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Visió
Ser reconeguts com 
un dels millors clubs de 
bàsquet d'Europa, amb 
major solidesa esportiva, 
econòmica, i que la 
gent vulga que estiga a 
València.

Missió
Crear les condicions 
perquè el bàsquet siga 
un motiu d'orgull per a la 
nostra Afició i per a tota la 
Societat, sent un exemple 
dels valors de la Cultura de 
l'Esforç.

Des de 1986

2019
La seua missió és compartir amb la societat 
valenciana part del que en rep Juan Roig, 
a través 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.

Presentació equips València Basket Club 2019/20.

PAC_CV Plus. Presentació del Projecte FER 2019.

Plaça de Marató

27M¤
Aportacions econòmiques

Alguns fets:Alguns fets:

“El coneixement i els diners donen 
la felicitat si els compartixes”.  

Juan Roig

VALÈNCIA BASKET CLUB 16M¤ FUNDACIÓ TRINIDAD ALFONSO11M¤

Des de 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 o a les 
quals s'ha donat 
suport.

+200.000
xiquets/es i jóvens 
beneficiaris de les 
diferents accions.

+1.000
esportistes d'alt 
rendiment amb 
suport a través 
dels programes 
d'ajuda.

44M¤
de despesa 
turística a la 
Comunitat 
Valenciana pels 
projectes.

+4.000
participants en 
els 10 projectes 
d'emprenedoria 
esportiva impulsats 
en 2019.

+18.000
hores 
d'entrenaments, 
partits, tornejos 
i campionats per 
al gaudi de milers 
d'esportistes, 
familiars i aficionats.

+13.500
usuaris en el 
seu segon 
any de 
funcionament 
han utilitzat 
L’Alqueria del 
Basket.

+680
jugadors, 
formadors i 
especialistes 
formen l'estructura 
de L’Alqueria del 
Basket en el seu 
dia a dia.

+8.000
abonats 
València
Basket Club.

+310.000
aficionats van acudir a 
la Fonteta durant 2019, 
a presenciar els partits 
dels equips masculí i 
femení.

Cadet A Fem. després d'aconseguir el 
bronze en el Campionat d'Espanya.

Infantil A després de passar a la 
fase final de la Minicopa.
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Trinidad Alfonso 

La Fundació Trinidad Alfonso pren el nom de la mare 
de Juan Roig, el seu President i mecenes. És el vehicle a 
través del qual canalitza la seua vocació de mecenatge i de 
compartir amb la societat el que n'ha rebut. Este concepte, 
el de donar sense esperar res a canvi, l'encarnava Trinidad 
Alfonso.

Ella va inculcar als seus cinc fills la importància del fet 
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'inculcar-los l'amor per la família, la terra, els amics i les 
arrels.

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

 { Trinidad Alfonso Mocholí.

 { Trinidad Alfonso Mocholí.
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“El coneixement i 
els diners donen
la felicitat si els 
compartixes”.

Juan Roig

Nova dècada:  
cap a la sostenibilitat  

en l'esport
Un any més, tens en les teues mans la memòria d'activitats 
de la Fundació Trinidad Alfonso, fundació que va nàixer 
en 2012 amb la missió d'irradiar els valors de la Cultura 
de l'Esforç que ens va inculcar la meua mare (Trinidad 
Alfonso) a les meues germanes, germans i a mi al llarg de 
la nostra vida.

Amb esta missió, i amb el clar objectiu de posicionar la 
Comunitat Valenciana a través de l'esport, portem set anys 
d'intens treball, als quals vam sumar els més de trenta del 
València Basket Club, en un projecte de Mecenatge que 
compartim amb Hortensia Herrero, i en el qual seguim el 
principi inalterable de “primer donar per a després rebre”.

L'any passat, este missatge servia per a fer una crida a totes 
aquelles persones que, a través de les seues empreses o 
projectes, siguen grans o xicotets, puguen contribuir a 
millorar la societat. Pense de forma molt contundent que 
els empresaris tenim la responsabilitat de compartir amb 
la societat el que en rebem. “Jo estic fermament convençut 
que el coneixement i els diners, si es compartixen, saben 
millor”..

I enguany, m'agradaria afegir un missatge de gran 
importància, perquè tot el que fem, ja siga en la vida o en 
l'esport, siga de la manera més sostenible possible, entesa 
esta sostenibilitat en el seu sentit més ampli:

1. Impulsar projectes o iniciatives que perduren en el temps 
i els beneficiaris del quals i el conjunt de la societat 
vulguen que existisquen a llarg termini, i per tant els 
posen en valor.

2. Impulsar projectes o iniciatives que siguen responsables 
amb el medi ambient i la cura del Planeta.

Per la nostra banda, esta serà una prioritat i una 
responsabilitat.

2019: Un any de nous rècords

De nou, 2019 ha sigut un any de rècords. Hem 
convertit la Marató en la sisena més ràpida del 
món i en la més ràpida d'Europa. I per nové any 
consecutiu, hem aconseguit baixar de l'hora en 
la Mitja Marató.

València, com a la Ciutat del Running, ha tornat 
a demostrar la seua grandesa, acollint quasi 
50.000 corredors i més 200.000 persones en 
la Festa de la Marató. Enguany ens reunim per 
a acomiadar la millor 10K d'Espanya amb un 
increïble rècord del món, i per la meua banda 
amb la pena de no haver-la pogut córrer, fins i 
tot sabent que n'era l'última edició, ja que per a 
fer créixer la Marató i, tot i que jo no volia, hem 
hagut de prendre esta valenta decisió.

També hem aconseguit l'etiqueta d'or en la 10K 
de gener, acabant l'any com l'única ciutat del 
món amb cinc etiquetes de la World Athletics.

I, finalment, hem començat a donar-li forma al 
projecte Comunitat de l’Esport, amb l'objectiu de 
seguir sent els millors ambaixadors del territori 
utilitzant l'esport com a exemple.

2020: Un any de nous reptes

La nova dècada s'inicia amb grans reptes, en els 
quals volem seguir treballant perquè el territori 
de la Comunitat Valenciana siga un exemple i 
siga reconegut arreu del món:

1. Per tindre una de les millors Maratons.

2. Per ser un lloc on els xiquets, les xiquetes i els 
jóvens, els esportistes del futur, practiquen 
més esport en la seua etapa escolar.

3. Per preocupar-se i per millorar la qualitat dels 
seus esportistes.

4. Per convertir la Comunitat Valenciana en un 
focus d'esdeveniments esportius.

5. I per impulsar l'emprenedoria esportiva, per 
a, d'esta manera, generar més riquesa en el 
lloc que m'ha vist nàixer i créixer.

Perquè no n'hi ha prou amb treballar bé, sinó 
amb fer-ho segons el principi inalterable de la 
responsabilitat i la sostenibilitat, tot l'equip de la 
Fundació i jo comptem amb tots vosaltres per 
a aconseguir-ho.

 { Juan Roig, president de la Fundació Trinidad Alfonso.

LA FUNDACIÓ |  MISSATGE DEL PRESIDENT

Missatge  
del President
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LA FUNDACIÓ |  PATRONAT / EQUIP

Patronat Equip de treball
Sr. Juan Roig Alfonso

Sr. Juan Antonio Germán Monge
Sr. José Manuel Benito Bringué
Sra. Alejandra Silvestre Porcar

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

Enric Carbonell
Projectes

Julián Lafuente 
Comunicació

Silvia Sanahuja 
Administració

Vicente Casanova 
Gestió

Silvia Gómez 
Projectes

Begoña Grima
Recepció i  

atenció al client

Eve Gómez
Suport legal

José Medina 
Assessoria Financera

Raquel Carrero  
Assessoria Jurídica
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Rafael Santágueda 
Manteniment
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 { Elena Tejedor, directora de la Fundació Trinidad Alfonso.

Després de set anys d'activitat de la Fundació, i 
encara que ha format part del nostre ADN des 
de la seua creació, cada vegada tenim més clar 
que ens dediquem a desenvolupar i fer créixer 
la Comunitat Valenciana en molts aspectes, 
molt més enllà de l'esport. 

El nostre objectiu principal és posicionar-la en el 
mapa mundial a través de l'esport i de la Cultura 
de l'Esforç, valors que identifiquen la forma de 
fer del nostre President, Juan Roig, i del seu 
projecte de Mecenatge Esportiu que compartim 
amb el València Basket. A més, volem fer que 
la Comunitat Valenciana siga un lloc on la gent 

que hi vivim i treballem ens sentim orgullosos. 
Mapa i orgull, a través d'un treball ben fet, són 
les nostres coordenades.

Per a açò, 2019 ha sigut l'any del tir d'eixida de 
Comunitat de l’Esport. Hem començat a treballar 
per a dotar de sentit el concepte, amb l'objectiu 
d'escalar arreu de la geografia valenciana eixa 
gran idea de València Ciutat del Running, que tan 
bons resultats ens ha donat des que, en 2014, 
posàrem nom a un moviment que existia des de 
feia molts anys a la ciutat.

La Comunitat de l’Esport naix sobre tres pilars 
estratègics, que ja estaven en els nostres plans 
des del principi de la Fundació Trinidad Alfonso:

1. Esport Base: Per a promoure que el màxim 
nombre d'escolars practiquen esport, 
i gràcies a açò aconseguisquen ser els 
esportistes del futur. 

2. Esportistes: Acompanyant els esportistes 
valencians, i aportant-los infraestructures i 
sessions de tecnificació, perquè en el mitjà 
i llarg termini s'incorporen al Projecte FER.

3. Esdeveniments esportius: Convertir 
la Comunitat Valenciana en un focus 
d'esdeveniments esportius, i que siga 
reconeguda a escala mundial per açò.

En este moment en el qual fem balanç de l'any, 
m'agradaria agrair, en nom de tot l'equip de la 
Fundació i de tots els col·laboradors que formen 
part d'este projecte, a Juan Roig, el nostre 
President, i a Juan Antonio Germán, el nostre 
director general, la confiança depositada en 
el projecte, en l'equip i en mi, i la permanent 
passió i convicció amb la qual dia rere dia ens 
ajuden i donen suport en tot el que fem. Milions 
de gràcies per fer possible que este projecte 
impacte milions de persones, sense esperar res 
a canvi que no siga una societat i un futur millors 
per a la Comunitat Valenciana, Espanya i el món.

En 2020, i com cada any, posem el comptador 
a zero per a registrar nous reptes i metes. En el 
nostre pla de treball destaquen els objectius, 
àmbits i projectes, molts d'estos ja coneguts i 
altres que es detallen més avant, però dos són 
els més emblemàtics de l'any i per açò mereixen 
un esment especial:

1. El primer, celebrar el 40 aniversari.

2. I el segon, el Projecte FER, en què treballarem 
perquè els nostres representants se 
senten ben assistits en els Jocs Olímpics i 
Paralímpics de Tòquio, de 2021, en este cicle 
que serà anormalment més llarg.

De nou, mapa i orgull com a coordenades de 
tot el que fem per la Comunitat Valenciana, per 
Espanya i per l'esport a escala mundial. Però res 
es fa a soles, i res no té sentit sense la teua ajuda 
i suport, que són fonamentals per a fer de la 
Fundació Trinidad Alfonso un projecte d'impacte 
social que la gent vulga que existisca. Per açò, 
per a fer d'este, tal com ens demana el nostre 
President, un projecte sostenible en el temps i en 
l'àmbit esportiu, és fonamental que ens espentes 
cap a cada meta i fer que eixe comptador a zero 
registre, este 2020, la millor marca possible.

