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Visió
Crear les condicions 
perquè el bàsquet siga 
un motiu d’orgull per a la 
nostra afició i per a tota la 
Societat, i siga un exemple 
dels valors de la Cultura de 
l’Esforç.

Missió
Ser reconeguts com 
un dels millors clubs de 
bàsquet d’Europa, amb 
major solidesa esportiva, 
econòmica, i que la gent 
vulga que existisca a 
València. Desde 1986

2018
La seua missió és retornar a la societat 
valenciana part del que Juan Roig rep d’esta, 
per mitjà d’accions socials que fomenten i 
premien l’esforç personal, utilitzant l’esport 
com a exemple i contribuint a fer de la 
Comunitat Valenciana un referent esportiu.

Plantilla de l'equip femení 
i masculí 2018/2019.

Fase prèvia de la Minicopa 2018 
en L’Alqueria del Basket.

25M¤
Aportacions econòmiques

Alguns fets:

VALENCIA BASKET CLUB 14M¤

100
100 abonaments a 
l'Esforç per als qui 
tinguen aprovades 
totes les assignatures 
i un notable en idioma 
estranger.

+12.000
usuaris en el 
primer any 
d'obertura de 
L’Alqueria del 
Basket.

+600
xiquets/es i jóvens 
i formadors a 
l'escola i planter 
de L’Alqueria del 
Basket.

+8.000
abonats 
Valencia 
Basket Club.

+300.000
aficionats van acudir 
a la Fonteta durant 
2018, a presenciar els 
partits dels equips 
masculí i femení.
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La seua missió és retornar a la societat 
valenciana part del que Juan Roig rep d’esta, 
per mitjà d’accions socials que fomenten i 
premien l’esforç personal, utilitzant l’esport 
com a exemple i contribuint a fer de la 
Comunitat Valenciana un referent esportiu.

Rècord masculí en mitja 
marató (28/10/2018)

Presentació del 
Projecte FER 2018.

Naixement de la 
marca Comunitat de 
l’Esport en 2018.

25M¤
Aportacions econòmiques

Alguns fets:

“La meua major satisfacció 
és poder retornar a la 
societat una part de tot 
el que rebut d’esta”. 

Juan Roig

FUNDACIÓ TRINIDAD ALFONSO11M¤

Desde 2012

Visió
Irradiar la Cultura de 
l’Esforç a la Comunitat 
Valenciana a través de 
l’esforç en l’esport.

Missió
Impulsar accions socials que 
satisfacen el màxim nombre 
de beneficiaris, utilitzant 
l’esport com a exemple i 
com a forma d’irradiar el 
model i els valors de la 
Cultura de l’Esforç.

+183.000
participants en les 
carreres impulsades 
per la Fundació 
o que han tingut 
el suport de la 
Fundació.

+120.000
xiquets/es i jóvens 
beneficiaris de les 
diferents accions 
de l'FTA.

328
esportistes d'alt 
rendiment que 
han rebut el 
suport a través 
dels programes 
d'ajuda.

33,4M¤
de gasto turístic 
a la Comunitat 
Valenciana pels 
projectes de 
l'FTA.

+6.500
 participants en 
els 10 projectes 
d'emprenedoria 
esportiva impulsats en 
2018.
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 { Trinidad Alfonso Mocholí.
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TRINIDAD ALFONSO 

La Fundació Trinidad Alfonso pren el nom de 
la mare de Juan Roig, el seu President i me-
cenes. És el vehicle a través del qual canalitza 
la seua vocació de mecenatge i el de retornar 
a la societat el que ha rebut d’esta. Eixe con-
cepte, el de donar sense esperar res a canvi, 
l’encarnava Trinidad Alfonso.

Ella va inculcar als cinc fills la importància que 
en la vida primer has de donar per a poder 
rebre. Va ser un exemple d’esforç per fer les 
coses ben fetes, a més d’impregnar-los l’amor 
per la família, la terra, els amics i les arrels.

Esta Fundació, que porta el seu nom, és un ve-
hicle per a fer arribar els seus valors al màxim 
nombre de persones.

 { Trinidad Alfonso Mocholí.
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LA FUNDACIÓ
y MISSATGE DEL PRESIDENTE

MISSATGE  
DEL PRESIDENT

Quan vam començar amb el treball de la Fundació Trinidad 
Alfonso, l’any 2012, ho féiem amb la vocació de compartir a 
la societat part de tot el que havíem rebut d’esta. Però, so-
bretot, amb la missió d’irradiar els valors d’esforç i superació 
que ens havia inculcat la meua mare (Trinidad Alfonso) a les 
meues germanes, germans i a mi. Valors que des del principi 
vaig veure reflectits en la disciplina de l’esport.

Després de sis anys d’intens treball des de la Fundació, als 
quals se sumen els més de trenta del Valencia Basket Club, 
puc afirmar una satisfacció immensa, per estar impulsant este 
projecte de Mecenatge que compartim amb Hortensia Herrero. 
És un clar exemple del nostre principi inalterable de “primer 
donar per a després rebre”.

Per este motiu, m’agradaria que este missatge servisca per a 
agrair un any més a tots els qui ho fan possible, però també 
perquè siga una crida a totes aquelles persones que a través 
de les seues empreses o projectes, siguen grans o xicotets, 
poden contribuir a millorar la societat. Els empresaris tenim 
l’oportunitat de retornar a la societat el que rebem d’esta i la 
satisfacció màxima de poder compartir-ho. 

{ Juan Roig, president de la Fundació Trinidad Alfonso.

Rècord de satisfacció 
compartida
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2018 ha sigut un any de rècords. Hem aconseguit el rècord 
del món femení en carreres exclusivament de dones, en el 
Mundial de Mitja Marató que es va celebrar el mes de març. I 
també, el masculí, en la nostra Mitja Marató Valencia Trinidad 
Alfonso EDP. A més, en la Marató hem aconseguit batre les 
millors marques que hi havia fins al moment.

A més, s’ha aconseguit implicar més de 90.000 xiquets, xique-
tes i jóvens en el Dia de l’Esport, a més dels més de 20.000 als 
quals hem arribat d’una manera o d’una altra a través d’altres 
projectes com FER Play, Actibasket, Expojove, etc. Hem aju-
dat 128 esportistes a través del Projecte FER, als quals cal su-
mar quasi mig centenar de jóvens que han entrat en algunes 
de les línies d’ajuda de tecnificació; hem arrancat el projecte 
Comunitat de l’Esport, implicant més que mai els ciutadans 
de les tres províncies de la Comunitat Valenciana i atraient es-
port turístic a Castelló, València i Alacant, implicant la ciuta-
dania en conjunt.

I tot això amb un objectiu: fer que la Comunitat Valenciana 
estiga en el mapa. I que ho faça des del més alt possible del 
podi, demostrant ser un lloc on l’esport i els valors conviuen 
en forma de progrés i benestar. Un lloc on el treball ben fet 
té recompensa i on l’exemple i l’esforç preval abans de res.

A més, projectant la millor imatge de la Comunitat, i de les per-
sones que viuen en esta. Perquè entre els reptes permanents 
de la Fundació Trinidad Alfonso està que la societat valencia-
na ho visca amb orgull. I més enllà, que siguem, a més, un fo-
cus d’atracció de visitants, ja siga a València, com la Ciudad 
del Running, o a la Comunitat Valenciana, com la Comunitat 
de l’Esport.

2018 ha sigut un any de rècords. De noves marques superades 
i de nous somnis aconseguits. I això ha suposat una satisfac-
ció màxima, que volem compartir amb la societat

Però no hi ha major satisfacció que la il·lusió per tindre noves 
metes per les quals treballar. 

“Fer que la Comunitat 
Valenciana estiga en el mapa 
i projectar la seua millor 
imatge i la de les persones 
que viuen a la Comunitat 
és un dels reptes de la 
Fundació Trinidad Alfonso”

Un any de satisfaccions 
i de rècords
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LA FUNDACIÓ
y PATRONAT / EQUIP

D. Juan Roig Alfonso

D. Héctor Hernández Bolín

D. José Manuel Benito Bringué

Dña. Alejandra Silvestre Porcar

PATRONAT

valla fija_270x77cm.indd   1 5/2/19   17:59

valla fija_270x77cm.indd   1 5/2/19   17:59

valla fija_270x77cm.indd   1 5/2/19   17:59

valla fija_270x77cm.indd   1 5/2/19   17:59
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EQUIP DE TREBALL

Juan Antonio Germán
Director general de 

Mecenatge

Elena Tejedor 
Directora

Carles Baixauli 
Projectes

Juan Miguel Gómez 
Projectes

Álex Heras 
Projectes

Fernando Jiménez 
Projectes 

Daniel Olmos 
Projectes

Julián Lafuente 
Comunicació

Silvia Sanahuja 
Administració

Vicente Casanova 
Gestió

Silvia Gómez 
Recepció i  

atenció al client

Alejandra Silvestre 
Assessoria jurídica

José Medina  
Assessoria financera

Raquel Carrero  
Assessoria jurídica

Rafael Santágueda 
Mantenimient
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LA FUNDACIÓ
y CARTA DE LA DIRECTORA

CARTA DE LA DIRECTORA

Si haguérem de resumir l’activitat de la Fundació en 2018, ho 
faríem a través dels següents punts:

1. Mecenatge Esportiu: Hem unit l’activitat del Valencia Basket 
Club i de la Fundació Trinidad Alfonso amb el concep-
te Mecenatge Esportiu Juan Roig, amb l’objectiu de do-
nar a conéixer esta activitat de Mecenatge que el nostre 
President realitza des de fa més de trenta anys. A més, ens 
ha permés establir més sinergies amb els nostres germans 
del bàsquet, que en la majoria de casos ens han aportat el 
seu coneixement i experiència, com a bons germans ma-
jors que són.

2. Comunitat de l’Esport: Hem començat a activar el concepte 
Comunitat de l’Esport, la qual cosa ens ha permés ordenar 
moltes de les coses que ja féiem en la Fundació. En este 
sentit, ens hem marcat tres objectius molt concrets: con-
vertir la Comunitat Valenciana en el lloc on més esport es 
practica a les escoles; incrementar el nombre d’esportistes 
del Projecte FER a través d’iniciatives relacionades amb la 
tecnificació; i, finalment, convertir la Comunitat Valenciana 
en un focus d’esdeveniments esportius. D’este últim objec-
tiu, autèntica obsessió del nostre President, és d’on naix tot.

3. Valencia Ciudad del Running: Hem continuat treballant per 
a fer més gran el concepte Valencia Ciudad del Running, 
que ja complix cinc anys. Amb esta finalitat hem iniciat un 
pla que convertisca València en la primera ciutat del món 
amb més etiquetes de la IAAF, distinció d’excel·lència que 
s’atorga a les carreres que complixen una sèrie de requi-

 { Elena Tejedor, directora de la Fundació Trinidad Alfonso.
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sits. I este treball de millora ens ha permés aconseguir que 
2018 haja sigut un any de rècords: a nivell de marques es-
portives, amb els rècords del món en la distància de mitja 
marató, o els de participació i d’implicació ciutadana en la 
marató, amb més de 22.000 corredors i de 200.000 per-
sones animant als carrers.

4. Copa Stadium: . I, finalment, hem sigut premiats per sego-
na vegada, la primera va ser l’any 2013, amb el premi Copa 
Stadium. El que vam dir en aquell moment continua sent 
vàlid: esta Copa és gràcies al treball de tots, i volem com-
partir-la amb els nostres companys de viatge: amb els que 
impulsen i fan realitat les carreres; amb les institucions i fe-
deracions que ens ajuden perquè els projectes de tecnifica-
ció tinguen sentit o per a atraure a la Comunitat Valenciana 
les millors competicions; amb les escoles, per la seua impli-
cació cada vegada més important en aquells projectes des-
tinats al fet que els més jóvens practiquen esport; amb els 
esportistes, que es deixen la pell en cada entrenament, en 
cada competició, per a anar a Tòquio. Ells són els nostres 
millors ambaixadors dels valors de la Cultura de l’Esforç.

També hem continuat aprenent, gràcies a les oportunitats de 
millora que detectem i als errors que cometem. Ens hem ado-
nat de l’enorme riquesa i diversitat que hi ha a la Comunitat 
Valenciana i que el que funciona en un lloc, no ho ha de fer 
necessàriament en un altre. Les condicions naturals, la tradi-
ció, l’experiència i el lideratge condicionen molt el resultat, i 
això ens ha portat a especialitzar-nos per territoris. A com-
prendre que la força que té València en el món del running 
la té Castelló a la muntanya o Alacant en esports i esdeve-
niments relacionat amb el mar. D’esta manera, fent força en 
allò en què cada un és especialista, construirem, entre tots, la 
Comunitat de l’Esport.

Tot això no seria possible sense l’equip que forma la Fundació. 
En primer lloc, destaquem el nostre President, que ens inspira 
cada dia i ens definix la visió. És un autèntic privilegi poder di-
rigir este projecte, en el qual no deixem d’aprendre cada dia. 
També volem donar les gràcies a Juan Antonio Germán, el 
nostre director general, pel seu lideratge, confiança i exigèn-
cia, i a tot l’equip de la Fundació, perquè hi ha un poc de tots 
ells en les pàgines d’esta memòria. 

En 2019 hem posat el focus en dos encàrrecs molt especials 
del nostre President:

- El primer, que va fer només acabar la Marató Valencia: tre-
ballar per a aconseguir el rècord del món l’any 2020. 

- I el segon, que va dir en l’acte del FER: que als pròxims 
Jocs Olímpics i Paralímpics de Tòquio ens puguen repre-
sentar 50 esportistes, 20 més que en els passats.

Comptem amb tots vosaltres per a poder dur-los a terme.  



LA FUNDACIÓ
y MISSIÓ, VISIÓ I OBJECTIUS

MISIÓ

ESDEVENIMENTS I INFRAESTRUCTURES 
REFERENTS

ELS VALORS DE 
L’ESPORT COM A 
REFERENTS

INFRAESTRUCTURA

VISIÓ

y MARATÓ VALENCIA 
TRINIDAD ALFONSO EDP 
I 10K VALENCIA TRINIDAD 
ALFONSO

y CIRCUIT 5K JARDÍN DEL 
TURIA

y ACTIBASKET

y INCLUYE-T

y DIA DE L’ESPORT

y UNIESPORT

y PALO Y BOLA

y L’ESFORÇ COMPTA I 
DESCOMPTA

y PILOTA A L’ESCOLA

y EXPOJOVE

y COLPBOL

y 30 CONTRA 1

y ESCOLA DE RUGBY

y FER PLAY: TOTS  
OLÍMPICS I HEROIS  
OLÍMPICS

y CIRCUITS SALUDABLES

y MITJA MARATÓ VALENCIA 
TRINIDAD ALFONSO EDP

y IAAF/TRINIDAD ALFONSO 
CAMPIONAT DEL MÓN DE 
MITJA MARATÓ VALENCIA 
2018

y PENYAGOLOSA TRAILS / 
MUNDIAL DE TRAIL 2018

y MEDITERRÁNEA TRIATLÓN

y MÉS CARRERES

ESDEVENIMENTS 

(Fomentar la pràctica i 
l’orgull de pertinença entre el 
màxim nombre de persones 
els 365 dies a l’any)

Irradiar la Cultura de l’Esforç a la Comunitat 
Valenciana per mitjà de l’esforç en l’esport. 

Impulsar accions socials que satisfacen el 
màxim nombre de beneficiaris, utilitzant 
l’esport com a exemple i com a forma d’irradiar 
el model i els valors de la Cultura de l’Esforç.

(Promoure la pràctica esportiva i 
incrementar el talent, formant en 
els valors de la Cultura de l’Esforç 
els xiquets, xiquetes, jóvens, 
formadors i població en general) 
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OBJETIUS

ELS ESPORTISTES  
COM A REFERENTS

LA COMUNITAT 
VALENCIANA COM  
A REFERENT

EMPRENEDORIA 
ESPORTIVA 

Irradiar la Cultura de l’Esforç a la Comunitat 
Valenciana per mitjà de l’esforç en l’esport.

y EMPRÉN ESPORT
y VALENCIA CIUDAD  

DEL RUNNING

y PROJECTE FER

y RELLEU PARALÍMPIC

y BEQUES DE TECNIFICACIÓ

y TECNIFICACIÓ PILOTA

y DIA OLÍMPIC

y BEQUES FUNDACIÓ ONCE

y COMUNITAT DE L’ESPORT

y VALENCIA RUGBY FESTIVAL

y PAC_CV

y FINAL COPA DEL REI 
DE RUGBI

y TORNEIG HANDBOL  
ALACANT 2018

y SETMANA EUROPEA  
DE L’ESPORT

(Impuls de projectes esportius 
a la Comunitat Valenciana).

(Recolzar o impulsar iniciatives 
que ens ajuden a atraure 
talent i esport turístic) 

(Reconéixer i potenciar 
els esportistes que millor 
prescriguen els valors de 
la Cultura de l’Esforç) 
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LA FUNDACIÓ
y CRONOLOGIA

2012

2013

2014

D’una marató a una fundació
Primera col·laboració amb la Mitjà Marató i la Marató Valencia.

