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PITCH & PUTT

DISCAPACITATS INTEL·LECTUALS

Franciac continua líder
Els equips de la màxima ca-
tegoria van jugar al Pitch Putt 
Tennis Morala 6a prova del 
Campionat de Catalunya per 
Equips. El millor resultat in-
dividual el va fer l’Enric Sanz 
(Xerinola Hcp1), seguits d’un 
quàdruple empat a entre Jordi 
Saborit (Vallromanes), David 
Solé (Cambrils Pitch & Putt), 
Manuel Amor (Badalona) i Ra-
fael Ramos (Xerinola Hcp1). 
Pel que fa a les parelles les mi-
llors van ser les del P&P Hcp1 
(Xerinola Hcp1) de Sant Vi-

cenç de Montalt  que van fer un 
grandíssim resultat de 12 cops 
sota cada una, van ser Agustín 
Redondo / Marc Perez i Jaume 
Vidal / Sergio García (Hcp1) 
tots companys d’equip, seguits 
d’un doble empat a 45 cops de 
les parelles de Franciac equip 
líder del campionat fi ns el mo-
ment i van ser Xavier Fontanet 
/  Martí Moreno i Marçal Moré 
/ Eric Puig.

Pel que fa als equips, el 
guanyador de la prova va ser el 
Xerinola Hcp1 amb un gran re-

sultat de 28 cops sota par. Fran-
ciac va líder de la classifi cació 
general des de la 3ª jornada, 
però Xerinola Hcp1 que ocupa 
la segona posició també des de 
la 3ª prova, cada cop està més 
a prop del líder, ara només a 
14 punts. A falta de dues pro-
ves la classifi cació fi nal, està 
molt oberta entre els 2 primers 
equips de la taula Franciac lí-
der amb 488 punts i Xerinola 
Hcp1 segon amb 474 i en ter-
cera posició i més lluny del títol 
P&P Badalona amb 401 punts.

Bès7ies van veure’s superades 
per l’encert ofensiu de Madrid 
a la segona meitat, que amb 
dos assajos més s’adjudicava 
la victòria per 21 a 10.

Amb aquesta desfeta, la 
tercera posició era l’objectiu 
de les d’Arévalo a Galícia. El 
partit per pujar al pòdium les 
va enfrontar a Euskadi, que 
novament va derrotar les Bè-

s7ies per només un assaig de 
diferència (17 a 12) i es penjava 
la medalla de bronze al coll.

Així posaven punt i fi nal 
al Campionat estatal les Bè-
s7ies, amb un balanç de dues 
victòries i dues derrotes però 
un cert regust agredolç per 
no poder pujar al podi tot i 
l’excel·lent actitud i entrega de 
les jugadores.

Les Bès7ies, a un pas 
del podi

La selecció catalana femeni-
na de sevens va competir el 
passat dissabte al Campionat 
d’Espanya de rugby a VII a Ri-
badeo. A la localitat de Lugo, el 
combinat entrenat per Pablo 
Arévalo va acabar en quarta 
posició després d’un molt bon 
inici però poca fortuna en els 
partits fi nals. 

Arrencaven les Bès7ies amb 
la fase de grups enfrontant-se a 
dos rivals complicats: Navarra 
i Castella i Lleó. Les catalanes 
van aconseguir un bon triomf 
davant les navarreses, derro-
tant-les 20 a 5 en una molt es-
trena potent. El segon obstacle 
va ser més difícil de superar, 
doncs contra les castellanes 
només una marca va separar 
les Bès7ies de Castella i Lleó, 
guanyant per un ajustat 12 a 5.

Acabant el matí líders del 
Grup C, Catalunya passava a 
les semifi nals de la tarda amb 

un rival sempre dur: Madrid. 
Tot i avançar-se en un inici 
amb el 5 a 0 i remuntar la marca 
madrilenya per posar-se poc 
abans del descans 10 a 7, les 

RUGBI

4t LLOC Campionat d’Espanya de ‘Sevens’

Dues victòries i dues derrotes amb un regust agredolç 
DIEGO DOLAN4a posició 

després d’un molt 
bon inici però poca 

fortuna en els 
partits finals

Èxit del Torneig 
Unifi cat de Futbol 7

Dissabte 29 de juny, l’Estadi 
Narcís Sala de l’U.E Sant An-
dreu de Barcelona va acollir el 
segon Torneig “Sense Límits – 
Francesc Martínez de Foix”, 
un torneig inclusiu de futbol 
7 unifi cat, és a dir, format per 
equips amb persones amb i 
sense discapacitat. El cam-
pionat estava organitzat per 
la Federació ACELL i Special 
Olympics Catalunya amb la 
col·laboració de la Unió Es-
portiva Sant Andreu i el Grup 
Cooperatiu TEB. 

Ni la calor i el sol que queia 
a Barcelona va aturar als par-
ticipants del torneig. Es va 
comptar amb la participació 
de diversos clubs catalans 
que han fet un pas endavant 
en la inclusió i la integració 
creant seccions Special per 
a persones amb discapacitat 
intel·lectual en l’estructura 
del seu club, com la Unió Es-
portiva Sant Andreu-Special 
TEB, la Penya Special Barça, 
Special CE Europa-ACIDH i el 
Car Special AEC Manlleu i el 
RCD Espanyol Special, qui es 
va proclamar guanyador del 
campionat en els dos grups 
de joc. 

El torneig té la voluntat de 
retre homenatge i recordar la 

HOMENATGE El torneig serveix d’homenatge 
a Francesc Martínez de Foix, referent de 
l’esport inclusiu

Els equips estaven formats per persones amb i sense discapacitat

fi gura de Francesc Martínez 
de Foix, un dels grans referents 
del sector de la discapacitat 

intel·lectual i de l’esport inclu-
siu. Martínez de Foix, que va 

Voluntaris i 
voluntàries  

de l’Obra Social ‘La 
Caixa’ per donar 

suport als jugadors 

morir l’any 2017, va impulsar 
diverses iniciatives per a la 
inserció social, laboral i espor-
tiva de persones amb disca-
pacitat intel·lectual. Va dirigir 
el Grup Cooperatiu TEB, va 
presidir la Federació ACELL 
i Special Olympics Catalunya, 
va ser vicepresident de la Fe-
deració Dincat-Plena Inclusió 
i membre del consell rector de 
la Federació de Cooperatives 
de Treball de Catalunya, entre 

d’altres. A més, el 2012 va rebre 
la Creu de Sant Jordi.