LA FUNDACIÓ |  MISSATGE DE LA DIRECTORA

Missatge de  
la Directora

Ambaixadors de la 
Comunitat Valenciana

Comunitat de l’Esport. Tres pilars i milions 
d'agraïments

2020: Noves metes amb el comptador a zero
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Missió

Esdeveniments i infraestructures referents

Objectius

Els valors  
de l'esport  
com a referents

Els esportistes 
com a referents

La Comunitat 
Valenciana com 
a referent

Emprenedoria 
esportiva

Infraestructures

Visió
Canalitzar la vocació de mecenatge de Juan 
Roig, sobre la base dels següents factors:

Marató València Trinidad Alfonso 

EDP i 10K València Trinidad Alfonso

Manteniment Circuit 5K Jardí del 

Túria i Tarongers

Emprén Esport

València Ciutat del Running

Projecte FER

Dia de l’Esport

L'esforç compta i descompta

Expojove

UniEsport

Pilota a l’escola

Fer play: Tots Olímpics  

i Herois Olímpics

FER entrenadors i FER Clubs

FER Futur

Tecnificació Pilota

Dia Olímpic

Fundació ONCE

Relleu paralímpic

Copa d'Espanya de Futbol Sala

PAC_CV

PAC_CV Plus

Esport a l’Escola +1h

Suport al rugbi valencià

Mitja Marató València  

Trinidad Alfonso EDP

10K València Ibercaja

Mediterranean Epic

15k Nocturna València Banco 

Mediolanum

Marató BP de Castelló

Circuit Carreres Populars  

València

Penyagolosa Trails

Mediterrània Triatló  

(Castelló, València i Alacant)

Esdeveniments

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

Irradiar la Cultura de l'Esforç a la Comunitat 
Valenciana a través 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.

(Impuls de projectes esportius 
a la Comunitat Valenciana)

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

(Reconéixer i potenciar els 
esportistes i formadors que 
millor subscriguen 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)

LA FUNDACIÓ |  MISSIÓ, VISIÓ I OBJECTIUS
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LA FUNDACIÓ | CRONOLOGIA

2012
D'una marató a 
una fundació
Primera col·laboració 
Mitjà Marató i Marató 
València.

2016
Comunitat Valenciana
Focus d'esdeveniments 
esportius. 

2013
Creació Pla estratègic
Pla estratègic i creació 
del Pla de programes i 
projectes. Naixement del 
Projecte FER.

2014
Nous objectius
Atracció de l'esforç / 
Emprenedoria esportiva.

Valencia, 10 de enero 2017

2017
Cinqué Aniversari 
Un any de treball per 
a celebrar cinc anys 
d'esforç.

2019
Naix PAC_CV Plus
Més Mundials i Europeus 
per a la Comunitat de 
l’Esport

2015
Construcció del 
Circuit 5K
+ Projectes 
Desenvolupament de 
l'esforç.

Cronologia

2018
Naixement Comunitat 
de l’Esport
La Fundació dona nom 
per primera vegada a 
un mundial, el de Mitja 
Marató.
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2.1 ESDEVENIMENTS  
I INFRAESTRUCTURES 

REFERENTS

Des del seu naixement, un dels principals objectius de la 
Fundació Trinidad Alfonso és impulsar els esdeveniments 
esportius de la Comunitat Valenciana i les seues 
infraestructures. El suport a estes iniciatives permet que 
la Comunitat Valenciana es convertisca en una de les 
principals destinacions d'aquells que es desplacen fora 
de les seues ciutats o països per a practicar esport.

PROJECTES |  ESDEVENIMENTS I INFRAESTRUCTURES REFERENTS
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Marató València Trinidad 
Alfonso EDP / 10K 
València Trinidad Alfonso

 u En 2019, la Marató València Trinidad 
Alfonso EDP, organitzada per la 
SD Correcaminos i l'Ajuntament de 
València, es va situar com la sisena 
més ràpida del món gràcies a l'atleta 
Kinde Atanaw Alayew, que va parar el 
crono en 2h03:51, marca que suposa 
un nou rècord de la prova. En dones, 
Roza Dereje també va rebaixar el rècord 
femení en entrar a meta en 2h18:30.

Alayew va entrar en meta 40 segons 
més ràpid que ho va fer l'any passat Leul 
Gebresilase (2h:04:31) i va deixar una 
nova marca per a la història. Després 
d'ell, van entrar els atletes Kaan Kigen 
Özbilen i Guye Idemo Adola, segona 
i tercera posició respectivament, que 
van completar el podi més ràpid de la 
prova en els seus 39 anys. 

En categoria femenina, la victòria va ser 
per a l'atleta etíop Roza Dereje, amb 
una gran marca de 2h18:30. El podi 
femení el van completar les atletes 
Azmera Abreha, amb 2h18:33, i Birhane 
Dibaba, amb 2h18:46, totes elles per 
davall de l'anterior marca del circuit.

La Marató puja al Top 6 mundial

Participació: 

25.000

Aportació FTA:  

2,7 milions ¤

Rècord en sòl espanyol 
i rècord d'Europa.

Esdeveniments

Guanyadors:  
Kinde Atanaw Alayew 
2h03:51
Roza Dereje 
2h18:30

G

 p Eixida de la Marató València Trinidad Alfonso EDP.

PROJECTES |  ESDEVENIMENTS I INFRAESTRUCTURES REFERENTS / ESDEVENIMENTS
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Nou rècord a Europa

Una prova plena  
de novetats

 uA més, la Marató València 2019 
va viure un altre rècord, ja que Kaan 
Kigen Özbilen, corredor de Turquia, va 
aconseguir el millor temps d'un europeu 
en marató en creuar la meta en 2h04:16, 
després d'entrar en segona posició. 

 u La Marató València Trinidad Alfonso 
EDP 2019 va presentar la seua 39a 
edició amb un rècord d'inscrits, 
25.000 corredors que van esgotar 
els dorsals cinc mesos abans de la 
prova. L'organització va posar en 
marxa una llista d'espera amb 5.100 
interessats dels quals més de 900 van 
acabar aconseguint el seu dorsal com 
a conseqüència de les baixes per lesió 
que va gestionar l'organització.

Una altra de les novetats va ser la 
remodelació i actualització dels plans 
d'entrenament junt amb Cárnicas 
Serrano, en els quals van participar 
6.000 corredors. Tots ells es van 
preparar per a la prova junt amb 
José Garay i tot l'equip de Serrano. 
Així mateix, es va implementar un 
servici pioner d'enviament del dorsal 
a domicili a través d'MRW del qual es 
van beneficiar 300 persones. 

En 2019, la Fundació va signar un 
acord amb l'Athletics Integrity Unit 
(AIU),  organisme independent 
de la IAAF World Athletics, per a 
reforçar la lluita contra el dopatge i 
promoció de l'esport net. Així, l'AIU 
va fer controls sorpresa als principals 
corredors convidats amb l'objectiu de 
detectar pràctiques il·legals i accions 
fraudulentes, i va protegir la integritat 
i reputació d'esta carrera.

Enviament de dorsals  
per MRW:  

300  
corredors

Plans d'entrenament:  

6.000 
corredors 

Llista d'espera  
amb més de 

5.100  
corredors

La prova reforça el seu 
compromís contra el 
dopatge, vetlant per la 
igualtat d'oportunitats 
i per la consecució 
de millors marques 
dins de la legalitat.

 pArribada de la Marató de València, amb la medalla de l'edició 2019 en primer plànol.



2928

El 10K s'acomiada  
amb un rècord del món

 u L'atleta ugandés Joshua Cheptegei 
va aconseguir el rècord del món en la 
10K València Trinidad Alfonso, després 
de parar el crono en 26:38 el passat 1 
de desembre. El ritme de Cheptegei 
va ser de 2’40’’ per quilòmetre, la 
qual cosa li va permetre aconseguir el 
rècord a València Ciutat del Running.

D'esta manera, l'atleta de l'NN Running 
Team aconseguix així la triple corona 
en completar un cercle de victòries en 
un any en el qual també s'ha proclamat 
Campió del Món de Camp a Través 
a Aarhus (Dinamarca) i Campió del 
Món de 10k (en pista) en el Mundial 
de Doha, Qatar.

La marca assolida pel jove atleta 
suposa el coronament per a una 
prova que s'acomiada del calendari 
de carreres, ja que deixa de celebrar-se 
de forma paral·lela a la Marató València 
per a donar cabuda a un increment 
de corredors de la mítica distància el 
pròxim 6 de desembre de 2020, quan 
es celebrarà la 40a edició. 
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Cheptegei: “Quan vaig 
saber que era l'última 10K, 
vaig pensar que era encara 
important aconseguir el 
rècord del món. El meu cor 
estarà ací per sempre”.

Participació: 

7.000 

Països: 

70
Guanyadors:  
Joshua Cheptegei  
(26:38)  
Linn Monica Nilsson  
(32:53)

G

 p Paco Borao i Juan Roig, al costat de Joshua Cheptegei, guanyador de la 10K.
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 p Hortensia Herrero, Paco Borao i Juan Roig, al costat dels guanyadors de la 10K.

 p Juana, Amparo, Hortensia i Carolina Roig, en la meta de la Marató València.

 p Representants institucionals i de diferents clubs de running, a la plaça de la Marató.

València inaugura  
la plaça de la Marató

 u La Marató València Trinidad Alfonso 
EDP i l'Ajuntament de València van 
presentar el passat octubre la plaça 
de la Marató a tota la ciutadania. La 
plaça que la ciutat ha dedicat a la 
millor marató d'Espanya, i que és el 
lloc exacte de l'eixida de la prova, es 
troba entre l'avinguda Institut Obrer i 
el pont de Montolivet.

A l 'acte van acudir l 'alcalde de 
València, Joan Ribó, i el president 
de l'SD Correcaminos, Paco Borao, 
que es va mostrar feliç perquè 
este reconeixement haja arribat 
“precisament en el 40é aniversari de 
la creació de Correcaminos i uns pocs 
mesos abans de celebrar els 40 anys 
de la Marató València”.

Per la seua banda, Joan Ribó va 
assegurar que per a ell era “un enorme 
plaer estar en la inauguració de la plaça 
de la Marató que premia l'esforç de 
Correcaminos” i va ressaltar que “la 
ciutat pot presumir de ser seu de la 
marató més important d'Espanya”.

Ací arrancarà el somni 
de milers de corredors, 
així com el somni d'una 
carrera i d'una ciutat que 
volen seguir creixent.
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Una aposta per  
la sostenibilitat  
en totes les proves

 u La Mitja Marató i la Marató València 
Trinidad Alfonso EDP, així com la 10K 
València Trinidad Alfonso, pretenen 
ser cada vegada més sostenibles i 
respectuoses amb el medi ambient. En 
2019 es van posar en marxa diferents 
accions com l'eliminació de bosses 
de plàstic, reciclatge de residus i roba 
o la reducció d'emissions de CO2 a 
l'atmosfera.

Marató, Mitja Marató i 10K 
van buscar l'excel·lència 
en sostenibilitat i respecte 
pel medi ambient. 

Sostenibilitat:  

+14.000
quilos d'envasos 
reciclats per a 2020

Estalvi de més de  

100.000  
bosses de plàstic

Recuperació del  

99,9%  
de les botelles gràcies 
a Ecoembes

0%  
emissions CO2  
per vehicles.

