit durant tot el cap de setmana a més de 170 participants provinents de 
tota Espanya. 

 

  

http://esportadaptat.org/2017/06/26/campionat-espanya-clubs/
http://esportadaptat.org/2017/06/26/campionat-espanya-clubs/
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ÀMBIT INTERNACIONAL 

 

Rafa Botello guanya la Marató de Dubai 

 

 

El divendres 20 de gener s’ha disputat la Marató de Dubai amb victòria per l’esportista nascut a 
Manlleu, Rafa Botello, amb un temps final d’1h:31:19 guanyant en un emocionant i disputat 
sprint final a l’irlandés Patrick Monahan. 

Aquesta és la primera gran prova d’aquest 2017 en la que ha participat i on a més aconseguit 
una gran victòria. Sens dubte, una gran manera de començar aquest any. 

 
Gran participació de Rafa Botello i Jordi Madera a la Marató de Boston 

El 17 d’abril es va disputar la 121ª edició de la Marató de Boston, la Marató més antiga del món 
sota unes grans mesures de seguretat. A la modalitat de cadira de rodes el guanyador va ser el 
corredor suís Marcel Hug amb un temps de 1:18:04. 

Rafa Botello va protagonitzar un final molt apretat amb l’americà Aaron Pike per la setena i 
vuitena posició que, la foto finish va determinar que fós per a Rafa Botello amb un temps final 
de 1:22:09, la millor marca espanyola de tots els temps a la prova. Per la seva part, Jordi 
Madera, l’altre corredor català que ha participat a la Marató va finalitzar en una gran novena 
posició final a un segon de Rafa amb un temps de 1:22:10. 

 

 

Rafa Botello finalitza cinquè a la Marató de Londres 

http://esportadaptat.org/2017/01/20/rafa-botello-guanya-marato-dubai/
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El 23 d’abril es va disputar una de les Maratons més importants del món, la Marató de Londres, 
amb la participació de més de 50 esportistes en la modalitat de cadira de rodes, entre ells els 
catalans Rafa Botello i Jordi Madera. 

Rafa Botello va finalitzar en la cinquena posició en un espectacular final a l’sprint on els setze 
primers corredors han arribat amb solament sis segons de diferència. El guanyador va ser el 
britànic David Weir amb un temps final d’1:31:06. Rafa Botello va realitzar un temps d’1:31:09. 
Per la seva part Jordi Madera va ser una altre dels corredors que va arribar en el grup del 
davant, va realitzar un temps d’1:31:12 en la posició catorze. 

 
Jordi Madera guanya la Xa edició de la “Cursa per la Integració” 

El diumenge 18 de juny es va celebrar la Xa edició de la “Cursa per la Integració” que organitza 
el Centre Comercial “La Maquinista” amb un gran èxit de participació a les distàncies de 5 i 10 
quilòmetres. 

A la categoria de discapacitat física destacar la victòria de l’esportista paralímpic de Les 
Franqueses Jordi Madera. 

 
Bona actuació dels esportistes catalans al Campionat d’Espanya per 

Clubs d’atletisme 

El cap de setmana del 24 i 25 de juny s’ha disputat el Campionat d’Espanya per Clubs 
d’Atletisme per a esportistes cecs, amb discapacitat física, intel·lectual, paràlisi cerebral i sords 
a les pistes d’atletisme “Purificación Santamarta del Complex Esportiu San Amaro” de la ciutat 
de Burgos. 

Rafa Botello es va proclamar campió d’Espanya de 5000m, categoria T54, amb un temps de 
11:58:60 per davant de Jordi Madera (11:58:74). A la prova dels 800m va ser Jordi Madera qui 
va guanyar a Rafa Botello per solament 51 centèsimes. L’atleta de les Franqueses va finalitzar 
en segona posició la prova dels 200m (T51-54) on també va participar Richard Mais que va 
finalitzar en tercera posició i Diego Parrondo (llicència FCEDF) en cinquena posició. Richard 
Mais també va participar als 100m (T51-54) finalitzant en segona posició amb un temps de 
17.82 i Diego Parrondo quart amb 37.01 i Richard Mais també es va proclamar campió 
d’Espanya a la prova dels 400m (T51-54) amb un temps final de 1:02.79 amb tercera posició de 
Diego Parrondo. D’altra banda destacar també la participació de Carlos Javier Pérez 
Hernández (llicència FCEDF) que va guanyar el llançament de javelina (F41-46) amb un 
llançament de 41.01. metres. 

El campionat ha reunit durant tot el cap de setmana a més de 170 participants provinents de 
tota Espanya. 

 

  

http://esportadaptat.org/2017/06/26/campionat-espanya-clubs/
http://esportadaptat.org/2017/06/26/campionat-espanya-clubs/
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Mundial Atletisme Adaptat 

 
Discreta participació dels esportistes catalans al Campionat del Món 

d’atletisme 

Del 14 al 24 de juliol es va disputar el Campionat del món d’atletisme a la ciutat de Londres. 
Dins de la convocatòria de la selecció espanyola hi figuranron els catalans Rafa Botello i Jordi 
Madera que ja han competit a les proves de 1.500 i 5.000m. 

Els dos esportistes catalans van participar a la prova dels 1500m categoria T54, Jordi Madera 
va finalitzar a la setena posició a la seva sèrie amb un temps de 3´12″56 mentres que Rafa 
Botello, que participava per cinquena vegada en un Campionat del Món, va finalitzar vuité amb 
un temps de 3´22″12, cap dels dos es van classificar per disputar la final. 

El dissabte 22 de juliol es va disputar la prova dels 5.000m T53/54, cap dels dos catalans van 
estar presents a la final després de no classificar-se a les sèries prèvies, Jordi Madera va 
marcar un temps d’11´09″23 i Rafa Botello d’11´43″97. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://esportadaptat.org/2017/07/23/campionat-mon-atletisme-2/
http://esportadaptat.org/2017/07/23/campionat-mon-atletisme-2/
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BALL ESPORTIU 

 

 

 
 

 

 

 
 

ÀMBITS D’ACTUACIÓ:  

 

1. Àmbit Català:  1.1 Exhibició – Jocs Catalans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

 
ÀMBIT CATALÀ 

Exhibició – Jocs Catalans 

 

El passat 27 i 28 de maig, es va dur a terme els X Jocs Catalans d’Esport Adaptat a la ciutat de 

Banyoles, on el Ball Esportiu va fer presència durant tot el cap de setmana en format 

d’exhibició mostrant les diferents modalitats de ball que existeixen. Vam poder gaudir de 

parelles mixtes de ballarí de cadira i ballarí/na den peus i parelles formades completament per 

dos ballarins en cadires. 
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BÀSQUET 

 

 
 

CLUBS: 

 SECCIÓ ESPORTIVA MIFAS 

 CLUB ESPORTIU BASQUET CADIRA DE RODES CEM  

 UNES SANT FELIU DE LLOBREGAT 

 CLUB ESPORTIU GLOBAL BASKET 

 CB GRANOLLERS 

 CB MÁSTER 

 BAMESAD 

 

ÀMBITS D’ACTUACIÓ:  

 

1. Àmbit Català:  1.1 Lliga Catalana  

1.2.    Súper Copa Catalana de Bàsquet en C.R. 

     1.3 Copa Catalunya 

 
2. Àmbit Estatal:  2.1. Lliga Naciona 

2.2. Ct.  d’Espanya de Bàsquet d’escoles 
2.3. Seleccio Catalana BCR sub 22 

 
3. Àmbit Internacional: 3.1 XXIV Trofeu Internacional Ciutat de 

Barcelona - 7t Memorial Joan  Palau  
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ÀMBIT CATALÀ 

 

El C.E. Costa Daurada s’imposa al C.B Granollers a Reus 

El 14 de maig es va poder gaudir al pavelló Olimpic de Reus un partit amistós de bàsquet en 

cadira de rodes entre els jugadors del C.E. Costa Daurada (actualment, l’únic equip de la 

província) que van guanyar exitosament per 62-18 al C.B. Granollers, subcampió de la Lliga 

Catalana. 

 

Els jugadors, dirigits per Myriam Blasco, van jugar molt còmodament a casa seva, aconseguint 

molt bones sensacions de cara a les competicions de la propera temporada. 

El partit va comptar amb la presència del Sr. Carles Pellicer, alcalde de Reus, i els regidors 

d’Esport i Benestar Social de la ciutat. 

 

 

 

Jornades de portes obertes de bàsquet en cadira de rodes del BCR CEM 
Hospitalet 

Els dimecres del mes de juny el BCR CEM HOSPITALET es va organitzar jornades de portes 

obertes per a totes aquelles persones que ho vulguin provar. 
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LLIGA CATALANA DE BÀSQUET EN C.R. 

 

Superioritat del CE BCR CEM L’H a la primera jornada de la LLiga 
Catalana bàsquet en cadira de rodes 

El 11 de març es va començar una nova edició de la LLiga Catalana de bàsquet en cadira de 

rodes amb un nou format de competició amb la participació del CE BCR CEM L’H, el nou equip 

del Club Bàsquet Granollers i l’equip valencià del Bamesad. 

 

La jornada va començar amb el partit entre el nou Club Bàsquet Granollers, que jugaba el seu 

primer partit oficial, contra elClub Esportiu Basquet Cadira de Rodes CEM l’Hospitalet de 

Llobregat amb clara victòria per l’equip de l’Hospitalet, que juga la segona divisió nacional, per 

un marcador final de 70 a 8. El CB Granollers va jugar el segon partit, aquesta vegada contra el 

Bamesad de Castelló, al que va guanyar després d’un intens i igualat partit per un marcador 

final de 36 a 27. La primera jornada va finalitzar amb el partit entre el Club Esportiu Basquet 

Cadira de Rodes CEM l’Hospitalet de Llobregat contra el Club Bàsquet Bamesad amb victòria 

per l’equip de l’Hospitalet per 59 a 21. 

 

Partit 1: 10h Club Bàsquet Granollers – Club Esportiu Minusvàlid CEM-L’Hospitalet 

Partit 2: 13:30 Club Bàsquet Granollers – Club Bàsquet Bamesad (Castelló) 

Partit 3: 17:30h Club Esportiu Minusvàlid CEM – L’Hospitalet – Club Bàsquet Bamesad 

 

CE BCR CEM L’H guanya els dos partits a la segona jornada de la LLiga 
Catalana de bàsquet en cadira de rodes 

El 8 d’abril s’ha disputat la segona jornada de la LLiga Catalana de bàsquet en cadira de rodes 

amb el mateix sistema de competició de la primera i amb la participació del Club Esportiu 

Bàsquet Cadira de Rodes CEM l’Hospitalet de Llobregat, el nou equip del Club Bàsquet 

Granollers i l’equip valencià del Bamesad. Els partits s’han disputat al Pavelló Esportiu del 

Temple de Tortosa. 

 

El primer partit de la jornada el van disputar el Club Bàsquet Bamesad (Castelló) contra el Club 

Bàsquet Granollers, un partit molt igualat i disputat entre els dos equips. El resultat al final dels 

dos primers quarts era de 8 a 12 a favor de l’equip dirigit per Óscar Cervantes, una diferència 

que ja no va poder remontar el Bamesad que va perdre per 25 a 19. El segon partit el van jugar 
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el Club Bàsquet Granollers contra el CE BCR CEM L’H, on el gran nivell del club de l’Hospitalet 

es va imposar sobre el Granollers amb un resultat final de 56 a 20. 

 

El darrer partit d’aquesta segona jornada va enfrentar al Bamesad de Castelló contra el Club 

Esportiu Bàsquet Cadira de Rodes CEM l’Hospitalet de Llobregat que també va guanyar amb 

facilitat el partit amb un resultat final de 15 a 52. 

 

Dissabte 22 d’abril es celebra la jornada final de la LLiga Catalana a Sant Cuat del Vallès amb 

partits d’exhibicions, el partit final entre els dos millors equips de la competició i on també hi 

hauran diferents activitats de promoció i de bàsquet escolar. 

 

Partit 1: 11h Club Bàsquet Bamesad (Castelló) – Club Bàsquet Granollers 

Partit 2: 15:30 Club Bàsquet Granollers – CE BCR CEM L’H 

Partit 3: 19h Club Bàsquet Bamesad – CE BCR CEM L’H 

 

Festa del bàsquet en cadira de rodes a Sant Cugat del Vallès 

El  22 d’abril es va celebrar la Jornada Final de la LLiga Catalana de bàsquet en cadira de 

rodes a Sant Cugat del Vallès amb partits i activitats de promoció a més de la gran final que ha 

guanyat el CE BCR CEM L’H davant el CB Granollers. 

 

El pavelló 3 de la ZEM Rambla del Celler i als seus voltants van ser l’escenari de diferents 

activitats de promoció relacionades amb el bàsquet en cadira de rodes a més dels dos partits 

finals de l’edició d’aquesta temporada de la LLiga Catalana. El primer dels partits, va ser un 

partit d’exhibició que el van disputar el Bamesad de Castelló contra l’equip de Costa Daurada 

amb victòria per l’equip català per 61 a 20. La Final de la LLiga Catalana la van jugar el CE 

BCR CEM L’H davant el CB Granollers, on l’equip de l’Hospitalet va guanyar clarament el partit 

amb un resultat final de 81 a 10. El CE BCR CEM L’H ha guanyat tots els partits que ha jugat 

aquesta temporada de la LLiga Catalana. 
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SÚPER COPA CATALANA DE BÀSQUET EN C.R. 

 

L’UNES FC Barcelona guanya la SuperCopa de bàsquet en cadira de 
rodes 

Diumenge 10 de setembre es va disputar la SuperCopa de bàsquet en cadira de rodes dins del 

33è Torneig BBVA de Bàsquet a la localitat de Sant Julià de Vilatorta que han disputat l’equip 

campió de la LLiga Catalana, CE BCR CEM Hospitalet contra el guanyador de la Copa 

Catalunya, l’UNES FC Barcelona amb victòria per aquest últim equip per 55 a 22. 

 

El partit va començar força igualat entre els dos equips, amb el CE BCR CEM Hospitalet 

aguantant el ritme del partit davant l’UNES FC Barcelona, el resultat al final dels 10 primers 

minuts era favorable a l’equip blaugrana per 10 a 6. El segon quart va ser el més decisiu del 

partit, on un parcial de 4 a 18 va permetre distanciar-se de forma definitiva a l’UNES FC 

Barcelona que va arribar amb un marcador de 28 a 10 al final dels primers 20 minuts. Durant la 

segona part, els jugadors de l’UNES FC Barcelona, liderats per Carlos Rodriguez, autor de 14 

punts juntament amb Alexander Carrillo, no van permetre apropar-se en el marcador al CE 

CBR CEM Hospitalet, guanyant la SuperCopa de bàsquet en cadira de rodes amb un marcador 

final de 55 a 22. 

 

El partit es va poder veure en diferit al canal Esport 3 el dilluns 11 de setembre a partir de les 

21:30h amb els comentaris del periodista esportiu Victor Lavagnini i l’exjugador de bàsquet en 

cadira de rodes de l’UAB Global Basket, Enric Comelles. 

 

COPA CATALUNYA 

 

L’UNES FC Barcelona guanya la Copa Catalunya de bàsquet en cadira de 
rodes 

El 27 de maig es va disputar la Copa Catalunya de bàsquet en cadira de rodes dins del 

programa de competicions dels X Jocs Catalans celebrats aquest cap de setmana a la localitat 

gironina de Banyoles amb victòria de l’UNES FCBarcelona davant el Club Global Basket UAB. 

El pavelló de la Farga de Banyoles va ser la seu de les semifinals de la Copa Catalunya, el 

primer partit el van disputar el CE BCR CEM de l’Hospitalet i l’UNES FCBarcelona amb victòria 

per l’equip blaugrana per un clar 61 a 36 després de dominar durant tot el partit. A la segona 

http://esportadaptat.org/2017/09/10/supercopa-baquet-cadira-rodes/
http://esportadaptat.org/2017/09/10/supercopa-baquet-cadira-rodes/
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semifinal, el Global Basket UAB va guanyar a un Club MIFAS que va jugar amb moltes baixes 

per un marcador final de 62 a 24. 

