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PESCA

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

El ping-pong a l’abast de tothom
n Fa ja més d’una dècada
quelaFederacióCatalanade
Tennis de Taula promou el
vessant més lúdic i popular
d’aquest esport a través del
programa “Pingpongpertothom”,adreçatatoteslespersones que els agrada el pingpong i volen jugar-hi amb
altres jugadors i jugadores
del seu mateix nivell. El programa distingeix diversos
nivells, començant pels dos
de pràctica bàsica popular,
seguint pels cinc graus diferents per a aficionats no federats,iacabantamblacategoria Pro per als practicants
que tindrien prou nivell per

competir en l’àmbit federat.
Al llarg de la temporada
2018/19esvancelebrarfinsa
119 Opens de PPxTT, en els
quals hi van prendre part
539jugadorsijugadoresdiferentsquevansumaruntotal
de 3.332 participacions. Les
cites més concorregudes
van ser les que van tenir lloc
a les instal·lacions de la
FCTT al CEM Reina Elisenda.
La nova temporada de
“Pingpongpertothom” arrencarà el dia 1 de setembre,
si bé la incorporació al programa és oberta en qualsevol moment de l’any H

HOQUEI

El RC Polo ja coneix el seu rival
n El passat 18 de juliol va tenir lloc el sorteig del K016 de
l’Euro Hockey League
(EHL),definint-seelspartits
que es jugaran del 4 al 6 d’octubre. La primera ronda de
la 13a edició de l’EHL es disputarà a Barcelona, al Complex Esportiu Municipal
Pau Negre, on el Real Club
de Polo lluitarà pel passi al
K08 jugant amb el Surbiton

anglès.6clubsd’11païsosdiferents jugaran les rondes
KO16 i KO8, amb l’esperançadeguanyarelpassialaFinal 8 que es disputarà la propera Setmana Santa.
Els guanyadors del KO8
s’uniran a l’Uhlenhorst Mulheim, al Royal Leopold al
HC Bloemendaal i al Club
Egara per disputar la Final
8H

n Enguany, la temporada
esportiva de pesca de la Federació Catalana de Pesca
Esportiva i Casting (FCPEC)
a finalitzat com es va iniciar,
amb el Campionat Juvenil
de Salmònids de Catalunya,
concretament per les fluctuantsaigüesdelaNogueraPallaresa pels trams dels municipis Alt Aneu i Rialp, al
Pallars Sobirà. Aquests pobles de muntanya, amb la
implicació dels seus ajuntaments, del Consell Comarcal
i de les societat locals de pescadors, van concentrar
l’equip català de joventut de
pesca amb mosca.
L’objectiu no era només
enfrontar-se a una prova de
qualificació vital perquè
aquests joves puguin participar en campionats nacionals
i internacionals, sinó que
també es volia generar un esperit d’equip en el llançament d’un projecte pilot ambiciós i innovador de ciència
ciutadana, basat en la pesca
col·laborativa, i que va ser
batejat amb el nom de “Truttacat”.
La iniciativa consisteix a
realitzar observacions de la
truita mediterrània (Salmo
trutta) durant els seus entrenaments,
diferenciant-la
d’altres espècies que habiten
als rius catalans. Les dades
s’introdueixen a peu de riu
des dels dispositius mòbils
dels joves esportistes, i a través d’un sistema d’informació geogràfica i un quadern
digital, aquests joves del segle XXIcomparteixenambla
ciència aquesta valuosa informació que genera bases
de dades geolocalitzades en
temps real que seran tractades posteriorment per experts mediambientals contribuint d’aquesta manera a
proporcionar
informació
que ajudi a la conservació
dels hàbitats fluvials.

Aquest voluntariat mediambiental exemplar, té com
objectiu col·laborar amb la
ciència, en particular amb el
Centre d’Estudis dels Rius
Mediterranis,unagentderecerca que depèn de la Universitat de Vic i Central de
Catalunya.
Recentment,
aquesta iniciativa també ha
estatreconegudaperl’Aliança de Muntanyes de la FAO,
que inclou aquest programa
en el marc de projectes estratègics de la prestigiosa organització de les Nacions Unides per a la cooperació
internacional.
La Federació Catalana de
Pesca ha volgut impulsar
aquesta idea original entre
els més joves, i des de fa uns
dies, ja s’està aplicant pels
rius del Pirineu, amb l’espe-

rança d’aconseguir en el futur suport públic o privat
que ajudi a millorar la formació de les noves generacions, així com que permeti
contribuir a la difusió del
projecte i a la promoció de la
seva continuïtat.
Latemporadavapassant,i
centenars de jornades de
pesca també, que per a
l’equip de joventut de salmònids de Catalunya ja es tradueixen en milers de dades,
d’observacions per a la ciència, perquè amb aquest esforç, i amb la inestimable
ajuda dels nois Truttacat, la
pesca responsable cada vegada està més a prop de convertir-se en imprescindible
per a la conservació dels
rius. Ja tenim un d’aquests
nois com a campió juvenil,

FrancescMur,alhoraqueha
aconseguit una cosa insòlita,
aconseguir el primer lloc de
la categoria absoluta i anirà
al Campionat del Món 2019, a
Bòsnia. Sens dubte, és una
sortperalaselecciócatalana
dejoventutquehagiacceptat
ser el subdelegat de l’equip.
Ésunesforçperestablirsinergies amb la societat, la ciència i el medi ambient, però
sobretotperquèeldelicatpas
de l’adolescència a la maduresa, evolucioni des del coneixement, el respecte i la vida saludable, gràcies a un
esport que requereix contacte amb la natura, i per tant,
apostar decididament per la
conservació del medi natural i del patrimoni cultural,
així com pel futur del territori H