Creació del Pla estratègic
Pla estratègic i creació del pla de programes i projectes. Naixement del Projecte FER..

Nous objectius
Atracció de l’esforç / Emprenedoria esportiva

CRONOLOGIA

2015 Construcció del Circuit 5K
+ Projectes Desenvolupament de l’esforç
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2017

2018

Cinqué aniversari
Un any de treball per a celebrar cinc anys d’esforç.

Naixement Comunitat de l’Esport
La Fundació dona nom per primera vegada a un mundial, el de Mitja Marató

2016 Comunitat Valenciana
Focus d’esdeveniments esportius 
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LA FUNDACIÓ
y PREMI COPA STADIUM

 { Juan Roig 
i Hortensia 

Herrero 
amb la Copa 

Stadium en 
un partit 

del Valencia 
Basket.  

 { El Rei Felip 
VI entrega el 
premi Copa 

Stadium a 
Elena Tejedor.

 { S. M. els Reis 
d’Espanya 
entreguen 
els Premis 

Nacionals de 
l’Esport 2017.

La Fundació Trinidad Alfonso va rebre l’any 
2018 la Copa Stadium que va aconseguir en 
2017. Un Premi Nacional de l’Esport per la seua 
labor i contribució a la promoció de l’esport. 
És la segona vegada que la Fundació Trinidad 
Alfonso rep este reconeixement, ja que va ser 
guardonada amb este mateix premi fa qua-
tre anys.

2013 i 2017, dos premis que marquen una línia 
en el temps. La línia per a continuar impulsant 
la Cultura de l’Esforç per mitjà de l’esport a la 
Comunitat Valenciana. 

Premi Copa 
Stadium
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LA FUNDACIÓ
y POETA QUINTANA: OBERTA A L’ESPORT

 { Presentació de la Final de la Copa del Rei de Rugbi.

 { Homenatge a Concha Montaner. { Presentació del IV Torneig Internacional Rugbi 7.

POETA QUINTANA: 
OBERTA A L’ESPORT

Les instal·lacions de la Fundació Trinidad 
Alfonso han acollit nombrosos esdeveniments, 
actes i presentacions durant l’any 2018. 
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 { Homenatge als medallistes del Projecte FER.

 { Visita de València Turisme i estudiants. { Visita dels guanyadors de la Marató Valencia Trinidad 
Alfonso EDP.

 { Presentació VCR 5 etiquetes IAAF.

 { Presentació d’Unlimited Wheels.

 { Presentació de l’Olympic Week de vela.

 { Presentació VCR 5 etiquetes IAAF.

 { Presentació de la Marxa Ciutat de València.
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2. PROJECTES
Esdeveniments i infraestructures 
referents

Esdeveniments

Marató Valencia Trinidad Alfonso EDP 

/ 10K Valencia Trinidad Alfonso 

Mitja Marató Valencia Trinidad 

Alfonso EDP

IAAF/Trinidad Alfonso Campionat 

del Món de Mitja Marató  

Valencia 2018

Penyagolosa Trails / Mundial 

de Trail 2018

Mediterránea Triatlón

Més Carreres

Infraestructures
Circuit 5K Jardí del Túria

Circuits saludables 

Els valors de l’esport com  
a referents

Actibasket

Inclou-T

Dia de l’Esport

UniEsport

Pal i Bola

L’Esforç Compta i Descompta 

FER Play: Tots Olímpics 

i Herois OIímpics

Pilota a l’Escola

ExpoJove

Colpbol

Escola de Rugby

30 contra 1

Els deportistes com  
a referents

Projecte FER

Relleu paralímpic

Beques de tecnificació

Tecnificació Pilota

Dia Olímpic

Visita a la Fundació Roig Alfonso 

Beques Fundació ONCE

La Comunitat Valenciana  
com a referent

Valencia Ciudad del Running 

Comunitat de l’Esport 

Valencia Rugby Festival 

PAC_CV

Final Copa del Rei de Rugbi 

Torneig Handbol Alacant 2018 

Setmana Europea de l’Esport

Emprenedoria esportiva: 
Emprén Esport

Esdeveniment esportiu

Esport base

Esport adaptat

Comunitat de l’Esport – Esport

Turístic

L’Alquería del Basket
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PROYECTOS2
UNIVERSALIZACIÓN DEL ESFUERZO

 { Eixida de l'IAAF/Trinidad Alfonso Campionat del Món de Mitja Marató Valencia 2018 
en el pont de Montolivet el 24 de març. 
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Este impuls d’esdeveniments permet que la 
Comunitat Valenciana es convertisca en un 
dels principals referents tant en l’àmbit nacio-
nal com, cada vegada més, en l’internacional. 
En 2018, la Fundació Trinidad Alfonso va 
consolidar la seua aposta pel running i va 
col·laborar amb diverses proves que es van 
celebrar en tota la geografia valenciana. 
L’augment continua arribant en el nombre de 
participants, però l’any 2018, especialment, 
per la qualitat i l’abast d’estes proves amb les 
celebracions de dos esdeveniments de gran 
nivell: el Mundial de Mitja Marató a València i 
el Mundial de Trail al Penyagolosa.

L’impuls als esdeveniments 
esportius de la Comunitat 
Valenciana i a les seues 
infraestructures és un dels 
principals objectius traçats per 
la Fundació Trinidad Alfonso 
des del seu naixement. 

ESDEVENIMENTS I 
INFRAESTRUCTURES 
REFERENTS

L’any 2018, la Fundació Trinidad Alfonso va 
col·laborar amb estos esdeveniments:

• Marató Valencia Trinidad Alfonso EDP / 
10K Valencia Trinidad Alfonso  

• Mitja Marató Valencia Trinidad Alfonso 
EDP     

• IAAF/Trinidad Alfonso Campionat del 
Món de Mitja Marató Valencia 2018 

• Penyagolosa Trails de Castelló/Mundial 
de Trail

• Ekiden Valencia
• Mediterránea Triatlón
• 10K Valencia Ibercaja
• Circuit de Carreres Populars de València
• Mitja Marató d’Alacant 
• Marató de Castelló
• 15K Nocturna Valencia 

#EVENTOS
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El 2 de desembre de 2018, el nou rècord de la 
Marató Valencia li va permetre entrar entre les 
10 millors del món. La marca de 2:04:31 acon-
seguida per l’atleta etíop Leule Gebrselassie 
va situar la prova valenciana entre les millors 
del món en la seua distància.

Després de Leul Gebrselassie, van arribar a 
la meta sobre l’aigua a la Ciutat de les Arts 
i les Ciències Elhassan El Abbassi (2:04:43) 
i Mathew Kisorio (2:04:53). Així, el podi de 
guanyadors de la 38a edició va ser comple-
tat per marques inferiors a les 2 hores i 5 mi-
nuts, i d’esta manera es destrossava l’anterior 
registre de 2:05:15.

En categoria femenina, Ashete Dido va ser 
la vencedora de la prova amb un temps de 
2:21:14, marca que li va permetre rebaixar en 
més de 3 minuts el rècord anterior i va esta-
blir, a més, el nou rècord femení en sòl espan-
yol. A l’atleta, també etíop, la van seguir Lydia 
Cheromei (2:22:11) i Tinbit Gidey (2:23:37).

A més de situar-se entre les 10 millors ma-
ratons del món i celebrar nous rècords de la 
prova en hòmens i dones, la Marató Valencia 
va tancar les inscripcions amb 22.000 par-
ticipants per primera vegada en la història, 
dels quals, 19.241 corredors van travessar la 
passarel·la de meta a la Ciutat de les Arts i 
les Ciències, que marcava un nou rècord 
d’arribats a meta a Espanya.

La Marató Valencia Trinidad 
Alfonso EDP es va situar 
entre les deu millors del món 
gràcies a Leule Gebrselassie 
i la seua marca de 2:04:31 

MARATÓ VALENCIA I 
10K VALENCIA TRINIDAD 
ALFONSO EDP
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 { Leule Gebrselassie travessa la meta a la Ciutat de les Arts i les Ciències en 2:04:31. 
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 { La guanyadora de la Marató Valencia 2018, Ashete Dido, travessant la meta.

 { Jesús Ferrer i Hortensia Roig, amb les seues filles,  
en la meta de la Marató.

 { Juan Roig i Hortensia Herrero entreguen els premis a 
les tres primeres.

 { Roberto Ségol, Carolina Roig i Juan Roig, després de la 
carrera 10K.

 { Eixida de la Marató Valencia 2018.

 { Juan Roig i 
Paco Borao 
amb Ashete 

Dido després 
de batre el 

rècord femení 
de la prova.

 { Leule 
Gebrselassie 

saluda el públic 
després de 

proclamar-se 
campió.
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 { Hortensia Herrero dona el tret d’eixida de la carrera.

 { Juana Roig, en la meta de la Marató Valencia.
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 { Ambient de la Marató Valencia.

 { Arribada a meta.
 { Juan Roig i Hortensia Herrero en l’entrega de 
premis masculins.
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La 38a edició de la Marató Valencia Trinidad 
Alfonso EDP va arrancar a l’Auditori Santiago 
Grisolía el divendres 30 de novembre. L’acte va 
estar presidit per Paco Borao, president d’SD 
Correcaminos; Maite Girau, regidora d’Esport 
i Salut de l’Ajuntament de València, i Elena 
Tejedor, directora de la Fundació Trinidad 
Alfonso, en representació de les tres entitats 
que conformen el Comité Organitzador.

El rècord d’inscrits de la Marató i el nou re-
gistre de participació estrangera amb quasi 
8.000 corredors de 90 països diferents van 
ser part central de l’acte de presentació, jun-
tament amb l’esforç de l’organització per pre-

parar un esdeveniment d’este nivell, que va ser 
recollit en el documental El alma del Maratón 
Valencia.

La televisiva Rocío Martínez va ser 
l’encarregada de presentar una gala que, com 
és habitual en els últims anys, va congregar 
bona part de la societat esportiva valenciana. 

Inici de la festa de la Marató

 { Presentació de la Marató i 10K Valencia 2018 a l’Auditori Santiago Grisolía a la Ciutat de les Arts i les Ciències.

PROJECTES
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42 atletes d’elit van participar en el Personal 
Best, programa de superació esportiva diri-
git a atletes d’alt nivell, en la Marató Valencia 
2018. D’ells, 19 van aconseguir batre el seu mi-
llor registre el passat 2 de desembre.

Sis atletes masculins van millorar la seua mi-
llor marca personal amb temps situats per da-
vall de 2 hores 15 min, i quatre van baixar de 
2 hores i 20 min. En dones, huit atletes que 
van batre la seua marca van aconseguir temps 
per davall de 2 h 45 min i una va baixar de 2 
h 36 min.

L’organització de la Marató Valencia premia 
l’esforç, el treball i la superació personal en 
la carrera. Així, va entregar 45.000 euros als 
19 atletes que van aconseguir la seua millor 
marca personal, cada un dels quals van rebre 
entre 2.000 i 4.000 euros, segons els seus 
temps en la meta. 

19 atletes del Personal Best 
van batre la seua marca

 { Iraitz Arrospide va ser el segon espanyol, amb una marca de 2:13:23.
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Beat the Wall - 
Trenca el Mur

Va ser una de les novetats que vam viure i dis-
frutar en la 38a edició de la Marató Valencia 
Trinidad Alfonso EDP el passat 2 de desem-
bre de 2018.

Milers de corredors van poder disfrutar i sentir 
l’energia del punt d’animació més innovador 
del recorregut de la Marató Valencia. Situat en 
el quilòmetre 32, la música més energitzant, 
els ritmes més motivadors i els ànims d’un dels 
nostres speakers van ajudar milers de corre-
dors a deixar arrere el temut mur en la seua 
ruta cap a la millor meta del món.

 { Punt 
d’animació en 
el quilòmetre 

32 de la Marató 
Valencia 2018.

PROJECTES
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 { Juan Roig arribant a la meta de la 10K amb les seues filles Hortensia i Carolina.

 { Amparo Roig també es va sumar a la festa i va córrer la 10K.

PROJECTES
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3.800 corredors van debutar el 2 de desem-
bre en la Marató Valencia. L’organització, cons-
cient del creixent nombre de participants na-
cionals i internacionals que anaven a córrer 
per primera vegada en la distància de 42.195 
m i que van triar Valencia Ciudad del Running 
per a fer-ho, va crear un nou espai enfocat als 
debutants amb diferents xarrades i consells 
útils per a ajudar-los a arribar a la meta.

Els dies previs a la prova es van fer dos xarra-
des a l’Auditori Santiago Grisolía en les quals 
Luis Cort, director mèdic de la prova; Fernando 
Ortiz, entrenador nacional d’atletisme, i dife-
rents professionals de l’Il·lustre Col·legi de 
Metges de València, del Col·legi Oficial de 
Dietistes i Nutricionistes i del Col·legi Oficial 
de Podòlegs de la Comunitat Valenciana, van 
tractar els temes clau per a afrontar la mara-
tó amb les millors garanties. 

Estrena del racó 
del debutant

 { Andrea Ferrandis, nutricionista; Mariana Filgueira, 
traductora; Luis Cort, director mèdic de la prova; Maite 
García, podòloga; Fernando Ortiz, entrenador nacional 
d’atletisme. 

Prop de 8.000 corredors de més de 90 paï-
sos, els quals representen el 36 % de la parti-
cipació total, van prendre l’eixida en la Marató 
Valencia Trinidad Alfonso EDP. Per primera 
vegada, l’organització de la prova va realit-
zar una trobada amb corredors que es van 
convertir en ambaixadors de cada país per 
a celebrar La Festa de la Marató, presentar 
la prova i compartir sensacions en la jornada 
prèvia a la carrera. 

Ambaixadors de la 
Marató Valencia

 { Els ambaixadors de la Marató Valencia es reunixen el dia 
previ a la gran cita en la passarel·la de meta. 
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Dins de les activitats paral·leles que organitza 
la Marató Valencia Trinidad Alfonso EDP, en-
guany es va tornar a celebrar la carrera per-
què els més menuts disfruten en l’entorn de 
la Ciutat de les Arts i les Ciències.

La Minimarató Valencia MAPFRE, destinada 
als futurs maratonians, es va celebrar l’1 de 
desembre, just un dia abans de la gran pro-
va de la ciutat. A més, l’activitat, promoguda 
per la Fundació MAPFRE i els Jocs Esportius 
Municipals de l’Ajuntament de València, va 
destinar els 2 � del preu de la inscripció a 
l’entitat solidària de la Marató.

Minimarató 
Valencia MAPFRE

L’últim entrenament abans de la Marató 
Valencia va tindre lloc l’1 de desembre a les 
9:00 h. Al voltant de 2.000 corredors van fer 
un rodatge suau de 30 i 45 minuts de du-
ració al Jardí del Túria, recorrent bona part 
del Circuit 5K. A més, després de concloure 
l’activitat, els participants van tindre aigua, or-
xata, suc, fartons, fruita natural i galletes sa-
lades. 

Breakfast Run

 { Eixida de la Minimarató Valencia MAPFRE 2018.

 { Corredors del Breakfast Run prenent orxata i fartons.
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El concepte de la festa de la pasta va ser re-
convertit, un any més, amb un prisma més 
propi i igualment saludable en la Marató 
Valencia: la Paella Party. Perquè hi ha mol-
tes maneres de descobrir València i una és la 
seua gastronomia.

Així, els maratonians i acompanyants van arre-
plegar el seu pícnic conformat per un plat de 
paella, beguda, pa i fruita per a disfrutar-lo en 
una zona tan privilegiada com l’Umbracle i la 
Ciutat de les Arts i les Ciències.

Paella Party

 { Paella Party 2018 en l’Umbracle de la Ciutat  
de les Arts i les Ciències.

La Marató Valencia Trinidad Alfonso EDP és un 
esdeveniment que es viu en tota la ciutat. Així, 
el projecte educatiu, formatiu i esportiu de La 
Marató al Col·le va envair les aules i els patis 
de 30 col·legis de València i la seua província 
per a disfrutar d’activitats relacionades amb 
la Marató Valencia per quart any consecutiu.

Durant les setmanes prèvies al gran esdeve-
niment, 10.236 escolars d’Educació Primària 
van disfrutar de La Marató al Col·le, projecte 
els pilars fonamentals del qual són la trans-
missió de valors i de la Cultura de l’Esforç, la 
millora de la qualitat educativa i la lluita con-
tra el sedentarisme i l’obesitat. Els xiquets i 
xiquetes que van participar en esta iniciativa 
van fer activitats relacionades amb la Marató, 
van participar en concursos literaris i de di-
buix, carreres, jocs en equip, una minimara-
tó i manualitats amb les quals van integrar el 
món de la carrera a peu.