 

Per la tarda es va disputar el partit per la tercera i quarta posició final, un espectacular partit 

que va guanyar el CE BCR CEM Hospitalet per solament un punt de diferència, 46 a 45, davant 

el Club MIFAS. La gran final la van disputar els dos equips favorits, un partit dels que fa afició i 

molt igualat durant tots els minuts, a la mitja part el resultat era d’empat a 28 punts. El tercer 

quart va ser decisiu, amb un avantatge de 42 a 34 a favor de l’UNES FC Barcelona que no va 

dónar opció a la remontada del Global al darrer quart, guanyant d’aquesta manera, per un 

resultat de 54 a 49, una Copa Catalunya de gran nivell entre tots els equips participants. 

 

 

 
ÀMBIT ESTATAL 

 

LLIGA NACIONAL DE BÀSQUET EN C.R. 

 

UNES FC Barcelona i Global Basket UAB classificats per la Final Four 
d’ascens a Divisió d’Honor de bàsquet en cadira de rodes 

El  cap de setmana del 13 i 14 de maig es va disputar la fase d’ascens a Divisió d’Honor 

Nacional de bàsquet en cadira de rodes, amb la participació dels equips catalans CE Global 

Basket UAB i UNES FC Barcelona al Grup 1 amb seu a Sabadell i que s’han classificat 

brillantment per la Final Four que tindrà lloc aquest proper cap de setmana. 
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El primer partit del Grup el van disputar el CE Global Basket UAB contra el BSR Zuzenak “B” al 

que va guanyar per un clar 47 a 20 final, un partit que va dominar des del començament i on a 

la mitja part ja guanyava per 27 a 10. 

 

El segon partit de la jornada matinal de dissabte va enfromtar l’Unes FC Barcelona amb l’equip 

Salto Bera Bera (Donosti) al que va guanyar per 55 a 42. Dissabte per la tarda, CE Global 

Basket UAB va jugar contra Salto Bera Bera al que va derrotar per 63 a 45, un partit que es va 

decidir en els dos darrers quarts i, l’UNES FCBarcelona va guanyar amb autoritat el seu partit 

davant el BSR Zuzenak “B” per 59 a 38, un partit que es va decidir ja en el primer quart amb un 

parcial de 25 a 6 a favor dels jugadors d’Oriol Claret. 

 

Diumenge pel matí es van emfrontar els dos equips catalans que ja estaven classificats 

directament i que van oferir un gran espectacle al Pavelló Nord de Sabadell amb una ajustada 

victòria per l’UNES FC Barcelona davant del CE Global Basket UAB per 44 a 42. 

 

La Final Four per lluitar per l’ascens es disputa el cap de setmana del 20 i 21 de maig i 

emfrontarà als equips catalans amb el BSR Vista Azul i Servigest Burgos. 

 

GRUP 1 

CE Global Basket UA 

Salt Bera Bera 

UNES FC Barcelona 

ZUzenak BSR 

 

GRUP 2 

Servigest Burgos 

BSR Vistazul 

ADEMI Tenerife 

FDI Alcorcón 

 

El BSR Vistazul guanya la Final Four d’ascens a Divisió d’Honor de 
bàsquet en cadira de rodes a Sabadell 

El  cap de setmana del 20 i 21 de maig s’ha disputat al Pavelló Nord de Sabadell la Final Four 

per lluitar per l’ascens a la Divisió d’Honor nacional de bàsquet en cadira de rodes on han 

participat els dos equips catalans, CE 

Global Basket UAB i UNES FC 

Barcelona, que no han pogut accedir a la 

Divisió d’Honor de bàsquet en cadira de 

rodes. 
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El primer partit el van disputar l’UNES FC Barcelona contra el BSR Vistazul, un partit molt 

igualat que finalment va guanyar l’equip sevillà per 48 a 39. CE Global Basket UAB va debutar 

contra el Servigest Burgos que, després d’anar per sota del marcador durant gairebé tot el 

partit, els burgalesos van remuntar en l’últim minut i mig amb un parcial de 0-8 amb el que vvan 

guanyar el partit per 37 a 33. Dissabte per la tarda es van emfrontar els dos equips catalans 

amb victòria per l’UNES FC Barcelona per 50 a 44 deixant al CE Global ja sense cap opció per 

pujar a Divisió d’Honor.  

 

Diumenge, CE Global Basket UAB va guanyar el seu partit contra el BSR Vistazul que ja havia 

guanyat els dos partits que havia disputat per un resultat final de 53 a 40. El darrer partit de la 

Final Four el van disputar l’UNES FC Barcelona contra Servigest Burgos, per decidir el segon 

lloc i jugar el partit de promoció a Divisió d’Honor, finalment el Servigest Burgos va imposar la 

seva superioritat i va guanyar l’UNES per 49 a 35 aconseguint d’aquesta manera jugar el partit 

de promoció d’acens. 

 

 
CAMPIONAT D'ESPANYA DE BÀSQUET D’ESCOLES  

 

Global Basket UAB aconsegueix la segona posició al VI Campionat 
d’Espanya Caixabank d’escoles de bàsquet en cadira de rodes 

Del 7 al 9 de juliol s’ha disputat el VI Campionat d’Espanya Caixabank d’escoles de bàsquet en 

cadira de rodes al Pavelló Nord de Sabadell amb la participació de cinc equips de tota 

Espanya, entre ells el Global Basket UAB, segon a la classificació final. 

El Campionat va començar la tarda del divendres amb victòries dels dos equips favorits, Global 

Basket UAB 62 a 28 davant l’Econy Gran Canaria Accesible i el Zuzenak 64 a 23 davant 

Andalusia. Dissabte es van disputar les dues jornades centrals del Campionat amb el partit 

decisiu entre el Zuzenak i el Global Basket UAB després de dues victòries seguides dels dos 

equips. Els jugadors del Zuzenak, dirigits per Lander Lozano, van guanyar amb autoritat al 

Global Basket UAB per 59 a 33 proclamant-se d’aquesta manera campió d’Espanya a falta 

d’una jornada pel final del Campionat. El partit més destacat de la darrera jornada, disputada el 

matí de diumenge, va ser l’enfrontament entre la Federació de Madrid i Global Basket UAB per 

la segona posició, on l’equip català va guanyar amb un marcador final de 57 a 34, aconseguint 

el subcampionat d’Espanya d’escoles de bàsquet en cadira de rodes. 

 

http://esportadaptat.org/2017/07/10/global-basket-uab-campionat-espanya-bcr/
http://esportadaptat.org/2017/07/10/global-basket-uab-campionat-espanya-bcr/
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SELECCIÓ CATALANA BCR SUB 22 

 

Óscar Onrubia, Raúl Ortiz i Carlos Molina juguen l’Europeu Sub-22 de 
Bàsquet en cadira de rodes 

El IX Campionat d’Europa Sub-22 de bàsquet en cadira de rodes que es va disputar en Italia 

(Lignano Sabbiadoro). Tres jugadors catalans, Óscar Onrubia, Raúl Ortiz i Carlos Molina 

formen part dels dotze jugadors convocats. 

 

La Selecció Espanyola va debutar en el Grup B. Va jugar contra Gran Bretanya, França i 

Turquia. Aquest és el primer Campionat Oficial amb Miguel Valero al capdavant com a 

seleccionador nacional que, ha realitzat la convocatòria més jove de tota la història, amb una 

mitjana d’edat dels jugadors convocats de solament 18 anys. Tots tres jugadors catalans 

juguen actualment al Global Basket UAB al igual que Beatriz García (fisioterapeuta) i Raúl Elía 

(delegat) dos integrants més catalans que formen part del cos tècnic de la selecció. 

 

http://esportadaptat.org/2017/01/09/europeu-sub-22/
http://esportadaptat.org/2017/01/09/europeu-sub-22/
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ÀMBIT INTERNACIONAL 

 

Judith Nuñez convocada amb la selecció espanyola de bàsquet en cadira 
de rodes 

La Federació Espanyola d’Esports de Persones amb Discapacitat Física (FEDDF) ha donat a 

conèixer la relació de jugadores i el cos tècnic de la selecció femenina per al Campionat 

d’Europa A de Bàsquet en Cadira de Rodes, que es disputarà a Adeje (Tenerife) del 21 al 30 

de juny, que posarà en joc cinc places per al Mundial d’Hamburg 2018. 

 

Entre les esportistes convocades destaca la presència de la jugadora catalana Judith Nuñez 

(2.0) i també de Sira Moros (3,0), jugadora aragonesa però amb llicència catalana, totes dues 

jugadores del Club Global Basket UAB i que ja van disputar amb la selecció espanyola 

l’Europeu B l’any passat a Atri (Itàlia), on Espanya va guanyar la medalla d’or. El seleccionador 

és Abraham Carrión i, al cos tècnic, destaca també la presència d’Adrià García com a 

preparador físic de la selecció. 

 

Espanya ha disputat fins ara 12 campionats d’Europa femenins: 11 d’ells, campionats d’Europa 

A (quart lloc a Wetzlar 2007; cinquè a Hamburg 2003, Villeneuve d’Ascq 2005, Stoke 

Mandeville 2009, Natzaret 2011, Frankfurt 2013 i Worcester 2015, i sisè a Charleville-Meziers 

1989, Ferrol 1991, Berlín 1993, i Madrid 1997), i un campionat d’Europa B (or en Atri 2016). 

 



 

39 

 

 

XXIV TROFEU INTERNACIONAL CIUTAT DE BARCELONA 7è MEMORIAL 
JOAN  PALAU 

 

Pilatus Dragons guanya el 24è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona 
de bàsquet en cadira de rodes 

El cap de setmana del 15 al 17 de setembre es va disputar el 24è Trofeu Internacional Ciutat 

de Barcelona de bàsquet en cadira de rodes masculí i 7è Memorial Joan Palau i Francàs a les 

instal.lacions del CEM de l’Espanya Industrial amb victòria de l’equip Pilatus Dragons de 

Suïssa. 

 

Dissabte es va disputar la primera fase del torneig on tots els equips es van emfrontar entre ells 

i on es va començar a veure la superioritat de l’equip suís que va guanyar tots els partits 

disputats amb superioritat. El partit clau de la jornada va emfrontar al Leonards Guyenne 

Bordeaux contra el Meylan Grenoble on l’equip de Burdeus va guanyar per 60 a 47 accedint 

d’aquesta manera a la gran final de 

diumenge. 

 

Diumenge es van jugar els partits finals 

amb victòria de Meylan Grenoble sobre la 

Selecció Catalana per 47 a 38 

aconseguint d’aquesta manera la tercera 

posició del Trofeu en el que va ser el 

darrer partit de l’esportista i medallista paralímpic Jaume LLambi. A la gran final, Pilatus 

Dragons i Leonards Guyenne Bordeaux van disputar el partit amb més intensitat i igualat del 

torneig on al final es va imposar la major qualitat de l’equip suís amb un marcador final de 58 a 

48. 

 

http://esportadaptat.org/2017/09/17/pilatus-dragons-guanya-ticb/
http://esportadaptat.org/2017/09/17/pilatus-dragons-guanya-ticb/
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Homenatge als participants paralímpics de bàsquet en cadira de rodes de 
Barcelona 92 

Durant la jornada final del 24è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de bàsquet en cadira 

de rodes masculí i 7è Memorial Joan Palau i Francàs es va fer un petit però emotiu acte 

d’homenatge i reconeixement a totes les jugadores, tècnics i àrbitres que van participar als 

Jocs Paralímpics de Barcelona 92. 

 

L’acte va comptar amb la presència del Comissionat d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona, el 

Sr. David Escudé i la diputada d’Esports de la Diputació de Barcelona, la Sra. Maite Fandos 

que van fer entrega d’unes plaques conmemoratives de l’acte. Durant els seus parlaments van 

destacar la gran feina que es va portar a terme i el gran llegat que van deixar els Jocs 

Paralímpics de Barcelona 92, no solament per la gent amb discapacitat, sinò per tota la ciutat 

en general, un exemple a seguir per part de tots. 

 

Els protagonistes de l’homenatge van ser el jugador Eloi Guerrero i les jugadores catalanes que 

van formar part de la Selecció: Montse Gràcia, Pepi Rosa, Mº José Solà, Begoña Baños, 

Antonia Montoro, Matilde Ruiz, Consuelo Gómez i Mª José Moya, els tècnics Ramón Gisbert, 

Juan Antonio Torrente i Antonio Guillén, els àrbitres Sergi Campos i Francisco Javier Verde i el 

Director d’instal.lacions de bàsquet en cadira de rodes de la competició paralímpica, Ricardo 

Moreno. La gran majoria d’ells van estar presents a l’acte d’homenatge. 

 

 

 

 

 

 

El medallista paralímpic Jaume LLambi es retira jugant el seu darrer partit 
amb la Selecció Catalana 

http://esportadaptat.org/2017/09/18/homenatge-barcelona-92/
http://esportadaptat.org/2017/09/18/homenatge-barcelona-92/
http://esportadaptat.org/2017/09/19/jaume-llambi/
http://esportadaptat.org/2017/09/19/jaume-llambi/
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Diumenge 17 de setembre el medallista paralímpic a Rio 2016, Jaume LLambí, va possar punt i 

final de forma definitiva a la seva llarga trajectòria com a jugador de bàsquet en cadira de rodes 

jugant el 24è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de bàsquet en cadira de rodes masculí i 

7è Memorial Joan Palau i Francàs amb la Selecció Catalana. 

 

La Federació li va retre un petit homenatge en l’acte 

d’entrega de medalles del Trofeu, “sempre he volgut retirar-

me aquí a Catalunya, i jugar aquest Trofeu amb la Selecció 

Catalana era la millor manera en que podia fer-ho, hem de 

deixar pas a noves generacions que, per cert, ho estan fent 

força bé” va dir Jaume després de rebre el merescut 

homenatge. 

 

Jaume Llambí, medallista de plata als Jocs Paralímpics de Rio 2016, suma 196 

internacionalitats amb la Selecció Espanyola. Als darrers 20 anys ha jugat al Fundosa ONCE 

(actualmente CD Ilunion) on ha guanyat 13 lligues, 13 copes del Rei i 2 Copes d’Europa, sens 

dubte un gran palmarés per un jugador referent del bàsquet en cadira de rodes català. A partir 

d’ara farà les funcions de segon entrenador del CD Ilunion. 
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BOCCIA 

 

 

 

 
 

 
 

CLUBS: 

 BOCCIA - TEAM 

 MIFAS 

 

 

ÀMBITS D’ACTUACIÓ:  

 

1. Àmbit Català:  1.1 Lliga Catalana 

1.2 Campionat de Catalunya de Boccia  

 

2. Àmbit Estatal:  2.1 Campionat d’Espanya CCAA 

2.2 Campionat d’Espanya Clubs 
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ÀMBIT CATALÀ 

 

LLIGA CATALANA DE BOCCIA 

La lliga Catalana de Boccia va constar de 8 jornades, calendaritzades al llarg de la temporada. 

Els esportistes de la FCEDF, agrupats a la categoria BC4 i BC5, van participar a les jornades 

2ª, 4ª i 8ª. 

 

 

 

 

 

 

Resultats 2a jornada de Boccia 

 
 

ESPORTISTA CLUB 

Vasile Agache MIFAS 

Alex Trullas Boccia Team 

Ramon Prat MIFAS 

Nayades Sanz Independent 

Joan Pahisa Independent 

Asier Sánchez Independent 

Blanca Vidal Independent 
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Resultats 4a jornada de Boccia 

 

Resultats 8a jornada de Boccia 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA DE BOCCIA  
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ÀMBIT ESTATAL 

 

Resultats del XI Open de Boccia “Ciutat de Lleida” 

El 7 de maig es va disputatar el XI Open de Boccia “Ciutat de Lleida” celebrat al pavelló Onze 

de setembre. Amb la presència de 23 participants dels Clubs, Esportiu Aremi, Sant Joan de 

Déu i Cocenfe Maestrat Vinaròs. 