+10.000  
peces de roba per a 
Koopera Cáritas.

 p Un corredor utilitza els contenidors de reciclatge.
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Estadístiques
de la Marató
Xifres de la prova 2019

Inscripcions

Altres dades

Procedència TOP 10 

Països amb major 
representació

Participació

+25.000

Dones

19%

Nacionalitats

101

Hòmens

81%

Comunitat Valenciana

27%
Espanya

15.166
Itàlia

2.332

Països Baixos

725

Regne Unit

1.196

França

2.181

Alemanya

307

Bèlgica

799

Suècia

149

Portugal

389

Polònia

181

Espanya

34%
Estranger

39%

Atletes elit

+100
Personal best

52
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Inscrits / Arribats a meta

25.000

20.000

15.000

10.000

2011

Inscrits
Arribats a meta

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

9.732

5.682
7.779

9.653
11.348

14.103

15.858 16.157

19.241

21.654

9.210

11.300

13.385

16.533

19.076
19.840

22.000
SOLD OUT

25.000
SOLD OUT

Participació femenina

1.300
1.750

2.250

2.959

3.850

4.743

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Creixement internacional

2012 1.932
2013 2.732

2014 3.506

2015 4.253

2016 5.956

2017 6.092

2018 7.954

2019 10.015

Voluntaris: 

2.100

Punts d'animació:  

+220
Running faller:  

469  
corredors i 

2.000¤ 
en premis.

Entitat solidària: 

21.654¤
donats per l'FTA a través 
de l'Euro Solidari.
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Mitja Marató València 
Trinidad Alfonso EDP

 uDesprés d'esgotar inscripcions amb 
17.500 dorsals venuts, la mitja marató 
més ràpida d'Espanya va viure la seua 
eixida més multitudinària. Després de 
21.097,5 metres, un total de 15.440 
van registrar el seu pas per l'arc de 
meta, en el que suposa un nou rècord 
de participació. 

La marca aconseguida per Yomif 
Kejelcha (59:05), vencedor de la prova, 
consolida la Mitja Marató com a la 
més ràpida d'Espanya. Per nové any 
consecutiu, la carrera de 21 km té un 
guanyador que entra en meta baixant 
de l'hora. En dones, la més ràpida va ser 
Senbere Teferi, que va parar el crono 
en 1:05:32. En clau nacional, l'atleta del 
Serrano Club Atletismo Juan Antonio 
‘Chiki’ Pérez va fer una marca per a la 
història després de creuar la meta en 
1h00:59, un temps que el convertix en 
el segon espanyol més ràpid de tots 
els temps. En categoria femenina, la 
debutant del Playas de Castellón Laura 
Méndez es va estrenar amb un gran 
temps d'1h13:43.

Un nou rècord de 
participació i corredors 
arribats a meta
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Milers de persones es 
van unir als 44 punts 
d'animació oficials, la 
qual cosa va convertir 
la ciutat del running 
en tota una festa.

Aportació FTA:  

700.000¤

Guanyadors:  
Yomif Kejelcha  
(59:05)  
Senbere Teferi  
(1:05:32)

Participació: 

17.500 

G

 p Imatge aèria dels corredors de la Mitja Marató.
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Estadístiques
de la Mitja Marató
Xifres de la prova 2019

Inscripcions

Participació

17.500
Atletes elit

+70
Debutants

3.071
17,5%

Voluntaris: 

1.000

Punts d'animació:  

44
Running faller:  

552  
corredors i 

1.500¤ 
en premis.

Entitat solidària:  

15.440¤ 
donats per l'FTA a través 
de l'Euro Solidari.

TOP 10 

Països amb major 
representació

Espanya

14.201
Itàlia

909
Països Baixos

444
Regne Unit

438
França

306
Alemanya

192
Bèlgica

172
Noruega

70
Portugal

66
Malta/Polònia

64

Inscrits / Arribats a meta

Altres dades

Dones

25%
Hòmens

75%

Participació femenina

1.538
1.250

919

2.208

3.806
3.339

3.704

4.527

201420132012 2015 2016 2017 2018 2019

Procedència

Nacionalitats

82

Comunitat Valenciana

57%
Espanya

27%
Estranger

16%

Creixement internacional

2012 751
2013 1.180

2014 818

2015 1.546

2016 2.218

2017 2.034

2018 2.776

2019 3.008

20.000

15.000

10.000

Inscrits
Arribats a meta

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

9.485
10.553 10.521

12.518
13.510

14.290

8.413
9.282 9.335

10.856
11.697 12.281

13.807

15.440

15.000
SOLD OUT

17.000
SOLD OUT
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Una altra Gold Label per a  
la Ciutat del Running

Fita:  

TOP10  
la millor mitjana dels  
10 primers classificats

 u La 10K València Ibercaja, que en 
2019 va estrenar Etiqueta Bronze de 
la IAAF, va celebrar al gener la seua 
edició més ràpida i es va convertir 
en la prova de 10 quilòmetres amb 
el Top 10 d'atletes més ràpid de la 
història d'Espanya. Açò, unit a la 
qualitat organitzativa, li va permetre 
donar el salt i aconseguir l'Etiqueta 
Or IAAF, amb la qual cosa ja són tres 
les carreres de València amb esta 
distinció.

La XI edició d'esta 10K es va consolidar 
com una de les principals proves d'esta 
distància a Espanya en servicis al 
corredor, qualitat i participació, ja que 
10.780 persones van creuar la línia de 
meta.

Els etíops Chala Ketema i Tsehay 
Gemechu van aconseguir el rècord 
de la prova entrant en meta en 27:23 
(categoria masculina) i 30:15 (femenina), 
respectivament. Mentre que Trihas 
Gebre (31:39) va aconseguir el rècord 
d'Espanya de 10K femení i Martín Fiz, 
va fer la millor marca mundial de 10K 
M55 amb 31:36.

10K Ibercaja

La prova va aconseguir 
recaptar més de 5.300¤ 
per a l'entitat solidària 
de la seua onzena 
edició, l'Associació 
Asperger València.
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Esdeveniments-Més Carreres

Participació: 

10.780  
(Hòmens: 70%  
Dones: 30%)

Aportació FTA:  

117.000¤

H

 p Eixida de la 10K València Ibercaja.
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Segona edició de la 
Mediterranean Epic

Participació: 

820

Aportació FTA:  

50.000¤

Països: 

30

 u La Fundació Trinidad Alfonso 
va prolongar el seu suport a la 
Mediterranean Epic, esdeveniment 
que va rebre un dels premis del 
programa Emprén Esport en 2018. 
Després de l'exitós balanç oferit en 
la seua primera edició, la Fundació 
Trinidad Alfonso va reforçar el seu 
impuls a esta prova de bicicleta tot 
terreny amb l'objectiu de pujar el 
llistó organitzatiu i aconseguir una 
carrera que enamorara tant els millors 
bikers del planeta com l'autèntic pilar 
d'esta festa de l'MTB, els participants 
aficionats i amateurs.

Les senderes que envolten Orpesa 
i Castelló de la Plana van tornar a 
demostrar que són un paradís per al 
ciclista en este esdeveniment format 
per 4 etapes. Els bikers van poder viure 
en primera persona com és una prova 
cuidada al detall. A més, en 2019, es 
va apostar per acostar l'acció de la 
carrera en directe dia a dia a través 
d'un streaming per xarxes socials.

Cap altra prova havia 
aconseguit en només un 
any l'ascens de categoria 
concedit per la Unió 
Ciclista Internacional.

Mediterranean Epic

 pArribada a meta en la Mediterranean Epic.
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La millor carrera de 15km  
d'Espanya

Participació:

8.000

Aportació FTA:  

140.000¤

Fita:  
Millor marca mundial 
de l'any, millor marca 
de la història en 
territori espanyol i el 
rècord del circuit en 
categoria femenina.

 u La gran nit del running a València no 
va defraudar i va deixar un excel·lent 
sabor de boca tant a participants com 
al públic en general. Amb la ciutat 
entregada, els corredors van poder 
volar per la nit de València. La 15K 
Nocturna València Banco Mediolanum 
va tornar a superar-se en el seu 
objectiu de fer-se amb l'Etiqueta de 
Plata de la IAAF World Athletics i es 
va convertir en la millor carrera de 15 
quilòmetres de la història d'Espanya 
gràcies al rècord de l'etíop Zeineba 
Yimer (46:54).

A més, les animacions durant el 
recorregut, l 'excel·lent tasca del 
voluntariat col·laborant en tot moment, 
l'ambientació prèvia a la carrera a la 
zona d'eixida i els diferents detalls 
organitzatius per a donar color a 
l'esdeveniment van fer d'esta setena 
edició de la 15K Nocturna València 
Banco Mediolanum una experiència 
única que la va consagrar com una 
carrera especial en el calendari.

A escala esportiva i de marques, 
l'etíop Zeineba Yimer va aconseguir 
la millor marca mundial de l'any amb 
un temps de 46:54, que és també la 
millor marca de la història en territori 
espanyol i el rècord del circuit en 
categoria femenina. Per la seua banda, 
en hòmens, el kenyà Abel Kipchumba 
s'hi va imposar també amb el rècord 
de la prova amb un temps de 41:55, la 
qual cosa va suposar la segona millor 
marca mundial de l'any i el millor crono 
de la història en territori espanyol.

15K Nocturna 
València

L'organització va apostar 
per arribar a tots els 
seguidors oferint la 
retransmissió en viu de la 
carrera en el web i xarxes 
socials de l'esdeveniment.

H

 p Corredors d'elit de la 15K nocturna.
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Mediterrània Triatló 
(Castelló, València  
i Alacant)

 u El circuit de triatló popular amb 
major participació de la Comunitat 
Valenciana és un habitual en el calendari 
nacional. Un any més, Castelló, València 
i Alacant es van convertir en seus del 
Mediterrània Triatló i van acollir més 
de 4.000 participants, la qual cosa 
evidencia el bon estat de què gaudix 
este esport.

L'esdeveniment que es va celebrar 
a València el segon cap de setmana 
de setembre va acollir, a més de 
la prova popular, el Campionat 
d'Europa sub-23, individual i relleus 
mixtos, i el Campionat d'Europa de 
Paratriatló. Un vertader espectacle 
en un esdeveniment que, malgrat les 
complicacions meteorològiques, va 
congregar milers d'aficionats per a 
seguir cadascuna de les proves. 

A més, en cadascuna de les seus es va 
celebrar el Mini Triatló Trinidad Alfonso 
que busca que els més menuts tinguen 
el seu primer contacte amb este esport.

Mediterrània Triatló va ser 
de nou la prova popular 
més nombrosa  
de la Comunitat

Participació: 

3.000

Aportació FTA:  

50.000¤

Fita: 
València Triatló va 
acollir el Campionat 
d'Europa sub-
23 i paratriatló

Com a novetat del circuit, 
en esta edició es va poder 
competir per parelles, que 
podien ser masculines, 
femenines o mixtes.
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H

 p Diversos triatletes ixen de l'aigua en el Castelló Triatló.
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10 carreres en 12 mesos
 u La Fundació Trinidad Alfonso, en el 

seu afany per col·laborar amb aquelles 
fites esportives valencianes que millor 
representen l'esperit del treball, esforç 
i superació, va donar suport de nou a 
este circuit format per 10 carreres que 
es desenvolupen al llarg de l'any. El 
gran graner de corredors de la ciutat 
de València va poder gaudir de les 
proves, que es van iniciar a la fi de 
gener amb el Trofeu Galápagos i van 
concloure al novembre amb la VIII 
Carrera Universitat de València. Amb 
recorreguts aptes per a principiants, 
ja que les distàncies oscil·len entre els 
5 i els 6,4 quilòmetres, este circuit s'ha 
convertit en el gran viver de corredors 
per a alimentar la Ciutat del Running.

En l'edició de 2019, l'entitat solidària 
del Circuit va ser Parkinson València, 
especialitzada en atenció a les persones 
amb Parkinson i l'objectiu de la qual se 
centra a millorar la seua qualitat de vida.

Circuit Carreres 
València

Entre els objectius del 
Circuit destaquen fomentar 
l'esport en família i generar 
hàbits saludables per a 
millorar la condició física 
de la ciutadania valenciana.