A més, el dissabte 1 de desembre es va cele-
brar la gala d’entrega de premis, emmarcada 
dins de les activitats infantils que van tindre 
lloc al passeig de l’Albereda. 

La Marató al Col·le

 { Xiquets i xiquetes disfruten de la quarta edició de La 
Marató al Col·le en més de 30 centres educatius.
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Cinc milions i mig de cupons de l’ONCE van 
difondre la imatge de l’eixida de la Marató 
Valencia Trinidad Alfonso EDP en el sorteig 
de l’1 de desembre, dia previ al gran esde-
veniment. Esta activació va suposar la unió 
d’una de les millors maratons del món amb el 
cupó de l’ONCE, un dels productes més so-
cials, que es va sumar així al compromís so-
cial de la prova. 

Cupó de l'ONCE

 { José Manuel Pichel, delegat territorial de l’ONCE a la Comunitat Valenciana; Paco Borao, president d’SD 
Correcaminos; Elena Tejedor, directora de la Fundació Trinidad Alfonso, i Juan Antonio Menor, esportista 

cec que va participar en la Marató. 
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La Marató Valencia va renovar l’acord amb 
EMT València, per tercer any consecutiu, per 
a beneficiar els corredors i veïns de la ciutat 
el dia de la prova amb un increment en la fre-
qüència i gratuïtat dels serveis.

La vinculació entre la Marató Valencia i EMT 
València es va potenciar amb les 1.800 targe-
tes MÓBILIS que van rebre els voluntaris per 
a disposar de tots els desplaçaments inclosos 
en totes les línies durant el divendres, dissa-
bte i diumenge de l’esdeveniment. A més, es 
va posar a la venda per a tot el públic una edi-
ció limitada de la mateixa targeta multitrans-
port amb la imatge de la Marató Valencia en 
l’eixida. 

Acord amb 
EMT València

 { Giuseppe Grezzi, regidor de Mobilitat Sostenible; Josep Enric García, gerent 
d’EMT; Elena Tejedor, directora de la Fundació Trinidad Alfonso, i Vicente Sanz, 
vicepresident d’SD Correcaminos. 

Els comerços del centre històric de València 
van tornar a vestir la ciutat de Marató durant 
les setmanes prèvies a l’esdeveniment. 25 co-
merços associats van renovar els seus apa-
radors amb temàtiques de la Marató, mentre 
que altres 22 ho van fer amb fotos de la prova.

Clients, veïns i turistes es van beneficiar 
d’ofertes i promocions, a més d’espectaculars 
fotografies que van representar la Marató 
Valencia mentre compraven per València 
gràcies als comerços participants, que van 
optar a diversos premis gràcies al concurs 
d’aparadors.

Els comerços 
també corren 
en la Marató

 { Elena Tejedor, directora de la Fundació Trinidad Alfonso; Carlos Galiana, 
regidor de Comerç i Espai Públic; Julia Martínez, gerent de Comerços del 
Centre Històric; Rafa Torres, president de Comerços del Centre Històric; i 
comerciants.
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Els moviments més importants a nivell de 
participació i atracció turística de València, 
les Falles i el running, es van unir per cin-
qué any consecutiu amb l’acció Running 
Faller. L’activació d’esta campanya va ser 
presentada per Pere Fuset, regidor de 
Cultura Festiva; Marina Civera, Fallera Major 
de València; Montse Català, vicepresiden-
ta i delegada d’Esport de Junta Central 
Fallera, i Esther Zazo, d’SD Correcaminos.

Com en les passades edicions de l’acció, 
la prova va tindre una classificació es-
pecífica per a fallers, amb trofeus per 
als vencedors masculins i femenins, i 
un premi de 500 euros per a la comis-
sió amb més fallers arribats a la meta.

A més, els corredors de la Marató 
Valencia van tornar a tindre l’alé espe-

cial de les 30 comissions falleres que els 
van animar al llarg del recorregut; les fa-
lles que van eixir al carrer van partici-
par en el ja habitual concurs de premis.

Premis Running Faller Mitja 
Marató Valencia 2018:

1. Falla amb l’animació més enèrgica: Falla 
Mestre Bellver - Mariano Rivera

2. Falla amb l’animació més original: 
Sant Vicent de Paül - Diputada Clara 
Campoamor

3. Falla amb més persones animant: Falla 
Barri de Sant Isidre

4. Falla Mestre Bellver – Mariano Rivera. Falla 
Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals

5. Falla amb més arribats a meta: Falla Matías 
Perelló - Luis Santángel 

Running Faller

 { Animació d’una falla en la Marató Valencia

PROJECTES
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La Fundació Trinidad Alfonso va dur a terme 
l’acció “1€ per corredor arribat a meta” per a 
premiar l’esforç de tots els atletes i populars 
que travessen la meta en la Ciutat de les Arts 
i les Ciències després de recórrer els 42.195 
metres més ràpids d’Espanya. Així, després 
de l’entrega de premis, la Fundació Pequeño 
Deseo, entitat solidària de 2018, va rebre el 
xec solidari, amb un import de 19.495 euros, 
i a esta quantitat es van sumar els 7.039 eu-
ros que van donar els corredors en el procés 
d’inscripció.

1¤ solidari per corredor 
arribat a meta

 { Elena Tejedor i Paco Borao entreguen els xecs solidaris a la Fundació Pequeño Deseo.
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200.000 persones van eixir als carrers de 
Valencia Ciudad del Running per a animar els 
corredors en els 230 punts d’animació.

Valencia Ciudad del Running ha tornat, un 
any més, a donar sentit al seu nom. Perquè 
en la Marató Valencia no solament es par-
ticipa corrent, sinó també animant. I així ho 
han demostrat els 230 punts d’animació dis-
tribuïts pels 42 quilòmetres del recorregut. 
Cada un d’estos punts va suposar una recà-
rrega d’energia i motivació per als corredors, 
que els espenten a arribar a l’espectacular me-
ta sobre l’aigua.

En la Festa de la Marató van col·laborar amb les 
seues animacions firmes com EDP, CaixaBank 
o Coca-Cola, els clubs Levante UD, Valencia 
CF i Valencia Basket, amb el Villareal CF, a 
més d’altres associacions com EMT València i 
Junta Central Fallera.

230 punts 
d’animació 
van animar els 
corredors

 { Punt 
d’animació 
de Los 40 

Principales. 

 { Punt 
d’animació del 

Valencia Basket 
Club.

 { Punt 
d’animació 

del Corredor 
Mediterrani.
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Els voluntaris es van convertir en els herois 
de la Marató i la 10K Valencia, i van ser una 
peça indispensable tant per a l’organització de 
l’esdeveniment com per als corredors.

Amb la col·laboració de l’Hospital Vithas Nisa 
9 d’Octubre i els seus equipaments de Luanvi, 
els 2.000 voluntaris han acompanyat els corre-
dors des de l’obertura d’Expo Esport Valencia 
fins a l’arribada a la meta a la Ciutat de les 
Arts i les Ciències. Amb el seu esforç, com-
promís i dedicació, van entregar tots els dor-

sals i bosses de corredor amb el millor somriu-
re. Tampoc van faltar els seus aplaudiments 
i crits d’ànims, l’entrega de l’avituallament en 
carrera i, finalment, la merescuda medalla de 
finisher dels corredors.

2.000 herois i heroïnes fan 
possible l’esdeveniment  

 { Voluntàries entreguen Powerade i Aquabona en un dels avituallaments.

 { Els últims 
corredors 

travessen la 
passarel·la de 

meta entre 
els ànims dels 

voluntaris.

 { Els voluntaris 
de la Marató 

Valencia 2018 
després de 
travessar la 
meta l’últim 

corredor.
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Rècord masculí i femení de la prova per a es-
trenar la primera Etiqueta de Bronze de la 
IAAF en una carrera de 10K a Espanya. La 
carrera, que transcorre de forma paral·lela a 
la Marató Valencia i compartix l’eixida i la me-
ta a la Ciutat de les Arts i les Ciències, es va 
obrir pas en el món de les etiquetes de la mi-
llor manera possible.

28 minuts i 41 segons després d’escoltar el 
tret d’eixida, el suec Jonas Leanderson va ser 
el primer atleta que va travessar la meta so-
bre l’aigua, seguit per Engdayehu Haymanot 

(28:43) i Jean Marie Vianney (28:49). Instants 
més tard, la vencedora de la 10K Valencia 
Trinidad Alfonso 2018, Tsige Abreha, va parar 
el cronòmetre en 32:03, i així va aconseguir el 
segon rècord del dia en Valencia Ciudad del 
Running. La van seguir Susan Jeptoo (32:06) 
i Soukaina Atanane (32:12).

Doble rècord de la prova en la 
10K Valencia Trinidad Alfonso

 { Eixida de la 10K Valencia Trinidad Alfonso 2018.

 { Tsige Abreha 
travessa la 
meta en 32:03.

 { Jonas 
Leanderson 
es proclama 
vencedor de la 
10K Valencia 
Trinidad 
Alfonso 2018.
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22.000 corredors inscrits en la Marató 
Valencia Trinidad Alfonso EDP i 8.500 
en la 10K Valencia Trinidad Alfonso.

Més de 30.000 corredors y més de 200.000 
persones animant pels carrers de València

 { Imatge d'eixida de la Marató Valencia i 10K Valencia 2018.
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La Fundació Trinidad 
Alfonso va aportar 

2.200.000 ¤  
a l’esdeveniment 

Nacionalitats: 93
Internacionals: 7.922 
C. Valenciana: 6.142 
Resta d’Espanya: 8.169

Guanyador 10K: 
Jonas Leanderson
Temps: 28:41
Rècord de la prova

Guanyador 10K: 
Tsige Abreha
Temps: 32:03
Rècord de la prova

Guanyador Marató: 
Leul Gebrsilase
Temps: 2h04:31
Rècord de la prova  
i en Espanya

Guanyadora Marató: 
Ashete Dido
Temps: 2h21:14
Rècord de la prova  
i en Espanya
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El 28 d’octubre de 2018, la Mitja Marató 
Valencia Trinidad Alfonso EDP va establir 
un nou rècord del món masculí. La marca 
d’Abraham Kiptum, primer atleta que va arri-
bar a la meta, amb un temps de 58:18,va su-
posar el millor registre històric internacional 
en la distància de 21.097,5 metres després de 
superar l’anterior rècord de Zersenay Tadese 
(58:23, Lisboa 2010).

València es va consolidar així com la ciutat 
més ràpida del món. Després de la plusmar-
ca femenina de Joyciline Jepkosgei (1:04:51) 
i de celebrar també el rècord del món en una 
carrera exclusivament de dones en el Mundial 
de Mitja Marató (Gudeta Kebede, 1:06:11), 
Abraham Kiptum va demostrar que la ciutat 
del running és la més ràpida del planeta.

A més, la Mitja Marató Valencia va baixar de 
l’hora per huité any consecutiu, i ho va fer amb 
deu atletes travessant la meta amb un temps 

inferior als 60 minuts. Juntament amb Kiptum, 
van completar el podi Jemal Yimer Mekonnen 
(58:33) i Abadi Hadis Embaye (58:44).

En categoria femenina, Gelete Burca Bati va 
ser la vencedora de la 28a edició de la Mitja 
Marató Valencia Trinidad Alfonso EDP, amb un 
temps d’1:06:11. Després d’ella, van travessar 
la nova meta Alia Mohammed Saeed (1:06:13) 
i Edith Chelimo (1:06:18).

A més, la Mitja Marató Valencia 2018 va batre 
rècords de participació, amb corredors de 89 
països diferents, i també d’arribats a meta. A 
quasi dos mesos de la gran cita, l’organització 
va arribar a la xifra òptima per a vetlar per cui-
dar el corredor i la qualitat dels serveis: 15.500 
participants, dels quals 13.948 van prendre 
l’eixida i 13.827 van arribar a la meta.

La Mitja Marató Valencia 
es va erigir com la més 
ràpida del món amb la 
victòria de Kiptum (58:18)

MITJA MARATÓ 
VALENCIA TRINIDAD 
ALFONSO EDP

PROJECTES
y ESDEVENIMENTS I INFRAESTRUCTURES REFERENTS / ESDEVENIMENTS
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 { Abraham Kiptum establix el nou rècord del món de mitja marató.
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 { Hortensia Roig i Álvaro Otero, amb amics i  
representants d'Edem.

 { Hortensia Roig va donar l’eixida de la Mitja Marató.  { Hortensia Roig va donar l’eixida de la Mitja Marató.

 { Antonio Cabedo i Amparo Roig, després de la prova.

PROJECTES
y ESDEVENIMENTS I INFRAESTRUCTURES REFERENTS / ESDEVENIMENTS
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València va tornar a demostrar que és la ciutat 
del running. El públic i els 43 punts d’animació 
van portar en l’aire els atletes i populars des 
de la nova eixida, passant pel pont de l’Assut 
d’Or, fins a la meta a la Ciutat de les Arts i les 
Ciències.

Familiars, amics, clubs, batucades i aficionats 
de la carrera a peu van eixir al carrer per a ani-
mar els participants des dels 21 quilòmetres 
del nou recorregut. L’animació també va es-
tar present gràcies a algunes de les marques 
patrocinadores de la Mitja Marató com EDP, 
Cárnicas o MAPFRE. 

Ni un quilòmetre 
sense ànims

 { PAM, la mascota del Valencia Basket, anima els corredors.

El voluntariat va ser la peça indispensable de 
la prova. 1.000 voluntaris i voluntàries van as-
sistir, van ajudar i van acompanyar els atle-
tes i populars des de l’obertura de la Fira del 
Corredor fins a l’arribada a meta, i els van en-
tregar la seua merescuda medalla de finisher.

1.000 herois 
i heroïnes

 { Voluntària avitualla els corredors amb Powerade. 
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 { Juan Roig i Paco Borao, amb Abraham Kiptum i el seu representant.
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La Fundació ACAVALL va ser l’entitat soli-
dària de la passada edició de la Mitja Marató 
Valencia Trinidad Alfonso EDP. A més de do-
nar l’última espenta en el quilòmetre 20, el qui-
lòmetre solidari, va rebre el xec de 2.040 euros 
de les aportacions solidàries dels corredors i 
l’euro per cada corredor arribat a meta, 13.827, 
que va entregar la Fundació Trinidad Alfonso. 

Un euro per finisher

 { La Fundació ACAVALL celebra l’entrega del seu xec solidari. 

PROJECTES
y ESDEVENIMENTS I INFRAESTRUCTURES REFERENTS / ESDEVENIMENTS
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Els corredors de la Mitja Marató Valencia 
Trinidad Alfonso EDP 2018 van tindre 
l’alé especial de les comissions falleres de 
Junta Central que participen en l’acció 
Running Faller. Així, una dotzena de co-
missions van animar els corredors al llarg 
del recorregut, i van participar en els pre-
mis que l’organització de la prova, amb 
la col·laboració de la Fundació Trinidad 
Alfonso, atorga en esta especial animació.

Premis Running Faller Mitja 
Marató Valencia 2018:

1. Falla amb l’animació més enèrgica: Sant 
Vicent de Paül - Diputada Clara Campoamor.

2. Falla amb més persones animant: Duc de 
Gaeta - Pobla de Farnals.

3. Falla amb l’animació més original: Rodríguez 
de Cepeda - Lorenzo Palmireno.

4. Falla amb més participació de la comissió 
infantil: Illes Canàries - Dama d’Elx

5. Falla amb més arribats a meta: Falla l’Oliveral.

Running faller

 { Animació d’una de les falles participants en el Running Faller. 
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15.500 corredors inscrits en  
la Mitja Marató Valencia 
Trinidad Alfonso EDP

Carrera més ràpida del món  
tant en hòmens com en dones

 { Els corredors de la Mitja Marató Valencia passant pel pont de l’Assut de l’Or.
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La Fundació Trinidad 
Alfonso va aportar 

700.000 ¤  
a l’esdeveniment

Nacionalitats: 89 
Internacionals: 2.776 
C. Valenciana: 8.839 
Resta d’Espanya: 3.819

Guanyador: 
Abraham Kiptum
Temps: 58:18
Rècord del món en  
mitja marató

Guanyadora: 
Gelete Burka
Temps: 1h06:11
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El dissabte 24 de març de 2018, Valencia 
Ciudad del Running es va fer més internacio-
nal que mai en una jornada que va acabar 
amb la celebració d’un nou rècord femení grà-
cies a l’atleta etíop Gudeta Kebede, amb un 
temps d’1:06:11, que suposa el millor temps de 
la història en una carrera exclusivament de do-
nes. Per la seua part, Geoffrey Kamworor s’ha 
proclamat campió del món de mitja marató 
per tercera vegada consecutiva després de 
travessar la línia de meta de l’IAAF/Trinidad 
Alfonso Campionat del Món de Mitja Marató 
Valencia 2018 en 1:00:02.  