A la categoria de canaleta, el guanyador ha estat Sergio Sanahuja esportista del Cocenfe 

Maestrat Vinaròs, seguit per Jesús Pedros del Club Esportiu Aremi i en tercera posició Joan Mir 

de Sant Joan de Déu. 

A la categoria manual, el guanyador ha estat Miniratou Demba seguit de Facundo Salvia i en 

tercera posició, Luis Javier Capuz, tots tres esportistes del Club Esportiu Aremi. 

Per a Silvia Dalmau, coordinadora de la FCEDF a Lleida, “aquest és un campionat ja molt 

consolidat a la ciutat de Lleida i en cada edició anem augmentant participants, vam començar 

amb 15 i avui han estat 23 esportistes, destacant la presència de Sergio Sanahuja que ha 

vingut des de Vinaròs.” 

 

Vasile Agache s’adjudica la primera prova de la Copa d’Espanya de 
Boccia BC4 

El pavelló Segle XXI de Saragossa, va ser escenari de la primera prova de la Copa d’Espanya 

de Boccia en categoria BC4, categoria destinada per a persones amb discapacitat física. 

És la primera vegada que la FEDDF organitza una prova de Boccia amb l’objectiu principal de 

desenvolupar aquesta especialitat i fer-la més partícip en tot el territori nacional. 

En aquesta primera prova del circuit nacional van participar un total de 10 esportistes 

procedents de 6 entitats. 

http://esportadaptat.org/2017/05/07/open-boccia-ciutat-lleida/
http://esportadaptat.org/2017/03/09/vasile-agache-sadjudica-primera-prova-copa-despanya-boccia-bc4/
http://esportadaptat.org/2017/03/09/vasile-agache-sadjudica-primera-prova-copa-despanya-boccia-bc4/
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Després de la disputa de la competició el jugador procedent de club MIFAS Vasile Ajupi va ser 

el que va acabar en primer lloc en la classificació general després d’un disputat mà a mà 

davant Alex Trullas Grau que van empatar a 7 després els 4 parcials reglamentaris i en el 

desempat va caure del costat de Vasile, un dels millors jugadors d’Europa i considerat el millor 

jugador nacional en aquests últims anys. 

En la categoria de parelles la victòria va ser la formada per Vasile Ajupi i Ramon Prat, cal 

destacar al club Mifas els components van copar les primeres posicions en totes les categories, 

així com el gran nivell de joc i la competitivitat que es va viure a la capital aragonesa . 

La segona i última prova es disputarà al mateix escenari el 6 i 7 de maig. 

El CAI Esport Adaptat és l’entitat que col·labora en aquestes dues proves de la Copa 

d’Espanya de Boccia BC4. 

CAMPIONAT D'ESPANYA DE BOCCIA PER CCAA   

 

Catalunya campiona d’Espanya de boccia BC4/BC5 

Dell 6 al 9 de juliol es var disputatar el Campionat d’Espanya de Boccia al Centre Esportiu 

Amate de Sevilla, organitzat conjuntament per la Federació Espanyola d’Esports de Persones 

amb Discapacitat Física, la Federació Espanyola d’Esports de Persones amb Paràlisi cerebral i 

la Federació Andalusa d’Esports de Persones amb Paràlisi Cerebral i on van participar 16 

esportistes i 5 tècnics, repartits en les categories BC3, BC4 i BC5. 

Catalunya es va proclamar Campiona d’Espanya a la modalitat BC4 / BC5 per parelles després 

de guanyar a la Comunitat Valenciana per un marcador final de 6 a 2. Destacar també la 

contundent victòria de Vasile Agache (BC4) davant Ramón Prat per 10 a 0 guanyant d’aquesta 

manera el Campionat d’Espanya. D’altra banda, Joan Pahissa va perdre davant Ignacio López 

per 2 a 6 a la final de la nova categoria BC5. 

La propera cita d’aquesta disciplina esportiva tindrà lloc també a Sevilla del 31 de juliol al 7 

d’agost amb motiu de l’Open Mundial. 

 

CAMPIONAT D'ESPANYA DE BOCCIA DE CLUBS   

Resultats dels esportistes Catalans al Ct. d’Espanya de Clubs de Boccia 

http://esportadaptat.org/2017/07/12/catalunya-campiona-espanya-boccia/
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FASE FINAL BC4 

FASE FINAL BC5 
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CLASIFICACIÓ FINAL  
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ESQUI 

 

 
 

 

 

 

 
CLUBS: 

 ESQUÍ CLUB MEGANEU 

 

ÀMBITS D’ACTUACIÓ:  

 

1. Àmbit Català:   1.1 Campionat de Catalunya 
     

2. Àmbit Estatal:    2.1 Ct. d'Espanya d'Esquí i Snowboard 
 
 

3. Àmbit Internacional:   3.1 Campionat del Món d’snowboard 
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ÀMBIT CATALÀ 

 

Campionat de Catalunya d’esquí adaptat 

En aquesta cursa va proclamar els campions de Catalunya d’Esquí Alpí per a Persones amb 

Discapacitat. Els millors tant en gegant com en eslàlom van ser dos del club PAT, la Barbara 

Perez i en Pol Aguilar. 

Resultats Gegant 

Resultats Eslàlom 
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ÀMBIT ESTATAL 

 

Campionat d’Espanya d’Esquí Alpí adaptat i Snowboard adaptat 

Resultats Eslàlom Gegant 

 

Resultats Snowboard 

 

Resultats Eslàlom Alpí  
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ÀMBIT INTERNACIONAL 

 

Astrid Fina finalitza segona a la general de la Copa del Món 

Es va disputar la Copa del Món d’snowboard (10/03/2017) a la localitat de Pyeongchang (Corea 

del Sud), escenari que acollirà els Jocs Paralímpics d’Hivern a 2018 i on, Astrid Fina, tot i que 

no va poder sumar medalles va finalitzar la temporada a la segona posició a la classificació 

general per punts de la Copa del Món. 

Astrid es va quedar a les portes del podi ja que va finalitzar les proves de boardercross i 

Banked eslàlom (categoria Lower Limb 2) a la quarta posició final. Amb aquests resultats, 

Astrid ha acabat al podi general de la Copa del Món, sent tercera en boardercross i segona en 

Banked eslàlom. 

La propera competició en la que participarà Astrid Fina serà el Campionat d’Espanya a 

Baqueira Beret el 29 de març amb el que finalitzarà aquesta temporada. El gran objectiu i repte 
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de la rider barcelonina de l’any que ve, será els Jocs Paralímpics de Pyeongchang, on vol 

arribar al màxim per lluitar per una medalla. 

 

 

 

 

Astrid Fina aconsegueix quatre medalles de plata a La Molina 

La setmana del 13 al 18 de febrer s’ha disputat la Copa del Món IPC d’snow adaptat a l’estació 

catalana de La Molina on han participat esportistes procedents de 13 països d’arreu del món, 

entre ells, la catalana Astrid Fina que ha aconseguit quatre medalles de plata en una gran 

actuació a les proves de boardercross i banked slalom. 

Les dues primeres medalles de plata les ha guanyat a la disciplina de boardercross quedant 

per darrera de la rider holandesa Lisa Bunschoten. Astrid va lluitar fins la victòria final en la 

primera de les proves mentres que l’holandesa va ser superior a la segona final. La magnífica 

actuació de la rider barcelonesa es va completar amb dos medalles més, també de plata, a la 

disciplina de banked slalom, disputades divendres i dissabte, on també va ser superada per la 

gran dominadora de la Copa del Món celebrada a La Molina, Lisa Bunschoten que va realitzar 

millors temps en les baixades finals de banked slalom. 

 

Astrid Fina es queda a les portes del pòdium al Campionat del Món 
d’snowboard 

La rider catalana Astrid Fina ha participat al Campionat de Món d’snowboard a Big White 

(Canadà) a les proves de cross i banked slalom millorant els seus darrers resultats. 

La primera prova que va disputar va ser la 

de cross on va finalitzar a la cinquena 

posició amb un millor temps de 1’26”06, 

millorant la sisena posició aconseguida als 

Jocs Paralímpics de Sochi 2014. Dimarts, 

Astrid Fina, es va quedar a les portes del 

pòdium a la prova de banked slalom 

http://esportadaptat.org/2017/02/18/astrid-fina-quatre-medalles/
http://esportadaptat.org/2017/02/08/astrid-fina-canada/
http://esportadaptat.org/2017/02/08/astrid-fina-canada/
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finalitzant en la quarta posició amb un millor temps de 1:26.68, l’or en aquesta prova va ser per 

la campiona olímpica Binian Mentel-Spee. Amb aquests grans registres, Astrid Fina, es troba 

cada vegada més a prop de les posicions de pòdium en les competicions més importants 

d’snowboard. 

 
Astrid Fina aconsegueix la 4a posició a la Copa del Món d’snow 

Del 17 al 21 de novembre s’ha disputat la 1ª prova de la Copa del Món d’snowboard IPC a la 

modalitat de banked slalom al circuit de Landgraaf (Holanda) amb una cuarta posició de la rider 

catalana Astrid Fina. 

La prova va ser guanyada per l’holandesa Bibian Mentel-Spee, el podi es va completar amb 

una segona posició per Lisa Bunschoten i la tercera posició per l’australiana Joany Badenhorst 

a la clase SB-LL2. 

La propera prova de la Copa del Món es disputarà entre el 12 i el 15 de gener a l’estació 

francesa de Les Angles a la modalitat d’snowboard cross. 
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HOQUEI C.R.E. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

CLUBS: 

 ASSOCIACIÓ DISCAPACITATS BARBERA DEL VALLÈS 

 ASSOCIACIÓ DE LLEURE I ESPORT COMKEDEM 

 CLUB ESPORTIU DRACS - SAN RAFAEL 

 

 

ÀMBITS D’ACTUACIÓ:  

 

1. Àmbit Català: 1.1 Super Copa Catalana. 

    1.2 Lliga Catalana de Hoquei en C.R.E.   

    1.3 Ct.  de Catalunya – Jocs Catalans. 

      

2. Àmbit Estatal: 2.1  Campionat d’Espanya per Clubs 
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ÀMBIT CATALÀ 

 

SUPERCOPA CATALANA D’HOQUEI CRE 

 

L’ADB Barberà guanya la Supercopa d’hoquei en cadira de rodes 

El dissabte 30 de setembre s’ha disputat la Supercopa d’hoquei en cadira de rodes a la localitat 

de Malgrat de Mar entre el guanyador de la LLiga Catalana de la temporada 2016-2017, l’ADB 

Barberà i el subcampió del Campionat de Catalunya disputat a Banyoles als X Jocs Catalans, 

el club Comkedem. ja que el campió, també va ser l’ADB Barberà. 

El gran protagonista de la Supercopa ha estat el jugador de l’ADB Barberà, Asier Sánchez, 

autor dels sis primers gols del partit en els primers minuts del partit, deixant la final ja 

sentenciada a favor de l’ADB Barberà. El resultat a la mitja part va ser de 9 a 1. La segona part, 

amb tot ja decidit, va baixar d’intensitat i va destacar Óliver Vilela, autor dels quatre gols del 

Comkedem a la final. El resultat final de la Supercopa ha estat de 14 a 4 a favor de l’ADB 

Barberà. 

Abans de la competició, organitzada per la Federació amb la col.laboració del Club Patí Malgrat 

de Mar i l’Ajuntament de la localitat, es va fer entrega del Trofeu de Campions de la LLiga 

Catalana de la temporada 2016-2017 a l’ADB Barberà. 

 

 
 

LLIGA CATALANA D’HOQUEI C.R.E 

 

L’ADB Barberà campió de la LLiga Catalana d’hoquei en cadira de rodes 

Aquest dissabte 29 d’abril s’ha disputat la darrera jornada de la LLiga Catalana d’aquesta 

temporada amb la disputa del partit entre Comkedem i l’ADB Barberà a l’Escola Sagrat Cor de 

Sarrià amb victòria per l’ADB Barberà per 18 a 8. Amb aquest resultat l’ADB Barberà es 

proclama campió de la LLiga Catalana. 

http://esportadaptat.org/2017/04/29/adb-barbera-campio-lliga/
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Els dos grans protagonistes del partit van ser el jugador local Vilella, autor dels vuit gols del seu 

equip i el jugador visitant Sánchez, que va marcar dotze gols per l’ADB Barberà, entre ells els 

set primers gols del partit. El resultat a final de la primera part era favorable a l’ADB per quatre 

a onze. La segona part, tot i que el partit ja estaba decidit, va continuar amb domini de l’equip 

visitant que va guanyar amb un parcial de set a quatre. 

Amb aquesta victòria, l’ADB Barberà ha guanyat tots els partits que ha disputat de la LLiga 

Catalana, el club Comkedem a finalitzat a la segona posició després de guanyar els partits 

davant Dracs San Rafael, equip que tanca la classificació d’aquesta edició de la LLiga Catalana 

d’hoquei. 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA – JOCS CATALANS  

 

L’ADB Barberà es proclama campió de Catalunya d’hoquei en cadira de 
rodes 

Aquest dissabte 27 de maig s’ha disputat el Campionat de Catalunya d’hoquei en cadira de 

rodes dins del programa de competicions dels X Jocs Catalans celebrats aquest cap de 

setmana a la localitat gironina de Banyoles amb victòria de l’ADB Barberà que va guanyar tots 

els partits de la competició. 

 

El pavelló de la Draga va ser la seu on es van disputar tots els partits del Campionat. El primer 

dels partits va emfrontar l’ADB Barberà contra el Club Comkedem al que va guanyar per un clar 

20 a 6 amb Asier Sánchex com a gran protagonista amb 13 gols. El segon partit el van disputar 

Comkedem contra Dracs Guttmann, la primera part va finalitzar amb un ajustat 2 a 0 a favor de 

Comkedem que va guanyar finalment el partit per 9 a 1. El darrer partit del Campionat el van 

jugar l’ADB Barberà contra els Dracs Guttmann, un partit dominat des del principi per l’equip 

vallesà que va aconseguir el títol de Campió de Catalunya després de guanyar per un clar 14 a 

3. 

Amb aquesta victòria, l’ADB Barberà revalida el títol aconseguit la temporada pasada disputat a 

Calella de Mar. 

 

 

http://esportadaptat.org/2017/05/29/campio-catalunya-hcr/
http://esportadaptat.org/2017/05/29/campio-catalunya-hcr/
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ÀMBIT ESTATAL 

 

CAMPIONAT D’ESPANYA PER CLUBS 

 

L’ADB Barberà revalida el títol de campió d’Espanya per Clubs d’hoquei 
en cadira de rodes 

Aquest cap de setmana del 10 i 11 de juny s’ha disputat el XIII Campionat d’Espanya per Clubs 

d’hoquei en cadira de rodes al Pavelló Universitari de l’Universitat de la ciutat de València amb 

la participació de quatre equips, entre ells l’ADB Barberà que ha guanyat tots els partits que ha 

jugat. 

El primer partit del torneig el van disputar 

l’HSRE Magerit contra l’ADB Barberà, un 

partit que l’equip català va guanyar per 13 a 

6. El darrer partit de la jornada de dissabte 

el van jugar l’ADB Barberà contra l’altre 

equip madrileny del Campionat, el CP 

Alcobendas al que va guanyar, després d’un 

gran i ajustat partit, on l’ADB va guanyar per 

11 a 8. 

Diumenge pel matí es van disputar els dos 

http://esportadaptat.org/2017/06/11/adb-barbera-revalida-titol-campio/
http://esportadaptat.org/2017/06/11/adb-barbera-revalida-titol-campio/
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darrers partits de la competició i on l’ADB Barberà va jugar contra l’equip amfitrió, l’UD Levante 

Masclets, al que va guanyar amb claretat per 14 a 2, al descans ja guanyava per 8 a 0, 

revalidant d’aquesta manera el títol aconseguit la temporada passada. 