Participació:

46.365

Aportació FTA:  

25.000¤

% participació femenina: 

36%
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CARRERAS

Marató BP Castelló ja té 
l'etiqueta de bronze

Participació: 

3.400

Aportació FTA:  

30.000¤

Fita: 
Etiqueta de bronze 
i tres rècords

 uMarató BP Castelló ja no és només 
un esdeveniment esportiu, sinó que 
s'ha convertit en una gran festa 
esportiva i cultural en què es mobilitza 
tota la ciutat. Enguany va destacar la 
multitudinària acollida de la ciutadania 
als més de 3.400 corredors que van 
participar tant en la prova de 10km 
com en la marató, esperant-los al 
llarg del circuit i al parc Ribalta per a 
animar-los. 

A més ,  en 2019.  la  Federació 
Internacional d'Atletisme (IAAF) 
va atorgar la prestigiosa distinció 
internacional Bronze Label (Etiqueta 
Bronze) a la Marató BP Castelló gràcies 
a les condicions que presenta la prova 
a escala nacional i internacional, els 
resultats, l'atenció al corredor i els 
tres rècords que van enlairar esta 
competició a la quarta posició del top 
de maratons més ràpides d'Espanya.

La prova va celebrar 
el seu desé aniversari 
entrant en el selecte grup 
de millors maratons.

Marató  
de Castelló

H

 p  Arribada a meta del guanyador.  pMestalla va acollir una de les arribades del Circuit.
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Penyagolosa 
Trails

 u Penyagolosa Trails HG va tornar a 
convertir la província de Castelló en 
un referent mundial del trail running. 
Després de guanyar fa quatre edicions 
un dels premis Emprén Esport, esta 
prova s'ha convertit en una de les 
banderes de la Fundació Trinidad 
Alfonso, evidenciant que el món 
de la muntanya i l'esport tenen a la 
província de Castelló un gran aliat. 
Penyagolosa Trails va congregar de 
nou alguns dels millors corredors 
del món de l'especialitat en les dos 
distàncies que es disputen: la Marató 
i Mitja (60 km) i la CSP (110 km). Esta 
última, a més, va ascendir enguany a 
nivell PRO d'Ultra-Trail World Tour.

Un any més, i és el que convertix en 
especial esta prova, la província de 
Castelló va vibrar amb el trail i els veïns 
de cadascuna de les localitats es van 
bolcar amb l'esdeveniment animant 
sense descans els corredors. 

La Penyagolosa Trails  
va citar l'elit nacional  
a Castelló

La Diputació indica que 
la Penyagolosa Trails ha 
tingut un impacte turístic 
i econòmic superior 
al milió d'euros per a 
l'interior de la província. 

Participació: 

4.771 inscrits

Països: 

46

Guanyadors: 
Borja Fernández i 
Azara García en la 
MiM i Ernest Ausiró i 
Gemma Arenas en CSP.

Aportació FTA:  

45.000¤

G

 p Eixida de la Penyagolosa Trails.
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El Circuit és la ruta més 
popular d'Espanya

 u El Circuit 5K Jardí del Túria seguix 
sent la zona per a córrer favorita a 
València i la preferida entre les rutes 
més utilitzades a Espanya. Esta 
infraestructura per al corredor aglutina 
el major nombre d'entrenaments i 
usos a València Ciutat del Running, 
ja que el 90% dels corredors que la 
gaudixen ho fan almenys dos vegades 
per setmana. 

A més, esta fidelitat queda també 
palesa gràcies a les dades que oferix 
Strava, la popular aplicació de running 
que indica que set dels deu segments 
amb més usos d'Espanya tenen lloc a 
València Ciutat del Running. 

En l'estudi de l'Ivie: 

45%  
entrenaments  
de dones.

Manteniment
Circuit 5K Jardí
del Túria i Tarongers

El segment situat  
entre els ponts de 
Serrans i Trinitat va 
registrar el passat 
any un total de 

213.854  
usos de  

17.338  
persones diferents.  
En total l'ús setmanal 
oscil·la entre 

11.000 i 

13.000 
entrenaments.

Aportació FTA:  

200.000¤

Infraestructures
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 p Diversos corredors entrenant en el Circuit 5K Jardí del Túria.
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2.2 ELS VALORS  
DE L'ESPORT  

COM A REFERENTS

La Fundació Trinidad Alfonso impulsa activitats esportives 
en centres educatius de la Comunitat Valenciana 
per a transmetre els beneficis de l'esport i irradiar la 
Cultura de l'Esforç entre els jóvens valencians.

PROJECTES |  ELS VALORS DE L'ESPORT COM A REFERENTS
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Més de 175.000 escolars 
celebren el Dia de l’Esport

 u La Fundació Trinidad Alfonso i la 
Generalitat Valenciana, a través de la 
Conselleria d'Educació, Investigació, 
Cultura i Esport, van impulsar per 
quart any consecutiu la iniciativa del 
Dia de l’Esport i van unir les seues 
forces perquè els jóvens valencians 
participaren al màxim en esta jornada 
tan especial.

Prop de 175.000 jóvens, amb edats 
compreses entre els 6 i els 16 anys, 
van desenvolupar un extra d'activitat 
esportiva, al marge de les seues 
habituals classes d'Educació Física, i 
van convertir els seus centres en una 
festa de l'esport i la convivència.

Enguany, l'acte central de la iniciativa es 
va celebrar a la localitat d'Oliva, que va 
aglutinar tots els centres educatius, els 
clubs esportius i el mateix Ajuntament 
per a organitzar una jornada esportiva 
espectacular.

Només per participar, cada centre va 
rebre un pack de material esportiu 
valorat en més de 120¤. A més, els 
sis millors vídeos resum de l'activitat 
van rebre un xec regal de 2.000¤ en 
equipament esportiu.

Dia de l’Esport

646 centres escolars, 
les 7 universitats de la 
Comunitat Valenciana, el 
València Basket i el Centre 
Universitari EDEM, es 
van unir per a participar 
en esta iniciativa.

 p IES Matilde Salvador  p CEIP El Pinar

 p CEIP Alborxí  p CEIP Marjo

PROJECTES |  ELS VALORS DE L'ESPORT COM A REFERENTS

Centres:

646  
centres  

7  
universitats

Aportació FTA:  

100.000¤
Participació: 

175.000
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La col·laboració amb Luanvi ha 
aconseguit arribar a més  
de 30.000 esportistes

 u És una de les iniciatives més 
longeves de quantes impulsa la 
Fundació Trinidad Alfonso. De fet, en 
2019 va arribar a la seua sisena edició. 
El projecte es fonamenta en una 
col·laboració amb la marca esportiva 
valenciana Luanvi, i permet equipar 
els jóvens esportistes de la Comunitat 
Valenciana que practiquen bàsquet 
i handbol. Gràcies a este programa, 
les dos entitats recompensen el 
sacrifici de les famílies i assumixen un 
percentatge del cost dels equipatges. 

A més, els clubs adherits al programa 
també poden optar a descomptes per a 
la compra de pilotes per als esportistes 
que, junt amb el pack d'equipatges, 
completen les necessitats de les 
entitats.

Des que va començar el projecte, i 
amb les dades d'esta última edició, la 
iniciativa té més de 101 clubs adherits 
al programa amb més de 43.000 
esportistes que vestixen els equipatges 
de Cultura de l'Esforç.

L'esforç compta  
i descompta

Tots els clubs que es van 
beneficiar d'esta iniciativa 
lluïxen en la part davantera 
de la samarreta el lema 
“Cultura de l'Esforç”.

Els valors de l'esport a 
través de tallers i xarrades

 u La Fundació Trinidad Alfonso es va 
sumar, un any més, a la Fira Expojove, 
que es va celebrar durant el mes de 
desembre a les instal·lacions de Fira 
València. La Fundació va compartir 
espai amb el València Basket amb 
l'objectiu de traslladar als xiquets, 
xiquetes i jóvens visitants d'Expojove 
els valors de l'esport i la Cultura de 
l'Esforç.

Aquells que es van acostar a l'estand de 
la Fundació van tindre l'oportunitat de 
gaudir de dos espais: d'una banda, el de 
Maratón al Cole, en el qual van poder 
confeccionar elements d'animació per 
a les pròximes carreres com globus 
i pompons de diferents colors i fer 
diferents activitats manuals, com 
elaborar begudes energètiques. D'altra 
banda, també van poder conéixer 
de primera mà els diferents esports 
a l'àrea del Projecte FER, a més de 
dibuixar i crear les seues pròpies 
medalles personalitzades. 

L'estand de la Fundació 
Trinidad Alfonso va 
comptar amb la visita de 
diferents esportistes del 
Projecte FER, que van 
compartir amb els més 
menuts alguns minuts.

Expojove

Clubs:

101  
(86 de bàsquet  
i 15 d'handbol) 

Esportistes FER:
Maurice Eckhard 
César Sempere 
Ana Gallán  

Aportació FTA:  

43.000¤

Aportació FTA:  

40.000¤

Esportistes: 

3.000

Participació: 

6.000

12 3

 p Un dels clubs beneficiaris de l'acció.  pMilers de xiquets van gaudir a l'estand d'Expojove.
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 p Juan Roig, al costat dels guanyadors dels Premis UniEsport.

La Comunitat Valenciana 
va acollir 25 campionats 
d'Espanya universitaris

 u En 2019, la Comunitat Valenciana es 
va convertir en l'epicentre de l'esport 
universitari. Una de les principals 
novetats de la tercera edició del 
projecte UniEsport (impulsat per 
les set universitats valencianes i la 
Fundació Trinidad Alfonso) va ser 
la celebració de 25 campionats 
d'Espanya a la Comunitat Valenciana, 
cosa inèdita fins hui.

En total, els 25 campionats han acollit 
més de 4.040 esportistes, dels quals, el 
74% procedix de fora de la Comunitat 
Valenciana.

A través dels campionats, les huit 
entitats col·laboren per a impulsar 
projectes vinculats amb l'esport; 
contribuïxen al desenvolupament de 
l'esport universitari en tots els seus 
àmbits i afavorixen la conscienciació 
de la societat i els esportistes sobre la 
importància de conciliar esport i estudis. 

En 2019, el projecte també va disposar 
d'una ajuda per a donar-li continuïtat 
als premis als esportistes que millors 
resultats acadèmics i esportius van 
obtindre, amb una aportació de 
10.800¤ en premis.

UniEsport

Les universitats de la 
Comunitat Valenciana  
van aconseguir un total 
de 135 podis, repartits 
en 33 ors, 40 plates 
i 62 bronzes.

Guanyadors Premis UniEsport: 
Universitat Jaume I:  
Sergio Arambul i Claudia Conte
Universitat de València Estudi General:  
Enrique Herreros i Carla Masip
Universitat Politècnica de València:  
Arcadio García i Aina Miralles
Universitat Catòlica de València:  
Jaume Roig i M. Amparo Ureña
Universitat CEU Cardenal Herrera:  
Jorge Illarramendi i Paula Pedrajas:
Universitat d'Alacant:  
Joaquín Carlos Gomis i M. Ángeles Pino
Universitat Miguel Hernández:  
Sergi Planelles i Noemí Sempere
També s'establixen com a guanyadors dels 
premis als estudiants titulats de les universitats 
valencianes:  
Aitor Cuadros (Universitat Jaume I) 
i Beatriz Prades (Universitat de 
València Estudi General).

 p Trini i Fernando Roig lliurant els premis UniEsport a Noemí Sempere i Sergi Planelles, de la UMH.

