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la contra | XEVI MASACHS

La pilota ja ha entrat
Tordera prepara amb orgull i compromís el dotzè memorial Josep Barceló, un torneig per als
més petits que combina el caràcter competitiu amb un marcat esperit de solidaritat

S

ón tot just benjamins,
entre vuit i deu anys,
però cap dels més de
700 joves que participaran entre dissabte i diumenge
en el memorial Josep Barceló
de futbol a Tordera s’ho prendrà amb desgana. Només faltaria. L’esport és competició, en
l’elit, en la base i en els partits
de costellada. «Sense competir,
l’esport no té cap sentit. Però
has de saber guanyar i saber
perdre, i creiem en l’esport per
a la formació de la persona»,
exposa Santi Barrera, el coordinador d’un torneig que va molt
més enllà de l’esport.
Com a memorial que és, el
primer valor és el record. La
mort en accident de moto de Josep Barceló, jugador del primer
equip del Tordera i molt vinculat al futbol de base –com la seva família–, va ser el leitmotiv
del primer torneig, el 1988, i
s’ha mantingut en cada edició. Intensitat, atenció, festa, alegria i lleure en diverses imatges del memorial de l’any passat a Tordera.
La seva família està representada en el comitè organitzador, nascut el sones hi treballen, totes sense cap contra- tit da Vinci farà el servei d’honor d’aquest
2005, quan la dimensió de l’esdeveniment prestació econòmica. «La gent ho fa per- dotzè memorial, i per a edicions posteriors
exigia una bona estructura. De fet, al co- què ho sent. Tothom s’hi implica», co- es potenciarà la solidaritat.
mençament la gestió era responsabilitat menta Barrera. Cada club té assignat un
El memorial mobilitza més de 2.000
d’un grup de pares, els dels jugadors que assistent personal, que si convé el va a bus- persones, entre pares, organitzadors i juacabaven l’etapa de benjamí i feien el salt car a l’autopista. I a part de competir, hi ha gadors, els principals protagonistes. Hi ha
al camp gran. «S’acabava una etapa i, com espai per menjar, banyar-se i fer altres ac- tres categories –totes de benjamins– i
fan les escoles, organitzàvem alguna acti- tivitats lúdiques. «Pel club, és una de les equips de molt nivell. Que el Barça i l’Esvitat de comiat. I el memorial es va con- cites amb majúscules de cada temporada. panyol no fallin mai a la cita –en una època
vertir en el millor argument», explica Toni És com una festa major, la festa del club», en què solen rebre força invitacions– és un
Caparrós, president del Tordera. Amb un assegura el president.
bon indicador de la bona acceptació del
pressupost d’uns 90.000 euros i sense fer
En la dotzena edició, el memorial refor- torneig, i més encara des que disposa de
pagar ni un euro a cap club per inscriure- ça l’esperit solidari amb la integració de camps de gespa artificial. L’organització
s’hi, l’objectiu és equilibrar les despeses i l’associació El Petit da Vinci, una entitat també ha convidat el València, el Sevilla,
els ingressos. I si sobren diners, poder pa- que dedica els seus esforços a millorar la l’Atlético de Madrid i el Mercedes Calcio
gar el casal d’estiu, una estada o una ex- qualitat de vida dels nens i nenes amb ma- italià, a més de clubs representatius de cacursió als jugadors del club que acaben lalties greus i els que tenen seqüeles d’un da demarcació catalana, com ara el Nàstic
l’etapa de benjamins i que esperen amb accident de trànsit. «El torneig es va fer i el Lleida. De gironins, hi ha el Girona, la
delit que arribi la cita de mitjan juny.
per Josep Barceló i sempre hem obert les FE Palamós, el Breda i el Lloret. Només
Tordera s’aboca de ple al torneig. portes a fundacions i associacions que són benjamins, però prometen emoció i
L’Ajuntament hi col·labora, el club n’ha transmetin valors per formar persones», espectacle. L’èxit ja està assegurat d’enassumit les regnes econòmiques i 150 per- apunta Caparrós. Un representant d’El Pe- trada.
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la columna | JOSEP MURGADES

Infra... què?

P

er part d’algú amb un mínim de
temps i amb un màxim de neguit
documentador, la cosa podria
consistir en el següent. Es tractaria, primer de tot, de perdre’s en premsa a la
cerca d’un episodi en què, en el marc
d’unes recents eleccions parlamentàries o legislatives, un candidat, fent
campanya a Valls, va limitar-se a comparar la freqüència de connexions ferroviàries entre aquesta ciutat i Barcelona amb les que presenta qualsevol ciutat castellana, de demografia i distància semblants, en relació amb Madrid.
Cal afegir que la diferència, a favor de
no cal dir qui, era abismal?
En segon lloc, aquest mateix desvagat i alhora exigent algú podria submergir-se en el túnel de temps. Tot
consultant velles guies de ferrocarrils
dels anys seixanta, setanta, vuitanta del
segle passat. Per corroborar-hi la considerable fluència de trens que feien
llavors el trajecte Tarragona-ReusLleida i viceversa. Cosa que permetia,
per exemple, organitzar excursions no
circulars per les muntanyes de la zona
al llarg de tota la jornada. O que un
ganxet treballés a Can Ilerget, en horaris extrems, anant i venint cada dia.
Ara no. Ara l’oferta hi és més que
minsa: l’últim tren per tirar avall de
Lleida cap al Camp surt a tres quarts de
sis de la tarda (a les 18.05 i a les 21.05,
cert, hi ha dos AVE, que deixen el passatger tirat en una estació fantasmagòrica enmig del buit i del no-res, tan
lluny de Reus com d’arreu).
Lectures de tot plegat: a) si això és el
«progrés», que visqui el «regrés»; b)
inconvenients propis del capitalisme
coexisteixen aquí encara amb els del
caduc bloc soviètic; c) Catalunya, que
diu ser una nació, és un territori esquarterat per aquells qui, també amb tren i
com a senyors, van entre la Corte i el
cortijo, comptant amb el Don Joaquino
indígena de torn sempre disposat a llepar-los-el i a deixar-s’hi dar.
Debat d’infraestructures, se’n podria dir d’això. Només que, abans, el
que hi ha és una colla d’infradotats,
d’infraautoafirmats, d’infraautovalorats...
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