
Joan García i Santiago, mestre d'educació especial de
professió, va començar a jugar a korfbal ara fa uns cinc anys,
quan va descobrir aquest esport en un cicle formatiu de grau
superior d'educació física. Llavors, a Barcelona no hi havia
cap entitat dedicada a aquesta activitat, així que va haver de
marxar a Terrassa per poder practicar-la. Al 2006, però,
García i altres jugadors de Barcelona van decidir fundar un
club de korfbal a la capital catalana, assumint les principals
tasques directives del club els propis jugadors. En el cas de
García, va ser nomenat president �

Ángela Lara BARCELONA

 

n El Korfbal
Club Barcelona
és una entitat
pionera en la
p r à c t i c a
d'aquest esport
a la Ciutat Com-

tal. L'entitat compleix la seva sego-
na temporada en actiu, la qual co-
sa li atorga un caràcter emprene-
dori dinàmic, ambcontinuats pro-
jectes de futur sobre la taula.

Els principals culpables de la
constitució del club van ser uns
jugadors de Korfbal barcelonins,
que farts d'haver d'anar a jugar i
entrenar fora de la seva ciutat,
van decidir fundar una entitat a
Barcelona. “La intenció era la de
poder jugar a Barcelona”, destaca
el seu president, Joan García. Pa-
radoxalment, però, en l'actualitat,
el club continua jugant a les roda-
lies de la ciutat, concretament a
Sant Cugat, mentre que distribue-
ix els seus entrenaments entre el
Pavelló de la Vall d'Hebron i
l'escola Mas Casanovas d'Horta.
“L'ideal seria tenir les nostres
instal·lacions”, assegura el
màxim mandatari.

Però el nomadisme és un mal
menor entre els perjudicis que ha
causat al club la manca d'unes
instal·lacions pròpies. La tempo-
rada passada, el Korfbal Club Bar-
celona, que militava a la Segona
Divisió, va completar una gran
campanya, la qual cosa el va per-
metre classificar-se per disputar
els play off d'ascens. Així, l'any del
seu debut, l'entitat barcelonina va
aconseguir pujar de categoria. Tot
i això, l'equip continua jugant a

segona aquesta temporada, i és
que, com explica García, “perquè
un equip pugui estar a la Primera
Divisió ha de complir dos requi-
sits: tenir un pavelló on jugar els
partits i un equip a segona o cate-
gories inferiors”. La primera con-
dició sembla, avui en dia, una qui-
mera; la segona, està en procés.
Davant d'aquesta circumstància,
l'entitat va “cedir la plaça a Prime-
ra Divisió al Sant Cugat a canvi de
ser filials”, recorda el president.
El màxim mandatari explica els
termes d'aquest acord. “Per una
banda, els jugadors del club que
van aconseguir l'ascens la tempo-
rada passada estan al Sant Cugat i

tots aquells que demostren apti-
tuds al nostreequip poden ser con-
vocats pel Sant Cugat”, Aquest
acord de col·laboració contempla
també el fet de compartir criste-
ris, entrenadors...”així poden mi-
llorar les dues entitats”, destaca
García.

Prioritat: base i instal·lac ions
Després de l'amarga experiència
de veure's impossibilitats de jugar
a Primera havent aconseguit
l'ascens, el Korfbal Club Barcelo-
na pretén subsanar a curt termini
les mancances quevan desencade-

nar aquesta situació. “Ens obli-
guen a tenir un pavelló tancat per
jugar. Nosaltres només demanem
que ens deixin un pista a la Vall
d'Hebron.Ens enfrontem a unaba-
rrera econòmica, ja que ens finan-
cem dels diners del soci i, de mo-
ment, per entrenar allà una hora a
la setmana ens cobren 200 euros al
mes”, explica el màxim mandata-
ri.

El segon repte que espera asso-
lir la directiva de l'entitat per, en-
tre d'altres coses, no tornar a viu-
reuna situació similar és la forma-
ció d'una base. L'activitat que el
club du a terme a l'escola Mas Ca-
sanovas, a Horta, és un prova pilot
del projecte 'juguem a Korfbal',
que espera posar en marxa a més
escoles. “Ells ens deixen les
instal·lacionsper entrenar i a can-
vi nosaltres donem suport, tant
material com de formació, al mes-
tre d'educació física del centre per
incorporarelKorfbal a l'horari lec-
tiu de l'escola”, explica el presi-
dent. “Elsegüent pas seria conver-
tir aquest esport en una activitat
extraescolar i, a partir d'aquí, for-
mar una escola”, assenyala. El
principal objectiu que s'espera as-
solir amb aquesta mesura és, com
destaca García, “que els nens i ne-
nes coneguin l'esport, gaudeixin
jugant, i si traiem dos equips
aquest any, ens donem per satis-
fets”.

El que queda clar és que en
aquest jove club persisteix la ini-
ciativa i “ganes de fer coses. No
ens conformem només amb jugar
a Korfbal, sinó que també volem
du a terme una tasca de promoció
de l'esport”, assegura el seu
màxim mandatari �

President i jugador
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L'entitat ha iniciat
un programa de
treball als col·legis,
projectant ja la
creació d'una escola

eclama l'ús d'unes
cions pròpies per

ontinuar amb la seva
ca progressió
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De cara a l'any que ve, l'entitat es marca com a un dels objectius
principals la creació de la primera escola de Korfbal
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va aconseguir l'ascens a La Primera Divisió la
passada temporada, però va haver de renunciar a
la plaça per manca d'instal·lacions i equip filial

La intenció era jugar a Barcelona”

L'ideal seria tenir instal·lacions. Per
poder jugar a 1ª Divisió has de tenir un
pavelló i equip a categories inferiors”

Vam haver de cedir la plaça a 1ª
al Sant Cugat a canvi de ser filials”

Treballem per incorporar el Korfbal a
l'horari lectiu de l'escola. El següent pas
és convertir-lo en activitat extraescolar
i, a partir d'aquí, formar una escola”

oncretament el 13 de maig, el club
a la Primera Divisió

El 28 de maig el Korfbal Club Barcelona debuta en una
competició internacional (Rottetoernooi)