PROJECTES |  ELS VALORS DE L'ESPORT COM A REFERENTS

Participació:

4.040  
esportistes /  

57  
universitats  
de tota Espanya

Aportació FTA:  

175.000¤ G



6362

Més de 7.000  
alumnes van xarrar  
amb els esportistes FER

 u El programa FER Play Tots Olímpics 
i Herois Olímpics va complir en 2019 la 
seua cinquena edició. Al llarg d'estes 
5 temporades, els esportistes del 
Projecte FER han portat als centres 
educatius de la Comunitat Valenciana 
les seues experiències professionals 
gràcies a la col·laboració de la 
Fundació Trinidad Alfonso i el Comité 
Olímpic Espanyol.

Esportistes que, en el seu moment, 
van tindre el gran privilegi de competir 
en els Jocs Olímpics, com l'esgrimista 
Javier García Delgado i la nadadora 
Merche Peris, van ser els encarregats 
de coordinar este programa de gran 
èxit entre els escolars valencians 
d'Educació Primària.

Durant este últim any, els ambaixadors 
de l'equip FER han participat en 
les jornades celebrades als centres 
educatius de les tres províncies de 
la Comunitat Valenciana, on han 
aconseguit un abast de més de 7.000 
xiquets/es. En definitiva, un any positiu 
i satisfactori. El millor estímul per a 
seguir superant-se i afrontar el 2020, 
any olímpic, amb energies renovades.

Més de 7.000 xiquets 
i xiquetes van gaudir 
de les sessions del 
programa en les quals van 
participar 52 esportistes 
del Projecte FER. 

FER Play:  
Tots Olímpics i Herois
Olímpics

PROJECTES |  ELS VALORS DE L'ESPORT COM A REFERENTS

Esportistes FER:

52 

Aportació FTA:  

66.000¤
Participació: 

136 centres

12 3

 p Javier García i dos xiquetes, en una sessió de FER Play.
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Cultura i esport  
en un únic programa

 u Pilota a l’Escola és un projecte 
d'innovació educativa l'objectiu del 
qual és acostar el coneixement i 
la pràctica de la pilota valenciana 
a l'alumnat dels centres educatius 
a  t r avé s  d 'u n e s  j o r n a d e s 
teoricopràctiques amb pilotaris, i 
transmetre al professorat dels centres 
les possibilitats educatives, socials i 
culturals de la pilota valenciana.

Durant el curs escolar 2018/2019, més 
de 21.000 jóvens van participar en este 
programa. Amb més de 500 sessions, 
una desena de jornades de clausura 
i més de 500 docents implicats, el 
programa demostra que hi ha un 
gran interés per part de la comunitat 
educativa en un dels esports que més 
valor aporta a la Comunitat Valenciana, 
tant a escala esportiva com cultural.

En 2019, el suport de la Fundació 
ha permés millorar el programa a 
través de la realització d'activitats als 
centres educatius i el lliurament de 
materials per a la pràctica esportiva en 
més de 400 centres de la Comunitat 
Valenciana.

Les jornades, que consten 
d'una part teòrica i 
d'una altra pràctica, 
destaquen els valors de 
l'esport autòcton a la 
Comunitat Valenciana.

Centres:

485  
centres de Primària i 

40  
de Secundària

Aportació FTA:  

33.000¤

Alumnat:  

20.800  
de Primària i  

470  
de Secundària

Pilota a l’Escola

PROJECTES |  ELS VALORS DE L'ESPORT COM A REFERENTS

 p Desenes de participants de Pilota a l’Escola, al trinquet de Massafassar.
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2.3 ELS ESPORTISTES  
COM A REFERENTS

Convertir l'esport valencià en un referent nacional i 
internacional és un dels principals objectius de la Fundació 
Trinidad Alfonso. Per a açò, es desenvolupen una sèrie 
d'iniciatives que donen suport i promocionen els esportistes, 
clubs i entrenadors de la Comunitat Valenciana que 
millor simbolitzen els valors de la Cultura de l'Esforç.

PROJECTES |  ELS ESPORTISTES COM A REFERENTS
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 uDurant 2019, un dels programes 
més rellevants de la Fundació 
Trinidad Alfonso, el Projecte FER 
(Foment d’Esportistes amb Reptes), 
va celebrar la seua setena edició. 
Esta iniciativa, que concedix ajuda 

126 esportistes amb la 
vista posada a Tòquio
L’Alqueria del Basket va 
tornar a ser l'escenari de 
la posada de llarg d'este 
programa de beques.

Projecte FER

Aportació FTA:  

1.150.000¤
Distribució per sexes, 
olímpics/paralímpics:

71 hòmens

55 dones
Olímpics: 

104
Paralímpics: 

22
Províncies:
Castelló: 

20 
València: 

64
Alacant: 

42

Medaller:

Ors

57 ELIT  
(35 nacionals  
+ 22 internacionals)

25 PROMESES  
(22 nacionals  
+ 3 internacionals)

40 VIVER  
(36 nacionals  
+ 4 internacionals)

Plates

26 ELIT  
(11 nacionals  
+ 15 internacionals)

25 PROMESES  
(15 nacionals  
+ 10 internacionals)

39 VIVER  
(31 nacionals  
+ 8 internacionals)

Bronzes

24 ELIT  
(6 nacionals  
+ 18 internacionals)

21 PROMESES  
(11 nacionals  
+ 10 internacionals)

42 VIVER  
(30 nacionals  
+ 12 internacionals)

econòmica i visibilitat als esportistes 
de la Comunitat Valenciana, té 
com a objectiu contribuir al fet que 
aconseguisquen els millors resultats 
possibles en les grans competicions 
nacionals i internacionals. 

En esta edició van ser seleccionats 126 
esportistes, distribuïts en 32 modalitats 
esportives. Els 30 esportistes inclosos 
en la categoria “Elit”, tots ells d'alt nivell 
internacional, van rebre una ajuda de 
18.000¤; els 36 que van formar part 
de “Promeses”, nivell que integra 
esportistes de primera línia nacional 
i que ja comencen a despuntar en 
competicions internacionals, van 
percebre 7.500¤. Finalment, els 60 
integrants de “Viver”, jóvens talents que 
ja han aconseguit èxits en les divisions 
inferiors, van rebre una assignació 
de 2.000¤ o 3.000¤, segons si els 
seus resultats eren només nacionals 
o també tenien assoliments a escala 
internacional. 

1

2

3
 p Foto de família de Juan Roig al costat dels esportistes del Projecte FER 2019 a l’Alqueria del Basket.
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Els tècnics i clubs  
que fan possible el 
Projecte FER

 u Per segon any consecutiu, la Fundació 
Trinidad Alfonso va reconéixer i va 
premiar aquells entrenadors i clubs 
que van detectar, van gestionar i van 
captar el talent esportiu a la Comunitat 
Valenciana i el van aportar al Projecte 
FER en 2019.

Esta temporada van ser tretze els 
tècnics beneficiaris de les ajudes 
FER Entrenadors, tres més que en la 
primera edició. Segons la categoria 
dels seus pupils, les ajudes van oscil·lar 
entre els 4.000¤ i els 7.000¤. 

També en FER Clubs va haver-hi 
incorporacions. En 2019, van ser cinc els 

clubs premiats, que van obtindre una 
dotació entre els 10.000¤ i els 15.000¤, 
segons el nombre d'esportistes 
aportats. Van repetir premi els clubs 
Playas de Castellón i Olimpo Sedaví 
i, com a novetat, s'hi van incorporar 
els clubs Aquatic Campanar, València 
Esports i el Club de Judo Chidaoba 
d'Alacant.

Un dels objectius 
d'estos programes és 
fomentar l'obtenció dels 
millors resultats per 
part dels esportistes 
del Projecte FER.

Nom i disciplina  
dels entrenadors
Manoli Alonso (atletisme)
Juan Vicente Escolano (atletisme)
José Gabriel Gómez (judo)
Eloy Izquierdo (ciclisme paralímpic)
Blanca López (gimnàstica rítmica)
José Antonio López (natació paralímpica)
Dolores Marco (bàdminton)
Francisco Martín (taekwondo)
David Román (natació paralímpica)
M. Carmen Vidal (atletisme)
José Antonio Ureña (atletisme)
Francisco Amat (natació)
Rubén Rubio (karate)

FER Entrenadors i FER Clubs

Clubs
Aquatic Campanar
València Esports
Club de Judo Chidaoba d'Alacant
Playas de Castellón
Olimpo Sedaví

 p Juan Roig, al costat dels integrants de FER Entrenadors, darrere de la Copa Stadium.
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Sensibilitzats amb els 
grans esdeveniments de 
l'entorn

 uDurant 2019, el Projecte FER va 
donar suport a equips valencians 
abans que afrontaren grans 
esdeveniments, així com a aquelles 
seleccions nacionals que van 
preparar a la Comunitat Valenciana 
competicions internacionals del 
màxim nivell. D'esta manera, l'equip 
FER va desitjar sort al València C.F. 
de cara a la final de la Copa del Rei, o 
al Peníscola i al Llevant U.E. abans de 
disputar la Copa d'Espanya de futbol 
sala al pavelló de la Font de Sant Lluís.

Pel que fa als combinats nacionals, 
els esportistes FER van transmetre 
els seus ànims als equips femenins 
d'hoquei sobre herba i softbol que 
van competir, respectivament, en les 
Women’s International Series i en el 
Campionat d'Europa. En cada cas, 
els integrants del Projecte FER van 
entregar als esportistes dels diferents 
equips unes samarretes en les quals 
figuraven els dos lemes del Projecte 
FER 2019 (“Es Pot FER” i “Conquista 
el fang per a tocar el cel”).

Els esportistes FER 
transmeten el seu suport 
als equips valencians i a 
les seleccions nacionals.

Reconeixements a equips
i seleccions nacionals

PROJECTES |  ELS ESPORTISTES COM A REFERENTS

 p Sugoi Uriarte entrega al jugador del València CF Santi Mina una samarreta d'ànim abans de la final de la Copa del Rei.
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Un projecte amb 
20 federacions esportives 
de la Comunitat 
Valenciana

 u En 2019, la Fundació Trinidad Alfonso 
va ampliar el seu anterior suport a la 
tecnificació esportiva a la Comunitat 
Valenciana i va crear FER Futur, un 
programa global de tecnificació per a 
canalitzar la detecció i gestió del talent 
esportiu al territori valencià. FER Futur 
pretén convertir-se en el nexe entre 
l'esport de base i el salt al màxim nivell.

Els destinataris d'estes ajudes van ser 
20 federacions esportives valencianes. 
Totes desenvolupen programes de 
tecnificació reconeguts per la Generalitat 
Valenciana i inclouen disciplines que 
formen part del programa dels Jocs 
Olímpics i Paralímpics. 

En la primera edició de FER Futur 
es van establir tres nivells d'ajuda 
econòmica a les federacions, segons les 
característiques, necessitats i objectius 
del projecte presentat, amb ajudes 
econòmiques que oscil·len entre els 
15.000 i els 50.000¤.

PROJECTES |  LA COMUNITAT VALENCIANA COM A REFERENT

L'objectiu és que estos 
jóvens acaben formant 
part del Projecte FER i 
representant els colors de 
la Comunitat Valenciana 
en les competicions 
més importants.

FER Futur 

Aportació FTA:  

550.000¤

Nivells de dotació:  

Nivell 1:  
màxim de 

15.000¤
Nivell 2:  
entre 

15.000 i 
30.000¤
Nivell 3:  
entre  

30.000 i 
50.000¤

Participació:  

+500 
beneficiaris

 p Elena Tejedor al costat dels presidents de federacions territorials que es van sumar al programa FER Futur.
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La Fundació,  
compromesa amb  
la pilota valenciana

 u Per segon any consecutiu, la 
Fundació Trinidad Alfonso va 
reforçar i va impulsar el programa 
de tecnificació desenvolupat per la 
Federació de Pilota Valenciana, una 
iniciativa de la qual han format part 

156 esportistes (127 xics i 29 xiques) 
d'edats compreses entre els 14 i els 
24 anys.

