ELS CONSELLS ESPORTIUS DE
CATALUNYA ORGANITZEN A LA
RÀPITA EL MUNDIAL DE BEACH
TENNIS 2022


La Ràpita acollirà el Mundial de Beach Tennis 2022 que organitzen
els Consells Esportius de Catalunya



El Mundial es jugarà a la platja del Garbí els dies 30 de juny i 1, 2 i 3
de juliol de 2022.



S’espera que hi participin més de 300 esportistes de més d’una
vintena de nacionalitats d’arreu del món per competir i gaudir
d’aquest esport popular de raqueta

28 de febrer de 2022.- Aquest matí s’ha presentat a la platja del Garbí de la Ràpita el
Mundial de Beach Tennis 2022 que tindrà lloc el propers 30 de juny i 1, 2 i 3 de juliol. A
la presentació han assistit Jaume Domingo, president dels Consells Esportius de
Catalunya, Josep Caparrós, alcalde de la Ràpita, Àngela Reverté, regidora d’esports de
la localitat, i Joan Egea, president de la Internacional de Beach Tennis, els quals han
destacat la importància d’organitzar un esdeveniment mundial de Beach Tennis a les
Terres de l’Ebre i Catalunya.
El president de l’UCEC ha explicat que “celebrem el Mundial de Beach Tennis 2022 a
la Ràpita perquè reuneix totes les condicions idònies per fer un campionat
d’aquesta mena: platja, gastronomia, cultura, entorn natural... i perquè
darrerament ja ens han demostrat que les Terres de l’Ebre tenen molt de
potencial”. Domingo ha destacat que “Catalunya tornarà a competir com a nació en
aquest campionat i, per tant, els esportistes catalans podran competir amb el nom
del seu país”.
Per la seva banda, Caparrós, ha exposat que “es tracta d’un esdeveniment
internacional que vol fomentar la participació dels jugadors de beach tennis i,
també, promocionar el nostre destí”. L’alcalde ha afegit que és una bona oportunitat
per a la Ràpita ja que “a partir d’un esdeveniment esportiu generarem un impacte
positiu al municipi i al territori, el qual ens posa al mapa mundial dels
esdeveniments organitzats per la Unió de Consells Esportius de Catalunya”.

El Mundial de Beach Tennis 2022 reunirà esportistes de més de 20 nacionalitats
d’arreu del món on es practica aquest esport de raqueta i platja. Durant la competició
es comptarà amb un volum de participants superior als 300 esportistes que, al llarg
dels 4 dies, competiran en les diferents modalitat establertes: parelles femenines,
parelles masculines, parelles mixtes i individuals. A més, en cada modalitat hi
haurà diferents categories: pro, avançat, intermig i inicial.
D’altra banda, en la mateixa competició els participants també podran jugar en les
modalitats de +30, +40 i +50. Per últim, la modalitat més destacada dels Mundials
de Beach Tennis és en cada edició la competició per nacions. Aquesta categoria reuneix
gairebé tots els esportistes de la competició, que participen defensant els seus països i
nacions. En la darrera edició, que va tenir lloc a l’illa de Sardenya el passat estiu, la
delegació de Catalunya va aconseguir proclamar-se campiona del món.
La Ràpita ha estat la seu escollida pels Consells Esportius de Catalunya pel seu ventall
d’actius com són les seves platges, que estan constituïdes per una sorra fina i de poca
profunditat que permeten una pràctica esportiva adequada pel Beach Tennis. L’espai
natural que envolta tot el territori permet gaudir de l’esport i de l’entorn natural del
Delta i, a més, destaca per la seva oferta gastronòmica, amb un gran volum de
restaurants pròxims a la zona on tindrà lloc la competició. Des dels Consells Esportius
de Catalunya destaquen també la importància que ha tingut la gran la implicació del
consistori en l’organització d’aquest mundial.

Creada l’any 1994, la Unió de Consells Esportius de Catalunya té com a objectiu assegurar
el dret efectiu a la pràctica de l’activitat física i esportiva de tothom, especialment els
infants, adolescents i joves, en igualtat de condicions sense cap mena de discriminació i
potenciant els valors personals i de responsabilitat social i fomentant la salut i els hàbits
saludables de tota la ciutadania. Hi formen part 45 Consells Esportius de Catalunya que
cobreixen el 100% del país.