Este Campionat del Món, en el qual va par-
ticipar la Fundació Trinidad Alfonso com a 
col·laborador principal, va complir les expec-
tatives esportives, però també les socials, ja 
que va col·locar el nom de València com a fo-
cus mundial d’este esport. Més de 14.000 co-
rredors van acompanyar els millors del món 

pels carrers de la ciutat. A més, els mateixos 
ciutadans van entendre la importància de 
l’esdeveniment i van eixir a animar els corre-
dors i donar-los suport en una cita on hi ha-
via més de 30 punts d’animació.

Després dels 300 atletes d’elit representant 
88 països i federacions, València va veure un 
nou rècord de participació amb 14.688 ins-
crits en una mitja marató, més de 12.600 dels 
quals van travessar la meta a la Ciutat de les 
Arts i les Ciències, el mateix que cada any 
recorren els finishers de la Marató Valencia 
Trinidad Alfonso EDP. 

Valencia Ciudad del 
Running es va transformar 
en l’epicentre mundial de 
l’atletisme i va celebrar un 
nou rècord mundial femení 

IAAF/TRINIDAD 
ALFONSO CAMPIONAT 
DEL MÓN DE MITJA 
MARATÓ VALENCIA 2018

PROJECTES
y ESDEVENIMENTS I INFRAESTRUCTURES REFERENTS / ESDEVENIMENTS
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 { Gudeta Kebede bat el rècord del món femení en un Campionat del Món amb un temps d’1:06:11. 



66

PROJECTES
y ESDEVENIMENTS I INFRAESTRUCTURES REFERENTS / ESDEVENIMENTS

La ciutat de València va eixir a disfrutar de 
l’IAAF/Trinidad Alfonso Campionat del Món 
de Mitja Marató Valencia 2018 el passat 24 
de març. Els atletes i populars van recórrer 
els 21 quilòmetres encoratjats pels milers de 
persones que no van voler perdre’s esta gran 
cita. El públic, juntament amb els més de 30 
punts d’animació, van acompanyar els corre-
dors mundialistes en el seu pas per esta expe-
riència única i, per descomptat, inoblidable. Ni 
tan sols el vent va poder frenar l’ímpetu dels 
milers de corredors i les persones que es van 
citar per a animar. 

Una ciutat bolcada

 { El públic anima els corredors en el seu pas pel carrer de la Pau.

 { Centenars 
de persones 
encoratgen 

els atletes 
i populars 

mentre 
travessen la 

passarel·la 
sobre l’aigua 

per a arribar a 
la meta.

 { La ciutat 
de València 

celebra l’eixida 
del Mundial.
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Els voluntaris van ser una peça fonamental en 
l’IAAF/Trinidad Alfonso Campionat del Món de 
Mitja Marató Valencia 2018 des de l’aterratge 
de les primeres seleccions a València. Ells van 
ser els qui van entregar els dorsals i les bosses 
del corredor amb la seua espectacular aten-
ció, suport, alegria i entusiasme en esta gran 
cita. A més, estos 800 voluntaris es van en-
carregar de posar fi a les increïbles experièn-
cies dels populars entregant-los les medalles 
de finisher. 

800 voluntaris

 { Voluntaris en un dels avituallaments de la prova.

 { Comença la 
prova després 

d’escoltar el 
tret d’eixida. 



69



70

PROJECTES
y ESDEVENIMENTS I INFRAESTRUCTURES REFERENTS / ESDEVENIMENTS

València va viure el millor running el pas-
sat 24 de març, amb la celebració d’un nou 
rècord femení, però el món sencer va disfru-
tar de Valencia Ciudad del Running en este 
Campionat del Món de Mitja Marató amb el 
seu espectacular escenari, ànims, avitualla-
ments, organització i final a la Ciutat de les 
Arts i les Ciències. 

València, 
l’epicentre mundial 
de l’atletisme

 { Geoffrey 
Kamworor  

va revalidar el 
seu títol com 
a campió del 

món.

 { Juan Roig i 
Paco Borao 

amb Gudeta 
Kebede, 

campiona del 
món de mitja 

marató. 

 { Juan Roig, 
president de 
la Fundació 

Trinidad 
Alfonso, dona 

el tret d’eixida.
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 { Personalitats, atletes i periodistes assistixen a la presentació de l’esdeveniment a la Ciutat de les Arts i les Ciències
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Presentació

El matí previ a la celebració del Campionat del 
Món amb rècord femení, la Ciutat de les Arts i 
les Ciències es va convertir en l’escenari de la 
seua presentació oficial, en la qual es van re-
unir els millors atletes del món.

El president de la IAAF, Sebastian Coe; el pre-
sident de l’RFEA, Raúl Chapado, i els atletes 
Geoffrey Kamworor, Marta Esteban, Florencia 
Borelli i Bernard Lagat van mostrar el seu 
agraïment a la Fundació Trinidad Alfonso per 
contribuir a fer possible este gran esdeveni-
ment que va disfrutar la ciutat de València i 
va viure el món sencer.

 { Sebastian Coe, president de la IAAF, en l’acte de presentació.
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14.688 atletes i populars van 
disfrutar de l’IAAF/Trinidad 
Alfonso Campeonato del Món de 
Mitja Marató Valencia 2018

 { Eixida del Mundial de Mitja Marató.
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La Fundació Trinidad 
Alfonso va aportar   

2.000.100 ¤  
a l’esdeveniment

Nacionalitats: 83 
Internacionals: 2.411 
C. Valenciana: 8.794 
Resta d’Espanya: 3.164

Guanyador:   
Geoffrey Kamworor 
Temps: 1h00:02

Guanyadora:  
Gudeta Kebede  
Temps: 1h06:11
Rècord del món en un 
Campionat del Món de 
Mitja Marató 
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 { Gemma Arenas, Laia Cañes i Maite Maiora celebren la proclamació d’Espanya com a campiona per equips.
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Penyagolosa Trails, guanyador d’un dels pre-
mis d’Emprén Esport 2016 i esdeveniment al 
qual la Fundació Trinidad Alfonso dona suport 
des de l’any següent, va acollir els millors co-
rredors del món de trail running en una edició 
que va tindre un èxit rotund.

La prova ja és, per si mateix, una vertadera 
referència en el sector, però en 2018, a més, 
es va convertir en centre d’atenció internacio-
nal per la seua designació com a Campionat 
de Món.

Penyagolosa Trails va oferir en l’última edició, 
celebrada el 12 de maig de 2018, tres proves: 
la Marató i Mitja Castelló-Penyagolosa (de 60 
km), l’Ultra Castelló-Penyagolosa CSP (de 108 
km) i l’esmentat Campionat del Món de Trail 
de Penyagolosa Trails HG (de 85 km).

Luis Alberto Hernando va aconseguir el seu 
tercer títol mundial consecutiu i l’esportista 
castellonenca Laia Cañes es va proclamar 
subcampiona en la seua terra, només per da-
rrere de Ragna

Debats, una atleta holandesa, però establida 
a Catalunya. A més, Espanya es va proclamar 
campiona per equips, tant en categoria mas-
culina com femenina.

Pel que fa a la MiM, 1.500 atletes van pren-
dre l’eixida a les instal·lacions de la Universitat 
Jaume I de Castelló. Tots els atletes disposaven 
d’un temps màxim de 14 hores per a comple-
tar la prova als peus del pic de Penyagolosa, 
un enclavament emblemàtic de la Comunitat 
Valenciana. El nord-americà Hayden Hawks 
i la belga Dominique Van Mechgelen es van 
proclamar campions de la vintena edició de 
la MiM.

Finalment, l’espanyol Daniel Aguirre i la bra-
silera Fernanda Maciel van aconseguir, res-
pectivament, el títol de campió i campiona 
de la setena edició del CSP, ultratrail puntua-
ble per al circuit nacional Spain Ultra Cup i 
l’internacional Ultra Trail World Tour. 

La Comunitat de l’Esport 
es va convertir en 
l’escenari del Campionat 
del Món de Trail de 2018 
Penyagolosa Trails 

PENYAGOLOSA  
TRAILS
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La serra de Penyagolosa  
va acollir el Campionat del 
Món de Trail de 2018

 { Eixida del Penyagolosa Trails 2018.
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La Fundació Trinidad 
Alfonso va aportar 

77.000 ¤ 
a l’esdeveniment

Participació:
CSP: 600 
MIM: 1.500 
TWC: 355

Guanyador CSP:  
Daniel Aguirre

Guanyadora CSP:  
Fernanda Maciel

Guanyador MiM:  
Hayden Hawks

Guanyadora  MIM:  
Dominique Van 
Mechgelen

Guanyador TWC:  
Luis Alberto Hernando

Guanyadora  TWC:  
Ragna Debats
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La Fundació Trinidad Alfonso va ampliar en 
2018 l’acord amb la Federació de Triatló de 
la Comunitat Valenciana per a apostar per 
un dels esports en auge dels últims anys: el 
triatló. Així, la Fundació es va convertir en 
col·laborador principal del circuit Mediterránea 
Triatlón, celebrat a Castelló, Alacant i València.

Si l’any passat el Valencia Triatlón tenia 
l’al·licient de celebrar el Campionat d’Espanya 
de Triatló i Paratriatló, enguany ha fet un 
pas més acollint la Copa d’Europa i citant a 
València els millors triatletes europeus del 
moment. A més, esta prova es va acollir al 
Programa de Suport a Competicions (PAC_
CV), impulsat pel Comité Olímpic Espanyol i 
la Fundació Trinidad Alfonso.

Castelló va ser la primera parada del circuit els 
dies 30 de juny i 1 de juliol, seguit per València, 
el 8 i 9 de setembre, i Alacant, que va posar el 
colofó al circuit Mediterránea Triatlón els dies 
29 i 30 de setembre.

València va acollir la Copa 
d’Europa de Triatló en la 
segona parada del circuit 
Mediterránea Triatlón 

MEDITERRÁNEA 
TRIATLÓN

PROJECTES
y ESDEVENIMENTS I INFRAESTRUCTURES REFERENTS / ESDEVENIMENTS
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 { Triatló de València.
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A més de la prova de València, 
Mediterránea Triatlón es va completar 
amb les proves d’Alacant i Castelló

 { Triatló de Castelló.
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La Fundació Trinidad 
Alfonso va aportar 

40.000 € a 
l’esdeveniment.

Participació: 3.672

 { Triatló de Alacant.
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Més carreres

10K VALENCIA 
IBERCAJA

La primera carrera de l’any i una nova apos-
ta de col·laboració de la Fundació Trinidad 
Alfonso. El 14 de gener de 2018 esta prova va 
celebrar la desena edició batent el rècord fe-
mení. A més, més d’11.000 corredors van tra-
vessar la meta en la carrera que obri cada any 
el calendari de Valencia Ciudad del Running. 

 { Eixida de la desena edició de la 10K Valencia Ibercaja.

Participants:
13.000 

Aportació FTA: 
17.000 ¤

 { El guanyador 
de la prova, 

Tsehay 
Abayneh 

Degu.

 { Corredors de 
la 10K passen 

per davall 
de l’arc de la 

Fundació.
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 { La guanyadora de la prova, Sandra Felis Chebet.
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La Fundació Trinidad Alfonso va donar suport 
de nou a este circuit format per 10 carreres i 
que continua sent el gran graner de corredors 
de la ciutat de València. Les proves es van ini-
ciar a finals de gener amb el Trofeu Galápagos 
i van concloure el mes de novembre amb la 
Volta a Peu Solidària “És Possible”. Els recorre-
guts oscil·len entre els 5 i els 6,4 quilòmetres. 

Participants:
43.655

Aportació FTA: 
25.000 ¤

 { Eixida d’una de les proves del Circuit Ciutat de València.

CIRCUIT DE CARRERES 
POPULARES DE 
VALÈNCIA
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El 30 d’abril es va celebrar la cinquena edi-
ció d’Ekiden Valencia, marató per relleus 
d’origen japonés que és ja tota una referèn-
cia a Espanya. L’estadi del llit del Riu Túria va 
tornar a ser l’escenari de la prova, que va ce-
lebrar la seua edició més ràpida i nombro-
sa. Entre el gran ambient festiu, companyo-
nia i esforç de tots els participants, Valencia 
Ciudad del Running va celebrar, a més, dos 
rècords: el masculí i el mixt. 

Participants:
5.412

Aportació FTA: 
17.000 ¤

 { Ambient en les pistes del riu durant la celebració de l’Ekiden Valencia.

EKIDEN 
VALENCIA
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El dissabte 2 de juny a les 22:30 hores Valencia 
Ciudad del Running va celebrar la sisena edi-
ció de la 15K Nocturna Valencia. La prova va 
aconseguir el seu objectiu: continuar creixent 
i confirmant-se com una de les referències es-
portives de València de l’any tant en hòmens 
(Boit, 42:02) com en dones (Chemtai, 47:38).

El resultat d’una altra nit de running espec-
tacular va ser la consecució de l’Etiqueta de 
Bronze de la IAAF. 

Participants:
10.000 

Aportació FTA: 
38.000 ¤

 { Corredors dels 15 quilòmetres nocturns valencians.

15K NOCTURNA 
VALENCIA

LOGOTIPO - 15K

 { La guanyadora, 
Chemtai Lonah, 

entrant a la 
meta.

 { El 
guanyador 

de la 15K 
Nocturna, 

Josphat 
Kiptoo Boit.
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 { Un grup de corredors, al seu pas pel carrer de les Barques.
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El dia de l’atletisme popular a Alacant. Tres 
proves de diferent quilometratge, 5 km, 10 km 
i la Mitja Marató, en una mateixa jornada. El 22 
d’abril, la Fundació Trinidad Alfonso es va su-
mar per tercera vegada a esta gran festa es-
portiva per a la ciutat d’Alacant. Hamid Ben 
Daoud va batre el rècord de la Mitja Marató 
Aigües d’Alacant amb un temps d’1:05:34. 

 { Atletes i populars prenen l’eixida de la prova alacantina.

Participants:
2.500 

Aportació FTA: 
17.000 ¤

MITJA MARATÓ AIGÜES 
D’ALACANT
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La Fundació Trinidad Alfonso es va sumar un 
any més a la Marató BP Castelló per a dis-
frutar de la seua huitena edició. El dia previ a 
les proves de 42K i 10K, en la qual van córrer 
3.700 atletes i populars, la ciutat de Castelló 
va organitzar activitats esportives perquè dis-
frutaren els més menuts. 

Participants:
3.700 

Aportació FTA: 
31.000 ¤

 { Eixida de la marató i la 10K paral·lela a Castelló.

MARATÓ BP  
CASTELLÓ
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El Circuit 5K Jardí del Túria va continuar es-
cometent diferents millores durant 2018 per 
a beneficiar els milers de corredors que usen 
esta infraestructura. Durant l’any es van fer 
diferents treballs per a reforçar la il·luminació 
en les zones més necessitades, allí on la ve-
getació del jardí és més frondosa i dificulta la 
lluminositat.

Després de les proves positives fetes des de 
2017 amb 6 fanals led respectuosos amb el 
medi ambient en un espai natural, en 2018 s’ha 
procedit a la instal·lació de 70 fanals més per 
a este Circuit 5K. S’han situat en els trams IV 
(des del pont de les Glòries Valencianes fins al 
pont de les Arts) i en els trams VII i VIII (des del 
pont de la Trinitat fins al pont de l’Exposició).

A més, els fanals s’han fabricat expressament 
per al Circuit 5K, amb la finalitat d’evitar la con-
taminació lumínica en un espai natural com és 
el Jardí del Túria; el cost d’estos fanals el va 

assumir la Fundació Trinidad Alfonso, dins del 
seu compromís de manteniment per deu anys.

L’any 2018 es va dur a terme el segon estudi 
d’usos del Circuit 5K, del qual es desprén un 
augment dels corredors que l’utilitzen setma-
nalment. En una setmana tipus s’aconseguixen 
els 11.000 usos, la qual cosa suposa que 
l’utilitzen prop de 3.700 corredors a la set-
mana. Quan s’acosten les proves de la Marató 
i la Mitja Marató eixa freqüència d’ús augmen-
ta fins als 12.800 a la setmana.

Pel que fa al perfil mitjà d’usuari, correspon al 
d’un corredor de 43 anys. Respecte a l’estudi 
d’usos de 2015, destaca l’augment en el nom-
bre de dones que l’utilitzen, que ha augmentat 
en 12 punts fins a situar-se en el 45 %, amb la 
qual cosa s’aconseguix quasi la paritat.

CIRCUIT 5K  
JARDÍ DEL TÚRIA

 { Usuaris del Circuit 5K.

Infraestructures

PROJECTES
y ESDEVENIMENTS I INFRAESTRUCTURES REFERENTS / INFRAESTRUCTURES
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 { Un grup de corredors passa per davall dels nous fanals. 
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La Fundació Trinidad Alfonso i l’Ajuntament 
de València van acordar la creació d’una sèrie 
de circuits saludables perquè l’usen i el disfru-
ten els corredors o passejants. En 2018 es va 
construir i es va inaugurar el primer circuit: el 
de Tarongers, que s’ha sumat al Circuit 5K per 
a corredors al Jardí del Túria.

