
44 MUNDO DEPORTIVO Viernes 6 de agosto de 2004

Aquest any els genets cata-
lans van haver de fer un
llarg viatge per participar

en una nova edició del Campionat
d'Espanya de Doma Clàssica de
Menors, ja que es van haver de
desplaçar a Vejer de la Frontera,
Cádiz, seu habitual de concursos
internacionals de diverses disci-
plines.

Un total de 88 binomis van parti-
cipar sota unes temperatures
força elevades, actuant en dos pis-
tes per tal d'evitar les hores fortes
de calor. L'expedició catalana la
composaven 24 binomis, gairebé
un terç dels concursants, i en
aquesta ocasió, també es van ins-
criure per participar a la prova
d'equips: 2 de la Federació Catala-
na d'Hípica i 2 més de dos clubs
federats.

En la categoria d'alevins es va
aconseguir la medalla d'or indivi-
dual i per equips, i la medalla de

bronze individual i per equips.
Amb un total de 18 inscrits en
aquest nivell, s'augura un futur
prometedor per a la disciplina. Els
més petits van demostrar les se-
ves qualitats, aconseguint l'Equip
de la Federació Catalana d'Hípica
la Medalla d'or amb l'equip format
per Ariadna Álvarez, amb dos
exemplars Neffyd Bucaneer i
Caiusbonus.com, Alba Guerrero
amb Princesa, i Morgan Bar-
bançon amb Nelson 89. L'equip
'Masia del Cavall' format per Mi-
reia Vilardebó amb Empresario,
Lidia Jumilla amb Tendido i Car-
la Pitarch amb Kimberly, va fer-se
amb la medalla de bronze.

Per lluitar per la medalla indivi-
dual van passar a la final els 12
millors classificats del segon dia.
Gràcies a l'esforç realitzat per
l'amazona Ariadna Álvarez a la
prova del segon dia, en la qual es
va imposar a la seva rival més

propera, va aconseguir la medalla
d'or individual amb el poni Neffyd
Bucaneer. Alba Guerrero amb el
seu poni Princesa, va anar esca-
lant posicions dia a dia aconse-
guint finalment la medalla de
bronze.

En el nivell Infantil s es va acon-
seguir la medalla d'or i la bronze
individual. Amb una participació
de 20 binomis, malauradament no
es va poder participar per equips
en aquest nivell, tot i que la
Federació Catalana d'Hípica ha-
via preparat, en principi, dos

equips, que finalment s'havien
transformat en un per la baixa
d'un cavall. El motiu va ser que no
hi havia inscrits un mínim de 3
equips, requisit obligatori per po-
der fer una classificació, segons
i n d i c a e l r e g l a m e n t . E n
conseqüència, els genets catalans
es van concentrar en lluitar per
les medalles individuals, i no els
va anar gens malament. Així, a la
final Inma Linde amb Neffyd Su-
per Sir aconseguí la medalla d'or
individual, i Artur Álvarez amb
Selecto II la de bronze individual.

Aquesta edició estrenava la ca-
tegoria Cadet, per a genets d' edats
compreses entre els 14 i 16 anys.
Com era el primer any, tan sols hi
participaren 11 binomis, i tampoc
hi va haver classificació per
equips. L'única representant cata-
lana va ser Anna Pontes amb Ca-
prichoso XXXVIII.

Pel que fa al nivell Juvenil, es va
aconseguir la medalla d'or per
equips i individual. Aquesta va
ser la categoria amb més partici-
pants de tot el Campionat, 21 bino-
mis. L'equip Club Sport Team, es
va fer amb la medalla d'or per
equips. Álex Cabanes amb Len-
nox, Joan Planas amb dos exem-

plars, Joris i Eurodan House 4
Ever, i Maria Albiñana amb Be-
verly A. L'equip de la FCH es va
classificar en el 4rt. lloc, amb en
Jaume Escamilla amb Parmant,
Juan A. Vazquez amb Cardino 6, i
Ariana de Pffaf amb Otto. A nivell
individual, Álex Cabanes amb
Lennox, gairebé sense rivals, va
obtenir la medalla d'or.

