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La Sala Catalonia
A de l’Hotel Catalo-
nia Eixample de
Barcelona acull, el
cap de setmana del
20 i 21 de maig, la 7a
edició de les 24 Ho-
res d’escacs de l’Es-
cola d’Escacs de
Barcelona.

Aquesta és una edició es-
pecial perquè es comme-
mora el 30 aniversari de
l’entitat. Els equips, for-

CAT

n El projecte Europa-
ACIDH ja és una realitat so-
cial i esportiva. La sala de
premsa del Nou Sardenya
va ser escenari de la presen-
tació del 34è equip de futbol
del Club Esportiu Europa.

L’equipespecialperaper-
sones amb intel·ligència lí-
mit, fruit de l’acord entre
l’Europa i ACIDH, que
compta amb el suport de la
Fundació Privada Esporti-
va Europa, la Federació
ACELL i la UFEC, es posarà
competitivament en marxa
la temporada 2016/2017. La
setmana passada, però, va
ser presentat als mitjans de
comunicació, així com a au-
toritats institucionals i polí-
tiques i socis de l’Europa, de
forma pública.

La taula de ponents la va
encapçalar el president del
CE Europa, Guillaume de
Bode, acompanyat pel de la
Fundació Europa, Jesús
Turró, així com Ferran Mo-
rell, president d’ACIDH i
Francesc Martínez de Foix,
màxim responsable
d’ACELL i fundador d’Spe-
cial Olympics España. De
Bode va manifestar que la
creaciód’aquestequipsupo-

sa“totunorgullperal’Euro-
paiunagransatisfaccióque
aquesta idea hagi pogut ti-
rar endavant gràcies a la
col·laboraciódelsresponsa-
bles de les diferents institu-
cions implicades”. El presi-
dent europeista va
remarcar, a més, que
“aquest equip s’integrarà
plenament dins la discipli-
na de base del CE Europa
com un equip federat més”.

Per la seva banda, Ferran
Morell va expressar que per
a ACIDH “és molt positiu
aquest acord amb l’Europa
perquè la gent jove pugui di-

vertir-se amb el futbol, fer
esport i integrar-se... al cap i
alafiéselquealavidafatot-
hom”. En el seu torn d’inter-
venció, Francesc Martínez
de Foix va posar en primer
pla “la feina social del CE
EuropailasevaFundació.A
nosaltresensagradariaveu-
re exemples com aquests ar-
reudeCatalunyaienaquest
sentit l’Europa torna a ser
pioner esportiu a casa nos-
tra”. El president de la Fun-
dació Europa, Jesús Turró,
va felicitar les entitats que
promouen l’acord i també
va destacar la “gran tasca

social quepot fer aquestnou
impulsesportiutanespecial
a tantes i tantes famílies”.

L’acte i acord de col·labo-
ració va comptar amb el su-
port esportiu de Carles Mu-
ñoz, vicepresident de la
Unió de Federacions Espor-
tives de Catalunya (UFEC),
així com altres represen-
tants polítics graciencs i
barcelonins, d’entitats cul-
turals gracienques, mem-
bres del’Àrea Socialdel’Eu-
ropa i, en representació del
Primer Equip escapulat, el
tècnicAlbertPochielcapità
Àlex Cano H

n Dissabte 30 d’abril es dis-
putaran les dues últimes
jornades de la Lliga Selva-
Alt Maresme a les pistes de
Sant Feliu de Buixalleu (la
Selva), a partir de les 16 ho-
res, i tot fa preveure que
l’equip A de la Bitlla Atòmi-
ca de Tordera repetirà el tí-
tol aconseguit les dues últi-
mes temporades, ja que
compta amb 4 punts d’avan-
tatge sobre el segon classifi-
cat, la Penya del Bistec B,

també de Tordera, i 6 punts
sobre el tercer, Gent de Bar-
ri de Pequín de Calella.

La Lliga Girona acabarà
diumenge 1 de maig amb la
disputa de les dues últimes
jornades del calendari, a
partir de les 10 del matí al
poliesportiu de Mont-ras
(Baix Empordà). Vall-llo-
brega A lidera la classifica-
ció general amb només 2
punts d’avantatge sobre Be-
gur. El tercer classificat, El

Carrilet, està a 12 punts del
líder, però haurà de defen-
sar aquesta plaça enfront de

l’Empordanet i Palamós
queelsegueixena2puntsde
distància H

POLIESPORTIU

Preparats per a la 2a Caminada
solidària al Parc de Collserola

Els tenistes Robredo, Marc López i Granollers FOTO: ESPORTS / DIPUTACIÓ DE BARCELONA

ESCACS

Tot a punt per a les 24 Hores
del 30 aniversari a Barcelona

mats per 1 o 2 jugadors, ju-
garan una lliga, cada parti-
da a un ritme de joc de 10
minuts per jugador H

ESPORT ADAPTAT

Un nou èxit per a la inclusió a través de l’esport

BITLLES CATALANES

Finalitzen demà les lligues
Selva-Alt Maresme i Girona

Esportistes com Ona Car-
bonell, Tommy Robredo,
Marcel Granollers, Marc
López, Jordi Sans, Jordi
Arrese, Albert Costa o Isi-
dre Esteve han visitat l’es-
tand de la Diputació de Bar-
celona al Barcelona Open
Banc Sabadell per mostrar
el seu suport a la 2a Cami-
nada Solidària, que se cele-
brarà el proper 21 de maig
al Parc de Collserola.

La Diputació de Barcelo-
na i Càritas, amb el suport
tècnic de la Federació d’En-
titats Excursionistes de Ca-

talunya, organitzen aques-
ta excursió suau de 6,2 km
amb la voluntat de superar
el nombre d’inscrits en
l’edició anterior i que esde-
vingui una de les cites soli-
dàries de l’any.

Sota els lemes “Penja’t
una medalla” i “Caritas:
clubs amb cor”, la camina-
da recaptarà fons per al fi-
nançament d’accions soci-
als dins del programa
Paidós per eradicar la po-
bresa infantil hereditària,
gràcies al donatiu de 8 eu-
ros de cada participant H