Esta nova ruta de Tarongers, de 2,2 quilòme-
tres, la va assumir el Circuit 5K, que va nàixer 
l’any 2015 i que va complir 1.000 dies el 5 de 
juny d’enguany. En els 2.200 metres que re-
corren l’avinguda de Tarongers, la Universitat 
de València i la Universitat Politècnica de 
València, a més de la senyalització per a l’ús 
de corredors i d’indicacions de distància ca-
da 100 metres, es van instal·lar dos punts 
d’estiraments i exercicis de força, quatre fonts 
com a punts d’hidratació, 91 arbres per a mi-

llorar l’entorn i incrementar les zones d’ombra 
en esta via i es van cobrir 42 escocells per a 
facilitar el pas dels corredors o veïns.

Així, el nou circuit que ja disfruten els amants 
del running a València permet compatibilitzar 
l’ús esportiu amb els vianants, i d’esta mane-
ra es milloren les condicions del paviment i 
es reparen les àrees deformades o perilloses.

CIRCUIT 
SALUDABLE

 { Dos corredors estrenen el Circuit Tarongers.

PROJECTES
y ESDEVENIMENTS I INFRAESTRUCTURES REFERENTS / INFRAESTRUCTURES
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 { Corredores disfruten del nou circuit de Tarongers. 
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2

 { Carmen Ramos i Pablo Torrijos, del Projecte FER, celebren el Dia de l’Esport juntament amb els estudiants del CEIP Isabel Ferrer, a Castelló. 
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La unió de l’esport i 
l’educació per a difondre 
els valors de la Cultura de 
l’Esforç entre els jóvens de 
la Comunitat Valenciana

ELS VALORS  
DE L’ESPORT COM  
A REFERENTS

#VALORES
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y ELS VALORS DE L’ESPORT COM A REFERENTS

La iniciativa promoguda per la Fundació 
Trinidad Alfonso i la Federació Espanyola de 
Bàsquet, en col·laboració amb la Federació 
de Bàsquet de la Comunitat Valenciana i el 
Valencia Basket, que este curs ha celebrat la 
quarta edició, té com a objectiu fomentar el 
bàsquet en l’àmbit escolar.

El projecte pretén facilitar als centres edu-
catius en general, i als seus departaments 
d’Educació Física en particular, l’opció d’afegir 
al seu equipament dos cistelles traslladables i 
un pack bàsic de material esportiu.

El 8 de gener va tindre lloc l’acte final de 
l’edició, en la qual 425 escolars van tindre el 
privilegi de jugar en l’Alqueria del Basket amb 
els exjugadors de bàsquet Fernando Romay i 
Marta Fernández. 

ACTIBASKET

 { Els 420 escolars i els seus professors al començament jornada en l’Alqueria del Basket.

Presupost:
85.000 ¤

Beneficiaris: 
10.000 alumnes de la 
Comunitat Valenciana
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 { Xiquets i xiquetes practicant bàsquet amb Fernando Romay i Marta Fernández, en l’Alqueria del Basket. 
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Dotar els professors d’Educació Física dels 
coneixements i eines necessàries perquè sà-
pien integrar en les seues classes les perso-
nes amb alguna discapacitat física. Este és 
el principal objectiu d’Inclou-T, projecte que, 
per tercer any consecutiu, va desenvolupar la 
Fundació Trinidad Alfonso conjuntament amb 
el Comité Paralímpic Espanyol i la Universitat 
Miguel Hernández d’Elx.

Enguany 2018 es van celebrar sessions forma-
tives a Elx i Sagunt, en què, a més d’informar i 
orientar el professorat, es van dur a terme ses-
sions pràctiques en les quals participen espor-
tistes paralímpics de la Comunitat Valenciana. 
Durant l’any passat, uns 100 docents van par-
ticipar en les jornades dirigides a la integra-
ció en les classes d’Educació Física d’alumnat 
amb discapacitat sensorial, intel·lectual, física 
i/o paràlisi cerebral.

Igual que en les passades edicions, la Fundació 
Trinidad Alfonso va assumir el finançament 
del projecte durant el curs de 2018, mentre 
que el Comité Paralímpic el va coordinar i la 
Universitat Miguel Hernández el va executar.

INCLOU-T

 { Sessió dedicada a orientacions per a treballar amb persones amb discapacitat física a Sagunt, València. 
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 { Celebració d’una sessió de formació del professorat d’Educació Física.
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La Fundació Trinidad Alfonso i la Generalitat 
Valenciana, a través de la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, van 
impulsar per tercer any consecutiu la iniciativa 
del Dia de l’Esport i van unir les forces perquè 
els xiquets, xiquetes i jóvens valencians parti-
ciparen al màxim en esta jornada tan especial. 
El 2018 es va celebrar el 27 de març, per no 
ser lectiu el 6 d’abril, dia en què realment se 
celebra el Dia de l’Activitat Física i l’Esport. 

Un total de 350 centres educatius; 7 uni-
versitats de Castelló, València i Alacant; el 
Valencia Basket, a través de l’Alqueria, i el 
Centre Universitari EDEM es van unir a esta 
iniciativa. La iniciativa el Dia de l’Esport està 
orientada al foment de l’activitat física i a la 
promoció dels valors inherents a la pràctica 
esportiva, dos dels grans objectius perseguits 

DIA DE L’ESPORT

Presupost:
54.000  ¤

Beneficiaris: 
93.500 alumnes de la 
Comunitat Valenciana
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 { Xiquets i xiquetes del col·legi CEIP Isabel Ferrer, de Castelló, disfruten del Dia de l’Esport amb  
Carmen Ramos i Pablo Torrijos, esportistes del Projecte FER.

per la Fundació Trinidad Alfonso. Al llarg del 
matí, s’estima que més de 90.000 jóvens, amb 
edats compreses entre els 6 i els 16 anys, van 
desenvolupar una activitat esportiva extra, 
al marge de les habituals classes d’Educació 
Física, i van convertir els seus centres docents 
en una festa de l’esport i la convivència.

Estes xifres parlen de l’enorme acollida que té 
la iniciativa, ja que cada any hi ha més partici-
pants. Al mateix temps que s’implicaven en el 
Dia de l’Esport, cada un dels centres educa-
tius participants va elaborar un vídeo amb les 
activitats que van dur a terme i en el qual van 
respondre a la pregunta “Per què és important 
fer esport a la meua escola?”. Únicament per 
participar en esta iniciativa, cada centre edu-
catiu rebrà un pack de material esportiu va-
lorat en més de 120 euros. A més, de totes les 

gravacions rebudes, les sis millors van rebre 
un xec regal de 2.000 euros per a equipament 
esportiu. Els guanyadors de l’edició de 2018 
van ser els següents centres educatius: CEIP 
Vicente Blasco Ibáñez (Moncada, València), 
IES Ramón Cid (Benicarló, Castelló), IES Catral 
(Alacant), CEIP Ciudad del Mar (Torrevieja, 
Alacant), Col·legi Nuestra Señora de la Seo 
(Xàtiva, València) i Col·legi Sagrada Família 
Patronato Juventud Obrera (València). 
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Les universitats valencianes unides per al fo-
ment de l’esport.

És la filosofia amb la qual va nàixer UniEsport. 
Una iniciativa que va complir en 2018 dos anys 
de col·laboració entre les set universitats, per-
tanyents a la Comissió Autonòmica de l’Esport 
Universitari, i la Fundació Trinidad Alfonso. Un 
compromís de promoció de l’esport basat en 
quatre pilars: impulsar projectes conjunts re-
lacionats amb l’exercici físic, contribuir al des-
envolupament de l’esport universitari en tots 
els àmbits, conscienciar els esportistes i estu-
diants de compaginar les dos activitats i irra-
diar els valors de la Cultura de l’Esforç que 
promou la Fundació Trinidad Alfonso.

En 2018, a més, es va aprofitar la presentació 
del Projecte FER per a reconéixer els espor-
tistes universitaris de la Comunitat Valenciana 
amb millors expedients acadèmics.

UNIESPORT

Presupost:
24.000 ¤

Beneficiaris: 
5.000 universitaris de la 
Comunitat Valenciana

 { JJuan Roig amb els esportistes universitaris premiats durant la presentació 
 del Projecte FER 2018, en l’Alqueria del Basket. 
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La Federació d’Hoquei de la Comunitat 
Valenciana i la Fundació Trinidad Alfonso van 
tornar a unir forces en 2018 en Pal i Bola per 
a promocionar este esport entre els més me-
nuts. Es tracta d’un programa que porta a les 
escoles i instituts de València l’hoquei amb 
sessions pràctiques i divertides.

Durant 2018, Pal i Bola va visitar un total de 
21 centres educatius de la ciutat i va arribar a 
3.200 escolars, amb edats compreses entre 
els 9 i els 12 anys.

En esta edició, a més, es van celebrar compe-
ticions interescolares a la Pobla de Vallbona.

PAL I BOLA

Presupost:
10.000 ¤

Beneficiaris: 
3.200 alumnes de la 
Comunitat Valenciana

 { Foto de grup dels participants de Pal i Bola 2018. 
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L’Esforç Compta i Descompta és una de les 
iniciatives més longeves de les que impulsa 
la Fundació Trinidad Alfonso. En col·laboració 
amb la marca esportiva valenciana Luanvi, es-
ta iniciativa permet facilitar l’accés a equipa-
ments als jóvens esportistes de la Comunitat 
Valenciana que practiquen bàsquet i handbol.

Gràcies a este programa, ambdós entitats re-
compensen l’esforç de les famílies i assumixen 
el 50 % del cost dels equipaments. Així mateix, 
tots els clubs i centres educatius que es bene-
ficien d’esta iniciativa lluïxen en la part davan-
tera de la camiseta el lema Cultura de l’Esforç.

En els cinc anys d’existència, este projecte ja 
ha arribat a més de 27.000 jóvens i compta 
amb l’adhesió de 400 clubs o escoles de la 
Comunitat Valenciana.

L’ESFORÇ COMPTA I 
DESCOMPTA

 { Club Baloncesto Villena. 

Presupost:
95.000 ¤

Beneficiaris: 
4.000 jóvens de la 
Comunitat Valenciana 
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En paral·lel al Projecte FER es desenvolupa 
des de ja fa cinc anys el programa FER Play/
Tots Olímpics. Cinc anys en els quals els espor-
tistes del Projecte FER han portat als col·legis 
les seues experiències professionals amb la 
col·laboració de la Fundació Trinidad Alfonso 
i el Comité Olímpic Espanyol.

En esta edició, el tirador d’esgrima Javier 
García Delgado i la nadadora Merche Peris 
van ser els encarregats de coordinar un pro-
grama de gran èxit entre els escolars valen-
cians. Els dos, olímpics en el seu moment, tras-
lladen en cada sessió als més menuts les seues 
experiències en la Vila Olímpica i els van par-
lar de valors i esport.

L’any 2018, FER Play: Herois Olímpics va estar 
present en 132 centres educatius de València, 
Castelló, Alacant i va arribar a més de 5.000 
xiquets i xiquetes de la Comunitat Valenciana. 

FER PLAY: TOTS 
OLÍMPICS I HEROIS 
OLÍMPICS

 { Elena López, en el col·legi Marni de València. 

Presupost:
112.000 ¤

Beneficiaris: 
5.000 alumnes de la 
Comunitat Valenciana
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El programa Pilota a l’Escola vol donar a co-
néixer entre els centres educatius les possibi-
litats educatives, socials i culturals que té el 
joc de pilota.

Esta iniciativa, impulsada per la Federació de 
Pilota i que té el suport de la Fundació Trinidad 
Alfonso, representa la primera presa de con-
tacte amb l’esport autòcton per a jóvens que 
cursen quart de Primària. En 2018, des de fe-
brer fins a maig, es van visitar 440 centres 
educatius i un total de 16.000 estudiants van 
ser partícips d’estes sessions.

Les jornades consten d’una part teòrica i una 
altra pràctica. Al marge, es destaquen els va-
lors preponderants en el nostre esport autòc-
ton, caracteritzat per la falta d’individualisme, 
la cooperació, la solidaritat, el respecte, la inte-
gració i la tolerància. En suma, valors històrics 
que s’unixen a la riquesa d’un vocabulari propi 
i específic de la pilota. Tot això encaminat al 
fet que este patrimoni esportiu i cultural de la 
Comunitat Valenciana trobe continuïtat i futur.

PILOTA A L’ESCOLA

 { Xiquets i xiquetes disfruten del projecte Pilota a l’Escola a Viver, València. 

Presupost:
25.000 ¤

Beneficiaris: 
16.000 alumnes de la 
Comunitat Valenciana
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La Fundació Trinidad Alfonso va estar present 
per quart any consecutiu en ExpoJove, on els 
més jóvens van disfrutar de la pràctica es-
portiva en l’estand compartit amb el Valencia 
Basket per a disfrutar d’una experiència amb 
els valors de l’esport i la Cultura de l’Esforç 
com a protagonistes.

El gran atractiu de la Fundació Trinidad 
Alfonso són els tallers. Uns es van dedicar a 
la Marató Valencia, on els més menuts van 
elaborar barretes energètiques amb xocola-
te i plàtan. Altres tallers van tindre com a re-
clam el Projecte FER, en els quals els xiquets 
i xiquetes van fabricar medalles i van conéixer 
alguns dels esportistes d’este projecte. 

EXPOJOVE

 { Els més menuts fan manualitats en l’estand de la Marató al Col·le. 

Presupost:
40.000 ¤

Beneficiaris: 
5.000 xiquets i xiquetes de 
la Comunitat Valenciana
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El colpbol és un esport creat fa més de 20 anys 
per Juan José Bendicho, professor d’Educació 
Física, que va voler impulsar una modalitat que 
es diferenciara de la resta d’esports col·lectius 
convencionals per dos grans trets: la convivèn-
cia entre xics i xiques i la preponderància de 
l’aspecte col·lectiu sobre l’individual.

El colpbol va entrar a formar part de la 
Fundació en 2017, quan va guanyar una de les 
categories del projecte Emprén Esport. Un any 
després, en 2018, la Fundació va voler conti-
nuar donant suport a este esport per mtijà dels 
cinc eixos que conformen el projecte +Colpbol: 
Juga a Colpbol, Forma’t Colpbol, Trobades de 
Colpbol, Promoció popular i Dia de l’Esport.

Este esport té com a finalitat expandir els va-
lors propis que esta modalitat esportiva fo-
menta entre els seus practicants: igualtat de 
gènere, inclusió, cooperació màxima, solidari-
tat, adhesió a la pràctica esportiva... Tot això 
es plasma, entre altres accions, amb la pràc-
tica d’este esport en les diferents categories 
d’edat, la formació de tècnics i àrbitres, el fo-
ment de competicions o la dotació de mate-
rial als centres educatius. 

COLPBOL

 { Xiquets i xiquetes practiquen Colpbol.

Presupost:
28.000 ¤

Beneficiaris: 
4.000 alumnes de la 
Comunitat Valenciana

PROJECTES
y ELS VALORS DE L’ESPORT COM A REFERENTS
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En 2018, es va desenvolupar la segona edició 
del projecte Escola de Rugbi, que pretén fo-
mentar l’esport de la pilota oval a les escoles 
de la Comunitat Valenciana. En l’activitat van 
participar més 3.100 alumnes de 44 centres 
de la província de València i de la ciutat de 
Castelló; i es va celebrar des del 12 de febrer 
fins al 28 de març.

L’Escola va tindre en 2018, a més, un paper 
important com a activitat dinamitzadora de 
la final de la Copa del Rei, que es va celebrar 
a la ciutat de València el 29 d’abril. Este pro-
jecte va estar dirigit a jóvens de 5é i 6é de 
Primària i va constar de 30 sessions esporti-
ves, una sessió per a cada col·legi inscrit, que 
es van celebrar en el seu camp de rugbi més 
pròxim, amb l’objectiu que practiquen este es-
port en el seu entorn natural.

Escola de Rugbi va més enllà del fet compe-
titiu i pretén inculcar els valors associats a es-
te esport com són la companyonia, el respec-
te i la solidaritat. 

ESCOLA DE RUGBI

 { Grup de participants de l’activitat Escola de Rugbi. 

Presupost:
50.000 ¤

Beneficiaris: 
3.100 alumnes de la 
Comunitat Valenciana
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 { Les dones de l’estudi amb Igor Herrero abans de fer una de les sessions.

L’Institut d’Investigació Sanitària La Fe (IIS La 
Fe), la Fundació IVO, l’Associació de Gestors 
Esportius Professionals de la Comunitat 
Valenciana i la Fundació Trinidad Alfonso 
van començar a treballar a finals de 2018 en 
l’estudi clínic “Exercici físic i càncer de mama”, 
que pretén avaluar els efectes d’un programa 
d’activitat física que s’executa durant 8 setma-
nes en dones amb càncer de mama. L’objectiu 
és augmentar l’adherència a l’exercici en les 
pacients a través d’una intervenció programa-

da desenvolupada per un llicenciat en Ciències 
de l’Activitat Física i l’Esport.

