
19 de maig: Final Interlliga Catalana, al Club
Twirling Gornal (L'Hospitalet)
20 de maig: Final del Campionat de Catalunya
9 i 10 de juny: Copa d'Espanya de Clubs, a
Badalona
16 i 17 de juny: Encontre Catalunya-França, a
Montpellier
2 al 8 de juny: Campionat d'Europa, a Holanda
(Den Bosch)

Avv. Can Baró (Barcelona)
CT Amposta (Amposta)
CT Badalona
CT Blanes
Can Parellada (Masquefa)
Cervera
CT Costa Brava (Blanes)
Els Alfacs (St Carles de la Ràpita)
Gornal (L'Hospitalet de Llobregat)
L'Ametlla
CT L'Hospitalet
Magraners (Lleida)
Santa Bàrbara (Santa Bàrbara)
Ulldecona
Valls
Maçanet de la Selva
Vilobí del Penedès
Tortosa
Two & Two (Valls)
St Jaume d'Enveja
Deltebre
Horta Sant Joan
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ELS 22 CLUBS DE CATALUNYA

CAT

TWIRLING
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Begoña Villarrubia BARCELONA

 

n Segurament molts de nosaltres
no hem sentit mai parlar del twir-
ling.Però sidiem queés ladiscipli-
na que deriva dels populars balls
de les majorettes, ja podem tenir
una idea del que estem parlant.
Aquest esport es practica a 57
països a tot el món, compta amb
les seves pròpies federacions es-
portivesi calendari decompeticio-
ns internacionals. A Catalunya
s'ha fiançat en els darrers anys de
forma contundent fins al punt que
ja hi ha 22 clubs arreu del país i
que la Federació Europea (CETB)
acaba de reconèixer la Catalana
com a membre, la qual cosa
permetrà la selecció competir en
els seus campionats. L'Europeu,
la Copa Europea de clubs i el GP
d'Estil Lliure són els principals
tornejos organitzats per la CETB.

El twirling és força atractiu i
combina la bellesa dels movi-
ments i exercicis de la gimnàstica
amb l'exigent tècnica de fer girar
el bastó. A més, tot això s'ha
d'executarsota una composició es-
tètica on es tenen en compte fac-
tors com la música, la vestimenta
i la coreografia. Són els jutges,
amb lesseves puntuacions,qui de-
cideixen qui guanya en cada mo-

dalitat (individual, parelles o
grups) i categoria.

“Es puntua tant l'aspecte tècnic
com l'artístic”, explica Ramon
Hernández, director tècnic de la
Federació. “El primer es fixa en
els moviments del cos i de
l 'aparell ; i el segon, en la

interpretació musical, la coreo-
grafia i l'ús de l'espai. El twirling
és molt similar a la gimnàstica
rítmica però es fa servir un apare-
ll diferent”. En efecte, el bastó és
una barra d'acer de 75 centíme-
tres de llargada amb dos taps de
cautxú a cada extrem. Girar-lo so-

bre si mateix i saber passar-lo
arreu del cos és la dificultat.

“Hi ha tres grans grups de movi-
ments”, apunta Hernández. “Els
llançamentsdelbastó a l'aire, sem-
pre amb rotació i durant els quals
els participants fan acrobàcies o
exercicis de gimnàstica; els 'rolls',

on el bastó rotlla pel cos sense to-
car les mans; i els de contacte, que
es realitzen al costat del cos. En
aquest sentit, s'engloben tots els
moviments que podem trobar en
la rítmica i el patinatge”.

La Federació Esportiva Catala-
na es va crear fa tres anys. El pro-
per juliol, a Holanda, la selecció
participaràa l'Europeu. L'any pas-
sat, al Mundial de Roma, l'equip
català va assolir una meritòria si-
sena plaça. A més, les 22 entitats
d'arreu de Catalunya fan diverses
activitats de promoció per difon-
dre un esport que atreu des del
primer moment �

HOQUEI PATINS

Engega la Copa Catalunya Minititans 3x3

la federació
esportiva
catalana
acaba de ser
reconeguda
per la
CONfederació
europea

REPORTATGE

n La ciutat de Lleida va acollir,els
dies 18, 19 i 20 de maig, la primera
fase classificatòria per a la I Copa
Catalunya Minititans, un torneig
d'hoquei patins 3x3 per a catego-
ries prebenjamí, benjamí, aleví i
infantil hereu de l'OK Titans per a
sèniors que a finals de juny
celebrarà la seva quarta edició a
El Vendrell. La competició va ser
un èxit i va comptar amb la
participació de més de 100 nens de

les contrades de Lleida i rodalies,
amb equips invitats de Saragossa
i Tarragona, sent dos els equips
per categoria que es van classifi-
car per a la fase final. Prebenjamí:
Ziving Llista 1 i Mollerusa; Benja-
mí: Ziving Llista 2 i Dolmar Molle-
russa;Aleví: Destroyers Mollerus-
sa i Hércules Mollerussa (que de-
gut a un compromís a Lió seran
substituïts a la final pel Bell-lloc i
Casablanca); Infantils: Ziving Llis-

ta 1 i Alpicat. Després de Lleida, la
propera fase classificatòria es
jugarà a Blanes els dies 1, 2 i 3 de
juny juntament amb la Grup Ta-
rradellas Cup, el 8, 9 i 10 de juny es
farà a Santa Susanna, i del 28 al 30
de juny a El Vendrell �

LESNOVES MAJORETTES

Diumenge passat es va celebrar el Campionat de
Catalunya de 'twirling', on es va veure l'alt nivell
dels nostres representants � FOTOS: MÓNICA CONDEMINAS


