TERMOTUR AMB L’ESPORT
Calella seu del Campionat d'Espanya de Natació
El turisme i l'esport són elements clau a la cultura del nostre temps i tenen un pes específic en els comportaments
de la societat actual. La dimensió que ambdues activitats han adquirit genera efectes que, per si mateixos, suposen
ja una aportació decisiva en els processos de desenvolupament econòmic i social.
Fotos: Quim Fàbregas
L'encert d'una piscina olímpica
l fet que Calella aconseguís ésser la seu designada
per la Reial Federació Espanyola de Natació, cal
cercar-lo en l’oportunitat que representa conjuminar
el binomi esport i turisme. La inauguració, ara farà un any, d'una
piscina olímpica climatitzada i descoberta de 50 metres, amb 10
carrils, promoguda pels empresaris hotelers Enric Mª Valls Colom
i Josep Mª Corrales Servet, propietaris dels hotels Bernat II i Sant
Jordi, respectivament, i anomenada Crol Centre Calella, ha estat
capdal a l’hora d'aconseguir-ho. Acabada d'inaugurar i durant la
temporada d'hivern, aquesta instal·lació dissenyada i pensada per
funcionar tot l'any i atraure segments de turisme esportiu, va
servir d'entrenament per a les seleccions nacionals de la Federació
Russa, de Finlàndia, Gran Bretanya i Suïssa entre d'altres, que
preparaven la seva participació als Jocs Olímpics d'Atenes. Això
va permetre, també, que la candidatura presentada pel propi Club
Natació Calella i recolzada per l'Ajuntament fos vista per la
Federació com un bon municipi turístic, amb una planta hotelera
moderna, un centre hospitalari modern i un centre comercial
dinàmic prop de Barcelona. Condicions a les quals calia sumar
l'entusiasme desplegat pel Club Natació Calella, entitat que
presideix Dorly Strobl i Boltschin, que al llarg d'aquest darrers
anys, ha donat mostres de bona organització i gran activitat
esportiva. Tot plegat va fer que Calella esdevingués, després de
celebrar els XI Campionats del Món de Montreal, seu del
Campionat d'Espanya Absolut de Natació.

qual en formaven part, entre d'altres: la presidenta del Club Natació
Calella, Dorly Strobl i Boltschin; Toni Soler i Guimerà pel CN
Calella; Toni Comas i López pel Crol Centre, Joan Ferrer Rocosa
Tècnic d'Esports de l'Ajuntament de Calella, la Carla Bestit com
a responsable de Premsa i Calella Televisió. Cal assenyalar també,
que dels serveis mèdics en tingué cura el Centre Mèdic Creu
Groga.

Calella seu del Campionat
d'Espanya de Natació

El Club Natació Calella, una
entitat amb orgull

El municipi turístic de Calella ha viscut amb un gran recolzament
popular, del 4 al 8 d'agost, els Campionats d'Espanya absoluts
de natació. Aquesta competició s'ha disputat sota el suport del
G-8, grup de clubs catalans que encapçala el CN Sant Andreu i
que està integrat per CN Terrassa, CN Sabadell, CN Catalunya,
CN Hospitalet, CN Mataró i CN Manresa. La celebració d'aquesta
trobada esportiva - que fou retransmesa per la TV estatal - en la
qual han participat més de 569 nedadors de tot l'estat, ha
donat peu també a un espectacle de natació sincronitzada.

D'ençà la inauguració l'onze de setembre de l'any 1986 de la
Piscina Municipal, equipada amb una instal·lació de 25 metres i
6 carrils, i una altra d'escalfament de 8 metres, la tasca desenvolupada
pel Club Natació Calella, al llarg de 18 anys ha estat encomiable.
Les diferents Juntes Directives no han escatimat esforços en
fomentar la concepció integral de l'esport des de diferents
perspectives com ara: l'educativa, la de la salut, la recreativa, la
social i la competitiva. En aquesta darrera, cal destacar la formació
d'esportistes de diverses seccions, totes elles relacionades amb
l'aigua (natació, waterpolo, sincronitzada), per a que puguin arribar
a participar i competir en cadascuna de les seves disciplines. La
Junta Directiva del Club Natació Calella, està integrada per:
Presidenta, Dorly Strobl i Boltschin; Vicepresident, Jordi Massó
i Balasch; Secretària, Mª Antonia Massó i Balasch; Tresorer, Jordi
Sagrera i Baronet; Vocals, Joan Serra Mir i Josep Arañó Pujadas.

E

Una organització perfecte
Tant la Reial Federació Espanyola de Natació com els mitjans
de comunicació no han dubtat en qualificar l’organització d'aquest
esdeveniment esportiu de perfecte i acurada, així com també no
han dubtat en ressaltar les magnífiques instal·lacions de Crol
Centre Calella, cedides en aquesta ocasió pel Club Natació
Calella a la Federació de l'Estat. La ubicació d'espais amb graderia
tant per al públic, com per la premsa, una zona de vips per al
Comitè de Competició o per als mateixos participants ha estat
encertada i amb la senyalització deguda. Annexa al complex
esportiu, s'hi va instal·lar un village que permetia als organitzadors
i participants passar l'estona amb comoditat tot envoltats de
serveis de tota mena, i estants de materials i productes a l'entorn
de la natació. En aquest sentit, cal reconèixer l'esforç dels membres
del Comitè Organitzador i Executiu d'aquesta competició del

Moment de sortida d’una de les moltes competicions realitzades durant el campionat.

Nedadors Calellencs

Dins del Campionat d'Espanya absolut
i g-5 (nascuts el 87-88), els nedadors
del Club Natació Calella, entrenats
per en Jordi Comas i López, que hi
van par ticipar en les modalitats
següents foren:

Héctor Sagrera i Duch.

Marc Pidemunt i Almarza.

•Héctor Sagrera i Duch
50 Lliures

24:94

37è

•Marc Pidemunt i Almarza
200 Estils
100 Braça
50 Braça

2.15:23
1.09:99
31:61

27è Absolut i 13è. G-5
37è Absolut i 13è. G-5
40è Absolut i 11è. G-5

TERMOTUR
aire condicionat - calefacció - gas - tractament d’aigües