En l’estudi, dirigit per Elena Oliete i Olga Pons, 
participen 60 pacients de l’Hospital La Fe i de 
la Fundació IVO. Les pacients es dividiran en 
dos grups de 30 participants. Un primer grup 
va fer un total de 16 sessions durant 8 setma-
nes, en les quals els professionals van ensen-
yar com incorporar l’exercici en la vida diària i 
la manera de fer-ho tenint en compte les con-

30 CONTRA 1

PROJECTES
y ELS VALORS DE L’ESPORT COM A REFERENTS
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 { Les dones en el Poliesportiu Suma, on es van dur a terme les sessions de l’estudi. 

 { Xarrada en la Fundació Trinidad Alfonso. 

dicions personals de cada pacient. L’altre grup 
no va fer cap activitat física, amb l’objectiu de 
comparar els resultats amb els obtinguts en 
el primer grup.

L’Associació de Gestors Esportius Professionals 
de la Comunitat Valenciana i el centre espor-
tiu Suma de la Patacona també van participar 
en el projecte cedint les seues instal·lacions 
per a estes sessions pràctiques. Les 30 dones 
van fer durant eixes huit setmanes diferents 
exercicis com ara bicicleta estàtica, exercicis 

de banda elàstica, caminar, marxar, córrer, cir-
cuit de potència, exercicis aquàtics i exercicis 
aeròbics combinats amb dansa. Els exercicis 
es van adaptar a cada pacient i van estar diri-
gits per Igor Herrero, esportista d’elit i llicen-
ciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. 
L’empresa tèxtil Luanvi també va col·laborar 
en l’estudi amb la cessió de camisetes espor-
tives especials per a les participants.
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 { César Sempere i Laura Gómez en la presentació del Projecte FER 2018.
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Contribuir al fet que els 
esportistes valencians brillen a 
nivell nacional i internacional 
és un altre dels grans objectius 
de la Fundació Trinidad 
Alfonso. Esta aspiració es 
canalitza a través del Projecte 
FER (Foment d’Esportistes 
amb Reptes), un programa 
d’ajudes econòmiques i 
promoció a esportistes de la 
Comunitat Valenciana que 
l’any 2018 va arribar a la sisena 
edició. 
 
A més del Projecte FER, altres 
pilars d’esta línia de treball són 
el suport a entrenadors i clubs 
de la Comunitat Valenciana 
o l’impuls a programes de 
tecnificació desenvolupats per 
determinades federacions. 

ELS ESPORTISTES 
COM A REFERENTS

#DEPORTISTAS
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PROJECTES
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El Projecte FER (Foment d’Esportistes amb 
Reptes) és un dels principals programes des-
envolupats per la Fundació Trinidad Alfonso. 
En constant creixement des del seu naixement 
en 2013, té com a objectiu l’impuls als espor-
tistes valencians perquè aconseguisquen els 
millors resultats possibles en les grans com-
peticions nacionals i internacionals. En última 
instància, l’essència del Projecte FER és contri-
buir a la major presència possible d’esportistes 
de la Comunitat en els jocs olímpics i para-
límpics.

El Projecte FER va nàixer en 2013 amb el su-
port a 17 esportistes. Sis edicions després, 
128 atletes van rebre l’ajuda de la Fundació 
Trinidad Alfonso. Són 128 ambaixadors de la 
Cultura de l’Esforç en cada una de les tres ca-
tegories que conformen este programa: Elit, 
Promeses i Viver. Els 29 esportistes inclosos en 
la categoria Elit, tots d’alt nivell internacional, 
van rebre una ajuda de 15.000 euros; els 39 
que van formar part de Promeses, nivell que 
integra esportistes de primera línia nacional 
i que ja comencen a despuntar en competi-

cions internacionals, són premiats amb 7.500 
euros. Finalment, els 60 integrants de Viver, 
jóvens talents que ja han aconseguit èxits en 
les divisions de formació, tenen una ajuda de 
2.000 euros.

A més, a este grup d’esportistes en actiu, s’han 
d’afegir els ReFERents, categoria que es va es-
trenar la passada edició. També ací s’ha pro-
duït un augment del nombre d’integrants, de 
6 a 9. Són esportistes que han pertangut al 
Projecte FER en els últims anys, que van com-
petir en els Jocs de Rio 2016, però que no pre-
veuen assistir a Tòquio 2020, ja que estan en 
plena transició des de l’esport al màxim nivell 
a altres etapes formatives o d’emprenedoria. A 
Laura Gómez, Concha Montaner, Sugoi Uriarte, 
Matías Tudela, César Sempere i David Casinos, 
ReFERents en 2017, s’han unit enguany les 
gimnastes Alejandra Quereda i Elena López, 
subcampiones en els Jocs de Rio, i la judoka 
paralímpica Mónica Merenciano. 

PROJECTE FER

 { Foto de família del Projecte FER 2018, en l’Alqueria del Basket. 
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El Projecte FER creix en nombre de compo-
nents, però també en iniciatives vinculades 
a este. Per això, el Projecte FER 2018 va pre-
sentar dos grans novetats. D’una banda, una 
línia d’ajuda destinada als entrenadors de la 
Comunitat Valenciana. Enguany són deu els 
tècnics beneficiaris. Les ajudes van oscil·lar 
entre els 6.000 i els 4.000 euros, segons la 
categoria a la qual pertanguen els esportis-
tes als quals entrenen. Amb esta iniciativa, 
la Fundació Trinidad Alfonso pretén que la 
Comunitat Valenciana siga un focus d’atracció 
i gestió del talent esportiu. La segona nove-
tat va consistir en la creació d’uns premis 
per als clubs que més integrants aporten a 
l’equip FER. En esta primera edició, les enti-
tats reconegudes van ser: el Club de Atletismo 
Playas de Castellón, el Club Olimpo Sedaví, el 
Club de Córrer El Garbí de Gandia i el Club 
Nàutic de Xàbia. Trini Roig va ser l’encarregada 
d’entregar als clubs este reconeixement en for-
ma de trofeu confeccionat pels usuaris de la 
Fundació Roig Alfonso.

Com ja va passar en edicions anteriors, la 
Fundació Trinidad Alfonso va recórrer a un 
grup d’especialistes que van conformar la 

Comissió Tècnica Avaluadora encarregada de 
l’elecció dels esportistes. El Jurat estava for-
mat pel director general d’Esports del Comité 
Olímpic Espanyol, Ricardo Leiva; el tècnic 
d’esports del Comité Paralímpic Espanyol, 
Miguel Rodríguez; el periodista esportiu va-
lencià Alfonso Gil; el responsable del depar-
tament d’esports de l’UJI de Castelló, Carlos 
Hernando; l’exjugadora internacional de bàs-
quet femení, Elisa Aguilar; el ReFERent del 
Projecte FER i olímpic en Rio 2016 amb la se-
lecció espanyola de rugbi 7, César Sempere, 
i pel director esportiu del Projecte FER, Iván 
Colmenarejo.

En termes numèrics, dels 128 esportistes que 
van formar part del FER 2017, 77 van ser hò-
mens i 51 dones; 108 van ser olímpics i 20 
adaptats; 67 eren de la província de València, 
41 d’Alacant i 20 de Castelló. De totes les mo-
dalitats que integraven el Projecte 2018, les 
que més esportistes aportaven eren atletis-
me, judo, natació i taekwondo. 

 { Trini Roig va donar els pemis de FER Clubes.

 { Fernando Roig va donar els premis de UniEsport.

AJUDES A ENTRENADORS I CLUBS
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 { Héctor Cabrera i Alba Sánchez, atleta i haltera del Projecte FER.

 { Iván Colmenarejo, director esportiu del Projecte FER. 
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 { Alejandro Blanco, president del COE, i Juan Roig se saluden durant la presentació del Projecte FER.
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APORTACIÓ FTA: 1.000.000 €

128 ESPORTISTES

HOMES: 77
DONES 51

OLÍMPICS: 108
PARALÍMPICS: 20

VALÈNCIA: 67
ALACANT: 41
CASTELLÓ: 20

XIFRES DEL FER 2018:

ESPORTISTES: 128
ELIT: 29 
PROMESES: 39
VIVER: 60

COMPETICIONS: 304 

MEDALLES: 281
ELIT: 91
PROMESES: 65
VIVER: 125

MEDALLES DEL FER 2018:

ORS: 145
ELIT: 52
PROMESES: 27
VIVER: 66

PLATES: 71
ELIT: 17
PROMESES: 23
VIVER: 31

BRONZES: 65
ELIT: 22
PROMESES: 15
VIVER: 28

PROJECTE FER
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SELECCIÓ 
ESPORTISTES 

FER 2018

ELIT
Esportistes que han obtingut 
resultats internacionals brillants

PROMESES
Esportistes amb èxits nacionals 
i que ja comencen a destacar a 
nivell internacional

VIVER
Esportistes que han començat 
a despuntar en les categories 
inferiors

REFERENTS
Exesportistes del Projecte FER que 
han competit en Rio 2016 i no tenen 
previst fer-ho en Tòquio 2020

ATLETISME  Daniel Andújar, Héctor Cabrera, 
Eusebio Cáceres, Iván Cano, Kim 
López, Pablo Torrijos, Jorge Ureña 

Pablo Cantero, Fátima Diame, Carla 
Masip, Luis Salort, Andrea Verdú 

Thierno Amadou, El Hocine Bouchrak, 
Claudia Conte, Jorge Dávila, Víctor 
Faus, Héctor Gasulla, Enrique 
Herreros, Eloy Hornero, Enrique 
Llopis, Gema Martí, Álvaro Martínez, 
Carlos Muñoz Lacedón, Aimar Palma, 
Víctor Pastor, Joaquín Ramón, 
Carmen Ramos, Gerard Sapena, Raúl 
Schlecht, Noemí Sempere

Concha Montaner, David Casinos

NATACIÓ Eva Coronado, David Levecq,  
José Antonio Marí, Ariadna Edo

Lidón Muñoz María Artigas, Delia Fontcuberta, 
Marina Lázaro, Ana María Martínez 
Rolania, Sergio Martos, Jorge Palau 

CICLISME Maurice Eckhard, Sebastián Mora, 
Ricardo Ten 

Sandra Alonso y Alejandro  
Martínez Chorro 

Isabel Ferreres, Alejandro Fuentes Laura Gómez, Sugoi Uriarte,  
Mónica Merenciano

TAEKWONDO Daniel Ros y Raúl Martínez José Carlos Bernal, Lorena Cabel, 
Aida Martínez, Blanca Palmer 

Hugo Arillo, Iñaki Boix, Cheyenne 
Brito, Javier Chicote, Alba Palmer, 
Palmira Tatay 

VÓLEY PLAYA Liliana Fernández Pablo Pérez Suárez. Paula Soria 

 VELA Iván Pastor Carlos Balaguer, Pablo Luján,  
Enrique Luján 

Ángela Andúgar, Nacho Balaguer, 
Julia Miñana, Silvia Sebastiá 

PARATRIATLÓ Héctor Catalá

HALTEROFÍLIA Alba Sánchez Tomás Sanchis 

BOXA José Quiles Yousef En Nazeh

JUDO Isabel Puche Salvador Cases, Ana Pérez Pedro Gómez Llorens, Ángel Guaita, 
Luis Martínez Vázquez, Mireia 
Rodríguez, Mª Victoria Serrano,  
Laura Torregrosa, Alberto Varela

FUTBOL 5 PER A CECS Sergio Alamar, José Luis Giera,  
Iván López Cuenca

HANDBOL Silvia Navarro Josep Folqués, Lara González,  
José Oliver, Juan Antonio Sarió,  
David Soriano

HOQUEI HERBA Lola Riera

RUGBI 7 Javier Carrión, Marcos Poggi María Calvo, Teresa Bueso Matías Tudela, César Sempere

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA Néstor Abad

LLUITA GRECOROMANA Jesús Gasca Adrián Valero

TRIATLÓ Javier Lluch, Roberto Sánchez Romaric Forques

PIRAGÜISME Bárbara Pardo Carmen Martínez Valero

TENIS DE TAULA Marina Ñíguez

ESGRIMA Manu Bargues, Guillermo Sánchez Francisco José Valero

SOFTBOL Meritxell Blesa

FUTBOL Lucía Gómez García

BÀSQUET Josep Puerto, Clara Che y Ángela 
Vendrell

ESQUÍ Jaime Almenar

GIMNÀSTICA RÍTMICA María Añó, Polina Berezina, Noa Ros Elena López, Alejandra Quereda

TIR OLÍMPIC Gloria Fernández

KARATE Jorge Garcia Vernetta, Pablo Pereira, 
Sonia Pereira

LLUITA OLÍMPICA Marta Ojeda

TENIS Carlos Sánchez Jover

TOTAL 
DEPORTISTAS

29 39 60 9
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Amb l’ambiciós objectiu d’incrementar i es-
tendre l’activitat esportiva entre les persones 
amb discapacitat a la Comunitat Valenciana, 
la Fundació Trinidad Alfonso i el Comité 
Paralímpic Espanyol van posar en marxa l’any 
2017 el programa Relleu Paralímpic.

Amb la col·laboració de la Federació d’Esports 
Adaptats de la Comunitat Valenciana (FESA), 
el Comité de Representants de Persones amb 
Discapacitat (CERMI CV) i les federacions es-
portives autonòmiques amb modalitats para-
límpiques, la iniciativa pretén donar a conéixer 
a les persones amb qualsevol tipus de dis-
capacitat les diferents modalitats que poden 
practicar. Esta iniciativa està coordinada per 
Celia Mestre i l’exatleta paralímpic Santiago 
Sanz.

Judo, rem, tenis de taula, tir amb arc, atletisme, 
boccia, parabàdminton, rugbi o natació van 
ser alguns dels esports que van centrar la pro-
gramació en 2018. En total, es van organitzar 
25 clínics. Durant el passat exercici, la iniciati-
va va transcendir les tres capitals de província 
de la Comunitat i va arribar a altres localitats 
com Torrevieja, Almassora, Ontinyent, la Vila 
Joiosa, Asp, Calp, Gandia, Altea, Elda, Xàtiva, 
Sagunt, Santa Pola i Almoradí. Un 16 % del to-
tal dels participants en estes jornades van co-
mençar a fer esport amb assiduïtat gràcies a 
l’impuls de Relleu Paralímpic.

RELLEU  
PARALÍMPIC  

 { Una de les jornades de Relleu Paralímpic.
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La Fundació Trinidad Alfonso va iniciar en 
2018 una nova línia de treball amb la Federació 
de Pilota Valenciana. Les dos entitats ja 
col·laboraven amb el programa Pilota a l’Escola 
i el gener de 2018 van començar a treballar en 
l’àrea de tecnificació. El trinquet de Pelayo va 
ser l’escenari que va acollir la presentació en 
societat d’este nou acord, a través del qual la 
Fundació aposta pel futur de l’esport autònom 
per antonomàsia i dona suport als pilotaris per 
mitjà d’una àrea de tecnificació.

A més, gràcies a este suport de la Fundació 
Trinidad Alfonso, es va impulsar la tecnifica-
ció femenina, pràcticament inexistent fins al 
moment, i 18 xiques van poder disfrutar de 
competicions i concentracions específiques 
per a elles.

Retindre el talent que nia a la Comunitat 
Valenciana i atraure al nostre territori aquells 
esportistes d’altres parts d’Espanya que co-
mencen a destacar. Són els objectius del pro-
grama de Beques de Tecnificació, una iniciati-
va impulsada per la Fundació Trinidad Alfonso, 
que va arribar en 2018 a la quarta edició i que 
representa el pas previ abans que els espor-
tistes facen el salt al màxim nivell competitiu.

La Fundació Trinidad Alfonso va firmar acords 
de col·laboració amb les federacions de Judo, 
Natació i Vela de la Comunitat Valenciana. Per 
al judo, es van crear 32 beques; per a la natació 

es van concedir 12 beques, i la Federació de 
Vela va rebre 16 beques. Les ajudes inclouen 
diferents conceptes, com ara allotjament, 
manutenció i desplaçament. El Programa de 
Tecnificació de natació es desenvolupa en el 
Complex Cultural i Esportiu de la Petxina, el 
de la Federació de Judo té l’epicentre en el 
Centre Esportiu de Benimaclet i el de vela es 
localitza en la Marina de València. 

BEQUES DE TECNIFICACIÓ

TECNIFICACIÓ PILOTA

 { Presentació de l’acord entre la Fundació i la Federació de Pilota.
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 { Acte inaugural 
del Dia Olímpic 

celebrat a 
Gandia, València.

 { Una de les 
25 activitats 

esportives 
celebrades en 
el Dia Olímpic.

 { Intervenció 
d’Elena Tejedor 
en l’acte del Dia 

Olímpic. 

