
MUNDO DEPORTIVO VIERNES 9 DE AGOSTO DE 2019 35

nFa ja més d’una dècada
quelaFederacióCatalanade
Tennis de Taula promou el
vessant més lúdic i popular
d’aquest esport a través del
programa “Pingpongpertot-
hom”,adreçatatoteslesper-
sonesqueelsagradaelping-
pong i volen jugar-hi amb
altres jugadors i jugadores
del seumateixnivell.Elpro-
grama distingeix diversos
nivells, començant pels dos
de pràctica bàsica popular,
seguint pels cinc graus dife-
rents per a aficionats no fe-
derats,iacabantamblacate-
goriaProperalspracticants
que tindrien prou nivell per

competirenl’àmbit federat.
Al llarg de la temporada

2018/19esvancelebrarfinsa
119 Opens de PPxTT, en els
quals hi van prendre part
539jugadorsijugadoresdife-
rentsquevansumaruntotal
de 3.332 participacions. Les
cites més concorregudes
vanser lesquevantenir lloc
a les instal·lacions de la
FCTT al CEMReina Elisen-
da.

La nova temporada de
“Pingpongpertothom” ar-
rencaràeldia1desetembre,
si bé la incorporació al pro-
grama és oberta en qualse-
volmomentdel’any H

Aquest voluntariat medi-
ambiental exemplar, té com
objectiu col·laborar amb la
ciència, enparticularambel
Centre d’Estudis dels Rius
Mediterranis,unagentdere-
cerca que depèn de la Uni-
versitat de Vic i Central de
Catalunya. Recentment,
aquesta iniciativa també ha
estatreconegudaperl’Alian-
ça deMuntanyes de la FAO,
que inclou aquest programa
enelmarcdeprojectesestra-
tègics de la prestigiosa orga-
nització de les Nacions Uni-
des per a la cooperació
internacional.

La Federació Catalana de
Pesca ha volgut impulsar
aquesta idea original entre
elsmés joves, i des de fa uns
dies, ja s’està aplicant pels
rius del Pirineu, amb l’espe-

rança d’aconseguir en el fu-
tur suport públic o privat
que ajudi a millorar la for-
mació de les noves generaci-
ons, així com que permeti
contribuir a la difusió del
projecte i a la promoció de la
sevacontinuïtat.

Latemporadavapassant,i
centenars de jornades de
pesca també, que per a
l’equipde joventutdesalmò-
nids de Catalunya ja es tra-
dueixen en milers de dades,
d’observacions per a la cièn-
cia, perquè amb aquest es-
forç, i amb la inestimable
ajuda dels nois Truttacat, la
pesca responsable cada ve-
gada estàmés a prop de con-
vertir-se en imprescindible
per a la conservació dels
rius. Ja tenim un d’aquests
nois com a campió juvenil,

FrancescMur,alhoraqueha
aconseguitunacosainsòlita,
aconseguir el primer lloc de
la categoria absoluta i anirà
alCampionatdelMón2019,a
Bòsnia. Sens dubte, és una
sortperalaselecciócatalana
dejoventutquehagiacceptat
serelsubdelegatdel’equip.

Ésunesforçperestablirsi-
nergiesamblasocietat, la ci-
ència i elmediambient,però
sobretotperquèeldelicatpas
de l’adolescència a la madu-
resa, evolucioni des del co-
neixement,elrespecte i lavi-
da saludable, gràcies a un
esportquerequereixcontac-
te amb la natura, i per tant,
apostar decididament per la
conservació del medi natu-
ral i del patrimoni cultural,
aixícompel futurdel territo-
ri H

nEnguany, la temporada
esportiva de pesca de la Fe-
deració Catalana de Pesca
Esportiva iCasting (FCPEC)
a finalitzat comesva iniciar,
amb el Campionat Juvenil
de Salmònids de Catalunya,
concretament per les fluctu-
antsaigüesdelaNogueraPa-
llaresapelstramsdelsmuni-
cipis Alt Aneu i Rialp, al
Pallars Sobirà. Aquests po-
bles de muntanya, amb la
implicació dels seus ajunta-
ments,delConsellComarcal
i de les societat locals depes-
cadors, van concentrar
l’equip català de joventut de
pescaambmosca.

L’objectiu no era només
enfrontar-se a una prova de
qualificació vital perquè
aquestsjovespuguinpartici-
parencampionatsnacionals
i internacionals, sinó que
tambéesvoliagenerarunes-
perit d’equip en el llança-
ment d’un projecte pilot am-
biciós i innovadorde ciència
ciutadana, basat en la pesca
col·laborativa, i que va ser
batejatambelnomde “Trut-
tacat”.

La iniciativa consisteix a
realitzar observacions de la
truita mediterrània (Salmo
trutta)durantelsseusentre-
naments, diferenciant-la
d’altresespèciesquehabiten
als rius catalans. Les dades
s’introdueixen a peu de riu
des dels dispositius mòbils
dels joves esportistes, i a tra-
vés d’un sistema d’informa-
ció geogràfica i un quadern
digital, aquests joves del se-
gleXXIcomparteixenambla
ciència aquesta valuosa in-
formació que genera bases
de dades geolocalitzades en
temps real que seran tracta-
des posteriorment per ex-
perts mediambientals con-
tribuint d’aquestamanera a
proporcionar informació
que ajudi a la conservació
delshàbitats fluvials.

TENNIS TAULA

El ping-pong a l’abast de tothom

HOQUEI

El RC Polo ja coneix el seu rival
nElpassat18dejuliolvate-
nir llocelsorteigdelK016de
l’Euro Hockey League
(EHL),definint-seelspartits
queesjugarandel4al6d’oc-
tubre. La primera ronda de
la 13a edicióde l’EHLesdis-
putaràaBarcelona,alCom-
plex Esportiu Municipal
Pau Negre, on el Real Club
de Polo lluitarà pel passi al
K08 jugant amb el Surbiton

anglès.6clubsd’11païsosdi-
ferents jugaran les rondes
KO16 i KO8, amb l’esperan-
çadeguanyarelpassialaFi-
nal8queesdisputaràlapro-
peraSetmanaSanta.

Els guanyadors del KO8
s’uniranal’UhlenhorstMu-
lheim, al Royal Leopold al
HC Bloemendaal i al Club
Egara per disputar la Final
8 H

PESCA

Joves de la selecció catalana de pesca
col·laboren amb la ciència