En el nivell Joves Genets,
s'aconseguí la medalla d'argent
per equips, i la mateixa medalla
en individual. Un any més, aques-
t a c a t e g o r i a , e n l a s e v a
classificacióperequips, vaser aca-
parada pels genets de Madrid.
L'equip de la FCH format per An-
drea Salvà amb Lipari, Teia Her-
nández amb Pilatus i David Boixa-
der amb Parcival, aconseguiren la
medalla d'argent. A nivell indivi-
d u a l , A n d r e a S a l v à a m b
l'execució d'una Kür brillant, es
va situar primera de la prova, fet
que li va assegurar la medalla
d'argent del Campionat.

Any rere any els objectius dels
genets catalans es van mantenint
i fins i tot millorant. La lluita per
aconseguir aquests èxits és la
conseqüència de l'esforç que els
esportistes han fet durant anys �

E l passat dia 9 de juliol va
tenir lloc a la Casa Museu
AlegredeSagrera de Terras-

sa, l'acte de constitució de la
Federació Catalana de Korfbal.
És, a la vegada, l'últim pas i la
primera pedra de consolidació a
la tasca que el món del korfbal ha
portat a terme des de l'any 1990.

El president de la Unió Catala-
n a d e K o r f b a l i a r a d e l a
Federació, Antonio Jurado, va
agraïr, en el seu discurs, l'ajuda de
totes les persones que durant
aquest temps han col·laborat,pri-
merament amb l'Associació per a
la Promoció i Pràctica del Korfbal
i després amb la Unió Catalana
d'aquest esport, que ha estat molta
ien molts àmbits diferents. Prime-
rament, i a nivell personal, al pri-
mer president, Jaume Riera, així
com als seus col·laboradors. En
segon lloc, a en Jordi Robirosa pel
fet de creure en el korfbal i ajudar-
lo des de l'inici, i en l'apartat insti-
tucional, Jurado, va aclarir que
"encara que sempre podem dema-
nar més, estem contents pel reco-
neixement i ajuda que ha tingut el
korfbal tant a la Generalitat de Ca-
talunya, com a la Diputació,
l'Ajuntament de Terrassa i la
UFEC. I encara més als inicis
quanningú noens coneixia". Jura-
do va recordar els primers contac-
tes: Fidel Sust pel primer recolza-
ment i impuls que va donar da-

vant la Federació Internacional
per al reconeixement de les Selec-
cions Catalanes, i per posar les
primeres bases per la constitució
de la Unió Catalana de Korfbal;
David Moner, president de la Unió
de Federacions Esportives de Ca-
talunya, per creure i implicar-se
en el projecte, essent la primera
persona que va recolzar directa-
ment la participació de la selecció
d e C a t a l u n y a a l M u n d i a l
d'Austràlia l'any 1999, i Josep Ca-
sajuana, ex regidor d'esports de
l'Ajuntament de Terrassa. Tots
ells són els que van iniciar el ca-
mí, però amb posterioritat han es-
tat altres els que han recollit el
testimoni:Pere Sust, Josep Maldo-
nado, Rafel Niubò, Paco Plaza, Jo-
sep Zaguirre o Mercè Corbera. "És
clar que sense l'ajuda institucio-
nal, avui en dia l'esport de base no
pot evolucionar", va afirmar.

Menció especial als clubs
Finalment Jurado va donar les
gràcies a tots els clubs de korfbal
ja que, sense la seva existència i la
seva feina, la constitució de la
Federació no hagués estat possi-
ble. L'última demanda que va rea-
litzar, aquesta vegada adreçada a
les institucions,va ser la de col·lo-
car el korfbal al lloc que es mereix
actualment pel seu nombre de
practicants, i deixar de banda el
passat, on sempre s'ha considerat

com un esport molt minoritari i
d'escassa rellevància. Els 8.000
nois i noies que aquest any han
practicat el korfbal a les escoles
demostra el seu increment.

