45a Diada de l’Esport

Pluja d’emocions a l’edició d’enguany
Mai no plou a gust de
tothom però si el dia abans
a la 45a Diada de l’Esport
ens diuen que la pluja faria
acte de presencia com ho va
fer, tots haguéssim signat
sense dubtar-ne ni un sol
instant. El record de l’any
anterior planava a les ments

1

de tots els qui participarem i
a la comissió organitzadora
compartíem les notícies del
temps en els nostres
smartphones amb una
freqüència malaltissa. Però
tot era arrancar convençuts,
alguns més que d’altres, que
no plouria amb la intensitat i

continuïtat de l’any passat i
que la combinació de lones
verd-blaves i paviment
calent per acumulació de
escalfor gràcies a les altes
temperatures dels dies
anteriors actuarien amb
efectivitat inèdita.

I sorprenentment així va esser. A
la visita inoportuna vam respondre
contundentment amb un
desplegament més propi de
Wimbledon, una posada en
escena que impactà a visitants i
locals. Però en el temps que ens
vam fixar l’organització per emetre
un dolorós, o no, comunicat per
megafonia, el cel es va obrir
donant pas a una treva que va
durar fins pocs minuts abans
d’acabar l’exhibició de patinatge.

Ens visita la “Bomba Navarro”
Autògrafs i fotos a dojo!
En plena competició
triangular ens vam
assabentar que sí, que la
probable visita de
l’escolta Juan Carlos ‘La
Bomba’ Navarro, líder del
FCB Regal,s’havia fet
realitat. I es que la seva
filla participava a La

Inflables,

novetat acollida
amb gran èxit

Una de les novetats
que va tenir molt d’èxit
va ser la instal·lació
dels inflables pels més
menuts davant dels
porxos d’entrada al
teatre gran de l’Escola.
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Diada amb l’equip
Premini B del Barça
CBS. Un munt de nens li
va demanar autògrafs i
es van fer fotos amb ell
minuts abans i desprès
dels dos partits que jugà
la Lucia.

Triangulars amb més de 35 escoles i clubs
Competicions amb total “fair play”.
Col.legis i clubs
convidats
SESE
CN Caldes
CB Mollet
JAC Sants
Barça CBS
UE Mataró
L’Estonac
Escola IPSI
JMJ
Salle Bonanova
Escola Pia Sant Antoni
UBSA
ADEDI Sant Adrià
Climasol Roser
CB Sirius
CE Vila Olímpica
Jesus Mª Sant Andreu
Santfeliuenc
UE Claret
CE Thau
CB Martinenc
SAFA Gavà
Cerdanyola
BM Granollers
Serena Mar
Sant Martí Adrianenc
Sant Feliu Sant LLorenç
FC Barcelona
IRIS
Cardenal Espínola
Sant Miquel
Bogatell
Braval
Frederic Mistral
Alzina
Polaris
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Al migdia, l’equador de les
competicions triangulars, va
engegar el partit desafiament
entre pares i entrenadors,
escalfat previament al
Facebook. Molta expectació
al voltant de la pista blava de
minibàsquet i com l’any
passat, victòria aclaparadora
dels entrenadors, sense
pal·liatius ni cap mena de
compassió i amb imatges de
gran plasticitat al voltant de
les cistelles. Tot i així els
pares van mostrar “bones
maneres” deixant entreveure
el bàsquet que porten dins.

Partit Pares-Entrenadors
El desafiament!

Gran exhibició dels grups de Patinatge
I de nou apareix la pluja...

La segona aparició de la pluja va obligar a
donar per finalitzada malauradament abans
d’hora l’exhibició de patinatge restant una
actuació i suspenent a mig jugar els darrers
partits de competició -es van jugar quasi 90
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en tot el dia!- i vam haver d’anticipar uns
minuts els actes de celebració al
poliesportiu: la desfilada d’equips, la rifa
d’articles esportius i la cloenda.

Desfilada d’equips

Give me five!, amb els juniors del Barça B
Aquest any no va haver convidat, si no
convidats: els jugadors juniors i grans
promeses del Barça B Regal: Josep Pérez,
Alexandr Zhigulin, Nick Spires i Marcus
Eriksson . Els nens els van saludar amb el
més pur estil basquetbolístic del ‘Give me
Five!’.
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La rifa d’articles va tenir el seu punt culminant
amb el sorteig entre els més de 400
esportistes d’una samarreta signada pel
campió del món: Leo Messi.

Unes paraules d’agraïment a tots els
participants, col·laboradors, voluntaris i
assistents pronunciades per Carmen Vera,
presidenta de l’Associació de Mares i Pares
d’Alumnes i del Germà Luis Javier, director
Tot seguit un sentit homenatge a en Xavi del Col·legi van significar la cloenda de
Ureña, un pare referent en el creixement els l’edició d’enguany de La Diada.
darrers anys del bàsquet a l’Escola.

Agraïments
Finalment dedicar un agraïment especial a coordinadors, entrenadors, delegats, voluntaris i
als germans per la seva col.laboració i participació. Entre tots aconseguirem fer una Diada
diferent i molt especial.
Agrair també la col.laboració a: Condis Supermercats, Carumanda ONG, Divermax, Dassler,
Grupo Tomás, FC Barcelona, Trofeus Edes, Imprenta SA-PI, Katacrack Shirts, Luis Imperiale,
Cannontex, Costurart, Beth.
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