La Comunitat Valenciana va acollir el 2 de 
juny de 2018 la celebració del Dia Olímpic 
per a commemorar la creació del Comité 
Olímpic Internacional i el renaixement dels 
Jocs Olímpics Moderns de 1896. En 2015 va 
ser l’Eliana; en 2016, Castelló de la Plana; en 
2017, la localitat alacantina de la Nucia i en 
2018 va ser Gandia la que es va convertir du-
rant un matí en una ciutat olímpica en albergar 
un esdeveniment que se celebra tots els anys 
en més de 160 països de tot el món.

La Fundació Trinidad Alfonso, el Comité 
Olímpic Espanyol i l’Ajuntament de Gandia 
van unir forces per a convertir les instal·lacions 
de la localitat en una jornada festiva, amb un 
important component familiar, que va reunir 
uns 5.000 xiquets, xiquetes i jóvens. Tots els 
presents van disfrutar d’un dia de diversió, es-
port, amistat i convivència.

La jornada es va obrir amb una desfilada inau-
gural, a l’estil dels jocs olímpics. Este acte sim-
bòlic va estar presidit per Alejandro Blanco, 
president del Comité Olímpic Espanyol; Elena 
Tejedor, directora de la Fundació Trinidad 
Alfonso, i Lydia Morant, regidora d’Esports 
de Gandia. Al llarg del matí, prop de 5.000 
xiquets, xiquetes i jóvens es van acostar a les 
instal·lacions esportives per a practicar fins a 
25 especialitats esportives, coordinades per 
un total de 137 monitors. A més, en les activi-
tats del Dia Olímpic van participar dotze es-
portistes olímpics de les més variades disci-
plines.

DIA OLÍMPIC
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PROYECTOS
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La Fundació ONCE entrega 90 beques 
“Oportunitat al talent” amb l’objectiu de des-
envolupar al màxim la personalitat, els talents 
i la creativitat de les persones amb discapa-
citat finançant beques de formació superior.

Les beques es distribuïxen en cinc modali-
tats: mobilitat i transnacional; màster i post-
graus; doctorat; investigació, i estudi i esport. 
De les 90 beques entregades, la Fundació 
Trinidad Alfonso, en l’objectiu per promoure 
l’esport de competició i el rendiment espor-
tiu dels jóvens, en va oferir quatre en la mo-
dalitat d’estudi i esport per a estudiants de la 
Comunitat Valenciana.

BEQUES  
FUNDACIÓ ONCE

 { Delia 
Fontcubertura, 

Arturo 
Martínez, 

Miguel Ángel 
Arroyo i Lázaro 

Canelo.. 

 { Un usuari 
practica futbol 

per a cecs. 

Alguns dels esportistes paralímpics del 
Projecte FER van visitar els usuaris de la 
Fundació Roig Alfonso. Els dos col·lectius van 
disfrutar d’una jornada de convivència i es-
port. Entre altres, van practicar judo, llança-
ment de pes, bàsquet en cadira de rodes, te-
nis, futbol i tir amb arc.

L’acte va estar presidit per Trini i Amparo Roig, 
components del Patronat de la Fundació Roig 
Alfonso, que es van congratular de l’experiència 
viscuda pels usuaris de les instal·lacions. 

VISITA A LA FUNDACIÓ 
ROIG ALFONSO

 { Esportistes del 
Projecte FER 
i usuaris de la 

Fundació Roig 
Alfonso.
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 { Xiquets i xiquetes practiquen esport en la Comunitat de l’Esport.
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Impuls d’iniciatives 
que permeten atraure 
talent esportiu i 
esdeveniments d’interés a 
la Comunitat Valenciana

LA COMUNITAT 
VALENCIANA COM A 
REFERENT

#COMUNITATVALENCIANA
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Valencia Ciudad del Running va fer un gran 
pas en 2018 en la seua consolidació mundial. 
A més de continuar enfortint la pràctica de la 
carrera a peu a la ciutat de València, va con-
tinuar augmentant el nombre de participants, 
carreres i seguidors. 

VALENCIA CIUDAD  
DEL RUNNING

 { Celebració  
del Global 

Running Day a 
València.

Nº de carreres:  
54

Nº de corredors: 
174.895

Nº de descàrregues APP:  
10.502

Nº de comerços adherits a Amics del Running: 
87
 
Seguidors en RRSS:  
26.113
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A les grans fites que havia aconseguit en els 
últims anys, Valencia Ciudad del Running va 
sumar en 2018 el de convertir-se en la ciutat 
del món amb més etiquetes IAAF.

L’Associació Internacional de Federacions 
d’Atletisme (IAAF) reconeix el nivell de les 
millors carreres en ruta del món amb distin-
tius d’Or, Plata i Bronze, segons diferents as-
pectes esportius i organitzatius.

La consecució de l’Etiqueta Bronze (Bronze 
Label) per part de la 10K Valencia Ibercaja 
el mes de gener passat i la 15K Nocturna 
Valencia Banco Mediolanum de juny ha elevat 
a cinc les etiquetes que tenen les carreres de la 
ciutat del running, ja que se sumen al Bronze 
que ja tenia la 10K Valencia Trinidad Alfonso, 
i l’Etiqueta Or (Gold Label) que tenen la Mitja 
Marató i la Marató Valencia Trinidad Alfonso 
EDP des de 2016, quan van ser les primeres 
carreres d’Espanya que van aconseguir esta 
màxima distinció.

En resum, dos etiquetes Or i tres etique-
tes Bronze que permeten que València es 
col·loque en la part més alta del rànquing en 
esta classificació, ja que cap altra ciutat del 
món té tantes distincions internacionals. 

Única ciutat 
amb cinc 
etiquetes IAAF

 { Elena Tejedor 
presenta 

l’acte en les 
instal·lacions 

de la Fundació 
Trinidad 
Alfonso.

 { Paco Borao, 
Miguel 

Serrano, Raúl 
Chapado, Elena 

Tejedor, Rafa 
Blanquer, Álex 
Aparicio, José 

Gil i Manuel 
Casanova en 
l’acte oficial. 
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Així ho ha demostrat amb els tres rècords del 
món celebrats en tan sols un any. Tres carre-
res, tres rècords mundials i, sobretot, milers 
de participants populars encantats amb les 
experiències viscudes a la ciutat del running.

Perquè a més de ser el bressol dels rècords 
en mitja marató, València demostra en cada 
una de les proves que és la destinació ideal 
perquè amants del running disfruten dels 
21.097,5 metres. Un recorregut espectacular, 
punts d’animació des de l’eixida i fins a la me-
ta, suport incondicional dels voluntaris i una 
ciutat entregada tenen com a resultat conver-
tir València en la millor ciutat per a córrer una 
mitja marató.

En la passada edició celebrada el 22 d’octubre 
de 2017, la Mitja Marató Valencia Trinidad 
Alfonso EDP va celebrar el seu primer rècord 
del món gràcies a Joyciline Jepskogei, amb 
una marca d’1:04:51.

Mesos més tard, València va acollir el 
Campionat del Món de Mitja Marató i Gudeta 
Kebede va firmar un nou rècord del món fe-
mení amb un temps d’1:06:11, en este cas en 
una carrera exclusivament de dones. El 24 de 
març de 2018 València ja era la ciutat més rà-
pida en dones.

Per a la 28a edició de la Mitja Marató Valencia, 
l’organització de la prova, a càrrec de la 
Sociedad Deportiva Correcaminos, va dis-
senyar un recorregut renovat i millorat, fruit 
dels aprenentatges de la passada edició i del 
Mundial, ambdós amb rècords. Com a resultat, 
València es va convertir el passat 28 d’octubre 
en la ciutat més ràpida del món gràcies al 58:18 
aconseguit per Abraham Kiptum. 

València, la 
ciutat més 
ràpida del món

 { Abraham 
Kiptum celebra 

el nou rècord 
del món amb 
un temps de 

58:18.
2018, València té:  
• Rècord del món de mitjà marató masculí.
• Rècord del món de mitjà marató femení.
• Rècord del món en un campionat 
del món de mitja marató.
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L’any 2018 va nàixer Comunitat de l’Esport, un 
projecte impulsat per la Generalitat Valenciana 
i la Fundació Trinidad Alfonso per a posicio-
nar la Comunitat Valenciana com un referent 
en la pràctica esportiva.

Es tracta d'un moviment que situa la Comunitat 
Valenciana com la Comunitat de l’Esport, 
recolzat en tres pilars: 

COMUNITAT  
DE L’ESPORT

 { Xiquets i xiquetes disfruten de l’esport en la quarta edició del Dia de l’Esport celebrat a la Comunitat Valenciana. 

PROJECTES
y LA COMUNITAT VALENCIANA COM A REFERENT
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 { El conseller Vicent Marzà i la directora Elena Tejedor en la presentació de la marca. 

1. Aconseguir que la valenciana siga la co-
munitat en la qual més esport es fa a les 
escoles. Amb esta finalitat, s’està treba-
llant amb els CEPAFE (Centres Educatius 
Promotors de l’Activitat Física i l’Esport) de 
la Comunitat Valenciana, en la qual s’oferix, 
per primera vegada a Espanya, que entre 
les tres hores i mitja de lliure disposició de 
les quals disposa cada centre de Primària 
puga dedicar 1 o més hores a l’Educació 
Física.

2. Treball en la tecnificació. Des de la tem-
porada 2015-2016, la Fundació que presi-
dix Juan Roig ha concedit 270 beques a 
d’altres esportistes. En l’actualitat, el global 
és de 192 entre natació, judo, vela i pilota 
valenciana. Per la seua part, la Generalitat 
manté 5 centres de tecnificació: Petxina, 
Alacant, Luis Puig, Xest, Pilota i Frontenis 
(Natzaret); 18 programes de Tecnificació (5 

estatals i 13 autonòmics). En total, manté 
1.193 esportistes en Tecnificació.  

3. Organització d’esdeveniments esportius. 
Des d’aquells que tenen una base so-
cial practicant elevada, com les proves 
de running, com la Marató i Mitja Marató 
de València, altres carreres de muntanya, 
triatlons o esdeveniments ciclistes, fins a 
aquelles competicions d’elit perquè dis-
fruten els espectadors i aficionats. En el 
cas de les primeres, per exemple, desta-
ca el Programa de Suport a Competicions 
(PAC_CV), impulsat per la Fundació, 
amb la col·laboració del Comité Olímpic 
Espanyol, que ha atret 42 competicions de 
24 federacions espanyoles diferents, amb 
una participació estimada de 30.000 es-
portistes en dos temporades. 
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La marca Comunitat de l’Esport lluïx des de 
setembre de 2018 en els equipaments de les 
seleccions autonòmiques de futbol, futbol sa-
la, hoquei, rugbi, voleibol i voleibol platja.

La Fundació Trinidad Alfonso i la marca espor-
tiva Luanvi assumixen conjuntament el 80 % 
dels costos dels equipaments que es faciliten 
a tots els components dels equips, sense que 
coste res als equips. A més, esta iniciativa im-
pulsa el treball de les federacions valencianes 
amb una marca pròpia i unificada.  

Nous equipaments 
autonòmics

 { Vicente Tarancón, president de Luanvi; Vicent Marzà, conseller de la Generalitat Valenciana,  
i Elena Tejedor, directora de la Fundació Trinidad Alfonso, presenten els equipaments. 

 { Presentació de 
l’equipament de 

les seleccions 
autonòmiques de 
voleibol i voleibol 

platja. 

 { Nous 
equipaments de 

les seleccions 
autonòmiques 

de futbol i futbol 
sala.

PROJECTES
y LA COMUNITAT VALENCIANA COM A REFERENT
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A més, Comunitat de l’Esport, en l’objectiu per 
aglutinar i ordenar tot l’esport que es practi-
ca a la Comunitat Valenciana, va estar present 
en diferents competicions nacionals i inter-
nacionals celebrades durant l’any a Castelló, 
València i Alacant.

Competicions celebrades 
a la Comunitat

 { La marca Comunitat de l’Esport vist la recta final fins a la meta de la Mitja Marató Valencia Trinidad Alfonso EDP.

PROJECTES
y LA COMUNITAT VALENCIANA COM A REFERENT
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Participació: 
500 deportistes

Aportació FTA: 
32.000 ¤

La Fundació Trinidad Alfonso va col·laborar 
per tercer any consecutiu amb Valencia Rugby 
Festival. Este torneig internacional de Rugbi 7, 
consolidat com un torneig únic a la Comunitat 
Valenciana pel seu format i filosofia, va con-
centrar 37 equips i més de 500 jugadors pro-
cedents de deu nacionalitats de l’1 al 3 de juny 
a Oliva.

Les dos primeres edicions es van disputar 
a València, però esta última es va desenvo-
lupar a Oliva Nova, on es troben les millors 
instal·lacions de rugbi de tota Espanya.

A més, en 2018 Valencia Rugby Festival va ser 
de nou triat com a escenari per la Federació 
Espanyola de Rugbi per a celebrar les Sèries 
Nacionals de Rugbi 7 en categoria masculina, 
i el Torneig Nacional Rugbi 7, categoria feme-
nina, que van decidir els campions d’Espanya 
de la modalitat: El Salvador de Valladolid i el 
CRAT Coruña. 

VALENCIA  
RUGBY FESTIVAL

 { Un dels més de 80 partits celebrats durant el cap de setmana.
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Uns 14.000 aficionats van assistir a l’Estadi 
Ciutat de València per a presenciar la final de 
la Copa del Rei de Rugbi de 2018. El partit, 
un dels millors que l’esport de la pilota oval 
pot oferir actualment a Espanya, va enfron-
tar els dos equips de la ciutat de Valladolid: 
el VRAC Quesos Entrepinares i el Silverstorm 
El Salvador. El xoc va resultar espectacular i 
va respondre a les expectatives creades en 
els dies i setmanes prèvies. La victòria i el tí-
tol van ser per al VRAC Quesos Entrepinares.

Al marge de l’aspecte purament esportiu, la 
ciutat de València va oferir una excel·lent imat-
ge i va ser una digna amfitriona de la final de la 
Copa del Rei de Rugbi, un esdeveniment que 
creix amb el pas dels anys. Va ser la prime-
ra gran cita per a promocionar la Comunitat 
de l’Esport, marca estrenada en 2018, i im-
pulsada per la Fundació Trinidad Alfonso i la 

Generalitat Valenciana per a convertir el terri-
tori valencià en un nucli esportiu de referèn-
cia a nivell nacional.

L’exjugador de rugbi César Sempere va ser el 
cap visible de l’organització, que no va deixar 
res a la improvisació: Fan Zone per als afec-
cionats, amb carpes i zones específiques per a 
cada finalista, inflables de rugbi per a la pràc-
tica dels més menuts... En definitiva, un gran 
desplegament per a viure un gran cap de se-
tmana de rugbi.

FINAL DE LA COPA DEL  
REI DE RUGBI

 { Els jugadors del Silverstorm El Salvador abans del començament del partit en l’Estadi Ciutat de València. 

PROJECTES
y LA COMUNITAT VALENCIANA COM A REFERENT
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 { El VRAC Quesos Entrepinares celebra la seua proclamació com a campió de la Copa del Rei de Rugbi 2018. 
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PROJECTES
y LA COMUNITAT VALENCIANA COM A REFERENT

Participació: 
18.402 deportistes

Aportació FTA: 
410.000 ¤

En la tercera edició del PAC_CV (Programa 
de Suport a Competicions a la Comunitat 
Valenciana) 26 federacions van programar 
una competició a la Comunitat Valenciana, la 
qual cosa suposa un increment respecte a les 
20 federacions nacionals que es van sumar a 
este programa l’any passat.   

La iniciativa, impulsada per la Fundació 
Trinidad Alfonso i el Comité Olímpic Espanyol, 
promou l’organització i celebració de proves 
esportives a Alacant, Castelló i València amb 
l’objectiu que la Comunitat Valenciana recupe-
re el caràcter organitzador d’esdeveniments 
esportius i per a apuntar l’expansió de l’esport 
turístic.

Les quanties de les ajudes varien segons di-
versos paràmetres: competició ja existent o 
de nova creació, nombre de participants, in-
crement dels participants respecte a l’anterior 
edició o presència de competidors procedents 
de fora de la Comunitat Valenciana. 

PAC_CV

 { Els presidents de les federacions amb Elena Tejedor i Alejandro Blanco.
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PROYECTOS
y LOS DEPORTISTAS COMO REFERENTES

 { Competició del PAC_CV 2017-2018.

La temporada 2017-2018 del PAC_CV va 
tindre un important retorn econòmic, se-
gons es desprén de l’Impacte Econòmic re-
alitzat per l’Institut Valencià d’Investigacions 
Econòmiques. La xifra més impactant és la re-
lativa al gasto turístic, que estima en 15.687.249 
els euros gastats pels participants i acompan-
yants en les competicions. El PAC_CV va su-
posar un impacte total de 31,6 milions d’euros 
en termes de vendes. Gràcies a este gasto, 
s’ha generat un impacte total a la Comunitat 
Valenciana de 8.793.493 euros de renda (PIB, 
és a dir, sous i salaris, i beneficis) i 330 llocs de 
treball equivalents a temps complet. 
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Un altre esdeveniment internacional que va 
tindre l’ajuda de la Fundació Trinidad Alfonso 
dins de la iniciativa de Comunitat de l’Esport 
va ser el XXII Torneig Internacional d’Espanya 
2018. Es va celebrar a la ciutat d’Alacant 
l’últim cap de setmana de novembre i va ser-
vir de preparació per a la selecció femenina 
d’handbol, que pocs dies després anava a par-
ticipar en l’Europeu de França.

