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Catalunya, país esportiu

Redacció

nL’entrenamentés l’einadetreballbàsi-
ca de tot esportista. Exercir-se amb les
condicions més òptimes és fonamental
perquèpuguidesplegartotelseupotenci-
al i, com a conseqüència final, assoleixi
èxits competitius. En el cas de l’alt rendi-
mentencaraésmésimportant,jaquel’es-
portistadestinalamajoriadelajornadaa
exercitar-se. Per això es despleguen pro-
gramespersonalitzatsonestéencompte,
alhora,lasituaciópersonaldecadaespor-
tista. El moment vital de cada persona
s’analitza i s’intenta adequar a les seves
necessitats.D’aquestamanera,nonomés
es treballa en l’eina bàsica, és a dir, l’en-
trenament,sinóquetambéesposenadis-
posiciódiferentsserveisperalaformació
de lapersona.
Esportcat, anualment, estableix una

llista d’esportistes d’alt rendiment per
identificar l’actual i futur talent d’elit ca-
talà, analitzar els recursos idesplegarels
diferentsprogrames.“L’objectiuésoferir
les eines necessàries perquè l’esportista
pugui explotar tot el seu potencial, però

també formar-se acadèmicament i coma
persona. I, com a resultat final, obtenir
una tecnificació del més alt nivell i arri-
bar a ser professional”, assegura Anna
Caula, secretària general de l’Esport i de
l’ActivitatFísica

La Secretaria General de l’Esport i de
l’Activitat Física, mitjançant el Consell
Catalàde l’Esport i elCentred’AltRendi-
ment (CAR)deSantCugat, sónels encar-
regats de planificar i posar a l’abast totes
aquestes eines. Són part de l’univers Es-
portcat,queconfigural’esportdelaGene-
ralitatdeCatalunyaidelpaís.

Catalunya,aquestatemporadacompta
amb4.903 esportistesambaquesta condi-

ció. Els programes es despleguen gràcies
als 7 milions d’euros que Esporcat desti-
na tantperalsprogramesespecíficsd’en-
trenaments, comperserveisdemedicina
esportiva, fisioterapeutes o acadèmics,
entre altres. Són ajuts per potenciar
aquest treball constant que duu a terme
totelteixitesportiucatalàperladetecciói
perfeccionament d’aquestes persones.
Potenciar el seu talent, entrenar-se, i se-
guirelritmeformatiu.

Aquests esportistes són considerats
d’alt rendiment ipertanyenaundels tres
Programes d’Alt Rendiment Català
(ARC),elsqualsvandemenysamés,dela
detecciódeltalentfinsalaconsolidacióde

l’esportista d’elit. Des de l’esportista de
‘perfeccionament’ –els esportistes que
són detectats per les mateixes federaci-
ons en base al seu potencial com a possi-
blesesportistesd’altnivell–,al’esportista
‘futur’ –cada federació determinaque els
esportistes escollits ja poden assolir l’alt
nivell a curt termini–, fins arribar a l’alt
nivell,elsqualsjaparticipenotenenopci-
ons de participar en les competicions de
màximnivellorganitzadesperlesfedera-
cions esportives internacionals. Aquest
camíéspossibleperquèelProgramaARC
aporta els elements tècnics, econòmics i
materialsnecessarispermillorarlescon-
dicions de l’entrenament i de competició
de l’esportista, sense deixar de banda la
formació personal i acadèmica. Primer
l’esportista accedeix als punts de tecnifi-
cació, després passa pels Centres Cata-
lansdeTecnificacióEsportivaifinalment
arribaalsCentresd’AltRendiment.
La base, els punts de tecnificació, els

formen un dels principals motors espor-
tius: els clubs. Una base de perfecciona-
ment que, mica en mica, l’esportista va
escalantaprogramesdemésnivell H

La Generalitat destina 7 milions
per a l’alt rendiment català
n Esportcat aposta per potenciar el talent

de 4.903 esportistes del Programa ARC

Els Programes d’Alt Rendiment Català (ARC) donen cobertura a un total de 69 especialitats esportives Foto: ALBERt CANALEJo

Fecha:
Vpe:
Vpe pág:
Vpe portada:

11/11/2022
     4.595 €
     4.920 €
     8.900 €

Audiencia:
Tirada:
Difusión:
Ocupación:

      95.025
      38.359
      27.150
       93,4%

Sección:
Frecuencia:

DEPORTE
DIARIO

Pág: 25

Data:
Vpe:
Vpe pàg.:
Vpe portada:

Audiència:
Tirada:
Difusió:
Espai pàg.:

Secció:
Freqüència:

Pàg.: 



mUndo dePorTivo viernes 11 de noviembre de 202226

Catalunya, país esportiu

Les instal·lacions del car de Sant cugat del Vallès les fan servir també esportistes del màxim nivell d’arreu del món Foto: albert canalejo L’esgrima és un dels molts esports que s’hi treballen Foto: albert canalejo

Tots els esports tenen cabuda en els centres de tecnificació i alt rendiment Foto: albert canalejo

Barcelona 310 1.670 1.743

Girona 29 235 201 465

Lleida 23 103 178 304

Tarragona 24 95 118 237

Terres Ebre 14 62 98 174

Total general 400 2.165 2.338 4.903
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celes Piedrabuena

nLa feina de tots els agents impli-
cats en ladetecciódel talent espor-
tiu és silenciosa, tractant de bus-
carl’excel·lènciaesportivadecada
territori i buscant facilitar el per-
feccionament de la pràctica espor-
tiva sense necessitat que l’espor-
tista estigui massa allunyat de
l’entornfamiliar, jaqueestempar-
lant d’esportistes que poden anar
dels14als20anys,després,mésen-
davant, els que destaquen, els que
progressenmésiassoleixenelsmi-
llors resultats, ja s’integren en els
programes d’àmbit estatal. Per ai-
xò, un dels objectius que es perse-
gueix és el de proporcionar un en-
torn favorable a l’esportista
perquè pugui desenvolupar les se-
vesqualitats esportives, sensedei-

xar de banda els estudis i la seva
formaciópersonal.
La coordinació dels centres de

tecnificació, dels centres especia-
litzats i dels centres d’alt rendi-
mentcorrenacàrrecdelaGenera-
litat de Catalunya (Esportcat), ja

que és l’òrgan gestor i encarregat
d’aportar els serveis necessaris a
nivell d’educació, medicina, allot-
jament i manutenció, realitzant a
lesfederacionsesportiveslesapor-
tacions econòmiques pertinents

perquè aquestes puguin desenvo-
luparelsseusdiferentsprogrames
esportius.Unacadenaquevindria
a donar sentit a la paraula tecnifi-
car, que vindria a ser tot el procés
d’unesportistaqueentraaundels
programes d'Alt Rendiment Cata-

là(ARC),desplegatsperEsportcat,
des de la formació fins a arribar a
l’elit. Després, un cop els esportis-
tes ja estan al primer nivell, se’ls
segueixen proporcionant serveis
concrets perquè puguin seguir

desenvolupant amb totes les ga-
ranties la pràctica esportiva que
elspertoqui.

Sempre al costat de l’esportista
Així, per exemple, a banda de les
diferents beques a les quals es po-
den acollir –beca per als esportis-
tes que resideixen al mateix cen-
tre,d’entrenament,deseguiment i
beca d’estudis– se’ls dóna l’opció
d’una revisió mèdica anual, po-
dentgaudir elsesportistesd’altni-
vell delServeid’Atencióa l’Espor-
tista (SAE), oferint-los assessors
per als estudis, acompanyament i
assessorament en el moment que
unesportistaesvolretirar,pasque
noésgenssenzill.

Ambaquestametodologiaelque
espersegueixésdotar els esportis-
tes de les eines que necessitin per-

n Un dels objectius de tota aquesta tasca de detecció de talent i posterior treball passa per proporcionar a l’esportista un entorn favorable

La piràmide de la tecnificació
què puguin assolir el seu màxim
nivellesportiu, totprojectantelta-
lent dels esportistes catalans a ni-
vell mundial. I és que com deia la
secretària general de l’Esport An-
naCaulaeldiaquevaprendrepos-
sessió del càrrec, “el sector espor-
tiu ésmolt ric i ha crescut a partir
delmón associatiu i del voluntari-
at.L’esportésesport i salut, esport
i recerca, esport i turisme, esport i
empresa. Aquesta Secretaria vol
ser una peça més d’aquest engra-
natge, una peça que busqui els re-
cursos, les complicitats, que sàpi-
ga trobar aquestes eines perquè
aquestsectorcontinuïcreixent.La
implicació de la Secretaria serà la
de creure’s l’esport com a eina
transformadora i pilar de país,
coma instrument que ens fa cons-
truirunasocietat saludable” H

Dels 557
esportistes
tecnificats,
271 són dones
i 286 homes

204 dels
esportistes que
entrenen als CTE
són interns, amb
beca completa
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Catalunya, país esportiu

n La temporada passada, 2021-2022, es van destinar 7
milions d’euros per a programes d’alt rendiment