Per darrera de l’ADB Barberà, es van clasificar en segona posició l’HSRE Magerit, tercera 

posició final pel CP Alcobendas per millor diferència de gols amb l’UD Levante Masclets. 
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NATACIÓ 

 
 

 

 

 
CLUBS:

 CN  BARCELONA 

 CN  ADAPTA2 

 CN  ADEMI 

 CN  ADIAM 

 CN  CEAB 

 CN  PARETS 

 CN  PIERA 

 CN  TÀRREGA 

 CN  MARTORELL 

 CN  REUS PLOMS 

 CN  RIEMBAU 

 CN  SANT BOI 

 CN  TARRACO 

 CN  TORELLO 

 CN  SITGES 

 CN  TERRASSA 

 CN  PRAT 

 CN  ESPORT BALEAR 

 CN  ANDORRANA  

 CN  MATARÓ 

 CN  SABADELL 

 CN  BALAGUER 

 CN  CAMBRILS 

 CN  SANT FELIU 

 CN  SITGES 

 CN  SALOU 

 ESCOLES 

FEDERATIVES 

 

ÀMBITS D’ACTUACIÓ:  

1. Àmbit Català: 1.1 Lliga Catalana de Natació  

1.2  Trofeu de natació adaptada – Gran Premi Diputació de 
Barcelona 

1.3.   Trofeu Jocs Catalans 

1.4 Campionat de Catalunya  
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2. Àmbit Estatal:  2.1 Campionat d'Espanya per CCAA  
 

2.2  Ct. d'Espanya de Natació Escolar per CCAA. 

 
 

3.  Àmbit Internacional: 3.1 Open Internacional de Berlín 

 

 

ÀMBIT CATALÀ 

 

Homenatge als nedadors paralímpics dels Jocs de Barcelona’92 

El dimarts (13/06/2017) i dimecres es va disputar el 38è Trofeu Internacional Ciutat de 

Barcelona de Natació a les instal.lacions del CN Sant Andreu. Durant la segona sessió del 

Trofeu va tenir lloc un reconeixement als nedadors participants als jocs Olímpics i Paralímpics 

de Barcelona 1992 coincidint amb el 25è Aniversari d’aquest important esdeveniment Esportiu 

de la nostra ciutat. 

 

Van estar presents a l’homentatge les nedadores paralímpiques Laura Tramuns, Sònia Guirado 

i Sílvia Vives i els nedadors Juan Carlos Castañé, Jordi Marí i la mare de Jordi Pascual que van 

estar acompanyats pel Conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, el 

Sr. Raül Romeva i el President de la Federació Catalana de natació, el Sr. Enric Bertrán i 

Campañá entre d’altres autoritats. 

 

També van rebre un petit homenatge els nedadors paralímpics participants als Jocs de Rio 

2016 i en el que van estar presents Miguel Luque, Antoni Ponce, José Antoni Marí, Sarai 

Gascón i Óscar Salguero acompanyats pel tècnic Jaume Marcé. 

 

 

http://esportadaptat.org/2017/06/15/homenatge-als-nedadors-paralimpics-dels-jocs-barcelona92/


 

65 

 

Segona jornada PROMONAT al CAR de Sant Cugat 

El dissabte 18 de març es va celebrar la segona i darrera jornada PROMONAT al CAR de Sant 

Cugat. Les jornades PROMONAT són jornades de tecnificació dirigides a les futures promeses 

de la natació catalana amb la coordinació de Jaume Marcé i els responsables de natació de 

cada una de les Federacions organitzadores, Xavi Cenzano (FCEDF), Roger Cruanyes 

(FECPC) i el mateix Jaume Marcé (FCCecs). 

Els joves esportistes de la FCEDF convocats per aquesta jornada són: 

Giovanny Tunari Fernández del CN Martorell 

Iker Ruiz Urbaneja del CN Balaguer 

Miguel Angel Serrano Domínguez de la Fundación Adapta2 

Matías Benjamin Orellana de la Fundación Adapta2 

Miguel Bosch Pastor del CN Sabadell 

PROGRAMA i HORARIS 

09:45h Arribada a les instal·lacions (punt de 

trobada a l’entrada del Mòdul – piscina de 50m) 

10:00h Inici de l’entrenament físic al gimnàs 

11:15h Fi de l’entrenament físic al gimnàs i 

preparació (vestuari) per entrenament aquàtic 

11:30h Inici de l’entrenament aquàtic 

13:00h Fi de l’entrenament aquàtic, fotografia de 

família i comiat 

 

 

Arriba la primera jornada de PROMONAT de la temporada 2016-2017 

La primera jornada Promonat de la temporada 2016-2017 va tenir lloc el 17 de desembre al 

Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat. Al llarg del matí es farà un seguiment tècnic – 

esportiu dels vint-i-sis nedadors convocats per les diferents federacions catalanes d’esport 

adaptat. 

 

El Promonat fa un seguiment de joves nedadors que encara no han assolit el nivell tècnic per 

anar als Campionats d’Espanya i es troben en una fase prèvia al grup de tecnificació. És un 

projecte creat el 2015 per les federacions d’esport adaptat amb l’objectiu de potenciar la 

natació adaptada de base a Catalunya. Aquestes són la Federació Catalana d’Esports de 

http://esportadaptat.org/2017/03/14/segona-jornada-promonat/
http://esportadaptat.org/2016/12/14/primera-jornada-promonat/
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Persones amb Discapacitat Física (FCEDF), la Federació Esportiva Catalana de Paralítics 

Cerebrals (FECPC), i la Federació Catalana d’Esports per a Cecs (FCECS). 

Aquestes federacions donen un servei tècnic complet, aportant un tècnic especialista de cada 

federació que té ple domini de gestió, respectivament, de les discapacitats de deficiència visual, 

de paràlisi cerebral, o física. Aquests tècnics, a més, fan el respectiu seguiment dels joves 

esportistes durant les competicions catalanes i mantenen informades a les respectives 

federacions. 

 

 

 

 

 

LLIGA CATALANA DE NATACIÓ 

 

Júlia Castelló i Óscar Salguero protagonistes a la tercera jornada de la 
LLiga Catalana de natació 

El dissabte 29 d’abril s’ha disputat la tercera jornada de la LLiga Catalana de natació a les 

piscines de Can Mercader (CN Cornellà), a Cornellà de LLobregat (Carrer Bonavista, 70). 

Aquesta ha estat la penúltima jornada de la LLiga Catalana d’aquesta temporada. 

 

A la categoria masculina destacar la participació i les victòries dels nedadors paralímpics Antoni 

Ponce i Óscar Salguero. Toni Ponce (CN Sitges) va guanyar la prova de 100m braça SB1-

SB13 amb un temps de 01:30:26 i un total de 744 punts i també la prova de 200m lliures S1-

S13 amb un temps final de 02:33:99 i 746 punts. Per la seva part, Óscar Salguero (CN 

Sabadell) va realitzar un gran temps a la prova de 200m estils SM3-SM1 finalitzant amb 

02:23:92 i 866 punts, també va finalitzar a la primera posició als 50m papallona S1-S13 amb un 

temps de 30:97 i 634 punts. 

 

A la categoria femenina, sense la participació de Sarai Gascón i Núria Marqués, la gran 

protagonista va ser la nedadora del CN Mataró, Júlia Castelló que va guanyar les proves de 

50m lliures S1-S13 amb un temps de 45:50 i la prova de 100m esquena S1-S13 amb 01:35:12 i 

748 punts. 

 

http://esportadaptat.org/2017/05/04/resultats-tercera-jornada-lliga-catalana-natacio/
http://esportadaptat.org/2017/05/04/resultats-tercera-jornada-lliga-catalana-natacio/
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La darrera jornada de la LLiga Catalana es disputa coincidint amb els X Jocs Catalans del 27 i 

28 de maig, concretament, la piscina del CN Banyoles será l’escenari de la competició 

diumenge 28 de maig a partir de les 10h. 

 

Resultats de la 2ª Jornada de la LLiga Catalana de natació 

El dissabte 15 de gener es va disputar la segona jornada de la LLiga Catalana de Natació a les 

instal.lacions del Club Natació Martorell amb una gran assistència de públic on han participat 

els millors nedadors i nedadores catalans del moment. 

 

Pel que respecta als resultats, a categoria femenina destacar les victòries de Sarai Gascón (CN 

Terrassa) a les proves de 100m lliures (S1-S13) amb 844 punts, 50m braça (SB1-SB13) amb 

761 punts i 100m papallona (S5-S13) amb 825 punts, per la seva part, Núria Marqués (CN Sant 

Feliu) va guanyar als 400m lliures (S5-S13) amb 698 punts i la prova de 50m esquena (S1-S13) 

amb 820 punts. A categoria masculina, destacar les victòries d’Antoni Ponce (CN Sitges) a la 

prova de 50m esquena (S1-S13) amb 634 punts, la victòria de Miguel Luque (Fundacion 

Adapta2) als 50m braça (SB1-SB13) per davant del mateix Toni Ponce amb 790 punts i la 

victòria de José Antonio Mari Alcaraz (CN Terrassa) a la prova dels 100m lliures (S1-S13) amb 

731 punts guanyant a Óscar Salguero (CN Sabadell) que es va quedar amb 675 punts. 

 

Resultats de la primera jornada de la LLiga Catalana de natació 

El 19 de novembre va començar la nova temporada de natació amb la celebració de la primera 

jornada de la LLiga Catalana de natació a les instal.lacions del Club Natació Sitges amb la 

participació dels millors nedadors catalans del moment. 

 

Abans de començar la Jornada es van lliurar els trofeus als millors nedadors de la temporada 

pasada, a la categoria femenina la campiona va ser, Anna Mª Monfà (CN Sabadell), Miguel 

Luque (CDM Sant Rafael) a la categoria masculina i Pol Sallent (CN Martorell) a promoció. 

També va ser premiat el CN Mataró com a millor club a les dues categories, la de millor 

participació i millor nivel mitjà. 

 

La prova més destacada de la jornada va ser els 50m Papallona femenina, categoria S1 – S13, 

amb el duel entre Núria Marqués i Sarai Gascón on es va imposar la nedadora del CN Sant 

Feliu amb un temps de 32,85 (863 punts) per 32,94 (855 punts) de Sarai Gascón. A més Núria 

Marqués va guanyar la prova de 100m esquena (S1 – S13) amb 842 punts i Sarai Gascón va 

guanyar amb autoritat la prova de 50m lliure amb 863 punts. 

http://esportadaptat.org/2017/01/17/2a-jornada-natacio-2/
http://esportadaptat.org/2016/11/23/resultats-primera-jornada-lliga-catalana-natacio/
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Destacar, a la categoria masculina, les victòries d’Óscar Salguero a la prova de 200m esquena 

(S5 – S13) amb un temps de 02:29,57 i 748 punts i també la victòria d’Antoni Ponce als 100m 

braça (B1- SB13) amb un temps de 01:29,13 i 767 punts. 

 

TROFEU DE NATACIÓ ADAPTADA – GRAN PREMI DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 

 

Sarai Gascón, nou rècord del món a la prova dels 50m papallona 
categoria S9 

El cap de setmana del 8 i 9 d’abril es va disputar la segona edició del Trofeu de Natació 

Adaptada – Gran Premi Diputació de Barcelona a les instal.lacions del CN Barcelona amb la 

participació dels nedadors nacionals i internacionals més destacats. 

 

Destacar la gran actuació de la nedadora del CN Terrassa, Sarai Gascón que ha marcat, per 

dues vegades, un nou rècord del Món. El primer d’ells a les sèries de la prova dels 50m 

papallona (S9) amb un temps de 31.17 i un total de 830 punts per davant de Konkoly Zsófia 

(Hongria) amb 34.35 i 620 punts i la nedadora del CN Piera Claramunt Ribas amb 29.80 i 550 

punts. A les finals de dissabte a la tarda, Sarai Gascón ha batut el seu propi rècord del món 

baixant per primera vegada dels 31 segons, marcant un temps final de 30.96. Durant la mateixa 

jornada de dissabte matí, el nedador paralímpic Óscar Saguero (CN Sabadell) va batre el 

rècord d’Espanya a la prova de 100m braça (SB8) amb un temps final de 01.09.79 i 885 punts 

per davant de Miguel Luque (Adapta2) amb 01.59. 51 i 760 punts i on també el nedador del CN 

Sitges, Antoni Ponce, va quedar en tercera posició i nou rècord d’Espanya a la categoria SB6 

amb un temps de 01.28.48 i 746 punts. 

 

 

http://esportadaptat.org/2017/04/08/sarai-gascon-nou-record-mon/
http://esportadaptat.org/2017/04/08/sarai-gascon-nou-record-mon/
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TROFEU JOCS CATALANS DE NATACIÓ 

 

Marian Polo i Antoni Ponce guanyadors del Trofeu Jocs Catalans de 
natació 

El diumenge 28 de maig es va disputar el Trofeu Jocs Catalans de natació dins de la 4ª 

Jornada de la LLiga Catalana que s’ha disputat a les piscines del Club Natació Banyoles dins 

de les competicions dels X Jocs Catalans amb una gran assistència de públic a les grades de 

la piscina que van disfrutar d’una gran jornada de natació. 

 

Els guanyadors absoluts han estat, a la categoria femenina, la nedadora del CN Badia, Marian 

Polo per davant de Sarai Gascón (CN Terrassa) i d’Anna Monfà del CN Sabadell. Pel que fa a 

la categoria masculina el guanyador ha estat el nedador paralímpic Antoni Ponce (CN Sitges) 

per davant dels també paralímpics, Miguel Luque (Fundación Adapta2) i José Antoni Marí (CN 

Terrassa). 

 

Per relleus, l’equip A del CN Terrassa format per Pau González, José Luis Corredera, Sarai 

Gascón i José Antonio Marí van guanyar per davant de Jubal Edo, Marc Sala, Mónica Opósita i 

Ángel Serrano de la Fundació Adapta2, la tercera posició del podi va ser per l’equip A del CN 

Mataró, format per Andrea Sánchez, Marta Colom, Jordi Gordillo i Ariel Schrenk. 

 

http://esportadaptat.org/2017/05/29/trofeu-jocs-catalans-natacio/
http://esportadaptat.org/2017/05/29/trofeu-jocs-catalans-natacio/
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CAMPIONAT DE CATALUNYA  

 

Sarai Gascón i Miguel Luque 
campions absoluts de Catalunya 

d’estiu de natació 

Aquest diumenge 2 de juliol pel matí s’ha disputat 

el Campionat de Catalunya d’estiu Open de 

natació a les instal.lacions del Club Natació 

Sabadell amb la participació de més de 75 

nedadors i 17 Clubs d’arreu de l’Estat Espanyol. 

 

Sarai Gascón (CN TERRASSA) va guanyar les proves de 100m papallona S6-S13 amb un 

temps de 01:09.72 i un total de 877 punts, els 50m braça SB1-SB13 amb 685 punts i la prova 

de 50m Lliure S1-S13 amb 707 punts per davant de Marian Polo Lopez (CN BADIA) que va 

aconseguir 700 punts. Destacar també el rècord d’Espanya aconseguit per Marta Garcia 

Serrano (CN MATARÓ) als 100m SB1 – SB13 amb un temps de 03:10.91 i 384 punts. 

 

A categoria masculina destacar les victòries i campió absolut de Catalunya de Miguel Luque 

(ADAPTA2) a les proves de 150m Estils SM1-SM4 amb 646 punts i a la prova de 50m Braça 

SB1-SB13 amb un temps de 50.97 i 869 punts. Destacar també la gran actuació de Jose 

Antonio Marí Alcaraz-García (CN TERRASSA) que va batre el rècord d’Espanya a la prova dels 

50m Esquena S1 – S13 amb un temps de 32.10 i 705 punts. 