David Moner,durant la seva
intervenció, va destacar la feina
realitzada durant aquests anys, i
el reconeixement i l'ajuda que des
de la Unió de Federacions Esporti-
ves de Catalunya es va donar des
de l'inici, valorant positivament el
fet que la selecció catalana de kor-
f b a l e s t i -
guésjareco-
neguda ofi-
cialment.
També va
comentar
que la nova
Federació
C a t a l a n a
de Korfbal
sol·licités
e l r e c o -
neixement
iel seu ingrés dins la Unió de Fede-
racions.

Mercè Corbera, regidora
d'esports de l'Ajuntament de Ter-
rassa, va agraïr el fet que la nova
Federació fes la seva constitució a
la ciutat de Terrassa, permetent
que Terrassa sigui el centre del
Korfbal a Catalunya. Coneixedora
d'aquest esport, va valorar positi-
vament la seva implantació a les
escolesiel treballde promoció rea-

litzat.
A partir del dia 9 de juliol de

2004, la Federació Catalana deKor-
fbal ja és una realitat. La història
de l'organització actual del kor-
fbal a Catalunya va començar
l'any 1990, amb la constitució de
l'Associació per a la Promoció i
Pràctica del Korfbal, que va ser la
primera entitat que va aglutinar a
tots els jugadors i clubs de korfbal
que hi havia en aquell moment.
L'any 1997 aquesta Associació va

a c o n s e -
guir el re-
c o n e i x e -
ment de la
Federació
Internacio-
n a l , i l a
selecció de
Catalunya
de korfbal
començà a
competir
de forma

oficial als campionats internacio-
nals. L'evolució del korfbal català
fins l'any 1999 va ser lenta però
continuada. Va ser a partir
d ' a q u e s t a n y 1 9 9 9 , a m b l a
constitució de la Unió Catalana de
Korfbal i el seu reconeixement
com a pre -federació esportiva ca-
talana, que es va donar l'impuls
necessari per al seu creixement de
forma més important.

És a partir de l'any 2000 quan el

creixement es fa més visible, tant
a nivell de competició com de tots
els programes de promoció enge-
gats, i a més, els practicants
d'aquest esport any rere any
s'incrementen. Aquest últim any,
han practicat el korfbal uns 8.000
nois i noies a Catalunya, i han par-
ticipat en competicions organitza-
des per la UCK, ja siguin oficials o
simplement recreatives, uns 3.000
nois i noies.

Durant tot aquest període, la
selecció de Catalunya s'ha consoli-
dat a les competicions internacio-
nals, finalitzant el darrer Campio-
nat del Món absolut en novè lloc.
Les seleccions sub-16, sub-19,
sub-21, sub-23 i universitària tam-
bé han participat en competicions
internacionals oficials.

La Junta Directiva que es pre-
senta per dirigir aquest primer
període de la Federació, és una
continuïtat de la mateixa que ha
portat el korfbal fins a la seva
situació actual. Antonio Jurado
es presenta com a president, amb
un bagatge de 9 anys com a màxim
responsable del korfbal a Catalun-
y a , i d e s d e l ' a n y 1 9 9 5 a
l'Associació per a la Promoció i
Pràctica del Korfbal. L'any 1999 es
situà al capdavant de la Unió Cata-
lana de Korfbal, i als seus 35 anys,
ja en porta més de 10 ajudant
aquest esport, sempre des de la
vessant directiva �

UNIÓ DE FEDERACIONS
KORFBAL El 9 de juliol entrà en funcionament oficialment a Terrassa, ciutat que seguirà essent l'epicentre d'aquest esport a Catalunya

Per fi neix la Federació Catalana de Korfbal

HÍPICA Infantils, Cadets i Juvenils guanyen tant a nivell individual com per equips

Quatre medalles catalanes al campionat
d'Espanya de Doma Clàssica de Menors