El programa inclou les modalitats de 
raspall i escala i corda. Està format per 

La Fundació Trinidad 
Alfonso impulsa la pilota 
valenciana i li assegura 
un futur prometedor.

Aportació FTA:  

50.000¤

Participació:  

156 esportistes

Centres de tecnificació:  

9

Tecnificació Pilota una sèrie de tornejos i competicions 
disseminats per tota la Comunitat 
Valenciana. A més, una nodrida 
representació de pilotaris d'este grup 
de tecnificació va obtindre brillants 
resultats en els campionats d'Europa 
sub15, sub17 i sub19 celebrats a Portugal 
durant el mes de juliol.

Amb la renovació del projecte, la 
Fundació Trinidad Alfonso contribuïx 
de manera decidida a assegurar el 
relleu de les grans figures de l'esport 
autòcton per antonomàsia.

 p Pilotaris inclosos en el programa de tecnificació, al trinquet de Pelayo.
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Més de 2.000 jóvens el 
celebren a la Vila Joiosa

 u El passat 8 de juny, la Vila Joiosa 
es va convertir en l'epicentre olímpic 
nacional. Durant la jornada es va 
commemorar el naixement dels Jocs 
Olímpics i es van fomentar els valors de 
la cita esportiva, com la companyonia, 
el joc net o l'esportivitat.

La jornada es va obrir amb una 
desfilada inaugural, a l'estil dels Jocs 
Olímpics, en la qual van participar 
xiquets i xiquetes de diferents clubs 
esportius de la localitat. Al llarg del 
matí, milers de jóvens de la Vila Joiosa 
es van acostar a les instal·lacions 
esportives de la localitat alacantina 
per a presenciar o practicar fins a 23 
especialitats diferents. L'esdeveniment 
va estar dirigit a totes les edats i 
va tindre un important component 
familiar. 

Els assistents van poder gaudir, a 
més, de la presència de 16 esportistes 
olímpics de les més variades disciplines, 
que van participar en totes les activitats, 
jugant i interactuant amb els xiquets 
i xiquetes. 

Durant la jornada es 
van celebrar activitats i 
demostracions esportives 
de 23 disciplines i es va 
comptar amb la participació 
de 16 atletes olímpics.

Dia Olímpic

 p Dalt. Un grup de xiquets practicant judo / Baix. Diverses xiquetes practicant gimnàstica rítmica.

PROJECTES |  ELS ESPORTISTES COM A REFERENTS

Aportació FTA:  

18.000¤
Participació:  

2.000
Esports

23
Atletes olímpics

16
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Activitats i jornades per 
a augmentar el nombre 
d'esportistes

 u La Fundació Trinidad Alfonso i 
el Comité Paralímpic Español van 
continuar en 2019 amb el seu suport al 
projecte Relevo Paralímpico, l'objectiu 
del qual és augmentar la pràctica 
esportiva entre les persones amb 
discapacitat a la Comunitat Valenciana. 

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 esportives autonòmiques 
amb modalitats paralímpiques, la 
iniciativa pretén atraure el major 
nombre de persones amb discapacitat 
perquè acudisquen a clinics i jornades 
formatives, i perquè coneguen i 
practiquen diverses modalitats 
esportives que posteriorment puguen 
seguir realitzant.

Durant 2019, es van desenvolupar més 
de 40 activitats, entre clinics i tallers 
complementaris, que van permetre 

arribar a més nuclis de persones amb 
discapacitat. A més, com a novetat 
respecte a altres edicions, es van posar 
en marxa dos cursos de formació 
per a tècnics, un de boccia i un altre 
d'atletisme paralímpic.

Les beques es distribuïxen 
en cinc modalitats: 
mobilitat i transnacional; 
màster i postgraus; 
doctorat; investigació, 
i estudi i esport.

Clinics:

19 de 8  
modalitats esportives 
(boccia, tennis de 
taula, atletisme, 
natació, triatló, eslàlom, 
bàdminton, judo).

Relleu paralímpic
Col·laboració amb  
altres entitats en pro  
de l'esport

 u La Fundació ONCE entrega 90 
beques "Oportunitat al Talent" amb 
l'objectiu de desenvolupar al màxim la 
personalitat, els talents i la creativitat 
de les persones amb discapacitat 
finançant beques de formació 
superior.

De les 90 beques entregades, la 
Fundació Trinidad Alfonso, en el seu 
objectiu de promoure l'esport de 
competició i el rendiment esportiu 
dels jóvens, va oferir-ne quatre en 
la modalitat d'estudi i esport per a 
estudiants de la Comunitat Valenciana.

Fundació ONCE

Becats: 
Arturo Martínez Alonso  
Universitat: Universitat d'Alacant (UA)
Equip: Atletismo Alicante i 
O.N.C.E ALICANTE FS B2
Miguel Ángel Arroyo Cique
Universitat: Universitat de 
València (UVEG)
Equip: DSTREL Hyundai Koryocar
Lázaro Canelo Ortiz
Universitat: Universitat de 
València (UVEG)
Equip: Club de Tiro  
Olímpico Albufera-Silla
Delia Fontcuberta Cervera
Universitat: Universitat d'Alacant (UA)
Equip: Club Esportiu Aquarium Alacant

Aportació FTA:  

100.000¤

Participació:  

238

PROJECTES |  ELS ESPORTISTES COM A REFERENTS

G

 p Elena Tejedor al costat dels quatre becats d'enguany.  p Una sessió de relleu paralímpic.
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2.4 LA COMUNITAT 
VALENCIANA COM A 

REFERENT

 p foto

Una de les principals línies de treball de la Fundació 
Trinidad Alfonso és reforçar, retindre i atraure l'esport 
turístic a la Comunitat Valenciana fomentant la celebració 
d'esdeveniments esportius vertebrats al llarg del territori.

PROJECTES |  LA COMUNITAT VALENCIANA COM A REFERENT
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Copa d'Espanya 
de Futbol Sala
La Fundació va ser 
col·laboradora de la  
Copa d'Espanya

 u La Fundació Trinidad Alfonso va ser 
un dels principals col·laboradors de 
la Copa d'Espanya València 2019 de 
Futbol. L'esdeveniment es va disputar 
del 28 de febrer al 3 de març de 2019 
al pavelló de la Font de Sant Lluís 
(València) i el van disputar els set 
millors equips de la primera volta de 
la Lliga i el Llevant U.E., en qualitat 
d'amfitrió del torneig.

Durant els quatre dies en els quals es 
va celebrar l'esdeveniment, la Fonteta 
i els seus voltants es van convertir en 
una festa que va tindre seguidors de 
tots els equips participants. El pavelló 
valencià va presentar un gran ambient 
des del dijous fins al dissabte, i va 
registrar un ple pràcticament absolut 
el dia de la final. 

El títol se'n va anar a les vitrines 
del Barça Lassa, que va derrotar el 
combinat del Pozo Murcia, amb un 
ajustat 1-2 en el marcador.

La ciutat del Túria va reunir 
els huit millors equips 
de l'LNFS per a dirimir el 
campió en quatre dies.

Esdeveniments

Equips participants: 

8

Aportació FTA:  

50.000¤

Espectadors: 

+20.000

 p César Sempere i Sugoi Uriarte van visitar un entrenament del Llevant UE FS.
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PROJECTES |  LA COMUNITAT VALENCIANA COM A REFERENT

 u En 2019, la Fundació Trinidad 
Alfonso va impulsar la celebració de la 
Copa d'Europa de Clubs d'Atletisme, 
esdeveniment que es va celebrar a 
Castelló de la Plana i que va reunir 
els 16 millors equips del continent (8 
masculins i 8 femenins).

En la competició masculina, el Playas 
de Castellón, amfitrió del certamen, 
es va proclamar campió d'Europa per 
segona vegada en la seua història (ja 
ho va ser en 2015). L'any passat, el 
conjunt castellonenc, amb l'esportista 
FER Pablo Torrijos com un dels seus 
components, es va imposar per tan 
sols un punt al segon classificat, el 
Fenerbahce turc. El torneig va tindre 
un final no apte per a cardíacs i es 
va resoldre en l'última prova, en el 
relleu 4x400m. D'esta manera, el 
Playas ascendia al podi per huité any 
consecutiu.

En categoria femenina, el València 
Esports, del qual formava part Fátima 
Diame, també va pujar al podi, després 
d'acabar en una meritòria tercera plaça. 
L'esdeveniment es va convertir en un 
rotund èxit esportiu i d'assistència 
de públic. La ciutat de Castelló s'hi 
va bolcar i va omplir les graderies de 
l'estadi Gaetà Huguet durant el cap de 
setmana del 25 i 26 de maig.

Copa d'Europa  
de Clubs  
d'Atletisme

Esdeveniments

Equips participants: 

16
8 masculins
8 femenins

Aportació FTA:  

25.000¤

Castelló va acollir este 
esdeveniment en el 
qual l'equip local, el 
Playas, es va proclamar 
campió d'Europa 
masculí. El València 
Esports va aconseguir 
el bronze femení.

 p Un perxista del Playas de Castellón, després d'un salt.
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21 competicions oficials  
es van disputar a la 
Comunitat Valenciana

 u El Comité Olímpic Espanyol i 
la Fundació Trinidad Alfonso van 
prolongar durant 2019 el seu acord 
de col·laboració per a impulsar 
la quarta edició del Programa de 
Suport a Competicions Esportives 
de la Comunitat Valenciana (PAC_
CV). El Programa busca fomentar 
la celebració de competicions 
esportives oficials, de caràcter 
nacional i internacional, mitjançant la 
concessió d'ajudes econòmiques per 
a aquelles federacions espanyoles 
que organitzen estes competicions a 
la Comunitat Valenciana.

En esta quarta edició, són 21 les 
federacions que van programar una 
competició en alguna de les tres 
províncies de la Comunitat Valenciana. 
Cadascun d'estos esdeveniments va 
rebre una ajuda fixa de fins a 10.000 
euros, en el cas de les competicions 
nacionals, i fins a 50.000 euros, en el 
cas de les internacionals (depenent de 
les necessitats en cada cas concret). 
A més, hi ha una sèrie d'incentius 
variables, en funció del nombre de 
participants nacionals de fora de la 
Comunitat o estrangers. 

Ajudes de:  

10.000 a 
50.000¤
Impacte econòmic  
en edicions anteriors:  

15,6 milions ¤

PAC_CV

PROJECTES |  LA COMUNITAT VALENCIANA COM A REFERENT

L'Ivie xifra en 15,6 milions 
l'impacte econòmic de 
l'edició passada a la 
Comunitat Valenciana.

Aportació FTA:  

460.000¤

 pAlejandro Blanco (COE) i Juan Miguel Gómez (FTA) al costat dels presidents de les federacions nacionals.
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La Comunitat Valenciana 
entre els grans referents 
internacionals de l'esport

 u El Comité Olímpic Espanyol, 
la Fundació Trinidad Alfonso i la 
Generalitat Valenciana van presentar 
en 2019 un nou programa d'ajudes. 
Es tracta de la creació del "PAC_CV 
Plus", una línia de treball que pretén 
portar a la Comunitat Valenciana 
un bon nombre de competicions 

internacionals del màxim nivell per a 
seguir consolidant este territori com  
a la Comunitat de l’Esport. Fins hui hi 
ha quatre competicions confirmades: 
Mundial Sub-20 de Rugbi 2020, 
Eurobasket Femení 2021, Mundial 
d'Handbol Femení 2021 i Mundial de 
Gimnàstica Rítmica 2023. 

