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nLaDiputació de Barcelo-
na ha posat en marxa un
programa des de la pers-
pectiva en l’esport per tre-
ballar el rol dels entrena-
dors d’entitats esportives,
no només com a referents
tècnics, sinó com a men-
tors dels joves esportistes
en l’etapa adolescent. Un
moment en què confluei-
xen una demostrada ten-
dència a l’abandonament
de la pràctica esportiva i
factors de risc associats a
l’edat, coma ara el consum
de tòxics o les situacionsde
‘bullying’.
El programa, que s’es-

tructura en tallers amb el
tractament de gènere com
a element clau, es realitza
en col·laboració amb els
ajuntaments i s’adreçaa jo-
ves de les categories sub-14
i sub-16 i als seus entrena-
dors.Aquestcurss’estàdu-
ent a terme al Prat de Llo-
bregat, les Franqueses del
Vallès, l’Hospitalet de Llo-
bregat i Vilanova i la Gel-
trú.

L’adolescència és una
etapa clau per consolidar
la pràctica esportiva al
llarg de la vida, així com
per interioritzar els valors
associats a l’esport H

En finalitzar la regata, el
Rubén, patró de l’embarca-
ció, ha declarat estar “molt
content d’haver guanyat
aquesta regata, ja que aquí
finalitza el meu trajecte en
classe Nacra 15. La regata
s’ha celebrat al mateix in-
dret on es faran els Jocs
Olímpics del 2024. Ha estat
una gran batalla amb els
primersvaixells fins l’últim
dia. Vull donar les gràcies a
tothom que ens ha ajudat
per poder fer-ho realitat,
Magic Marine per la nostra
roba de navegar, Robline
pels nostres caps per al vai-
xell i al nostre club, Club

VelaPalamós.Decaraal fu-
tur estaré competint en
classe Fórmula 18 i m’agra-
daria molt poder començar
amb classe Nacra 17 als
Jocs Olímpics 2024.” Per la
sevabanda, laRitahadesta-
cat “ha estat una regata fe-
nomenal i estic molt con-
tenta amb el resultat.
Aquesta competició ha si-
gut l’última que farem en
Rubén i jo junts amb classe
Nacra 15 així que no hi ha
res millor que acabar amb
un 1r. En aquests moments
esticpreparant lamevaprò-
xima regata que seran els
mundials de Nacra 17 a No-

va Zelanda representant
Austràlia aquest novem-
bre. M’agradaria continuar
l’any que ve amb classe Na-
cra 17ambvistesals Jocsde
París2024 iesticbuscantpa-
trocinadors.Esperemacon-
seguir el nostre pròxim ob-
jectiu!”

Els altres representants
de lavelacatalanahanestat
Jordi Booth, també del
CNCB & CV Palamós i ger-
mà gran del Rubén i la Rita
que ha finalitzat en una
molt bona 7a posició, i Max
Rondeau i Iset Segura, del
CN d’Arenys de Mar, que
han firmat un 16è H

nEls germans catalansRu-
bén i Rita Booth, regatistes
del CNCB & CV Palamós,
s’han proclamat, navegant
amb bandera australiana,
campions delmóndeNacra
15 -categoria juvenil de la
classe olímpica Nacra 17- al
mundial celebrat en aigües
deMarsella, (França),del19
al 25 d’octubre.

Rubén iRita, fills del cèle-
bre regatista australià
Mitch Booth, s’han alçat
amb la primera posició del
campionat l’última jornada
de la competició, després de
completar una increïble ac-
tuació: 3-4-9-4-3-1-6-1-6-3.

POLIESPORTIU

La figura de l’entrenador, mentor
i referent de joves esportistes

PITCH & PUTT

Eric Puig i Oriol Mas guanyen
l’International Pairs 2019
Del 25 al 27 d’octubre es va
jugar l’International Pairs
2019alPitch&PuttSantCe-
brià (Sant Cebrià deVallal-
ta), competició per parelles
en el marc de la FIPPA, on
hi participen 144 jugadors
de diferents països. Eric
Puig iOriolMas van sortir-
ne vencedors amb un total
de 136 cops. El subcampio-
nat va ser per a Jaume Vi-
dal i l’Enric Sanz amb 139,
seguits de Liam O’dono-
van/ Conor Fahey, en ter-
cera posició H

VELA

Rubén i Rita Booth, campions
del món de Nacra 15

FOTO: MONKEY BUSINESS IMAGES