Centres de
tecnificació, la
porta dels somnis

Centre d
Esportiv
l’Ebre -A

Poliespo
5 espec
50 esp

Centre
de la Se

ELS EQUIPAMENTSA CATALUNYA

deTecnificació
vesTerres de
Amposta

ortiu:
cialitats
ortistes

deTecnificació
eu d’Urgell

Centre Especialitzat de
Tecnificació Esportiva
Banyoles

Especialitat:Rem i
Ciclisme
19 esportistes

Centre d’Alt Rendiment
de Sant Cugat

Poliesportiu:
19 especialitats
286 esportistes

Barcelona International
Sailing Center
SantAdrià

Especialitat:Vela
4 esportistes

Centre deTecnificació
Multiesportiu d’Esplugues

Poliesportiu:
10 especialitats
136 esportistes

Centre Especialitzat
d’Esport d’Hivern
LaVall d’Aran

Especialitat:
Esports d’hivern
12 esportistes

Centre deTecnificació
Esportiva del Ripollès

Especialitat:Ciclisme i
Motociclisme
10 esportistes

Especialitat:Piragüisme
i Esquí de fons
25 esportistes Catalunyyyya disposssaa

actual ent dde:

1
Centtrreee d’AAAlt
RRRendiment

2
Cenntres

PPoolliieespppoortius

5
Centres

EEsspecialitzats

INVERSIÓDEL PLAARC. Temporada 2021-22

7 4.903 557
MILIONS
D’EUROS
DESTINATSA
PROGRAMES
D’ALT
RENDIMENT

ESPORTISTES
FORMEN
PARTDELS
PROGRAMES
ARC

BEQUES
PERA
ESPORTISTES
D’ALTNIVELL I
TECNIFICACIÓ

CENTRES
REPARTITSPER
CATALUNYA
AMB
ESPORTISTES
BECATS

ENTRENADORS

8 100

ESPECIALITATS

69

A la Seu d’Urgell trobem el Centre de tecnificació Esportiva especialitzat en piragüisme i esquí de fons Foto: ESPoRtCAt El CAR de Sant Cugat és el centre d’alt rendiment referent del teixit esportiu català Foto: ALBERt CANALEJo

Celes Piedrabuena

nAssolir l’excel·lència esportiva
noésuna tascasenzillani econòmi-
ca. Primer de tot cal tenir esportis-
tes amb talent, capacitat de treball,
sacrifici i constància i també cal te-
nir un Govern que hi cregui, que
aposti per l’excel·lència esportiva,
tot dissenyant un Programa d’Alt
Rendiment (ARC) amb criteri, que
ofereixi les eines
necessàries als es-
portistesquevolen
lluitar per assolir
la glòria. Així, la
temporada passa-
da, 2021-2022, els
recursos del Pro-
grama ARC van
beneficiar esportistes amb beques
internesalscentres,mixtosd’entre-
namentodeseguimenti tècnics.En
total, l’any passat es van destinar 7
milions d’euros a programes d’alt
rendiment, 557 beques per a espor-
tistes d’alt nivell i tecnificació, en
vuitcentresaCatalunyaambespor-
tistes becats, dirigits per 100 entre-
nadors de 69 especialitats que pre-
paren al detall un total de 4.903
esportistes que formen part dels
Programesd’AltRendiment(ARC).

A dia d’avui, Catalunya disposa
d’un Centre d’Alt Rendiment, el de
SantCugat delVallès, i de 7 centres

de tecnificació esportiva, 2 centres
poliesportiusi5especialitats.

De tots, el centre referent, el mi-
rallde tots, éselCAR,el fornenquè
esvancourebonapart de lesmeda-
lles del Jocs Olímpics de Barcelo-
na’92. Fundat el 1987, el CARva ser
concebutcomunorganismeperala
formacióintegrald’esportistesd’alt
nivell d’abast internacional, dispo-
sa d’instal·lacions esportives amb

tots els equipa-
ments tècnics, cien-
tífics isuportneces-
saris per a
l’entrenament d’at-
letes de competició.
Hi treballen 286 es-
portistesde19espe-
cialistats.

SentelCARelcimdelapiràmide,
persotad’ells’articulenelCentrede
TecnificacióMultiesportiud’Esplu-
gues de Llobregat (Barcelona), el
Centre de Tecnificació Esportiva
Terres de l’Ebre-Amposta (Tarra-
gona), el Centre Especialitzat de
Tecnificació Esportiva Banyoles
(Girona), el Centre de Tecnificació
Esportiva del Ripollès (Girona), el
Centre de Tecnificació de la seu
d’Urgell (Lleida), elCentreEspecia-
litzat d’Esport d’Hivern de La Vall
d’Aran i elBarcelona International
Sailing Center, ubicat a Sant Adrià
delBesòs H

A Catalunya hi ha
8 centres repartits
amb esportistes
becats de 69
especialitats
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Catalunya, país esportiu