Per clubs el guanyador va ser el CN MATARÓ amb 135 punts, per davant del CN TERRASSA 

amb 84 punts i ADAPTA2 amb 39. 

 

 

ÀMBIT ESTATAL 

 

Núria Marquès, Óscar Salguero, Jaume LLambi i Jordi Cruz, medalles de 
plata a la Reial Ordre del Mèrit Esportiu 

El 18 d’octubre es va donar a conèixer els ingressos a la Reial Ordre del Mèrit Esportiu 

d’aquest any 2016. La ROMD, en les diferents categories: medalles i plaques d’Or, Plata i 

Bronze, distingeix aquelles persones o entitats que mereixen un reconeixement pels seus 

destacats èxits esportius o per la seva aportació al desenvolupament de l’esport espanyol. 

 

http://esportadaptat.org/2017/07/03/campionat-catalunya-natacio/
http://esportadaptat.org/2017/07/03/campionat-catalunya-natacio/
http://esportadaptat.org/2017/07/03/campionat-catalunya-natacio/
http://esportadaptat.org/2016/10/28/medalles-plata/
http://esportadaptat.org/2016/10/28/medalles-plata/
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Els nedadors Núria Marquès, guanyadora d’una medalla d’or i una altre de plata en la seva 

primera participació en uns Jocs Paralímpics i el nedador Òscar Salguero, guanyador d’una 

medalla d’or han estat dos dels esportistes que s’incorporen a la Reial Ordre del Mèrit Esportiu 

a la categoria de medalles de plata. També ha estat reconeguda en la mateixa categoria a la 

selecció espanyola de bàsquet en cadira de rodes, després d’aconseguir una meritòria medalla 

de plata a Rio 2016 amb els catalans Jaume Llambi i Jordi Cruz entre els integrants de la 

selecció. 

 

Amb aquestes distincions es reconeix els mèrits aconseguits pels nostres esportistes en una 

competició tant important com són els Jocs Paralímpics. 

 

CAMPIONAT D'ESPANYA PER CCAA 

 

Catalunya, sots campiona al Campionat d’Espanya Absolut per CCAA de 
natació 

El 11 i 12 de març es va disputar el Campionat d’Espanya absolut de natació per Comunitats 

Autònomes a la ciutat d’Oviedo amb victòria de València amb un total de 581 punts per davant 

de Catalunya amb 559 punts, Canàries va completar el podi amb 390 punts. Catalunya no va 

poder comptar amb les baixes de darrera hora de Júlia Castelló i Marta Garcia Serrano. 

 

De la participació dels nostres nedadors i nedadores destacar les victòries de Sarai Gascón a 

les proves de 100m papallona S5-S15 amb 848 punts i 50m papallona (S3-S15) amb 812 

punts. A categoria masculina destacar la participació de Miguel Luque que va guanyar les 

proves de 150m estils (SM2-SM4) amb 706 punts i els 50m Braça (SB1-SB9) amb 884 punts. 

José Antonio Mari, amb llicència FCEDF, es va impossar a la prova de 10m lliures (S1-S15) 

amb 751 punts i també la prova de 400m lliures (S4-S15) amb 768 punts. Óscar Salguero i 

Antoni Ponce també van finalitzar en el podi com a segon i tercer classificats a la prova de 

100m Braça amb 810 i 750 punts respectivament. A més Óscar també va guanyar la prova de 

200m braça amb 818 punts. 

 

CAMPIONAT D'ESPANYA ESCOLAR PER CCAA 

 

Catalunya, tercera al Campionat d’Espanya de natació en edat escolar 

El cap de setmana del 25 i 26 de març es va disputar el Campionat d’Espanya de natació en 

edat escolar per Seleccions Autonòmiques a les instal.lacions de “Son Hugo” a Palma de 

http://esportadaptat.org/2017/03/13/campionat-ccaa-natacio/
http://esportadaptat.org/2017/03/13/campionat-ccaa-natacio/
http://esportadaptat.org/2017/03/26/catalunya-tercera-natacio-edat-escolar/
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Mallorca amb una tercera posició final per a Catalunya després de finalitzar en segona posició 

en categoria masculina i setens en categoria femenina. 

 

La selecció catalana, en la que participaven tres 

nedadors seleccionats per Xavi Cenzano 

(seleccionador FCEDF), Iker Ruiz Urbaneja (CN 

Balaguer), Pablo Errando (CN Barcelona) i Pol 

Sallent (CN Martorell), han realitzat una molt bona 

actuació. Destacar la cinquena posició d’Iker Ruiz 

als 50m braça amb un temps de 50:45, la tercera 

posició de Pol Sallent als 50m papallona amb un 

temps total de 37:74 i la quarta posició als 100m esquena de Pablo Errando amb 1:28:48 que 

van contribuir decisivament a la segona posició en categoria masculina. També van formar part 

de la selecció catalana els nedadors de la FECPC, Marc Castro, Nerea Garcia i Carles Gómez 

amb la seleccionadora Irina Barceló. 

 

La comunitat Valenciana ha revalidat el títol de Campions d’Espanya després de guanyar a la 

categoria masculina i tercers a la femenina. La Selecció de Castellà i LLeó es va clasificar en la 

segona posició final per davant de Catalunya. 

 

 
 

ÀMBIT INTERNACIONAL 

 

Rècord del món de Núria Marquès a l’Open Internacional de Berlin de 
natació 

Del dijous 6 al diumenge 9 de juliol es va disputar la 31 edició de l’Open Internacional de Berlin 

de natació, una de les proves més importants i veteranes que es disputen a Europa i en la que 

han participat els millors nedadors i nedadores paralímpics catalans del moment. 

 

Destacar la gran actuació de Núria Marquès (CN Sant Feliu) que ha batut el rècord del món a la 

prova dels 50m esquena S9 per dues vegades, primer amb un temps de 33.25 i després el va 

rebaixar fins els 32.76. Destacar també la medalla de plata aconseguida a la prova dels 100m 

esquena amb una millor marca d’1.08.98 superada solament per la britànica Alice Tai. A la 

categoria masculina destacar al nedador del CN Sabadell, Óscar Salguero, que ha marcat nous 

http://esportadaptat.org/2017/07/10/record-mon-nuria-marques/
http://esportadaptat.org/2017/07/10/record-mon-nuria-marques/
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rècords d’Espanya a les proves de 50m braça SB8 amb un temps de 32,01 i també als 200m 

braça. Óscar Salguero també va guanyar la prova dels 100m braça. 

 

D’altra banda, destacar també la medalla d’or de Sarai Gascón (CN Terrassa) a la prova dels 

100m papallona i la segona posició de Miguel Luque (Adapta2) a la prova dels 50m braça per 

darrera de l’italià Efrem Morelli. A categoria júnior destacar la segona posició a la prova dels 

50m lliures del nedador Ariel Schrenck. 
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PÀDEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÀMBITS D’ACTUACIÓ:  

 

1. Àmbit Català: 1.1 Campionat de Catalunya 
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ÀMBIT CATALÀ 

 

La parella formada per Miquel Martí i Pedro Garcia campions de Catalunya 

de pàdel en cadira de rodes 

 

El diumenge 29 de maig es va disputar el Campionat de Catalunya de pàdel en cadira de rodes 

a les instal.lacions del Club Natació Banyoles dins de les competicions dels X Jocs Catalans 

que s’han disputat aquest cap de setmana a la localitat gironina de Banyoles. 

 

La parella formada per Miquel Martí i Pedro Garcia s’han proclamat Campions de Catalunya de 

pàdel després de guanyar la final a la parella Joan Camp i Francisco Ortega per dos sets a 

cero (6/3 i 6/2). Aquestes dues parelles van finalitzar en primera i segona posició a la fase 

prèvia on han competit també la parella formada per Artur Altabàs i Rafa Catalan que van 

perdre davant els campions però van empatar a 7 jocs amb Joan Camp i Francisco Ortega en 

partits jugats a 40 minuts de joc. 

 

A la fase prèvia, la parella Miquel Martí i Pedro Garcia va guanyar un total de 16 jocs per 11 de 

la parella Joan Camp i Francisco Ortega que els va permetre classificar-se per jugar la final. 

 

 

 

http://esportadaptat.org/2017/05/29/campions-catalunya-padel/
http://esportadaptat.org/2017/05/29/campions-catalunya-padel/
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PETANCA 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

CLUBS 

 GRUP INICIATIVES DISCAPACITATS DEL BAGES 

 ASOCIACION DE MINUSVALIDOS AMIBA 

 

 

ÀMBITS D’ACTUACIÓ:  

 

1. Àmbit Català:  1.1 Ct. de Catalunya – Jocs Catalans  

     1.2 IV Trofeu “Jornada Inclusiva”  

 

  

http://esportadaptat.org/2016/11/14/iv-trofeu-petanca/
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ÀMBIT CATALÀ 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA PER TRIPLETES – JOCS CATALANS 

 

Resultats Ct. Catalunya de Petanca 

El diumenge 29 de maig es va dur a terme durant els Jocs Catans, el Ct. de Catalunya de 

Petanca per tripletes open, en el que van participar clubs de petanca amb persones sense 

discapacitat. Els partits van ser disputa ton el bon ambient va predominar a tota la competició. 

Finalment a la categoría adaptada el club GIBDA de Sant Pedor va ser el guanyador devant els 

2 equips d’AMIBA. 

 

A la categoría dels clubs amb esportistes sense discapacitat, l’equip de Sant Vicentí va ser el 

guanyador devant el club Benavent i el Sant Pol.  

 

IV Trofeu “Jornada Inclusiva” de petanca 

El dissabte 12 de novembre, dins de les diferents activitats que es van portar a terme a la “IV 

Jornada Inclusiva” celebrada a l’Arc de Triomf de Barcelona es va disputar el IV Trofeu 

“Jornada Inclusiva” de petanca. 

 

A la categoria OPEN, destinada als jugadors 

sense discapacitat, la tripleta formada per 

Jaime Zarcero, Antonio Teruel i Carlos 

Matías es va imposar a la tripleta formada 

per Manuel Pérez, Ángel Aso i Juan Viñolas. 

 

Els guanyadors del IV Trofeu “Jornada Inclusiva” de petanca va ser per la tripleta formada per 

Jordi Torres, Manolo Romero i Teresa Vicente per davant de Roberto Rolando, Natividad Pérez 

i Cándida Prieto, totes dues tripletes del club GIDBA, en tercera posició va quedar la tripleta de 

l’AMIBA formada per Paquita Justicia, Lluís Bayón i Lluís Muntaner per davant de l’altre tripleta 

del club formada per Jaume Muntaner, Mariano Labarta i María Sánchez. 

 

 

 

 

http://esportadaptat.org/2016/11/14/iv-trofeu-petanca/
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POWERLIFTING 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

CLUBS 

 
 

 CLUB ESPORTIU POWERLIFTING OLESA 

 

 

 

ÀMBITS D’ACTUACIÓ:  

 

1. Àmbit Estatal:  1.1 Campionat d’Espanya  
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ÀMBIT ESTATAL 

 

Marc Oró medalla de plata al Campionat d’Espanya d’halterofilia 

El dissabte 10 de juny es va disputar el Campionat d’Espanya d’halterofilia adaptada a les 

instal.lacions del gimnàs “Siderópolis” a la ciutat de Madrid amb la participación de 19 

esportistes, entre ells el català Marc Oró. 

 

Els grans protagonistes de la competició van ser els esportistes Luís Miguel Pita i la 

paralímpica Loida Zabala, que es van proclamar campions d’Espanya aixecant 149 kg i 95 kg 

respectivament. Per la seva part, el català Marc Oró va finalitzar en una magnífica segona 

posició a la categoria de fins a 88kg. 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://esportadaptat.org/2017/06/14/marc-oro-halterofilia/
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QUAD-RUGBY 

 

 
 

 

CLUBS 

 
 

 BARCELONA UNIVERSITARI CLUB (BUC) 

 

 

ÀMBITS D’ACTUACIÓ:  

 

1. Àmbit Català:  1.1 JJCC 

 

2.  Àmbit Estatal:  1.1 Ct. d'Espanya per CCAA  

 
3.       Àmbit Internacional:   
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ÀMBIT CATALÀ 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA – JOCS CATALANS  

 
 

ÀMBIT ESTATAL 

 

Curs d’àrbitre nacional de rugbi en cadira de rodes 

El cap de setmana del 4 i 5 de febrer es va realitzar el Curs d’Àrbitre Nacional de Rugbi CR a 

les instal·lacions de l’INEFC de Barcelona (Av. de l’Estadi, 12-22, 08038-Barcelona). El curs va 

ser organitzat per la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física i 

la Federació Catalana d’esports de Persones amb Discapacitat. 

 

http://esportadaptat.org/2017/01/09/arbitre-rugbi/
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CAMPIONAT D’ESPANYA DE RUGBI CR PER CCAA 

 

Catalunya guanya el Campionat d’Espanya de rugbi en cadira de rodes 

El cap de setmana del 20 i 21 de maig es va disputatar el IV Campionat d’Espanya de 

Seleccions Autonòmiques de rugbi en cadira de rodes al “Centro Deportivo y Cultural de la 

ONCE” (Paseo de la Havana, nº 208) de Madrid amb la victòria de Catalunya, reeditant 

d’aquesta manera el títol aconseguit la temporada pasada. 

 

La selecció, dirigida per Paula Murillo, va guanyar els dos partits del Campionat, el primer d’ells 

contra Madrid, un partit dominat en tot moment per Catalunya que va guanyar per 36 a 13. 

Després de la victòria d’Aragó davant Madrid per 37 a 10, s’havia de disputar el partit final al 

matí de diumenge entre Aragó i Catalunya per definir el Campió d’Espanya. El partit va ser el 

més intens de tot el cap de setmana i, finalment, Catalunya va guanyar per un resultat final de 

36 a 26, reeditant d’aquesta manera el títol de Campiona d’Espanya de Seleccions 

Autonòmiques. 

 

 

http://esportadaptat.org/2017/05/21/catalunya-guanya-campionat-rugbi-cadira-rodes/
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Durant les dues jornades del Campionat d’Espanya també ha tingut lloc una jornada de 

tecnificació dirigida a esportistes i entrenadors per millorar els seus coneixements d’aquest nou 

esport adaptat a Espanya.  

 

 

 

 

 

CAMPIONAT D’ESPANYA DE RUGBI CR PER CLUB 

 

Campionat d’Espanya de Clubs de rugbi a l’INEFC Barcelona 

El 4 i 5 de febrer es va disputar el primer Campionat d’Espanya de clubs de rugbi en cadira de 

rodes a les instal.lacions de l’INEFC de Barcelona.  

 

Els equips participants al primer Campionat d’Espanya són el CAI Deporte Adaptado de 

Saragossa, Toros FLM (Fundación Lesionados Medular) de Madrid i el gran favorit per la 

victòria final, el BUC (Barcelona Universitari Club). Aquesta és la primera edició del Campionat 

d’Espanya per clubs, per a David Campón, coordinador nacional del rugbi en cadira de rodes 

“aquest Campionat representa un pas més en el desenvolupament d’aquesta disciplina 

esportiva ja que fa solament quatre anys que es practica a Espanya. A partir d’ara es 

disputaran cada temporada un Campionat d’Espanya d’Autonomies i un altre de clubs”. 

 

El mateix cap de setmana es porta a terme el Curs nacional d’àrbitres de rugbi en cadira de 

rodes. El curs està obert a totes aquelles persones que vulguin la titulació, amb aquesta 

titulació es poden arbitrar els partits organitzats per les Federacions autonòmiques com per la 

FEDDF. El curs està impartit per l’àrbitre Internacional de la IWRF, Claudia Rota. 

http://esportadaptat.org/2017/01/23/campionat-clubs-rugbi/
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El Campionat i el curs estan organitzats per la Federación Española de Deportes de Personas 

con Discapacidad Física, la Federació Catalana d’esports de Persones amb Discapacitat i el 

Club BUC de Barcelona. 

