
MULTIESPORTSJa sigui amb esperit competitiu o de lleure, la Fundació Joviat dedica molts recursos a l’esport. Encara que és un gran referent al
Bages del bàsquet per a noies, no oblida altres modalitats esportives tant d’equip com individuals, i n’ofereix un ampli ventall al llarg del curs

Un total de 75 escaquistes de
nou nacionalitats, entre els quals
grans mestres, mestres interna-
cionals, mestres FIDE, i també  jo-
ves promeses de nivell estatal, en-
tre d’altres, van participar en la
primera edició de l’Open Interna-
cional d’escacs de la Fundació Jo-
viat dissabte passat.  Aquesta or-
ganització és un exemple que dei-
xa clar que la secció d’esports
d’aquesta escola manresana està
ben viva, i no només en la moda-
litat estrella, el bàsquet femení,
sinó també en altres especialitats
com els mateixos escacs, el futbol
sala, el patinatge artístic, el bàd-
minton o l’hoquei patins.

Jaume Sensat,   responsable de
Millora Contínua i Innovació de la
Joviat, ha destacat que «la secció
d’esports de la Fundació Joviat va
creixent a mesura que les famílies
agafen protagonisme. El 3x3 de
bàsquet femení que van fer ara fa
unes setmanes també il·lustra la
transformació de la secció que,
amb el suport de l’escola i la coor-
dinació esportiva, va on empe-
nyen els pares i mares».

Jordi Teixidó, Jordi Lladó i Marc
Oliveras són els monitors d’una
secció d’escacs molt potent, que
té un grup de 34 alumnes de par-
vulari i 104 de primària. A la Joviat,
els escacs són un extraescolar i
també una assignatura curricular
a EP4. Dels de primària, uns 40
participen en el campionat esco-
lar d’EP3 a EP6 i també alguns es-
collits d’EP1 i EP2; i d’aquests, uns
deu són federats i fan un entrena-
ment els dilluns a la tarda, i parti-
cipen en les competicions que or-
ganitza la Federació Catalana
d’escacs.

El futbol sala és un altre extraes-
colar de la Fundació Joviat, amb
uns 50 jugadors que formen els
equips prebenjamí EP1, preben-
jamí EP2, benjamí EP3 i EP4, i
l’aleví EP5 i EP6, que participen en
els tornejos del Consell Esportiu
del Bages, i un juvenil que està fe-
derat; també hi ha una escola de
futbol sala de P5. Els coordinadors
són Aleix Torra i Aleix Dalmau.

Una de les modalitats més de
lleure és el patinatge artístic, amb
cinc grups d’EP1 a EP6 i uns 110
nens i nenes sota el monitoratge
d’Eva Montero i Àlex Rubio. En
aquest cas, a final de curs, els pa-
tinadors més experimentats pre-
nen part en les proves que orga-
nitzen els consells esportius. De
bàdminton hi ha dos grups amb
més de 50 jugadors d’entre EP3 i

EP6. Adrià Guitart és el responsa-
ble de bàdminton i de l’hoquei
patins, també amb un grup d’uns
25 nens i nenes d’EP3 a EP6.

La Fundació Joviat és un refe-
rent al Bages en bàsquet femení,
amb Xavier Sisa, Gerard Barbé i
Mariano Martos com a coordina-
dors i líders del projecte. Jaume
Sensat comenta que «en bàsquet,
mantenim el pacte amb La Salle.
Els nens que juguen a la Joviat i
acaben l’etapa de mini van a La
Salle. I les nenes que els acaben a
ells, vénen a la Joviat. Així, uns i al-
tres poden continuar jugant».  La
Fundació Joviat té gairebé 300
basquetbolistes, la majoria noies,
amb 20 equips i l’escola. Sensat
deixa clar que «nosaltres no anem
a buscar jugadores, però si venen,
no els diem que no. Fa uns anys
que tenim sènior i va ser un gran
encert la seva creació perquè és el
mirall de tot el club, sobretot per
als equips de base. També fa un
temps vam plantejar a altres enti-
tats de la comarca d’unir-nos per
potenciar el bàsquet femení, però
no va ser possible».

La secció esportiva de la Fun-
dació Joviat funciona sense una
junta tradicional, però «amb mol-
ta confiança en els coordinadors
i pares i, com he dit, amb el suport
logístic de l’escola», diu Jaume
Sensat.

Joviat: bàsquet femení i quelcom més
La secció esportiva d’aquesta escola manresana també es dedica als escacs, el futbol sala, el patinatge, el bàdminton i l’hoquei

ARXIU PARTICULAR

El júnior A, format per Tania Megias, Aina Puigdellívol, Carlota Colell, Núria Cunill, Ari Fontanet, Clàudia Brun,
Queralt Almasqué, Clàudia Torrabadella i Clàudia Flores, amb Marc Font, Dani i Dídac Alsina com a tècnics  

ARXIU PARTICULAR

El cadet A l’integren Laia Rovira, Júlia Valls, Laia Marazuela, Maria Caro, Maria Puell, Núria Subirana, Berta
Naspler, Isis Baraldés i Aina Cardona. Pep Piqueras i Adrià Guitart són els entrenadors de l’equip

ARXIU PARTICULAR

Les jugadores de l’infantil A són Aina Albas, Isona Sánchez, Berta Junyent, Aina Rebordosa, Laia Albas,
Maria Vizcaíno, Emma Altimiras i Marta Fargas. Mariano Martos i Carla Romeu en són els dos tècnics 

MANRESA

Francesc Dalmau

Infantils, cadets i
júniors, per primer
cop a Preferent

Per primer cop a la seva
història, la Fundació Joviat
té els seus tres equips més
representatius de base a la
màxima categoria, la Prefe-
rent. Les tres formacions ja
estan en competició. El jú-
nior  ha disputat dues jorna-
des i les dues a casa. Primer
van ser derrotades pel Jo-
ventut de Badalona per 59 a
68, i aquest cap de setmana
passat es van refer davant el
Sant Adrià B per 57 a 54; cal
tenir en compte que aquest
equip del Barcelonès va pro-
clamar-se, la temporada
passada, campió d’Espanya
cadet. El cadet ha caigut
amb el N. Sabadell per 54 a
61 i amb l’Hospitalet per 31 a
28. I l’infantil va debutar
aquest cap de setmana a la
pista del Platges Mataró
amb un resultat de 70 a 44.

ESPORTS Luka Modric guanya el premi The Best
El croat va superar Cristiano Ronaldo i Salah a les votacions 
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