Blau Tort Cabezas reconeix que marxar de casa no va ser una decisió fàcil Foto: FEB Hailu Estrampes, al LXXI Campionat d’Espanya Sub-18 a Jerez de la FronteraEmma Feliu a l’open Internacional de Berlín 2022 Foto: JAUME MARCÉ

Celes Piedrabuena

nLa fàbrica dels somnis. Catalu-
nya disposa d’un Centre d’Alt Ren-
diment, set centres de tecnificació
esportiva,doscentrespoliesportius
i cinc d’especialitats, en els quals
treballenadiarigairebé5.000espor-
tistes per fer realitat els seus som-
nis,totiquenoésfàcil.BlauTortCa-
bezas, jugadora del Segle XXI de
bàsquet, recorda que va trigar una
tarda abans de decidir si anava al
centredetecnificació.“Haviadeva-
lorar si deixava la meva escola, la
gentdelmeuvoltant inoviureaca-
sa. Emconsidero unapersonamolt
familiar i havia de valorar el fet de
noviureamblameva família.Però,
vaig pensar que era el meu futur i
unaexperiènciaqueemserviria es-
portivament i personalment”, re-
cordaalsseus17anys,tot destacant

que”hanestatquatreanysonhesi-
gut molt feliç i molt intensos. I en
moltsmoments,tambéésdur.Hiha
estonesdolentes,peròelsbonscom-
pensen aquestes situacions difícils.
Aquí he après a ser més madura,
mésindependenti fer-mepersona”.

El fet de tenir tot a l’abast, de po-
der compaginar estudis i esports, i
tenira tocar tots els serveisqueofe-
reixuncentred’alt rendiment, com
el servei de nutrició o de fisioterà-
pia, són els aspectes que acaben de-
cidint els esportistes, comHailuEs-
trampes (15 anys), natural d’Ascó.
EnHailu va deixar el club de futbol
del Nàstic de Tarragona i va cen-
trar-se només en l’atletisme, fins
quevaarribarundiaque“vaigpar-
lar amb lameva família i vamvalo-
rarelfetd’anaralCentredeTecnifi-
cació Esportiva Terres de l’Ebre-
Amposta, ja que havia de millorar

tècnicament la javelina, la meva
principal disciplina, i vam pensar
queeraelmillor iaixínohaviad’es-
tar anant i venint d’Ascó”, diu en
Hailu,aqui laGeneralitatvaconce-
dirunabecainterna,laqualellvalo-
ramoltpositivament. “Perami, ser
al centre d’Amposta ésmolt impor-
tant, aquího tinc tot i emcuiden.Hi
hamés joves,mésesportistes, entre
tots femunabonarelació i l’Institut
està a unminut. Ho tinc tot permi-
llorar el meu rendiment esportiu i
acadèmic”, afegeix l’actual campió
d’Espanya Sub-18 de javelina, qui
tambédestacaalmig fons, i quiestà
intentantpassar-sealavelocitat.

Més temps porta la nedadora pa-
ralímpica Emma Feliu al CAR de
SantCugat,naturaldeFortià,al’Alt
Empordà,Emma,quecompeteixen
la categoria S3 dediscapacitat visu-
al,nedavapelCNFigueres, finsque

ambel seu entrenador JaumeMar-
cé van decidir intentar entrar al
CARaprofitant que havia d’anar ja
a la Universitat de Barcelona. “Al
CAR podia entrenar amb ell, més
hores i millorar la meva qualitat”,
diu l’actualnedadoradelCNBarce-
lona,quicompaginalasevavessant
esportivaambelsestudisdeCiència
iEnginyeriadeDades.“AlCARpuc
compaginar perfectament els estu-
disambelsentrenaments.Vivintal
CARtotésmoltmés fàcil,nonomés
perl’estonaqueestàsalapiscina,si-
nó perquè et faciliten molt el tema
dels físios o dels metges. Tot està
molt més controlat”; de forma que
ella,comlarestad’esportistestecni-
ficats, poden centrar-se més en els
seusobjectius.Eldel’Emma,comel
de la resta d’esportistes amb grans
aspiracions, són els Jocs Olímpics.
Properacita,París2024 H

n A Catalunya hi ha gairebé 5.000 esportistes focalitzats en l’alt rendiment que compten amb el suport dels diferents programes de tecnificació

La veu de tres protagonistes
LES FRASES
Blau Tort
“Vaig pensar, és el meu
futur i una experiència
que em servirà esporti-
va i personalment”

Emma Feliu
”Al CAR puc compagi-
nar els estudis i els en-
trenaments de natació,
tot és més fàcil”

Hailu Estrampes
”Ser tecnificat al Cen-
tre d’Atletisme d’Am-
posta és important, ja
que et cuiden i t’ho
donen tot”
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