 

 

 

BUC campió d’Espanya de quad rugbi 

El 4 i 5 de febrer es va disputatar el primer Campionat d’Espanya de clubs de quad rugbi en 

cadira de rodes a les instal.lacions de l’INEFC de Barcelona amb la victòria del BUC (Barcelona 

Universitari Club).  

El primer partit, a la jornada de dissabte per la tarda, va emfrontar als equips de CAI Deporte 

Adaptado de Saragossa contra els Toros FLM (Fundación Lesionados Medular) de Madrid amb 

victòria per l’equip de Saragossa per 24 a 14. Diumenge pel matí es va disputar la segona i 

darrera jornada amb els partits, BUC contra Toros FLM que, el BUC va guanyar amb claretat 

per 40 a 17 i el darrer partit del Campionat entre BUC i CAI Deporte Adaptado amb victòria per 

l’equip català per 36 a 21. Amb aquestes dues victòries el Barcelona Universitari Club s’ha 

convertit en Campió d’Espanya a la primera edició del Campionat d’Espanya per clubs. 

 

 

  

http://esportadaptat.org/2017/02/05/buc-campio-rugbi/
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ÀMBIT INTERNACIONAL 

 

El BUC es classifica per jugar la repesca del Campionat Nacional I de 
França 

El 18 i 19 de febrer es va disputatar la segona jornada del Campionat Nacional II de França de 

rugbi adaptat a la ciutat de Toulon amb la participació dels equips de Toulon, Grenoble, 

Bourgoin, Montpellier i el BUC de Barcelona que es el primer equip forani que disputa la 

competició francesa englobat dins del Grup C (Sud de França). 

 

Dissabte per la tarda, el BUC va guanyar el seu primer partit disputat contra el Grenoble, un 

equip que s’ha reforçat molt bé, per un ajustat 43 a 35. Al segon partit, el BUC es va impossar 

amb claretat a l’equip amfitrió, el Toulon per 45 a 23. A la jornada de diumenge el BUC va jugar 

contra els dos millors equips, sent superat pel Bourgoin per un clar 24 a 56 i plantant cara al 

millor equip, el Montpellier, que va guanyar als catalans per 46 a 32. 

 

El Montpellier, primer classificat i el 

Bourgoin segon accedeixen 

directament a jugar la fase final 

d’ascens al Campionat Nacional I. El 

BUC, tercer classificat, jugarà una 

fase de repesca el cap de setmana del 

15 i 16 d’abril contra els tercers 

classificats de les zones nord i centre. 

 

El BUC Barcelona ha disputat la “Mediterranian Cup Challenge Quad 
rugby” 

El 10 i 11 de juny es va disputatar 

la “Mediterranian Cup Challenge 

Quad rugby” a la ciutat francesa 

de Toulon amb la participació del 

club català Barcelona Universitari 

Club de rugbi adaptat. 

 

El primer partit del torneig el van 

http://esportadaptat.org/2017/02/20/buc-repesca-franca/
http://esportadaptat.org/2017/02/20/buc-repesca-franca/
http://esportadaptat.org/2017/06/12/buc-barcelona-mediterranian-cup/
http://esportadaptat.org/2017/06/12/buc-barcelona-mediterranian-cup/
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disputar el BUC contra l’equip favorit, Montpellier, un partit on el Montpellier va començar molt 

fort amb un primer quart a favor de 9 a 4 que va resultar determinant en el resultat final del 

partit, un avantatge que va ampliar una mica més al darrer quart fins arribar al 33 a 22 final. 

Dissabte per la tarda el BUC va jugar contra els amfitrions, el Toulon, un partit força igualat i 

que es va decidir al tercer quart amb un parcial de 10 a 4 que ja va fer impossible la remontada 

del BUC, al final, 39 a 30 a favor del Toulon. El darrer partit jugat pel BUC diumenge pel matí 

va ser contra el Padua, un partit on el BUC no va poder fer front a la fortalesa de l’equip italià i 

va perdre per un clar 34 a 9. 

 

Aquestes competicions, fóra d’Espanya, serveixen per continuar aprenent i millorant el joc del 

BUC, jugant amb equips de primer nivell com són els equips molt més veterans que juguen a 

França. 

 

El BUC disputa la primera Copa Euroamericana Ciutat de Tigre de rugbi 
adaptat 

Del 21 al 23 de setembre es va disputatar la 1a Copa Euroamericana Ciutat de Tigre de rugbi 

adaptat a la Universitat Tecnològica Nacional (UTN) de Buenos Aires (Argentina) amb la 

participació del BUC de Barcelona reforçat amb jugadors del CAI Esport Adaptat de Saragossa. 

Són els primers esportistes espanyols, en formar part d’una competició internacional de rugbi 

en cadira de rodes a Amèrica. 

 

Els altres equips participants són els amfitrions Tigre Quad Rugbi d’Argentina, Criolls d’Uruguai 

i el gran favorit per guanyar el campionat, Santer Rio de Brasil. Tots aquests equips gaudeixen 

de més experiència que els esportistes espanyols, a causa d’un major desenvolupament 

d’aquest esport en els seus respectius països. 

 

El BUC va realitzar un gran torneig ja que va guanyar dos dels partits disputats, finalitzant en la 

tercera posició final. L’equip dirigit per Paula Murillo va guanyar el primer partit, davant els 

Criolls d’Uruguai, per 46 a 25, després, amb els emfrontaments amb el Santer de Brasil i el 

Tigre d’Argentina no va poder guanyar-los. A les semifinals, van perdre per un ajustat 43 a 32 

davant els amfitrions, els Tigres d’Argentina i, finalment, van guanyar el partit per la tercera 

posició final als Criolls d’Uruguai per 49 a 40. 

 

En l’actualitat, la CNRSR (Comissió Nacional de Rugbi en Cadira de Rodes), està treballant el 

desenvolupament de la futura selecció nacional amb la base dels jugadors i tècnics que han 

participat en aquest campionat internacional. 

http://esportadaptat.org/2017/09/25/buc-copa-euroamericana/
http://esportadaptat.org/2017/09/25/buc-copa-euroamericana/
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SLALOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ÀMBITS D’ACTUACIÓ:  

 

1. Àmbit Català:  1.1 Lliga Catalana Slalom  

 
 

2. Àmbit Estatal:  2.1 Campionat d'Espanya CCAA 
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ÀMBIT CATALÀ 

 

Guillem Pérez i Oriol Ruiz entre els esportistes reconeguts pel Consell 
Català de l’Esport a LLeida 

El 26 d’abril va tenir lloc l’acte de reconeixement per 

part de la Generalitat de Catalunya a 180 esportistes i 

equips de Lleida que van obtenir un èxit destacat en 

les seves competicions. L’acte es va celebrar al 

Pavelló de l’Oli de les Borgues Blanques i va comptar 

amb la presència del Secretari General de l’Esport, 

Gerard Figueras. 

 

Entre els esportistes reconeguts destaca la presència de Guillem Pérez i Oriol Ruiz, tots dos 

esportistes formen part de les escoles federatives a la delegació de la FCEDF a Lleida. Oriol és 

l’actual campió i rècord d’Espanya de la modalitat d’slalom on Guillem Pérez va finalitzar en la 

tercera posició. Aquest any, per primera vegada, s’ha distingit majors de 14 anys, quan abans 

era a partir dels 16. 

 

 
 

Jornada de rècords a la Primera jornada de la LLiga Catalana de slalom 

El dissabte 28 de gener es va disputar la primera jornada de la LLiga Catalana de slalom al 

Pavelló Municipal Valldaura amb una gran participació d’esportistes. La jornada ha estat 

organitzada per l’entitat CE ESBONAT, per delegació de la FECPC. 

 

Pel que fa a resultats de la jornada, destacar els dos rècords que es van aconseguir, Guillem 

Pérez (WS1B) va establir un nou rècord de 

Catalunya júnior amb un temps de 1:52,46 i 

Oriol Ruiz (WS1B) va rebaixar el rècord 

d’Espanya infantil amb un temps final de 

1:49,96. 

 

http://esportadaptat.org/2017/04/27/guillem-perez-oriol-ruiz/
http://esportadaptat.org/2017/04/27/guillem-perez-oriol-ruiz/
http://esportadaptat.org/2017/01/29/primera-jornada-slalom/
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La segona jornada de la LLiga Catalana tindrà lloc diumenge 19 de febrer a la localitat de Sant 

Feliu de Llobregat.  

 
 
 

ÀMBIT NACIONAL 

 

CAMPIONAT D’ESPANYA DE SLALOM CCAA 

 

Oriol Ruiz revalida el títol de campió d’Espanya d’slalom a la divisió WS1B 

El cap de setmana del 10 i 11 de juny es va disputar el Campionat d’Espanya d’slalom en 

cadira de rodes a la localitat d’Amilla (Granada) on han participat un total de 49 esportistes, 8 

d’ells a la divisió WS1B amb la participació dels catalans Oriol Ruiz, Guillem Pérez i Anna Marín 

de les Escoles FCEDF i FECPC. 

 

Oriol Ruiz ha estat el gran dominador a la divisió W1SB, revalidant el títol de campió 

d’Espanya, Oriol ha guanyat amb claretat la prova cronometrada amb un temps d’1:46:56 per 

davant de Guillem Pérez amb 1:55:57. L’Oriol també va guanyar, en una de les proves més 

igualades, la final d’eliminació individual, amb un temps de 21,49 per davant de Guillem Pérez 

amb 21,84. En les dues proves la tercera clasificada va ser Anna Marín. 

Resultats de la divisió W1SB: 

 

Final prova cronometrada: 

1.Oriol Ruiz, FCEDF, 1:46,56 

2.Guillem Pérez, FCEDF, 1:55,57 

3.Ana Marín, FCEDF, 2:16,16 

 

Final prova eliminació individual: 

1. Oriol Ruiz, FCEDF, 21,49 

2. Guillem Pérez, FCEDF, 21,84 

3. Ana Marín, FCEDF, 23,49 

 
 

 

 

http://esportadaptat.org/2017/06/11/oriol-ruiz-campio-espanya/
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INICIACIÓ ESPORTIVA 

Les Escoles d'Iniciació neixen amb una triple intenció: 

1a. Oferir una activitat esportiva adaptada a joves amb alguna discapacitat física fora 
de l'horari escolar, obrint també la porta a usuaris adults que hi vulguin participar.  

2a. Aportar als equips catalans noves i joves promeses amb una bona formació de 
basetècnica, tàctica i social. 

3a. Millorar la salut de les persones amb discapacitat física mitjançant un estil de vida 
actiu i saludable.   

Hem consolidat les escoles d’iniciació de hoquei i slalom de Lleida i Barcelona. Dintre de 
l’activitat els usuaris (generalment usuaris amb grans afectacions i usuaris de cadira de rodes 
elèctrica) han conegut les dues disciplines esportives especifiques. 

Les escoles de bàsquet cr, rugbi cr i natació han continuat durant l’any.  

 

Els objectius específics treballats en la temporada 2016-2017 han estat: 

o Donar la possibilitat als nens/es i adults que pateixen algun tipus de discapacitat física, de 
poder iniciar-se i practicar esport. 

o Desenvolupar les capacitats funcionals de l’usuari i, a la vegada, de la seva qualitat de 
vida. 

o Desenvolupar hàbits saludables, higiènics i potenciar l’autonomia dels nens/es i persones 
amb discapacitat congènita o que acaben d’assolir una discapacitat física. 

o Desenvolupar habilitats manuals i d'estratègia, tot aprenent a treballar i jugar en equip. 
o Actuar amb autonomia, confiança i seguretat en diferents tipus de situacions i escenaris. 
o Apropar la pràctica d’aquest esport a les persones, especialment els més joves, que 

desconeixen o no tenen la possibilitat de practicar-lo i de gaudir dels seus beneficis. 
o Mostrar als usuaris noves formes d’ocupar el temps de lleure, a través d’activitats de lleure 

saludables. 
o Proporcionar una oferta d’activitats extraescolars o d’oci adaptades arreu del territori 

català. 
o Millora de la qualitat de vida dels nens/es, joves i adults amb discapacitat física i captació 

de nous esportistes. 
o Integració e inclusió del col·lectiu de persones amb discapacitat a través de la pràctica 

d’esport adaptat. 

Cada activitat ha estat dirigida per un tècnic especialitzat, que és el responsable directe de 
l’activitat, sota la supervisió del responsable de les escoles. Depenent de l’activitat i del grup 
d’usuaris, s’ha comptat amb més tècnics de suport per tal de recolzar al tècnic a les activitats. 

A nivell de gestió, el personal administratiu és el que s’ha encarregat de mantenir informats, 
en cas dels nens/es, als pares sobre activitats i horaris, mantenint actualitzada la base de 
dades i tramitant les assegurances corresponents a cada nen/a que prenen part d’alguna de les 
activitats. 

El projecte desenvolupat  té una vinculació directa amb la resta de departaments de la FCEDF, 
sent l’inici del camí per a qualsevol persona que vulgui iniciar-se en la practica esportiva. La 
continuïtat ha estat garantida, gràcies a la resta d’activitats realitzades per la nostra entitat i 
clubs. 
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La nostra entitat disposa d’un manual de processos i procediments, a través dels que 
s’estableixen els passos a seguir en cada cas i les persones responsables. 

Avaluades les activitats que han finalitzat, el primer pas és concretar les necessitats de cada 
activitat per tal de cobrir-les. Les decisions s’han pres de manera consensuada, potenciant allò 
que funciona i descartant i/o modificant allò que no ha funcionat o que no ha agradat als 
usuaris en l’edició anterior. 

S’han realitzat un mínim de tres reunions per tal d’establir les activitats que es portaran a terme 
durant la pròxima temporada, així com totes les consideracions que s’han de tenir en compte 
(pressupost, difusió,...). 

Així mateix, els tècnics responsables de cada activitat s’han reunit periòdicament amb el 
responsable d’escoles d’iniciació per tal de fer un seguiment i avaluació, exposant les 
incidències que s’han pogut produir, així com les propostes particulars que es parlen en equip, 
per a partir d’aquí, establir les noves directrius a seguir dins del dinamisme i del procés de 
millora continuada proposat des de la FCEDF i poder assolir els objectius plantejats des d’un 
inici.  

A través de les reunions periòdiques i els informes es manté informat de cadascuna de les 
activitats al responsable i es tracen les línies comunes a seguir en el projecte. Es fa un 
seguiment individual dels nens/es, joves i adults que en prenen part.  

Quan els usuaris de les nostres activitats d’iniciació, han tingut els coneixements bàsics 
necessaris per poder fer esport de manera autònoma, poden escollir continuar a les nostres 
activitats (en grups de perfeccionament) o continuar la practica esportiva a través dels clubs 
afiliats a la nostra entitat en els que poden practicar esport adaptat. 

A totes les activitats extraescolars o d’oci saludable s’ha treballat seguint una pauta on es 
combinen jocs participatius amb la pràctica de l’esport adaptat. Segons el nivell dels usuaris, 
els tècnics posaran més èmfasi a unes o altres (per exemple, si el grup és d’iniciació, els 
primers passos consistiran en una presa de contacte amb el material esportiu adaptat per 
posteriorment anar aprofundint en altres aspectes més tècnics o específics de cada esport). 

S’han tingut en compte les peculiaritats de cada usuari, ja que habitualment, els grups amb els 
que hem treballat son diversos, sempre buscant el major rendiment en cada un d’ells, tant pel 
que fa a nivell individual, com al que pot aportar al grup o a l’equip quan es tracta d’un esport 
col·lectiu. 

 

ESCOLES INICIACIÓ ESPORTIVA 

Les escoles d’iniciació a l’esport adaptat, han tingut la doble intenció d’oferir una activitat 
esportiva extraescolar o d’oci adaptada a tots els nens/es, joves i adults amb alguna 
discapacitat física i aportar als equips noves promeses amb una bona formació de base tant 
tècnica com social. Els usuaris han pogut iniciar-se en la pràctica de diversos esports, comptant 
amb tècnics especialitats que dirigeixen les activitats (LCAFE). 