Pressupost màx.  
per competició:  

50% o 

1,5 milions.

PAC_CV Plus Les competicions es duran 
a terme entre 2020  
i 2024, cinc anys  
perquè la Comunitat 
Valenciana gaudisca 
de l'esport com mai.

Pressupost global:  

15 milions

A més d'estos quatre que ja estan 
confirmats, seran susceptibles de 
rebre ajudes els campionats d'Europa 
i els campionats del món oficials que 
se celebren entre 2020 i 2024, amb 
prioritat per als de categoria absoluta. 
A més, podrien entrar en el programa 
aquelles competicions catalogades 
oficialment com a preolímpiques que 
es disputen en 2020, abans dels Jocs 
de Tòquio, i en 2024, amb vista als 
Jocs Olímpics de París.

 pAlfonso Feijoo (Rugbi), Vicent Marzà (Generalitat Valenciana), Maria José Rienda (CSD), Alejandro Blanco (COE), Elena Tejedor 
(FTA), Jorge Garbajosa (Bàsquet), Jesús Carballo (Gimnàstica) i Francisco Blázquez (Handbol).
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Programa de suport 
a competicions 
preolímpiques a la 
Comunitat Valenciana

 uDins del programa "PAC_CV", 
la Funció Trinidad Alfonso va 
desenvolupar en 2019 una línia de 
treball per a impulsar esdeveniments 
que tingueren la vista clarament en 
els Jocs Olímpics de Tòquio. Es tracta 
del PAC_CV Preolímpic, una iniciativa 
que té l'ajuda i col·laboració del 
Comité Olímpic Espanyol per a poder 
desenvolupar-se.

Es tracta d'un programa d'ajudes 
destinat a les federacions espanyoles, 
amb l'objectiu principal que pogueren 
preparar els seus equips olímpics de 
cara als Jocs Olímpics de Tòquio a través 
de competicions i concentracions que 
tinguen lloc a la Comunitat Valenciana. 

Dins d'esta línia de treball, en 2019 es 
van desenvolupar dos esdeveniments 
esportius de primer nivell. D'una banda, 
el Campionat d'Espanya d'Atletisme, 
que es va disputar a la localitat 
alacantina de la Nucia, i en el qual es 
van aconseguir mínimes olímpiques. 
D'altra banda, els preolímpics masculí 
i femení d'hoquei sobre herba, que 
es van celebrar al camp de Beteró 
(València). Tant la selecció masculina 
com la femenina van aconseguir la seua 
plaça per als jocs en este campionat.

Este programa d'ajudes 
va portar en 2019 
tres competicions a la 
Comunitat Valenciana: 
els preolímpics d'hoquei 
masculí i femení i el 
Campionat d'Espanya 
d'Atletisme.

 p Dalt. La selecció femenina d'hoquei, al costat d'Elena Tejedor, abans del preolímpic / Baix. Campionat d'Espanya d'Atletisme 
de la Nucia.

Aportació FTA:  

100.000¤
Tòquio 2020
Les seleccions 
d'hoquei masculina 
i femenina van 
aconseguir la 
classificació per 
als Jocs Olímpics 
de Tòquio 2020

PROJECTES |  LA COMUNITAT VALENCIANA COM A REFERENT

PAC_CV Preolímpic
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Una hora més d'Educació  
Física en 3r i 4t de Primària

 u En 2019, la Fundació Trinidad 
Alfonso va impulsar una nova iniciativa 
de la mà de la Generalitat Valenciana i 
14 federacions autonòmiques. Naixia 
Esport a l’Escola +1h, un projecte que 
ha aconseguit augmentar el nombre 
d'hores destinades a l'assignatura 
d'Educació Física en 3r i 4t de Primària 
i impulsar la pràctica de l'activitat 
física i de l'esport entre l'alumnat 
dels Centres Educatius Promotors de 
l'Activitat Física i l'Esport (CEPAFE) 
de la Comunitat Valenciana.

En total han sigut quasi 11.000 els 
x iquets de tota la  Comunitat 
Valenciana que s'han beneficiat del 
programa en la seua primera edició. 
Les federacions esportives han sigut 
les encarregades de desenvolupar este 
projecte als 88 centres escolars que 
tenien implementada dins de la seua 
programació 1 hora més (a més de les 
2 que ja tenen estipulades) d'Educació 
Física. Eixa hora extra es va dedicar a 
aquells continguts que les mateixes 
federacions van programar al llarg del 
curs. 

PROJECTES |  LA COMUNITAT VALENCIANA COM A REFERENT

La Fundació Trinidad 
Alfonso, la Generalitat 
Valenciana i les federacions 
implicades ja treballen 
en la segona edició.

Esport a l’Escola +1h

Participació: 

11.000  
alumnes de  

88  
centres

Aportació FTA:  

300.000¤

 p Xiquets i xiquetes practicant pàdel en una sessió d'Esport a l’Escola +1h.
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Objectiu: tornar a l'elit
 u En 2019, la Fundació Trinidad 

Alfonso va crear una nova línia d'ajudes 
destinada als cinc clubs valencians que 
en la temporada 2019-20 han jugat en 
la Divisió d'Honor B: el Club Rugby La 
Vila, el CAU Rugby València, Les Abelles 
Rugby Club, Rugby Club València i el 
Tatami Rugby Club. La iniciativa té com 

a objectiu contribuir al fet que el rugbi 
valencià torne a tindre representació 
en la màxima categoria, tant masculina 
com femenina, d'este esport.

Amb esta ajuda, cada club podrà 
enfortir el seu organigrama, apuntalar 
la seua estructura esportiva, invertir 

PROJECTES |  LA COMUNITAT VALENCIANA COM A REFERENT

L'objectiu és enfortir 
l'estructura esportiva dels 
quatre clubs que militaran 
en Divisió d'Honor B.

Suport al rugbi 
valencià

Aportació FTA:  

250.000¤
Per a cada club:  

50.000¤

en la confecció d'una plantilla més 
competitiva i impulsar i promocionar 
les seues seccions femenines. Així, la 
Fundació no només desitja col·laborar 
perquè el rugbi valencià estiga en l'elit; 
sinó que, a més, vol evitar la fugida 
de talents i aconseguir que els millors 
exponents del rugbi romanguen a la 
Comunitat Valenciana sense necessitat 
d'emigrar a altres equips per a jugar 
al màxim nivell i que açò servisca a la 
base com a espill en el qual mirar-se.

 p Els presidents dels clubs de rugbi, al costat d'Elena Tejedor.
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2.5 EMPRENEDORIA 
ESPORTIVA:  

EMPRÉN ESPORT

 p foto

Un altre dels objectius de la Fundació Trinidad Alfonso 
és estimular l'esperit emprenedor. Per a aconseguir-
ho, impulsa projectes esportius a la Comunitat 
Valenciana per mitjà dels Premis Emprén Esport.

PROJECTES |  EMPRENEDORIA ESPORTIVA: EMPRÉN ESPORT
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Foundation, Cristina Ribes, van ser 
els triats per a donar la bona notícia 
als guanyadors.

Emprén Esport concedix un total de 
10 premis en cinc categories. Els cinc 
guanyadors de cadascuna d'estes 
reben un premi de 25.000 euros; 
mentre que els segons classificats són 
premiats amb 12.000.

10 nous premiats  
al talent emprenedor

 u La cinquena edició d'Emprén 
Esport, el programa promogut per 
la Fundació Trinidad Alfonso i el diari 
esportiu Marca, amb la col·laboració 
del València Basket Club, va 
celebrar a principis de 2019 la gala 
de lliurament de premis al complex 
Marina de Empresas. L'esdeveniment 
va tindre cinc padrins d'excepció que 
es van encarregar de concedir els 

reconeixements. La secretària general 
de la Federació Espanyola d'Atletisme, 
Carlota Castrejana; el director de 
futbol femení de LaLiga, Pedro 
Malabia; la directora de comunicació 
de la Lliga Nacional de Futbol Sala, 
María Rodrigo; el director general 
d'Unipublic, empresa responsable 
de la Vuelta Ciclista a España, Javier 
Guillén, i la directora de la Gasol 

L'objectiu del programa 
és estimular l'esperit 
emprenedor i impulsar 
projectes esportius a la 
Comunitat Valenciana.

 p Guanyadors dels Premis Emprén Esport 2019.

Emprén Esport

Guanyadors: 

10

Aportació FTA:  

200.000¤

Premis: 

25.000 i 
12.000¤

G
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Big Yoga Festival
 u El guanyador de la categoria 

va ser un esdeveniment de ioga i 
vida saludable que es va celebrar 
a la Marina de València del 31 de 
maig al 2 de juny. El projecte va ser 
impulsat per l'empresa Escaparate 
Web, S.L, els interessos de la qual se 
centren en la promoció i organització 
d'esdeveniments relacionats amb esta 
disciplina. Big Yoga Festival pretenia 
ser una plataforma des de la qual 
transmetre els beneficis físics, mentals 
i socials d'experimentar la pràctica 
esportiva com a part d'un creixement 
personal.

L'esdeveniment, dirigit a adults d'entre 
25 i 55 anys, va oferir masterclass, 
tallers, xarrades, showcookings, música, 
mercat i activitats per a xiquets, entre 
altres; tot açò dins d'un espai dedicat 
a la integració del ioga com a estil de 
vida, de la mà de professionals de gran 
nivell.

El principal objectiu de 
l'esdeveniment va ser 
convertir la ciutat de 
València en un referent 
europeu i mundial en 
la pràctica del ioga.

Infinitri World Series
 u El segon premi va ser per a este 

circuit de proves de triatló de gran 
bellesa i duresa que es van disputar 
en diverses localitats de la província 
de Castelló (Peníscola, Vila-real, 
Almassora i Benicàssim) des de maig 
fins a octubre.

El projecte ha estat creixent des de 
2013 fins a oferir en l'actualitat 4 proves: 
el Triatló Half Ironman de Peníscola; el 
Triatló Sprint de Vila-real; una tercera 
prova a Almassora que es desdoblega 
en 2 opcions: Triatló Half Ironman i 
Triatló Distància Olímpica, i l'Infinitri 
Ultraman de Benicàssim. 

La seua prova reina és el Triatló Half 
Ironman de Peníscola, actualment 
l 'esdeveniment de triatló d'esta 
distància amb més inscrits de la 
Comunitat Valenciana i una de les 
més nombroses d'Espanya. En 2019, 
va establir el seu propi rècord de 
participació i va acostar-se als 1.000 
competidors. A més, una de les grans 
fites d'esta edició va ser la presència de 
Tim Don, un carismàtic i famós triatleta 
britànic.

La seua principal prova, 
el Triatló Half Ironman de 
Peníscola, creix any rere 
any i es va acostar, en 2019, 
als 1.000 participants.

Participació: 

300

Participació: 

1.000
Aportació FTA:  

25.000¤

Aportació FTA:  

12.000¤

Calendari:  
Maig/Juny

Calendari:  
Maig/Octubre

Universalització de l'Esforç

 p Una classe de ioga.  pArribada de l'Infinitri Triatló.
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Escola Running 3FDC València
 u En 2018, va nàixer l'Escola de 

Running 3FDC València, una iniciativa 
destinada a ensenyar la cultura de 
la carrera a peu als més jóvens. En 
este primer any i mig d'existència, el 
projecte ha captat uns 60 esportistes, 
amb edats compreses entre els 7 
i els 18 anys. La franja d'edat més 
nombrosa se situa entre els 10 i els 
12 anys.

