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Formació de talent esportiu

les instal·lacions del CAR: l’any pas-
satvanhaver-hi1.635concentracions
estrangeres, un 838% més que l’any
anterior.

Però el CAR no és l’únic exemple.
El MIC, el torneig de futbol base que
des de fa 13 anys cada Setmana San-
ta s’organitza a la Costa Brava, és un
bonescenariperconèixerlesestrelles
del futur. Jugadors com Neymar i
Messi han participat en aquest tor-
neig que cada any aplega més juga-
dors (37.000 aquest 2013) i més
equips (134 en la primera edició i 224
l’any2013,100delsqualsestrangers).

Un altre bon cas és el motor, i més
concretamentelmotociclisme,unes-
port en què Catalunya excel·leix.
Emili Alzamora va ser el primer pilot
del’escolaMonlauCompeticióqueva
ser campió (1999) i després d’ell han
destacat els germans Márquez (Marc
i Àlex) i Álex Rins. El Mundial de Mo-
toGP també parla català als tallers:
una cinquantena de mecànics s’han
format a Catalunya.e

NURIA GARCÍA

Apostar pelplanter és apos-
tar pel futur. A Catalunya,
segonsl’ObservatoriCata-
là de l’Esport, hi ha
578.937 esportistes fede-

rats, molts a les categories inferiors
dels clubs esportius d’arreu del ter-
ritori. La il·lusió de tots és arribar al
primer equip, guanyar campionats,
penjar-se medalles. Per aconseguir-
ho, la formació des de petits és la clau.
Undelsexemplesmésclarsdel’apos-
taperlabaseésel CAR deSantCugat,
que ara celebra el 25è aniversari. Du-
rant aquest temps han passat per les
instal·lacionsmésde25.000esportis-
tes, que han aconseguit 21 medalles
olímpiques i 15 de paralímpiques. De
fet, els últims Jocs Olímpics, a Lon-
dres,vanserexitososperalsesportis-
tes que s’entrenen a Sant Cugat: van
aconseguir 7 de les 17 medalles de la
delegacióespanyola.Amés,elsequips
estrangers aposten cada cop més per

Un planter ben estructurat
dibuixa un futur d’excel·lència

Èxits
21 medalles
olímpiques
s’han forjat
al CAR de
Sant Cugat

Pel CAR de Sant Cugat, que celebra el 25è aniversari, hi han passat 25.000 esportistes. CRISTINA CALDERER

Petites estructures, petits
públics, grans resultats

LAURA SERRA

Un dels últims fenòmens
d’èxit cultural són les
microempreses, dese-
nes de petites estructu-
res en l’àmbit dels lli-

bres, la música o les arts escèniques
que han sorgit l’últim lustre per res-
pondre a la demanda cultural de les
minories. La seva dimensió les ha
fet sostenibles i ha permès que
s’emmotllin bé a la crisi.

El boom de les microeditorials ha
esclatat en plena recessió: A Contra
Vent, Periscopi, Raig Verd, Males
Herbes, Adesiara, Ela Geminada,
Fragmenta o Llibres del Segle són
petites empreses –fins i tot hi ha as-
sociacions sense ànim de lucre, com
LaBreu Edicions– que treuen al
mercat petites perles, nous valors o
autors desconeguts, primant la qua-
litat en funció del seu gust. Adesia-
ra, per exemple, accepta d’entrada

que publiquen autors “que no es
venen” i, malgrat això, amb un tí-
tol nou per mes i traduint al cata-
là grans obres de la literatura uni-
versal han facturat un 20% més
que en l’exercici anterior. Raig
Verd va aconseguir, amb el seu
primer llibre publicat, el Premi
Llibreter. “Jo vull fer bons lli-
bres, que qui confiï en Raig Verd
sàpiga que s’endurà un llibre in-
teressant; la rendibilitat ve des-
prés, i només perquè ens perme-
trà fer més llibres”, diu Laura
Huerga. Assegura que darrere la
idea romàntica de la petita edito-
rial hi ha feina, hores i diners, pe-
rò diu: “És molt bonic; faig el que
m’agrada i no ho canvio per caps
de setmana a la platja”. Pere Tió,
de La Mansarda, defensa l’acom-
panyament que poden fer de ca-
da llibre: “Encara es venen d’un
en un, convencent llibreters per-
què tinguin les teves novetats”.

Aquesta actitud és compara-
ble a la de segells, promotores i
agències de management (o tot
alhora) independents com So-
nes, Bankrobber, Foehn i els més
joves Fina Estampa, The Indian
Runners o Famèlic. I alhora te-
nen molt a veure amb les compa-
nyies de teatre que han obert pe-
tites sales a Barcelona. El millor
exemple, la Sala FlyHard, però
també Atrium o Porta 4. I l’últim
a afegir-s’hi: Miniteatres, al Ra-
val, amb espectacles low cost per
a 15 persones. Hi treballen 4 per-
sones. “En moments excepcio-
nals toca sacsejar el sector i l’ad-
ministració, i demostrar que la
gent vol consumir cultura”, diu
Paula Miralles, programadora
del teatre.e

Paula Miralles gestiona el nou
Miniteatres. RUTH MARIGOT
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