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GIMNÀSTICA

Sumar capacitats: l’enriquiment de la gimnàstica
n Marta Jové, Àngela

JUDO

Darrer Judoxics del curs escolar
Dissabte passat, 13 d’abril
es va celebrar al poliesportiu Llars Mundet de Barcelona la darrera trobada Judoxics del curs escolar.
Els judokes més petits
nascuts entre els anys 2007 i
2012 van ser convocats per
assistir a aquesta darrera
edició de Judoxics. Amb
una participació de 170
nens i més de 20 clubs, l’última trobada de la temporada de judo ha sigut molt positiva.
La festa del judo per als

més petits va començar
amb un escalfament dirigit
amb música. Després, els
entrenadors van separar
els petits judokes en tres
grups. Cada grup es va distribuir per les diferents estacions segons els grups.
Cadascuna d’aquestes estacions estava situada en un
tatami, incloent-hi l’última
que era un castell inflable.
Cada estació tenia l’objectiu de treballar i promoure
un dels valors o habilitats
del judo H

GOLF

Catalunya,campionad’EspanyaSub18
ambremuntadaèpicadavantAndalusia
Catalunya s’ha proclamat
campiona d’Espanya de Federacions Autonòmiques
Sub18 categoria masculina,
després de superar Andalusia en una increïble final
(5-4), en remuntar un 3-0 en
contra dels foursomes matinals, i donar-li la volta en els
individuals de la tarda (5-1),
amb Maxim Danilin, com a gran protagonista. Aquests
noissónd’unaaltra
pasta, i creient fins
al’últimmoment,li
van donar la volta,
per sentenciar el títol per primera vegada en aquest format. En la final,
Catalunya no va poder fer
res en els partits matinals,
amb derrotes de Puig-Quinquilla (3/2), Boneta-Serra
(2/1) i Danilin-Dalmau (5/4).
Però a la tarda va sortir dis-

parat a reparar el que havia
passat al matí. Boneta tancava el primer punt davant
Marín (4/3), Serra perdia el
seu davant Pany (5/4). Això
obligava a guanyar la resta
de partits. I va succeir! Puig
assegurava el segon punt davant
Mueller-Baumgart
(1up) i tres triomfs consecu-

tius finals: Quinquilla s’imposava a Chacón (2/1), Dalmau a Ayora (6/5) i en el
definitiu, Danilin tancava la
victòria davant Schneider
(2/1). Triomf èpic català H

Mora i Pia Arumí
encapçalen el nou
període d’inclusió
que s’obre a l’artística
catalana
n Sense cap més il·lusió que
gaudir de l’esport que les
captiva en un entorn d’integració, normalització i passiócompartida,MartaJovéi
Àngela Mora (Club Gimnàstic FEDAC Lleida) es van
convertir, a finals de març,
juntament amb Pia Arumí
(Club Gimnàstic Osona), en
les primeres gimnastes amb
diversitat funcional a
participar en competicions oficials de la
Federació Catalana
de Gimnàstica. Ho
van fer a Salt, en un
certamen relatiu a la
segona fase de la Copa
Catalana d’artística,
demostrant així que
la lluita per la integració segueix tombant
qualsevol limitació o
segregació imposada.
Ara, un mes després de la seva estrena oficial en competicions regulars, les
tres atletes coincidiran en un torneig per
primer cop: serà
aquest cap de setmana a Salt, en la tercera
fasedelaCopaCatalana, després que en
l’anterior ocasió no
poguessin fer-ho per
la
incompatibilitat
del calendari entre les categories B.4, en què competeix
la Pia, i C.3, on hi participen
les dues gimnastes del FEDAC Lleida.
“Estic molt contenta de
poder participar als tornejos amb la resta de les meves
companyes”, explica Marta
Jové, que amb només 23
anys ha guanyat 4 medalles

d’oralsSpecialOlímpicsiha
estat guardonada com a millor esportista amb altres capacitats a la Gala de l’Esport
de Lleida. Ara, tant les seves
aspiracions com les de la seva companya de club, ÀngelaMora,gimnastade14anys
i medallista Special, passen
per lluir les seves capacitats
en un entorn que, històricament, se’ls ha negat.
“Alternar entre Specials i
tornejos regulars augmenta
el nombre de competicions
enquèpodenparticiparimillora la memòria, ja que han
de recordar dues maneres
diferents de fer”, apunta
Maribel Moncasí, entrenadora de la Marta i l’Àngela i

impulsora de la seva participació competitiva amb la
resta del grup. “Formar part
d’un món més competitiu
les ajuda, a més, a formar-se
com a persones perquè veuen que no sempre es pot
guanyar”, opina la preparadora, conscient que els objectius dels certàmens Special no són extrapolables als
tornejos federats per la seva

major dificultat i exigència
en termes de puntuació.
Tanmateix, ambdues tenen
clar quines són les seves prioritats: “El més important
és participar i passar-s’ho
bé”, explica l’Àngela.

L’empenta dels clubs i de la
federació de Gimnàstica ha
estat clau per aconseguir
aquesta incipient integració
del col·lectiu amb discapacitat intel·lectual al circuit regular. Per a nenes com Pia
Arumí, que optaven per no
competir en Specials en concebre la gimnàstica com un
vehicle cap a la integració
total, aquesta apertura nor-

seva entrenadora. Per a la
Pia, la victòria també és secundària: “Tinc moltes ganes de fer paral·leles a Salt,
però també adoro la barra i
el poltre”, declara amb entusiasme.
No obstant, el recent aperturisme de la gimnàstica artística federada a acollir i sumar
capacitats,
tant
Maribel Moncasí com Meritxell Molist coincideixen
en la necessitat i importància de conservar els tornejos
Special. “Els competidors i
competidores han de poder
decidir en quina modalitat
volen participar o si ho volen fer en les dues. Tot i que
la federació ha donat un pas

mativa constitueix una
oportunitat ideal de participar regularment.
“Lesfamíliesestanencantades amb aquesta decisió i
l’ambient de companyonia i
solidaritat dins del club és
únic. Només el fet d’anar a
una competició i participarhi és un valor més que la Pia
podrà extreure de l’esport”,
conclou Meritxell Molist, la

endavant en la integració,
no podem deixar de banda
els Special, que porten anys
treballant per fer l’esport
més accessible per a les persones amb discapacitat”,
tanca Molist, satisfeta i gratificada quan contempla
l’expressió d’il·lusió de la seva jove aprenent abans de
sortir a competir com una
més H

Insistència en la inclusió

