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Carles Torrent SELECCIONADOR CATALÀ DE CICLISME

“L’objectiu és recordar Xavi Tondo”

MARXA · La tercera edició de la 100% Tondo, que es farà el 21 de setembre, ja supera els 300 inscrits CULTURA · Torrent,
que va guanyar una medalla olímpica en pista, reivindica la importància de la seva disciplina i de la formació dels joves
Borja Sánchez

E
GIRONA

l 21 de setembre es
farà la tercera Marxa
100% Tondo, amb el
recorregut habitual
de 68 i 116 quilòmetres i sortida de Sant Joan les
Fonts i arribada a la mateixa localitat o a Vallter 2000. L’organització va obrir divendres el
termini d’inscripció, amb 1.500
places disponibles. Ahir, ja s’havien superat els 300 participants. Carles Torrent (Sarrià de
Ter, 1974), bronze en els Jocs
d’Atenes i una de les persones
més properes a Xavi Tondo, és
un dels organitzadors de la marxa, a més de seleccionador català i altres càrrecs relacionats
amb el ciclisme.
Quin objectiu tenen en aquesta
tercera Marxa 100% Tondo?
L’objectiu vital de la marxa és
recordar Xavi Tondo, que va estar amb nosaltres molts anys i
que va ser ciclista professional.
És l’homenatge que li fem, perquè el tenim al cap però la forma de demostrar-ho a l’altra
gent és aquesta marxa.
Així ja ho fan...
Com a organització, l’objectiu
és que la gent quedi contenta, i
no passar dels 1.500. Ja hi estem bé i no en volem més, perquè se’ns n’aniria de les mans.
Cada any costa, perquè és complicat organitzar-ho i moure
tanta gent, però ho aconseguim
i ja ens donem per satisfets.
Quantes persones esperen?
El primer any van ser 500; el se-

gon, 800, i aquest any, si arribem a 1.000, ja serà un èxit. I si
aquest any som 500, també.
Gràcies a aquest homenatge,
podem potenciar el ciclisme de
base, que és el que a ell li agradaria, i a nosaltres també ens
agrada, fer això. Aquí a Olot
també organitzem la carrera de
les festes del Tura, que és la
gran clàssica, una carrera de cadets, una carrera d’infantils i
ara, a través del Terra de Remences, n’organitzarem una de
júniors. Com a comarca crec
que estem fent una bona aportació al ciclisme i al ciclisme de
base, que és el nostre objectiu:
reconèixer el nom de Xavi Tondo i potenciar el ciclisme a les
nostres comarques.
Vostè va guanyar una medalla
olímpica. Quin record en té?
Ara ho veus molt complicat. Sí
que llavors eres allà dins de tot
plegat, entrenant i tot... Passats
els anys, sí que he vist que vaig
aconseguir una cosa gran, que
fins i tot altres companys meus
professionals, tipus Roberto
Heras, m’ho diuen: que ells eren
bons en carretera però que jo
tenia una medalla en uns Jocs.
“Això és una cosa molt gran, te
n’adonaràs amb el temps”, deien. I la veritat és que sí, que
amb el temps te’n vas adonant.
Llàstima que aquí, de cultura
de pista, no n’hi ha gaire...
Sí, l’esport de pista, tot i que ens
ha donat moltes medalles,
s’hauria de treballar més: ens
l’han deixat una mica apartat.
Només tenim una instal·lació a
Barcelona i encara està descoberta. I és l’única una mica de-

Llordella
guanya la 7
ermites
—————————————————————————————————

Joan Llordella va ser el més
ràpid dels 320 participants
en la marxa de BTT de les 7
ermites, que es va dur a terme dins els actes de la festa
major de Bescanó i que va organitzar el Club Ciclista Bescanó Bikeno. Llordella va
completar els 35 quilòmetres
del recorregut llarg en 1h33, i
Vicent Desmier i Albert Mendoza van completar el podi.
Marc Montero va guanyar la
volta de 20 km. ■ EL 9
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Ara estic com a seleccionador
català de pista, i des de la federació es treballa com es pot.
Crec que almenys han posat,
dins les seves possibilitats, un
tècnic com és la Marta Vilajosana i jo, que treballem amb els
nanos. Torna a haver-hi una bona afició i un bon planter a la
pista del qual d’aquí a cinc o deu
anys es recolliran els fruits.
Amb Wiggins i Sky pren valor.
Sí, això hi ajuda molt. I una cosa
és explicar-ho i una altra, ensenyar el que passa als països que
fa temps que ho fan. Els nanos,
sobretot els joves i mal assessorats per gent que diu que la pista no funciona, ara veuen la realitat que hi ha en el ciclisme modern; que tots surten de la pista.
Els directors dels equips i els entrenadors una mica antics, entre cometes, encara no ho veuen. I al final són els que fan que
els nanos no tinguin ganes
d’acostar-se a la pista.

Carles Torrent, en la presentació de la primera edició ■ EL 9

❝

Gràcies a aquest
homenatge, podem
potenciar el ciclisme
de base, que és el
que a ell li agradaria.
I a nosaltres, també

cent que hi ha per fer entrenaments. Però Espanya és així i
tampoc hi podem fer gaire res.
El que vam aconseguir en el seu
moment va ser a còpia de treball, esforços i sacrificis, i molts
quilòmetres de cotxe amunt i
avall. No ha canviat gaire, la veritat: estem igual o pitjor que
abans. Perquè amb la crisi encara es poden fer menys coses.
Però vostè hi treballa, no?

I se’n surten?
A poc a poc, entre la Marta i jo,
ho estem aconseguint. I si veus
classificacions d’una competició que hem fet aquí, una copa
Catalunya de pista, estem aconseguint que els nanos tornin a
venir a la pista. Una mica gràcies a Wiggins, el treball dels
Sky i l’Orica, i el nostre, és clar.
També fa altres coses, per això.
Com que hi ha crisi, em fan servir una mica per a tot. Ara també estic al Centre de Tecnificació de Ripoll, de seleccionador
català de pista i de carretera de
totes les categories, i al Club Ciclista Infantil Olot. ■

Handbol. Els comptes de l’any passat i el
pressupost i projectes per a aquest, els temes

L’Handbol Bordils fa
l’assemblea de socis
B.S.
BORDILS

L’Handbol Bordils va celebrar ahir la seva assemblea de socis, en la qual
s’havien d’aprovar els
comptes de la temporada
passada i, després, presentar el pressupost per a
la temporada 2013/14, en

la qual el primer equip
–demà a les 8 del vespre juga la semifinal de la supercopa, a Bordils, contra el
Barça– debutarà en la divisió d’honor plata. També
es van tractar els abonaments per a la temporada i
novetats enfocades a la base, un aspecte que el club
no vol descuidar. ■