Les escoles els han permès progressar de la manera més adequada, realitzant exercicis 
específics per a la iniciació de la pràctica esportiva, facilitant les eines necessàries (material 
esportiu adaptat, cadires de rodes esportives, etc...) i realitzant-se en instal·lacions 
esportives adequades al perfil dels participants. 

Els objectius treballats i els resultats obtinguts a la temporada 16-17 a les escoles d’iniciació 
han estat: 

 Promoció de la pràctica de l’esport adaptat, especialment entre els més joves. 

Les activitats d’iniciació esportiva estan orientades a un nivell bàsic de formació (nivell 
0 i 1 dintre de l’organigrama de formació esportiva) i els seus participants són joves o 
amb poca experiència en el món de l’esport.    
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 Millora del seu condicionament físic i capacitats funcionals (millor qualitat de vida). 

El treball proposat a les escoles i altres activitats esportives esta dirigit cap a la millora 
de la força, velocitat, resistència i flexibilitat, el que aporta transferència directa a la 
qualitat de vida de l’usuari.  

 Inclusió a través de la pràctica de l’esport i millora de les seves relacions afectives.  

Totes les nostres activitats es realitzen en centres esportius municipals o espais 
esportius ordinaris en les que es comparteixen espai, activitats i sensacions amb altres 
nens i usuaris.  

 Major autoestima i generació dels bons hàbits. 

Gràcies a la practica esportiva amb regularitat els usuaris han pogut experimentar una 
millor visions personal i han après una forma de gaudir del lleure de forma saludable 
amb la companyia dels seus familiars.  

L’objectiu de la Federació és que aquestes escoles vagin creixent, tant pel que fa al nombre de 
participants com d’esports que es puguin practicar, fent possible una oferta cada vegada més 
àmplia facilitant la pràctica de l’esport adaptat als nous esportistes. 

El nombre total de participants a les escoles d’iniciació ha estat de 37 joves. 

Respecte als resultats obtinguts, a les escoles d'iniciació esportiva seguim un procés 
d'avaluació que ens dóna dades de la percepció de l'usuari quant a la instal·lació, el monitor, 
el procés d'inscripció, les activitats realitzades, entre altres. L'estàndard de qualitat que marca 
la FCEDF és de 4 punts sobre 5 i si en el procés detectem algun valor per sota de l'estàndard 
analitzem les dades i apliquem les correccions oportunes. 

A continuació es mostren els resultats obtinguts de les enquestes de satisfacció 2016: 
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ESCOLA INICIACIÓ BÀSQUET CR I RUGBI CR 

L’escola de bàsquet i rugbi s’ha portat a terme de 18 a 20h els dijous al CEM La Marbella 
(Barcelona).  

L’activitat ha estat orientada a usuaris a partir dels 6 anys que han volgut iniciar-se en aquest 
esport i/o desitgin continuar progressant, amb l’objecte de poder passar un dia a practicar-lo en 
algun dels clubs federats. 

Els participants han fet una evolució positiva a nivell tècnic i tàctic. El treball col·lectiu (jocs, 
activitats de cooperació - oposició, partits,...) han ajudat a millorar molt. Així mateix, també 
s'aprecien millores en la seva autonomia (transferència a la cadira esportiva, actitud postural, 
higiene al finalitzar la sessió esportiva, etc.). Bàsicament la formació es basa en tres àmbits: 

- Formació tècnica: Han assolit els aspectes tècnics de bàsquet i rugbi en cadira de 
rodes: conducció de la cadira, bot, passada, recepció, tir, tracció de la cadira,... 

- Formació tàctica: Han assimilat els conceptes de defensa i atac de l'esport, així com al 
seu reglament. 

- Formació específica: Han après la utilització de materials específics i les seves 
peculiaritats. 

A l'escola de bàsquet i rugbi en cadira de rodes de Barcelona ens trobem amb diferents perfils 

d'usuaris segons les seves capacitats i treballem amb diverses franges d'edat. Ens hem trobat 
amb un petit nombre d'usuaris que no utilitza habitualment la cadira de rodes (solament per a 
fer grans desplaçaments o per a practicar esport). Amb aquest perfil hem de treballar més el 
control de la cadira de rodes. Per a poder jugar a bàsquet i rugbi cr hem de conduir bé i ser 
hàbils amb la cadira per a després introduir la pilota o anotar un gol, i coordinar el moviment de 
la cadira i bot de la pilota. També, en el cas dels més petits, que encara no tenen la força 
suficient per arribar a la cistella, hem utilitzat cistelles d'altura regulable i fem jocs amb material 
divers per a què tothom pugui fer punts a l'hora del partit, per facilitar l'aprenentatge. 

S'han realitzat avaluacions individuals que no hem introduït en aquest document pel volum que 
representen. 

Els usuaris de l'escola de bàsquet i rugbi cr han descobert dos esports col·lectius, la seva 
normativa i els seus materials, així com una forma de gaudir del temps lliure. 

 

Conclusions: 

Han participat 8 joves i hem realitzat un total de 33 sessions esportives (una per setmana) 
al Centre Esportiu Municipal de la Marbella.  

Les dades ens confirmen, per una banda, noves incorporacions d'usuaris per iniciar la seva 
formació i, per una altra, usuaris amb la formació finalitzada que fan el pas a clubs de bàsquet 
cr per tal de competir. 

Que els nois/es de l'escola acabin formant part de la plantilla d'algun club esportiu, ens indica 
que estem dotant dels medis necessaris a l'escola per a què els nens amb discapacitat física 
puguin gaudir d'una activitat i, potser, competir esportivament quan siguin més grans i/o 
finalitzin el seu procés de formació. 

Aquesta temporada han estat 2 usuaris de l’escola els que han continuat la seva formació a 
un club esportiu. 
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Com a punt de partida, per seguir construint la formació dels futurs esportistes d’elit, hem 
d'agrair la valoració dels usuaris i dels seus familiars, ja que ens aporten informació en finalitzar 
les activitats i ens ajuden a millorar-les, realitzant activitats amb un punt molt alt de qualitat. 

 

ESCOLA INICIACIÓ HOCKEI I SLALOM 

El Slalom és un esport practicat per persones usaries de cadira de rodes. Consisteix a recórrer 
en el mínim de temps possible i amb un mínim nombre d'errors un recorregut amb diferents 
obstacles. Es tracta d'una prova d'habilitat amb una transferència directa a l'ús diari de la 
cadira. 

L'Hoquei en cadira de rodes elèctrica és un esport d'equip altament motivador i socialitzador 
que potencia l'habilitat en el maneig de la cadira de rodes elèctrica. Ho practiquen esportistes 
amb cadira de rodes, amb l'estic fix a la mateixa cadira o amb l'estic a la mà. L'objectiu principal 
d'aquest esport és que cada equip porti la pilota a la porteria de l'equip contrari i evitar que 
l'altre equip marqui gol. 

A les escoles es practiquen tots dos esports, proporcionant una gran oportunitat d'activitat física 
i esportiva per als nens i nenes amb grans discapacitats motrius usuaris de cadires de rodes 
elèctriques. Normalment a causa de la seva dificultat motora tenen una oferta petita i en moltes 
ocasions nul·la d'activitat extraescolar i també de relacions socials amb altres nens i nenes amb 
les mateixes característiques. 

 

 

 

Les activitats realitzades han estat: 

 

Activitat Instal·lació Població Província Participants 

Escola Hoquei Slalom Pavelló Magraners Lleida Lleida 7 

Escola Hoquei Slalom Gimnàs Escola Rafael Alberti Barcelona Barcelona 4 

 

 

 

Conclusions: 

Els usuaris de les activitats han tingut la oportunitat de gaudir 
d’un esport que els dona una transferència directa en l’ús de la 
cadira en el seu dia a dia i a demés, han tingut l’oportunitat de 
competir a les jornades regulars de la competició catalana de 
Slalom. 

  

 

ESCOLA INICIACIÓ NATACIÓ 

L’escola de natació s’ha portat a terme a Lleida, Salt i Barcelona. Es tracta d’una escola 
adreçada a tots aquells usuaris que estan interessats en iniciar-se en la pràctica d’aquest 
esport.  
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Els participants han aprés a desenvolupar-se dins el medi aquàtic i a adquirir una total 
autonomia per poder moure’s en qualsevol instal·lació degudament adaptada. Se’ls hi ha 
facilitat tots els recurs necessaris per a que un  cop deixin l’escola, ja sigui per competir en un 
club o com a esport de lleure, puguin gaudir del beneficis de la natació donat que tots sabem 
els avantatges que té el practicar aquest esport, ja que el medi aquàtic permet la mobilitat i 
l’exercitació de totes les parts del cos. 

Els principal continguts treballats al llarg de la temporada han estat les entrades a l'aigua, les 
transferències, jocs d’activació, resistència aeròbica, coordinació global i segmentaria, equilibri, 
flotació, respiració, desplaçaments, relaxació entre d’altres. 

Les escoles de natació han estat: 

 

Activitat Instal·lació Població Província Participants 

Escola Natació CEM La Verneda Barcelona Barcelona 8 

Escola Natació Piscina Municipal de Salt Salt Girona 4 

Escola Natació Instal·lacions del club INEFC Lleida Lleida   54 

 

Conclusions: 

A les escoles de natació han participat 66 usuaris i han realitzat un total de 38 sessions 
aquàtiques (una per setmana) que han permès que siguin autònoms al medi aquàtic.  

 

 

 

HOSPI SPORT 

El programa HospiSport és un programa de rehabilitació per a persones amb discapacitat física 
ingressades, o recentment donades d’alta, dels Hospitals Públics catalans adscrits al programa. 
L’HospiSport presenta i apropa les activitats físiques adaptades com ara l’activitat aquàtica, la 
natació, la boccia, l’atletisme, el tir amb arc, l’esgrima, el tennis cr, el hoquei cre, el bàsquet cr a 
les persones amb una discapacitat física.  

Aquestes activitats estan organitzades amb l’objectiu de millorar la condició física, 
l’autonomia de la persona i la seva qualitat de vida. Aquests objectius els aconseguim 
realitzant un treball de les capacitats físiques bàsiques com ara la força i la resistència i altres 
capacitats igualment importants com la coordinació, l’equilibri i la motricitat fina. D’aquesta 
manera apropem la rehabilitació sota un marc molt més normalitzador i integrador allunyant-lo 
de l’ambient hospitalari i altres centres especialitzats. Mitjançant aquesta activitat lluitem 
contra el sedentarisme treballant així la prevenció de malalties derivades del sobrepès molt 
importants per aquest sector de la població, tant en adults com infants.  

La nostra Federació organitza i coordina tots el components necessaris per gaudir de les 
nostres activitats de caire terapèutic: instal·lacions esportives, transport adaptat per a les 
persones ingressades, tècnics especialitzats i material esportiu adaptat. Aquestes activitats 
ofereixen als usuaris, a més a més de la millora de la seva condició física i psicològica, una 
oportunitat de sortir del centre hospitalari abans de l’alta mèdica per aquells que encara estan 
hospitalitzats i normalitzar la seva situació d’una manera ràpida, eficaç i amb naturalitat, tenint 
contacte amb el medi que els envolta, relacionant-se amb altres usuaris, millorant la seva 
mobilitat amb la cadira i en les transferències, entre altres.  
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Una vegada donada l’alta hospitalària, els participants poden continuar en qualsevol de les 
fases que contempla el programa: promoció esportiva, escoles d’iniciació esportiva, o continuar 
en la fase HospiSport, integrant-ho als diferents grups establerts amb l’objectiu de millorar i/o 
mantenir una correcta condició física.  

En definitiva, presentem l’activitat física adaptada com una eina de millora de la salut, de 
l’autonomia i la normalització social. Treballem l’ocupació del temps lliure i així amb la 
totalitat del nostre programa incidim directament amb la qualitat de vida de la persona amb 
discapacitat física.  

 

Objectius 

1. Millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat mitjançant un programa 
d’exercici físic, aquàtic i/o no aquàtic.  

 

2. Millorar la condició física general i evitar el sedentarisme.  

 

3. Millorar l’estat psicològic i la socialització dels participants.  

 

4. Integrar a les persones amb discapacitat física en les diferents activitats que 
promocionen l’activitat física com a eina per aconseguir una millora de la salut i assolir 
un estil de vida saludable i actiu.  

 

5. Normalitzar la situació de les persones que acaben d’assolir una discapacitat. 

 

 

 

ACOMPLIMENT DELS OBJECTIUS 

1. Millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat mitjançant un programa 
d’exercici físic, aquàtic i/o no aquàtic.  

Està demostrat que l’exercici físic millora la qualitat de vida de les persones amb discapacitat 
(Molt i MCAuley, 2010)  

Per poder comprovar que el nostre programa assoleix aquest objectiu hem realitzat diferents 
test validats pre i post programa per veure la millora dels nostres participants, en el seu estat 
d’ànim. 
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Fig.1: Test POMS Inicial     Fig.2: Test POMS Final
    

 

Com podem veure en la gràfica dels ítems avaluats, en el test pre-activitat, el grup presentava 
un vigor molt baix, acompanyat per un alt nivell de tensió, depressió i fatiga, establint una corba 
quasi inversa a la dels valors normalitzats. 

En acabar l’activitat veiem que aquesta corba s’ha suavitzat i quasi entra en els valors normals, 
pujant de manera significativa els ítems del vigor i baixant els de depressió, fatiga i agressivitat. 

Podem dir així que el programa millora l’estat d’ànim dels seus participants. 

 

2. Millorar la condició física general i evitar el sedentarisme.  

L’exercici físic programat i dissenyat evita els efectes no desitjats del sedentarisme (Varo, 
Martínez i Martínez G, 2003). D’aquesta manera els nostres grups han tingut una programació 
adequada i dissenyada per cada un d’ells per tal d’obtenir els beneficis desitjats.  

També hem treballat per aconseguir una millora de la condició física, les capacitats físiques 
bàsiques, les perceptives-motrius i processos de neurorehabilitació.  

Hem treballat l’adherència a l’exercici explicant els beneficis i la importància de les activitats 
que realitzen durant les sessions, i la seva transferència en la vida diària.  

Hem avaluat als nostres participants la condició física inicial i final, per veure la millora i per tant 
l’acompliment d’aquest objectiu. 

Hem realitzat una valoració del desplaçament,  i una valoració de la força-resistència de les 
extremitats inferiors i de les extremitats superiors. En totes elles hem registrat la fatiga per cada 
un dels exercicis per valorar així també l’augment de la seva condició física. 

A nivell general podem dir que el grup ha millorat en tots els tests, sobre tot en els registres de 
força resistència on no només s’ha augmentat el número de repeticions si no que podem veure 
un descens en la percepció de la fatiga dels participants.  
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Fig.3: Test Inicial i Final d Extremitats inferiors 

 

Aquesta gràfica ens mostra la millora en la força resistència de les extremitats inferiors, tant de 
la cama dreta com l’esquerra amb un augment de repeticions de 9 i 10 respectivament i un 
descens de la fatiga. 

 

Fig.4: Test Inicial i Final de les extremitats superiors 

Hem avaluat la força resistència dels grups musculars de braços i esquena (bíceps i pectoral). 
Veiem també com ha augmentat el numero de repeticions i com en el cas de les extremitats 
inferiors apreciem un descens de la percepció de la fatiga  

 

Fig.5: Test Inicial i Final de desplaçament 

Podem apreciar en el test realitzat de desplaçament que no hi hagut una millora i tampoc un 
empitjorament. Només apreciem un lleu descens poc significatiu de la fatiga. Així doncs per la 
propera temporada caldrà tenir-ho en compte i incidir en aquest paràmetre. 
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3. Millorar l’estat psicològic i la socialització dels participants.  