Les Guerreres es van imposar en un quadran-
gular a les seleccions de Polònia, Alemanya i 
Brasil. El torneig es va disputar al pavelló Pitiu 
Rochel de la capital alacantina i va ser un èxit 
tant esportiu, per l’excel·lent nivell de les qua-
tre seleccions, com de públic, ja que la ciutat 

es va bolcar amb l’esdeveniment i va abarro-
tar el pavelló, especialment, en els partits dis-
putats per la selecció espanyola. 

TORNEIG HANDBOL 
ALACANT 2018

 { La selecció d’handbol femenina va rebre la visita d’Elena Tejedor.

PROJECTES
y LA COMUNITAT VALENCIANA COM A REFERENT
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De la mà del Consell Superior d’Esports, la 
Fundació Trinidad Alfonso va participar en 
2018 en la Setmana Europea de l’Esport. Es 
tracta d’una iniciativa de la Comissió Europea 
que perseguix el foment de la pràctica espor-
tiva als països de la Unió Europea.

Esta quarta edició de la Setmana Europea de 
l’Esport es va celebrar del 23 al 30 de setem-
bre de 2018 i la inauguració oficial a nivell eu-
ropeu va tindre lloc a Viena (Àustria). A nivell 
nacional, es va inaugurar el 23 de setembre 
a l’Esplanada del Rei de Madrid Río i va aca-
bar a València, on es va celebrar una gran 
nit d’esport el 29 de setembre amb el lema 
#Beactive.

Entre Madrid i València, i entre els dies 24 al 
28, es va posar en marxa una caravana que 
es va detindre a les localitats de Tarancón, 
Cuenca, Sarrión (Terol), Tortosa i Castelló. 

SETMANA EUROPEA  
DE L’ESPORT

 { Milers de persones van participar en la vetlada nocturna que es va celebrar a València.
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 { Mediterranean Epic by GAES, un dels ganyadors Emprén Esport 2018. 
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Estimular l’esperit 
emprenedor i impulsar 
projectes esportius a la 
Comunitat Valenciana 
és una altra de les grans 
aspiracions de la Fundació 
Trinidad Alfonso. Per a això, 
es va crear Emprén Esport, 
iniciativa que va complir 
en 2018 la cuarta edició

EMPRENEDORIA 
ESPORTIVA: 
EMPRÉN ESPORT

#EMPRENDIMIENTO
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PROJECTES
yEMPRENEDORIA ESPORTIVA: EMPRÉN ESPORT

 { Guanyadors, padrins i padrines dels premis Emprén Esport 2018. 

Emprén Esport va arribar en 2018 a la quarta 
edició. I ho va fer amb una important nove-
tat. A les 4 categories existents des de l’inici 
del programa (Universalització de l’esforç, 
Desenvolupament de l’esforç, Prescripció de 
l’esforç i Atracció de l’esforç), es va afegir 
una cinquena categoria perquè els emprene-
dors presentaren els projectes i les sol·licituds: 
L’Alqueria del Basket, una cinquena opció con-
templada per a projectes i esdeveniments es-

pecífics de bàsquet, i les candidatures dels 
quals s’havien de desenvolupar en les espec-
taculars instal·lacions de l’Alqueria del Basket, 
inaugurades pel Valencia Basket Club el mes 
de setembre de 2017.

Per segon any consecutiu, la gala d’entrega 
de premis es va celebrar en EDEM Marina 
d’Empresas. A l’acte protocol·lari de reconei-
xement dels guanyadors, el va seguir una in-
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teressant taula redona que va comptar amb 
la presència de diferents personalitats del 
món de l’esport valencià i nacional. Després 
d’exercir de padrins i padrines de l’acte, i en-
tregar els guardons als projectes guanyadors, 
Jorge Garbajosa, president de la Federació 
Espanyola de Bàsquet; Quico Catalán, presi-
dent del Levante UD; Marisol Casado, presi-
denta de la Federació Internacional de Triatló; 
Xavi Torres, exnadador i figura llegendària de 

l’esport paralímpic espanyol, i la prestigiosa 
psicòloga esportiva Patricia Ramírez van par-
ticipar en un animat col·loqui sobre esport i 
emprenedoria. 
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PROJECTES
yEMPRENEDORIA ESPORTIVA: EMPRÉN ESPORT

Premi:

12.000 ¤ 

Beneficiaris 2018: 

1.800

Premi:

25.000 ¤ 

Beneficiaris 2018: 

250

Este festival d’esports i competicions urba-
nes dut a terme per Urban Movement va ser 
el guanyador del primer premi en la catego-
ria Universalització de l’esforç. Este projecte, 
que en la segona edició va reunir més de 250 
competidors i 2.000 assistents, es va celebrar 
el 15 de setembre de 2018 a València, concre-
tament en l’skate plaça situada en el tram nú-
mero 6 de l’antic llit del riu Túria. En una jorna-
da esportiva i cultural completament gratuïta, 
València va acollir els millors exponents locals i 
nacionals de les diferents disciplines represen-
tades (skate, BMX, slackline, tricking, parkour 
i breakdance). 

El segon premi d’Universalització de l’esforç 
va ser per a este esdeveniment esportiu de 
futbol base que va celebrar la dotzena edició 
del 30 de març a l’1 d’abril de 2018. Com tots 
els anys, la ciutat de Castelló va acollir xiquets 
i xiquetes d’entre 5 i 14 anys per a disfrutar 
d’uns dies de futbol, diversió i companyonia. 
126 equips, dividits en 8 categories diferents, 
1.700 jugadors i 250 entrenadors van ser els 
protagonistes d’este torneig en el qual partici-
pen equips de tot el panorama nacional, com 
el Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid, 
Villareal o Valencia.

Esdeveniment 
Esportiu

URBANS  
FESTIVAL

12É TORNEIG DE 
FUTBOL BASE PRIMER 
TOC CASTELLÓN 
MEDITERRÁNEO 
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Premi:

12.000 ¤ 

Beneficiaris 2018: 

1.000

Premi:

25.000 ¤ 

Beneficiaris 2018: 

600

El primer premi en la categoria de 
Desenvolupament de l’esforç va ser per al 
projecte “Alicante Tenis Mesa: del planter a 
l’elit”, l’objectiu principal del qual és reactivar 
la campanya “Coneix el tenis de taula”, que 
es va desenvolupar entre 1997 i 2005 per a 
divulgar este esport. D’esta manera, el club 
Alicante Tenis Mesa, organitzador i guanya-
dor del premi, divulga el tenis de taula entre 
els més jóvens i desenvolupa un programa de 
captació de nous valors. Els centres educatius 
que aposten per continuar amb esta disciplina 
rebran material i taules perquè els seus alum-
nes disfruten i practiquen el tenis de taula.

La promoció i el desenvolupament del triat-
ló en edat escolar és l’objectiu del segon 
premi en la categoria Desenvolupament de 
l’esforç, programa coordinat per la Federació 
de Triatló de la Comunitat Valenciana. “Triatló 
escola de valors” està dirigit a totes les esco-
les de triatló de la Comunitat Valenciana, con-
cretament a les 36 existents a València, les 24 
d’Alacant i 12 de Castelló, en les quals la fe-
deració pretén fomentar la convivència entre 
escolars i promoure accions d’esta modalitat 
esportiva juntament amb centres educatius i 
clubs de les tres províncies. Tot això enfocat 
sempre a reforçar l’hàbit de pràctiques i es-
tils de vida saludables. 

Esport  
base

ALICANTE  
TENIS MESA: DEL 
PLANTER A L’ELIT

TRIATLÓ ESCOLA  
DE VALORS
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PROJECTES
yEMPRENEDORIA ESPORTIVA: EMPRÉN ESPORT

Estimular la pràctica esportiva entre les per-
sones amb diversitat funcional és una de les 
aspiracions de la categoria Prescripció de 
l’esforç, el primer premi de la qual en 2018 va 
ser per al projecte “Unlimited Wheels, impul-
sant el ciclisme adaptat”. La seua directora 
és l’exesportista Ruth Aguilar, qui es va traçar 
l’objectiu de fomentar la pràctica del ciclis-
me entre les persones amb discapacitat i, a 
més, convertir la Comunitat Valenciana en el 
principal planter de ciclisme adaptat a nivell 
nacional a través d’este projecte. Dins de les 
seues actuacions, es va trobar la celebració 
de la Copa d’Espanya, que va tindre lloc el 14 
de juliol al Circuit Ricardo Tormo.

L’esport és un increïble vehicle integrador i de 
promoció dels valors entre els més jóvens. I 
així és com ho utilitza la Fundació Levante UD 
Cent Anys per a desenvolupar el seu projecte 
“Àrea Social Fundació Levante UD Cent Anys”, 
guanyador del segon premi d’Emprén Esport 
en la categoria de Prescripció de l’esforç. 
Durant els últims anys, esta fundació treba-
lla en la promoció de l’esport com a element 
integrador i ha dut a terme diferents projec-
tes, com per exemple una escola de futbol per 
a persones amb discapacitat intel·lectual; un 
equip de futbol per a persones amb paràlisi 
cerebral i dany cerebral adquirit; i un equip 
d’hoquei en cadira de rodes.

Esport 
adaptat

UNLIMITED WHEELS: 
IMPULSANT EL  
CICLISME ADAPTAT

ÀREA SOCIAL 
FUNDACIÓ LEVANTE UD 
CENT ANYS

Premi:

25.000 ¤ 

Beneficiaris 2018: 

100

Premio:

12.000 ¤ 

Beneficiaris 2018: 

300
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Organitzada per l’entitat Publicom Sports 
Events, el líder de la qual és Héctor de la 
Cagiga, Mediterranean Epic és una carrera 
de ciclisme de muntanya de 4 dies de dura-
ció (del 8 a l’11 de febrer de 2018) que transco-
rre per la província de Castelló. En 2018, que 
va ser la primera edició, va reunir quasi 600 
participants, el 70 % dels quals procedien de 
fora de la Comunitat Valenciana. Va oferir un 
balanç amb tant d’èxit que l’UCI (Unió Ciclista 
Internacional) va decidir ascendir-la de cate-
goria, de la S2 a la S1.

Com cada estiu des de 1997, la platja de les 
Arenes de València va acollir la 22a segona 
edició del Torneig Internacional Rugbi Platja 
Tauró del 29 de juny a l’1 de juliol de 2018, el 
mateix any que es va proclamar guanyador 
del segon premi d’Emprén Esport en la seua 
categoria, Atracció de l’esforç. Un dels mi-
llors tornejos de rugbi platja de tot el territori 
nacional i, sens dubte, un gran reclam per als 
amants de l’esport en general, i del rugbi en 
particular, que és un exemple perfecte de la 
fusió entre l’esport i el turisme a la Comunitat 
Valenciana.      

Comunitat de  
l'Esport - Esport turístic

MEDITERRANEAN EPIC 
BY GAES

TORNEIG 
INTERNACIONAL RUGBI 
PLATJA TAURÓ

Premi:

25.000 ¤ 

Beneficiaris 2018: 

600

Premi:

12.000 ¤ 

Beneficiaris 2018: 

1.300
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PROJECTES
yEMPRENEDORIA ESPORTIVA: EMPRÉN ESPORT

L’Alqueria del Basket va ser l’escenari de la 
primera Copa d’Espanya aleví per a centres 
educatius i clubs de bàsquet de tota Espanya. 
Del 21 al 24 de juny, la ciutat de València va 
congregar uns 500 xiquets i xiquetes de 12 
anys, pertanyents a 32 clubs diferents de to-
ta Espanya, xifres que el van convertir en un 
dels principals tornejos de bàsquet base en 
Espanya. L’esdeveniment, organitzat per MHL 
Sports Eventos SL, va ser el guanyador del 
primer premi de la nova categoria d’Emprén 
Esport, l’Alqueria del Basket.

La Federació d’Esports Adaptats de la 
Comunitat Valenciana (FESA) va apostar per 
la creació d’una escola de bàsquet en cadira 
de rodes a València, ciutat que l’any passat 
va inaugurar l’Alqueria del Basket. L’objectiu 
d’este projecte, segon premi en la categoria 
L’Alqueria del Basket, va ser que augmenta-
ra l’interés dels jóvens amb discapacitat per 
esta modalitat esportiva, així com el fet que 
València tinguera una escola i un equip de pri-
mer nivell. 

L'Alqueria 
del Basket

L’ALQUERIA DEL 
MINIBASKET

ESCOLA DE BASKET EN 
CADIRA DE RODES

Premi:

25.000 ¤ 

Beneficiaris 2018: 

500

Premi:

12.000 ¤ 

Beneficiaris 2018: 

50
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3. DADES ECONÒMIQUES
Estats Financers

Comptes de Resultats
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PROJECTES
y DADES ECONÒMIQUES

BALANÇ
(EN EUROS)

ACTIU 2018 2017

ACTIU NO CORRENT 231.987,80 265.403,06

Immobilitzat intangible 3.976,43 6.342,92

Immobilitzat material 228.011,37 259.060,14

ACTIU CORRENT 1.311.690,76 3.367.089,14

Deutors comercials i altres comptes a cobrar 8.532,11 20,29

Inversions financeres a curt termini 90,27 99,63

Periodificacions a curt termini 1.251,52 ,00

Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.301.816,86 3.366.969,22

TOTAL ACTIU 1.543.678,56 3.632.492,20

PATRIMONI NET I PASSIU 2018 2017

PATRIMONI NET 196.573,38 201.573,87

FONS PROPIS

Dotació fundacional 30.000,00 30.000,00

Reserves 34.788,90 32.472,80

Excedent de l’exercici 9.784,17 2.316,10

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS 122.000,31 136.784,97

PASSIU NO CORRENT 417.366,08 593.774,27

Creditors no corrents - Beneficiaris 417.366,08 593.774,27

PASSIU CORRENT 929.739,10 2.837.144,06

Deutes a curt termini 3.135,90 4.167,03

Beneficiaris - Creditors 499.541,35 2.401.947,95

Creditors comercials i altres comptes a pagar 427.061,85 431.029,08

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 1.543.678,56 3.632.492,20
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(EN EUROS)
COMPTES DE RESULTATS

2018 2017

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. INGRESSOS DE L’ACTIVITAT PRÒPIA 11.236.149,79 12.439.720,00

Subvencions, donacions i llegats imputats al excedent de l’exercici 11.061.476,92 12.439.720,00

Reintegrament d’ajudes i assignacions 174.672,87

2. GASTOS PER AJUDES I ALTRES (8.127.738,45) (9.110.580,00)

Ajudes monetàries (7.960.781,49) (9.110.580,00)

Ajudes monetàries (166.956,96) ,00

3. GASTOS DE PERSONAL (716.820,19) (654.804,98)

4. ALTRES GASTOS DE L'ACTIVIDAT (2.345.845,49) (2.646.902,45)

5. AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT (39.561,08) (32.194,81)

6. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL TRASPASSATS ALS EXCEDENTS DE L’EXERCICI 14.784,66 11.961,27

7. DETERIORACIÓ I RESULTAT PER ALIENACIONS DE L’IMMOBILITZAT (16,29) ,00

A.1) EXCEDENT DE L’ACTIVITAT 20.952,95 7.199,03

7. Ingressos financers 1.844,48 955,59

8. Gastos financers (13.013,26) (13.893,81)

9. Diferències de canvi ,00 8.055,29

A.2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES (11.168,78) (4.882,93)

A.3) EXCEDENT ABANS D’IMPOSTOS 9.784,17 2.316,10

A.4) VARIACIÓ DE PATRIMONI NET RECONEGUDA EN L’EXCEDENT DE L’EXERCICI 9.784,17 2.316,10

B) INGRESSOS I GASTOS IMPUTATS DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET

1. DONACIONS I LLEGATS REBUTS ,00 148.746,24

B.1) VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET PER INGRESSOS I GASTOS  
RECONEGUTS DIRECTAMENT EN EL PATRIMONI NET

,00 148.746,24

C) RECLASSIFICACIONS A L'EXCEDENT DE L'EXERCICI

1. DONACIONS I LLEGATS REBUTS (14.784,66) (11.961,27)

C.1) VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET PER RECLASSIFICACIONS A L'EXCEDENT DE L'EXERCICI (14.784,66) (11.961,27)

D) VARIACIONS DE PATRIMONI NET PER INGRESSOS I GASTOS 
IMPUTATS DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET

(14.784,66) 136.784,97

I) RESULTAT TOTAL, VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET EN L’EXERCICI (5.000,49) 139.101,07
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 { Juan Roig i Paco Borao es feliciten després de la Marató.
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