EL PUNT AVUI
DIMARTS, 3 DE GENER DEL 2017

LES ALTRES EDICIONS a www.elpuntavui.cat |

|

Nacional 39

TORDERA

La ciutat del futbol pren cos
a la localitat de Tordera
a Molts clubs, la majoria de països europeus, escullen el Maresme per fer-hi estades i tornejos a
Ajuden a desestacionalitzar el sector hoteler a Comencen a notar una millora després de la crisi
Marc Garriga
BARCELONA

A mig camí entre Tordera i
Blanes, envoltats de vinyes i conreus, hi ha
150.000m² de camps de
gespa natural. Gairebé
tres vegades la superfície
total del Camp Nou. Atrets
pel bon clima, la gastronomia i l’oferta d’oci i cultura
de la zona, equips sobretot
del nord d’Europa opten
per fer estades a l’Alt Maresme i la Selva durant els
mesos de més fred.
Per donar resposta a la
creixent necessitat de
grans espais per organitzar tornejos i estades, es
va crear l’any 2004 Top
Ten Sports, inicialment
amb deu camps de gespa
natural, que s’han anat
ampliant fins als 14 actuals. Consideren que concentrar tot l’esdeveniment en un mateix espai
millora l’ambient entre els
equips participants i fa
més fàcil la logística dels
organitzadors. “Ens facilita molt l’organització tenir junts 14 camps de futbol”, explica Edgar Roura,
del Vila-real FC. Els mesos
de més concentració de
tornejos i estades d’equips
són entre gener i abril, especialment durant la Setmana Santa, i també el
mes de juny. En canvi, a
l’estiu hi tenen lloc pocs
tornejos internacionals i
l’activitat en aquests me-

passen pels 150.000m² de
terrenys de joc de Top Ten
Sports aproximadament
15.000 futbolistes de nacionalitats molt diverses.
Visiten la localitat de Tordera equips principalment europeus, sobretot
alemanys, holandesos i
nòrdics.
Aquests països aturen
les seves lligues nacionals
durant els mesos de més
fred i aleshores opten per
fer estades a les comarques de l’Alt Maresme o la
Selva, entre d’altres. A
banda d’equips de futbol
base, molts dels clubs que
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150.000
m² de gespa natural en 14
camps de gespa natural formen les instal·lacions de Top
Ten Sports a Tordera.

escullen Top Ten Sports
són
semiprofessionals.
També n’hi ha alguns de
professionals, com la selecció absoluta de Gabon,
amfitriona de la Copa Àfrica del 2017, i també hi han
passat equips com el Göteborg o el Rubin Kazan rus.
La gespa natural en bon estat requereix un constant manteniment ■ JUANMA RAMOS ✮

sos es basa en estades i colònies infantils. A la tardor, quan baixa l’activitat,
aprofiten per fer millores a
les instal·lacions i sembren els camps.
Jordi Linares, director
general de Top Ten
Sports, explica que aquest
repartiment dels tornejos
i de les estades al llarg de
l’any fa que l’època més
fluixa d’ocupació dels hotels de la zona coincideixi
amb el moment màxim
del turisme futbolístic.
“Som uns generadors

d’ocupació molt importants durant la temporada
baixa hotelera”, explica.
També afirma que noten
una millora després de la
crisi econòmica. El començament, el 2004, va
ser fort, però a partir de
l’any 2008 hi va haver una
forta davallada i ara, assenyala Linares, comencen
a percebre una recuperació de l’activitat amb l’aparició de nous organitzadors de tornejos cada vegada més grans.
En total, al llarg de l’any

Posen a punt la nova temporada

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Passades, xuts, centrades,
crits, gols. Però aquests dies
la calma predomina i els operaris i les furgonetes han
substituït els futbolistes i els
autobusos. La tardor és el
moment de l’any en què Top
Ten Sports, situat entre Tordera i Blanes, aprofita per fer
les millores i les obres de
manteniment necessàries
abans no comencin a arribar
els joves jugadors a partir de

la segona quinzena de gener.
Ara és el moment de sembrar
i abonar els 14 terrenys de
joc, de millorar els vestidors,
de reformar el bar, etc. Posarho tot a punt per a una temporada que, com les darreres,
continua portant més equips
al Maresme per jugar a futbol,
sobretot entre els mesos de
gener i abril. tranquil·litat
l’època fluixa del turisme de
vacances a la costa.

Gespa natural
Els atreu el bon clima de la
regió, l’oferta cultural,
gastronòmica i d’oci i també la gespa natural, que és
molt difícil de mantenir en
bon estat al nord d’Europa. La televisió holandesa
va alertar molts d’aquests
països amb un documental en què afirmava que el
cautxú de la gespa artificial podia causar casos de
càncer. Aquest reportatge
va reforçar el valor de la
gespa natural com la millor superfície per jugar a
futbol. ■

BADALONA

La comissaria de Sant
Roc té els dies comptats
Sara Muñoz
BADALONA

La comissaria de la Guàrdia Urbana que el govern
de Xavier García Albiol va
inaugurar el 2012 al barri
de Sant Roc passarà a la
història en qüestió de setmanes. L’executiu actual,

de Guanyem Badalona en
Comú, ERC i ICV-EUiA, ja
volia aprovar al ple del desembre la partida econòmica que cal per desmantellar la instal·lació, de
120 m², però abans ha de
convèncer el PSC per obtenir la majoria necessària.

El govern i els socialistes negocien ara la retirada d’una comissaria que
no agrada ni als mateixos
agents, que consideren
que “és insegura i poc operativa”. Que l’estructura
acabarà desapareixent de
la plaça Camarón de la Isla
sembla bastant obvi, atès
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Els sindicats de la Guàrdia Urbana van reclamar al juny
el tancament de la microcomissaria de Sant Roc ■ S.M.

que els sindicats de la
Guàrdia Urbana comparteixen aquesta conveniència, però el PSC posa condicions al govern municipal de Badalona abans de
donar-hi el vistiplau.
D’entrada, vol saber
com quedarà la policia local un cop s’apliqui l’anunciada reestructuració del
cos. “Tant si la comissaria
es retira com si no, s’ha de
reforçar el servei a la zona
sud amb més policies”, assenyala el president del
grup municipal del PSC,
Àlex Pastor. ■