Està demostrat que l’exercici millora l’estat de depressió, ansietat i estrès. Utilitzem el test 
POMS per avaluar estats de depressió, ansietat, vigor, confusió...  

Cal dir que les nostres activitats es realitzen sota un component lúdic evitant així l’estat de 
depressió. D’aquesta manera afegim als beneficis psicològics que ja comporta l’exercici amb la 
segregació d’endorfines, la recreació de les activitats, augmentant aquest procés.  

Hem relacionat l’objectiu 1 i 3 en l’avaluació de l’estat d’ànim, i com he vist en el punt 1, hem 
obtingut una millora en l’estat de depressió augmentant el vigor. 

 

.Foto: Activitat d’Equilibri a la piscina amb ajuda de companys 

 

4. Integrar a les persones amb discapacitat física en les diferents 
activitats que promocionen l’activitat física com a eina per 
aconseguir una millora de la salut i assolir un estil de vida 
saludable i actiu.  

Promocionem les activitats populars entre els nostres usuaris per tal 
d’integrar-los poc a poc en la societat, independentment de la seva 
discapacitat.  

També realitzem moltes de les nostres activitats en instal·lacions 
convencionals resultant així una integració directe en espais 
convencionals i fomentant l’aprenentatge de les adaptacions als 
vestuaris, instal·lacions, piscines, entrades i sortides etc . 

Entre altres, hem participat en la celebració del Dia Mundial de l’Activitat Física, amb una 
activitat a l’aire lliure amb els nostres participants del programa.   

 

Foto: Dia Mundial d’Activitat Física      
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5. Normalitzar la situació de les persones que acaben d’assolir una discapacitat. 

Aquest objectiu és el resultant de la resta dels objectius anteriors, ja que la conseqüència de 
tots ells és que l’exercici físic resulta ser un normalitzador natural de la situació de la persona 
amb discapacitat. El contacte amb la resta de companys, els espais convencionals, el contacte 
amb tècnics, personal de les instal•lacions fan que poc a poc i com ja hem dit abans de manera 
natural la persona s’accepti a sí mateix i en moltes ocasions el seu propi cos. El dia a dia ens 
mostra l’acompliment d’aquest objectiu. Podem veure com per exemple com una persona 
amputada entra el primer dia a la piscina tot tapant la seva pròtesi amb un pantaló i no se’l treu 
fins el moment just de l’entrada a l’aigua i al final de l’activitat surt del vestuari exhibint la seva 
pròtesi i després la deixa a la vista de tothom. És sens dubte un dels objectius més importants 
del nostre programa. 

 

ACTIVITATS REALITZADES 

Les activitats portades a terme durant l’any 2016 han estat: 

Activitat Població Província 

 Activitat aquàtica (diversos horaris) Barcelona Barcelona 

 Activitat aquàtica (diversos horaris)  Lleida Lleida 

 Activitat Aquàtica (activitat iniciada aquest 
2016)      

Girona Girona 

 Activitat Multiesportiva amb Parkinson 
(activitat iniciada al 2016) 

Lleida Lleida 

 Boccia  Lleida Lleida 

 Activitat fitness  Barcelona Barcelona 

 Activitat Multiesportiva (CIPA) Barcelona Barcelona 

 Activitat Multiesportiva (CIPA) Mataró Barcelona 

 Activitat Aquàtica   Cervera Lleida 

 Escola d’hoquei en cadira de rodes elèctrica i 
Slalom  

Lleida Lleida 

 Escola de Natació  Lleida Lleida 

 Escola de Natació  Can Gilbert del Pla Girona 

 Escola de Bàsquet i rugbi cr  Barcelona Barcelona 

 Escola d’hoquei en cadira de rodes elèctrica i 
Eslàlom a Barcelona 

Barcelona Barcelona 

 Escola de Natació  Barcelona Barcelona 

   

 

PROMOCIÓ I SENSIBILITZACIÓ 

ACTIVITATS DE PROMOCIÓ 

Les jornades de promoció de l’esport adaptat estan adreçades a un públic amb discapacitat i 
tenen per finalitat donar a conèixer les nostres modalitats i captar nous participants. 
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- Open Day Johan Cruyff el 26 de maig, organitzat per la Fundació Johan Cruyff a 
Barcelona. 

- El 29 de gener vam organitzar una Jornada de portes obertes a l’escola multiesportiva 
de Reus (Tarragona), amb una participació de 8 nens/es que van venir a conèixer 
l’escola. 

- Jornada d’esport adaptat per celebrar el dia mundial d’activitat física fent una cursa 
d’orientació adaptada al parc de la Mitjana de Lleida, el 12 d’abril, amb una participació 
de 12 persones. 

- Festes de Nou Barris el 22 de maig, organitzada pel districte de Nou Barris de 
Barcelona.  

- Cloenda i jornada de promoció de les escoles de la FCEDF el 18 de juny. Participació 
de 18 nens de la FCEDF. 

- Participació en la Jornada de Miniatletisme a Lleida, el 22 d’octubre , organitzada per 
l’Ajuntament de Lleida. Van participar de les nostres activitats 600 nens i nenes de 
primària. 

- Jornada commemorativa del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat el 28 
de novembre a Móra d’Ebre, amb 20 participants. 

 

ACTIVITATS INCLUSIVES 

JORNADA INCLUSIVA  

El 12 de novembre de 2016 va tenir lloc la 4a edició de la Jornada Inclusiva en Arc de Triomf 
(Passeig de Lluis Companys de Barcelona). Es van dinamitzar 12 modalitats esportives 
(bàsquet, slalom, boccia, ciclisme, esgrima, petanca, tennis, rugbi, atletisme, hoquei, futbol i 
voleibol).  

 

Els destinataris als quals va dirigit es poden agrupar en dos grans blocs ben diferenciats: 

La població en general 

Per a aquest col·lectiu es centren els esforços de sensibilització sobre l’esport adaptat, així com 
la conscienciació de la inclusió esportiva com a alternativa viable. 

La població amb discapacitat física i entitats i persones vinculades al món discapacitat i l’esport 
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Per a aquest col·lectiu es centren els esforços de difusió i promoció de diferents modalitats 
d’esport adaptat i les entitats que el promouen, així com la conscienciació de la inclusió 
esportiva com a alternativa viable. 

 

Dintre de la activitat de Diumenge Inclusiu es celebrava el Campionat Inclusiu de Petanca. 
Aquets van ser els resultats:  

1er classificat: Tripleta club GIDBA 

2n classificat: Tripleta GIDBA-CARRILET 

3r classificat: Tripleta AMIBA 

 

A més de les activitats esportives, també es comptava amb un espai per a donar informació a 
tothom que ho desitjava i on es podia donar informació sobre les entitats que participaven i 
col·laboraven. 

 

En aquesta edició de l’activitat hem registrat el següent nombre de participants: 

USUARIS 
REGISTRATS 

USUARIS AMB 
DISCAPACITAT 

301 110 

 

Tot i la climatologia podem dir que hi ha hagut una gran acollida per part de la població.  

El públic assistent a la jornada prové sobretot de la ciutat de Barcelona i rodalies. L’èxit de 
públic que hem tingut es donat a la campanya de difusió que la FCEDF realitzava meses abans 
de l’esdeveniment. Notes de premsa, difusió a la web, facebook, díptics informatius, difusió en 
escoles i centres de ensenyament, difusió en associacions i entitats del món de la discapacitat i 
el treball conjunt de les federacions implicades, així com la  campanya de difusió de 
l’Ajuntament de Barcelona.  

La nostra intenció en futures edicions de l’activitat es convocar i augmentar l’assistència de 
persones amb discapacitat. També volem tenir mes repercussió en els medis de comunicació 
com, per exemple, la televisió.  
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ESPORT ADAPTAT A L’ESCOLA 

Durant la temporada hem continuat portant a terme el programa d’Esport Adaptat a l’Escola 
(anteriorment conegut com Dia Paralímpic a l’Escola) on s’organitzen diverses estacions 
esportives (habitualment 4) i els escolars de l’escola que contracten els nostres serveis roten 
per les diverses estacions. Habitualment aquestes jornades ocupen una jornada completa de 
matí i aquesta temporada es recullen les següents intervencions:  

- Escola Serraparera el 3 de febrer amb 100 participants 
- Escola Mestral de Vila-Seca el 17 de juny, amb 100 participats. 
- Escola Liceu Politècnic Rubí el 24 de febrer amb 50 participants 
- Escola Thau el 9 de març amb 80 participants 
- Escola Diví Pastor el 15 de març amb 70 participants 
- Escola Les Fonts Gelida el 26 d’abril amb 89 participants 
- Escola Mestral el 17 de juny amb 100 participants 
- Escola St. Martí el 5 de maig amb 135 participants 
- Escola Turó Gueira el 18 de maig amb 100 participants 

 

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ 

Després de tants anys de col·laboració existeix un conjunt de grans activitats que anualment 
repetim, bé sigui amb l’Ajuntament de Barcelona, amb districtes / barris de Barcelona, amb 
l’Ajuntament de Lleida o bé sigui amb entitats a les que estem vinculades. En aquesta 
temporada 16/17 aquestes activitats adreçades a joves escolaritzats per sensibilitzar 
envers l’esport adaptat i la discapacitat han estat les que seguidament es citen:  

- Jornada Sensibilització organitzada per l’IBE a Barcelona el dia 2 d’abril amb 200 
participants.  

- Jornada d'esport per a tothom a Horta el dia 5 i 8 d’abril, organitzada pel distrticte 
d'Horta-Guinardó de Barcelona, amb 447 participants.  

- Jornada de promoció i sensibilització esportiva organitzada amb MIFAS (delegació 
Garrotxa) dirigida a nois/es estudiants d'ESO en la que van participar 148 nois/es i on 
han practicat boccia, slàlom i atletisme a Olot el 5 de juny. 

- Jornada Sensibilització Nou Barris el dia 28 d’abril amb la dinamització de 125 
participants. 

- Jornada Sensibilització Nou Barris el dia 29 d’abril amb la dinamització de 126 
participants. 

- Participació en les activitats de promoció i sensibilització dins del 32è Torneig BBVA de 
bàsquet, organitzat per l’Associació de Bàsquet Sant Julià de Vilatorta i la Diputació de 
Barcelona, el 3 de setembre de 2016 a Sant Julià de Vilatorta, amb la dinamització de 
55 participants amb dia de pluja. Dintre d’aquest gran esdeveniment es va portar a 
terme la Super Copa Catalunya de Bàsquet en cadira de rodes 2016.  

- Participació en les activitats de promoció i sensibilització dins del 25è Campionat de 
Catalunya de Tennis en cadira de rodes, organitzat per la Federació Catalana de 
Tennis, el 3 d’octubre a Terrassa, amb la dinamització de 31 participants. 

- Jornada d’esport inclusiu a les activitats de promoció i sensibilització dins de la 
Setmana de la Discapacitat de Reus els dies 28 de novembre i 3 de desembre, 
organitzades per l’Ajuntament de Reus, a Reus, amb la dinamització de 100 
participants. Aquesta jornada lúdico-esportiva va tenir com a finalitat conscienciar i 
sensibilitzar als participants envers l'esport adaptat. 

- Participació en el No Limits Motor Tour el 30 d’abril, organitzat per la Fundació ECOM i 
Rally Classics a Barcelona. 
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ACTIVITATS FORMATIVES 

Una altra línia d’actuació es basa en accions més puntuals amb entitats o iniciatives que 
acostumen a ser privades i, per tant, pressupostem. Així, dintre de la categoria d’altres 
jornades de sensibilització i formació recollim iniciatives privades que demanen organització 
de jornades de sensibilització, centres educatius d’ensenyaments superiors que volen 
completar l’educació dels futurs tècnics, xerrades formatives i mostres / exhibicions. Les 
actuacions d’aquesta temporada 14/15 han estat les següents: 

 

- Organització amb ASPID de Jornades multiesportives  per promocionar l’esport 
adaptat, amb la col·laboració dels estudiants del cicle d'activitats físico-esportives del 
Pont de Suert, el 6 d’abril de 2016, amb una participació de 50 persones. 

- Participació en el campus de la Gasol Foundation el 27 de juny, organitzades per la 
pròpia fundació a Llars Mundet, amb la dinamització de 50 participants. 

- Participació en el campus de la Gasol Foundation el 30 de juny organitzades per la 
pròpia fundació a Barcelona (instal·lacions UB), amb la dinamització de 100 
participants en la modalitat de bàsquet en cadira de rodes. 

- Participació en els actes de la Marató de TV3 organitzats per l’Ajuntament de Reus, el 
dia 18 de desembre. En aquesta activitat es van tenir 4 participants. 

- Participació en la Bicicletada Popular a favor  de la MaratóTV3, a Lleida el 10 de 
desembre amb uns 50 participants. 

- Participació en Jornada Lúdica al carrer el 17 de desembre per la Marató de TV3 a 
Lleida organitzada per Aspid FEM i AMILL Lleida. 

- Raid d'atletisme el 20 d’abril, organitzat per l'IBE a Barcelona. 300 participants 
- Participació en el Jocs Esportius Guttmann 2016 el dia 14 d’octubre a Badalona, 

organitzat per l’Institut Guttmann, a Badalona, amb la dinamització de 25 participants a 
l’estació de rugbi cr. 

 

 

TRANSPORT ADAPTAT 

El servei de transport adaptat compta amb cinc vehicles adaptats, amb els  quals es cobreix el 
transport intern i l’extern. Tres d’aquests vehicles fan rutes diàries, un està a la disposició del 
departament de promoció i un altre de reserva.  

Alguns dels serveis que s’han realitzat 
són: 

Programa HospiSport Barcelona. 

Torneig Ciutat de Barcelona de 
Bàsquet en cadira de rodes. Celebrat 
a Barcelona, es va cobrir tot el transport 
intern dels equips participants des de 
l'aeroport a l'hotel i des de l'hotel al 
pavelló, més tots el serveis  de material 

necessari. 

Supercopa Catalunya  Hoquei cre, celebrada a Malgrat de Mar, es va cobrir el transport de 
material. 

Jornada Inclusiva, portat a terme a Barcelona, es va realitzar el transport de tot material amb 
els quatre vehicles. 
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JOCS CATALANS, celebrats a Banyoles es va cobrir tot el transport del material necessari  i 
nostres vehicles van estar disponibles a totes les hores en l'esdeveniment i per el  trasllat intern 
del personal entre pavellons. 

Transport ASPACE 

També s'han cobert totes les necessitats de transport de material a les activitats de promoció i 
sensibilització i s’ha col·laborat en altres esdeveniments. 
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VOLUNTARIAT 

Actualment comptem amb un grup de 113 persones disposades a col·laborar en les activitats 
que portem a terme, proporcionant ajuda a les persones amb discapacitat, en els diferents 
àmbits d’actuació, ja sigui a nivell de promoció i sensibilització, programes de rehabilitació, 
organització d’esdeveniments esportius, competició i les escoles d’iniciació a l’esport adaptat. 

Creiem que implicant a les persones, fent-les participar activament en les activitats que es 
porten a terme des de la nostra entitat és la millor forma d’aconseguir una millor integració del 
col·lectiu de persones amb discapacitat.  

L’estratègia a seguir per captar nous voluntaris és fer difusió a través dels medis amb els que 
comptem: web www.esportadaptat.cat i/o a través de la pàgina de facebook 
www.facebook.com/FCEDF, que cada vegada compta amb més seguidors. També posant-nos 
en contacte amb associacions que ens puguin nodrir de voluntaris per activitats amb una gran 
demanda, com per exemple els Jocs Catalans. 

 

 

 

 

 

  



 

108 

COL·LABORADORS 

La Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat Física vol manifestar el seu 
profund agraïment pel suport que hem rebut de part dels nostres patrocinadors, que col·laboren 
incondicionalment amb la nostra federació i que gràcies als quals el nostres esportistes a través 
del esport aconsegueixen integrar-se a la nostra societat, a més de la seva realització personal 
i esportiva. 
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