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Projecte Erasmus

El projecte Erasmus de la Unió Europea de Wheelchair Slalom, impulsat per la Federació
Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals
(FECPC), va participar en la vuitena edició dels
Jocs Europeus de la Joventut per a gent amb Discapacitat
amb una exhibició a Brno amb
atletes d’Àustria i la República Txeca
.

Fa un any i mig, la FECPC va iniciar un projecte Erasmus de la Unió Europea per desenvolupar
l’Slalom en Cadira de Rodes arreu d’Europa, amb la col·laboració de quatre socis d’Àustria,
Croàcia, Itàlia i Portugal. Es tracta d’un
pla molt ambiciós per
difondre l’esport
;
explicar-ne els avantatges de la seva pràctica entre les més joves amb paràlisi cerebral; formar
entrenadores; crear normes i establir les bases per seguir desenvolupant l’esport, que ara
arriba al tram final
.

Emil Open Games

Els Jocs Europeus de la Joventut per a gent amb Discapacitat són una trobada social per a
esportistes entre 10 i 26 anys que reuneix a uns
800 atletes de més de 21 països europeus
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diferents
. La d’enguany ha sigut la 8a edició dels Emil Open Games, celebrada a Brno, a la República
Txeca.

Per primer cop des de la creació dels jocs, l’Slalom en Cadira de Rodes ha format part dels
Emil Open Games amb una exhibició organitzada per la
ÖBSV
(Federació Esportiva per a persones amb Discapacitat d’Àustria), un dels socis del projecte
Erasmus i que
ha comptat amb la participació de més de 15 atletes d’Àustria i la República Txeca
.

La participació de l’Slalom en un esdeveniment tan important a escala europea i en un país que
no forma part dels socis impulsors del projecte, suposa una fita molt important per l’esport i
és el millor exemple dels primers passos que està duent a terme l’Slalom en Cadira de
Rodes
al continent gràcies a
l’impuls de la FECPC i el projecte Erasmus de la Unió Europea.

Més informació sobre l'Slalom en Cadira de Rodes i el Projecte Erasmus de la Unió Europea

Foto: Daniel Kudernatsch

2/2

