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n La delegació de la Federa-
ció ACELL que va prendre
part en el Special Youth
Campus 2011 de Basilea, ha
pogutgaudirdurant unaset-
mana de l'aprenentatge de
futbol en l'estada promogu-
da per la Fundació Scort,
amb el suport de la Funda-
ció FC Barcelona. Dins les
moltes experiències viscu-
des, vuit esportistes cata-

lans d'entre 12 i 20 anys han
destacat l'entrenament que
van gaudir amb sis juga-
dors professionals de l'FC
Basel, alguns d'ells, inte-
grants de la selecció suïssa.

Els joves van rebre mol-
tes mostres d'afecte: la de tot
l'equip de voluntaris, les de
l'equip de la Fundació Scort
o la del director nacional de
Special Olympics Switzer-

land que va visitar el cam-
pus i va voler conèixer els
representants catalans del
moviment internacional.

Aquest projecte a Basilea
s'emmarca dins de la nova
col·laboració de la Funda-
ció FC Barcelona amb
l'ACELL, amb la qual es vol
potenciar per ambdues par-
ts la transmissió dels valors
inherents a l'esport B
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n El Falcons Obrir-se al
Món començarà la tempora-
da amb cares noves. Des-
prés d'aconseguir superar
els problemes econòmics
que van fer perillar la seva
permanència a la màxima
categoria del tennis de taula
nacional, el conjunt sabade-
llenc reprendrà la tempora-
da sense el seu pal de paller,
Ramón Mampel. Una absèn-
cia que intentarà cobrir
Joan Moregó, principal re-
forç del conjunt de Sabadell.

I és que Mampel, un dels
artífexs de l'ascens a super-
divisió del Falcons, deixa el
club després de quatre
anys. El jugador de 29 anys
va decidir no acceptar
l'oferta de renovació que li
proposava l'entitat degut a
la difícil situació econòmi-
ca que travessa el club. Una

decisió difícil, però necessà-
ria segons el propi jugador,
qui, tot i tenir algunes ofer-
tes, no ha decidit encara el
seu futur. El jugador de Te-
rrassava rebre un homenat-
ge el mes de juliol passat
amb motiu de la disputa de
l'Open de Sabadell.

Per pal·liar aquesta ab-
sència el Falcons Obrir-se al
Món comptarà amb el fins
ara jugador del Termotur
Calella, Joan Moregó. Dretà
i de perfil molt ofensiu, el
palista de 21 anys s'ha con-
vertit en el principal reforç
del conjunt sabadellenc,
amb el qual s'ha compromès
fins al mes de gener.

Aquesta serà, doncs, la se-
gona temporada del palista
català a la superdivisiómas-
culina, on formarà dupla
ambel seuamic Ferran Bru-
gada, amb qui ja ha guanyat
molts campionats a nivell
català i estatal. Moregó tam-
bé es retrobarà en aquesta
etapa com a falconista amb
Carles Font, tècnic de
l'equip, que ja el va dirigir
durant la seva etapa a divi-
sió d'honor amb el Calella B

El tennista asturià del RCT Barcelona-1899 Pablo
Carreño s'imposà en el dinovè GP Ciutat d'Irún,
un torneig ITF Futures disputat en terra batuda.
Carreño va fer honor a la seva condició de
màxim favorit i va derrotar en la final el tercer
cap de sèrie, l'argentí Martin Alund, per 6-4, 6-7
(4), 6-4. En semifinals, l'asturià va derrotar
l'andalús Roberto Carballés, i l'argentí es va
desfer del francès Romain Jouan. Aquest suposa
el quart títol de la temporada, després d'haver
guanyat l'ATP Challenger d'Alessandría i els ITF
Futures de Mallorca i Múrcia B

Ramón Mampel decideix no renovar
i abandona el Falcons Obrir-se al Món

Vuit esportistes catalans de la Fundació ACELL
participen en el Special Youth Campus 2011 de Basilea

Els catalans guanyen dues medalles
a la International Cup, a Jacksonville

UFECtv

Ja estan disponibles a UFECtv
(www.ufec.tv) els següents
reportatges: el salvament en
aigües obertes i la disciplina de
l'agilitat canina, així com de
Dídac Salas i Anna Mellado,
joves promeses catalanes de
l'atletisme i l'hípica
respectivament B

Pablo Carreño s'adjudica
el títol en l'ITF Futures d'Irún

PENTATLÓ MODERN COLOMS MISSATGERS

HÍPICA

TWIRLING

La Federació Catalana
convoca el primer
Campionat de Catalunya
per a veterans

Programació a UFECtv:

Andrés Cintas i Juan de
Dios Montoya, campions
de Catalunya de mig
fons i de fons

Cantonigrós acull
el Raid Internacional
de Collsacabra

Els esportistes catalans van aconseguir dues
medalles en la International Cup 2011, a
Jacksonville (Florida). La parella formada per
Mireia Ruiz (CT Ulldecona) i Sergi Catalán (CT
Badalona) van aconseguir l'or en categoria
adult, i Laia Díaz (CT Ulldecona) i Joan Callau (CT
Deltebre) van assolir el bronze en júnior A.
Aquesta no és la primera medalla per a la
parella de categoria adult, ja que Sergi Catalán
va aconseguir el seu primer or i un argent l'any
2009 a Sydney en categoria sènior A, mentre
que Mireia Ruiz va aconseguir l'or en adult A B
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La Federació Catalana de
Pentatló convoca, per primera
vegada, el Campionat de
Catalunya de pentatló modern
per a veterans. El campionat es
realitzarà a Sant Boi el 24 de
setembre, es convoca en
modalitat oberta i, a banda
dels objectius esportius,
aquesta convocatòria pretén
recuperar el teixit social
d'aquest esport donant un nou
paper als qui van deixar la
competició d'alt nivell B

La localitat de Cantonigrós
acull aquest cap de setmana
el Raid Internacional de
Collsacabra, que es
desenvoluparà en diferents
fases. En aquest concurs, els
binomis podran competir
en les categories de
CEI*-CET0* i CET-CEI*. A
més de la disciplina raid,
també es faran concursos
d'alta escola i salt, tots dos
de caràcter nocturn. El
concurs d'alta escola tindrà
lloc al Club Hípic Les Arenes
de Cambrils i el de salt al
QMT a Reus B

Mampel va rebre un homenatge
amb motiu de l'Open de Sabadell
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Els esportistes catalans van poder entrenar amb sis jugadors professionals de l'FC Basel FOTO: BARBARA SCHNEIDER

Els colombòfils Andrés Cintas,
del Club de Reus, i Juan de Dios
Montoya, del Club del Baix
Llobregat, s'han proclamat
campions de Catalunya de mig
fons i de fons respectivament,
després de la finalització de les
aviades de les seves categories.
Cintas va aconseguir el títol
després d'acumular un total de
19.360,38 punts, mentre que
Montoya es va proclamar
campió amb un total de
11.495,73 punts B