La seua coordinadora és la popular 
exatleta valenciana Marta Fernández 
de Castro, qui va detectar la necessitat 
d'inculcar als més jóvens l'afició per 
l'atletisme. Alguns dels membres de 
l'Escola de Running 3FDC han crescut 
a tal ritme que, en 2019, els més 
qualificats van debutar en carreres 
populars. És més, hi ha hagut alguns 
que han volgut federar-se i, gràcies a 
una col·laboració aconseguida amb 
el València Esports, han competit en 
proves federades o oficials de caràcter 
provincial o autonòmic.

L'escola té com a objectiu 
divulgar els valors i accions 
de València Ciutat del 
Running, al mateix temps 
que crea una pedrera 
de jóvens talents.

Torneig de Pretemporada 
Pablo Herrera

 u El Torneig de Pretemporada 
Pablo Herrera és una competició 
que servix de preparació per a 
les categories inferiors dels clubs 
espanyols de voleibol en pista. Dirigit 
als equips infantils, cadets i juvenils, 
tant en categoria masculina com en 
femenina, es va celebrar en el mes 
de setembre, setmanes abans que 
començaren les competicions oficials 
en cada comunitat autònoma. El Club 
Voleibol L’Illa-Grau va posar en marxa 
esta iniciativa en 2011 amb l'objectiu 
que tots els jugadors i jugadores 
que formen part de les pedreres 
dels clubs tingueren l'oportunitat de 
provar el seu nivell abans d'arrancar 
la temporada. Així, en el Torneig de 
Pretemporada Pablo Herrera, els 
participants no solament van tindre 
l'ocasió de competir contra altres 
clubs d'Espanya, sinó que van gaudir 
de tres dies d'esport i convivència a la 
província de Castelló.

És dels pocs tornejos a 
Espanya amb inscripció 
gratuïta, la qual cosa facilita 
la participació dels clubs 
amb independència de la 
seua estructura professional 
o recursos econòmics.

Participació: 

70

Participació: 

600

Aportació FTA:  

25.000¤

Aportació FTA:  

12.000¤

Calendari:  
Setembre-Juny

Calendari:  
13-15 Setembre

Desenvolupament de l'Esforç

 p  Marta Fernández de Castro, amb els seus alumnes.  p Diverses xiquetes en un partit de voleibol del Torneig Pablo Herrera.
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Esport per a tots
 u El Club Esportiu Aquarium sorgix 

en 2004 com una via per a millorar 
la vida diària de persones amb 
discapacitat mitjançant la pràctica 
d'activitat física en l'aigua. Amb 
el pas del temps, els usuaris van 
millorar la seua forma de nadar i van 
començar a acudir a campionats, 
primer autonòmics, després nacionals, 
i en estos últims 2 anys fins i tot a 
campionats internacionals, en què 
van aconseguir grans resultats. Amb 
l'objectiu de millorar les relacions 
entre els esportistes i aconseguir 
major normalització en la societat 
alacantina, van crear una sèrie de 
jornades i convivències inclusives 
mitjançant la pràctica de l'esport per 
a persones amb discapacitat i sense, 
d'ací el nom del projecte.

En les seues línies d'actuació per a 
2019 destaca, especialment, el seu 
afany per millorar la qualitat dels 
esportistes oferint-los la possibilitat 
de practicar un esport que fomente 
les relacions interpersonals i potencie 
la seua autonomia personal.

El seu objectiu és 
incrementar el nombre 
d'esportistes i aconseguir 
que els nadadors del club 
seguisquen competint 
i brillant en els grans 
esdeveniments de l'any.

Hèrcules Paralímpic
 u El projecte va nàixer amb l'objectiu 

de donar l'oportunitat a tots els xics i 
xiques amb algun tipus de diversitat 
funcional de poder practicar i gaudir 
del futbol, independentment de la 
discapacitat, el sexe, l'edat, etc. El Club 
de Deportes Vedasport d'Alacant, 
amb la col·laboració de l'Hèrcules 
d'Alacant, va promoure este projecte 
que, actualment, té una escola, un 
equip per a persones amb paràlisi 
cerebral i un altre per a persones amb 
discapacitat intel·lectual. 

En 2019, el seu objectiu va ser 
ampliar les 3 seccions existents 
fins al moment (paràlisi cerebral, 
discapacitat intel·lectual i escola) per 
a donar cobertura a més persones que 
patixen alguna diversitat funcional. 
A més, quant a resultats, van poder 
aconseguir que l'equip de paràlisi 
cerebral continuara estant entre els 
millors del país.

Els dos clubs treballen 
amb els esportistes des 
dels valors de superació, 
constància i esforç, sense 
oblidar-se de la diversió.

Beneficiaris: 

100

Beneficiaris: 

60Aportació FTA:  

25.000¤

Aportació FTA:  

12.000¤

Calendari:  
Setembre-Juny

Calendari:  
Setembre-Juny

Prescripció de l'Esforç

 p Integrants del Club Esportiu Aquarium.  p Jugadors de l'Hèrcules Paralímpic.



109108

1a Concentració Internacional  
de Judo Alacant

 u En la primera setmana de juliol de 
2019 es va celebrar la I Concentració 
Internacional de Judo Alacant, 
un esdeveniment reconegut en el 
calendari de la Unió Europea de Judo 
i de la Federació Internacional de Judo, 
amb la denominació d'EJU Training 
Camp (EJU TC) de categoria absoluta. 
Es tracta d'una de les concentracions 
internacionals de judo més rellevants 
i multitudinàries del calendari de la 
Federació Internacional.

Per primera vegada, la ciutat d'Alacant 
va acollir esta prestigiosa concentració 
internacional de judo, hereua de 
l'esdeveniment que durant els últims 
31 anys s'havia celebrat a la localitat 
catalana de Castelldefels. Entre els 
judokes presents, hi van participar 
alguns del màxim nivell: campions i 
medallistes en jocs olímpics, campionats 
del món i campionats d'Europa. De 
fet, les delegacions més nombroses 
provenien de Rússia (39 judokes), el 
Japó (34 judokes) i Alemanya (25 
judokes).

 u El Trofeu Internacional Castalia 
Castelló (TICC, com se'l coneix des 
de 2016) va nàixer l'any 2004 a la 
Piscina Municipal Castalia. La creació 
del Circuit Nacional de Trofeus 
en 2018 i la inclusió del TICC va 
suposar el reconeixement de la Reial 
Federació Espanyola de Natació al 
bon fer del club durant tots eixos 
anys. Actualment, es tracta d'un dels 
trofeus amb major participació dels 
que se celebren al territori nacional. 
El format de sèries “fora de concurs” 
permet l'assistència d'equips al 
complet que en altres esdeveniments 
similars no hi podrien assistir. En 2019, 
les categories que van formar el TICC 
van ser infantil, junior i absoluta. Açò 
va suposar que molts nadadors jóvens 
pogueren participar juntament amb 
grans estreles de la natació espanyola 
i compartir experiències.

El TICC pretén atraure la 
presència de nadadors 
internacionals i aconseguir 
que siga reconegut per 
a fer mínimes de cara als 
Jocs de Tòquio 2020.

La participació va arribar a 
quasi més de 700 judokes 
arribats de més de 44 
països dels 5 continents.

Torneig Internacional  
Castalia Castelló  
de natació

Participació: 

700

Aportació FTA:  

25.000¤

Calendari:  
1-5 juliol

Participació: 

900

Aportació FTA:  

12.000¤

Calendari:  
7-8 de desembre

Atracció de l'Esforç

 p Judokes durant la concentració a Alacant.  p Diversos nadadors es tiren a l'aigua en el Torneig Internacional de Castelló.
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 u Projecte que ha revolucionat el 
món de la formació esportiva en línia 
a Espanya, ja que oferix formació 
de qualitat i dirigida a entrenadors 
contrastats, tant espanyols com 
estrangers. Així definix la seua pròpia 
iniciativa Sportcoach Academy SL, 
entitat impulsora del primer premi 
d'esta categoria. És l'únic curs “privat” 
d'estes característiques a Espanya.

La fase més important d'este projecte 
es va desenvolupar a L’Alqueria del 
Basket del dimecres 24 al diumenge 
28 de juliol. En total va haver-hi 85 
entrenadors inscrits , la majoria 
d'Espanya, però també arribats des 
de l'estranger. 

Alguns dels “mestres” que han 
impartit les sessions han sigut noms 
tan importants com Dimitrios Itoudis 
(tècnic grec, doble campió de l'Eurolliga 
masculina amb el CSK de Moscou); 
Lionel Hollins (tècnic assistent de Los 
Àngeles Lakers de l'NBA); altres tècnics 
ajudants de l'NBA; Luigi Lamonica 
(l'àrbitre més reconegut a Europa), o 
diversos entrenadors ACB.

Curs entrenador professional 
bàsquet PRO COACH

 u L’Alqueria del Basket es va engalanar 
per a acollir una nova edició de la Copa 
de S. M. el Rei de bàsquet en cadira de 
rodes. L'esdeveniment, considerat el 
més important de l'esport adaptat a 
escala nacional, va reunir els huit millors 
equips a la conclusió de la primera 
volta de la lliga regular. Es va celebrar 
sota el sistema de concentració durant 
el cap de setmana del 23 i 24 de febrer: 
quarts de final al matí del dissabte; 
semifinals a la vesprada, i tercer i quart 
lloc i final al matí del diumenge. 

El triomf va correspondre a l'Illunion 
de Madrid, que va superar en la 
final el Bidaideak Bilbao per 75-53. 
D'esta manera, el conjunt madrileny 
encadenava la seua 18a Copa del 
Rei de forma consecutiva. Va tindre 
un gran èxit en les xarxes socials i 
va ser retransmés per TeleDeporte, 
Tupuedestv, LaLigaSports i Marca.com.

L'esdeveniment es va 
consolidar a la ciutat del 
Túria com a l'esdeveniment 
anual que més atenció 
acapara dins de l'esport 
adaptat a Espanya.

En 2019 va aconseguir 
convertir-se en el primer 
curs de postgrau a 
escala nacional per a 
tots els entrenadors de 
bàsquet que volgueren 
professionalitzar més 
la seua formació. 

Copa de SM el Rei  
de bàsquet en  
cadira de rodes

Participació: 

90 
entrenadors

Participació: 

120
Aportació FTA:  

25.000¤

Aportació FTA:  

12.000¤

Calendari:  
Fase en línia de 
4 mesos i presencial 
del 24-28 de juliol

Calendari:  
23-24 de febrer

L’Alqueria del Basket

 p Un formador, durant el curs d'entrenador.  p Partit de la Copa del Rei disputada a l’Alqueria.
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3. 
Dades 
econòmiques
13.  BALANÇ

14.  COMPTE DE RESULTATS
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Balanç
(en euros) (en euros)

Comptes de Resultats

ACTIU 2019 2018

A) ACTIU NO CORRENT 263.754,90 231.987,80 

I. Immobilitzat intangible 47.186,22 3.976,43 

II. Immobilitzat material 216.568,68 228.011,37 

B) ACTIU CORRENT 801.384,29 1.311.690,76 

I. Deutors comercials i altres comptes a cobrar ,00 8.532,11 

II. Inversions financeres a curt termini ,00 90,27 

III. Periodificacions a curt termini 733,65 1.251,52 

IV. Efectiu i altres actius líquids equivalents 800.650,64 1.301.816,86 

TOTAL ACTIU 1.065.139,19 1.543.678,56 

2019 2018

A) EXCEDENT DE L'EXERCICI

1. INGRESSOS DE L'ACTIVITAT PRÒPIA 12.281.828,25 11.236.149,79 

Subvencions, donacions i llegats imputats a l'excedent de l'exercici 12.273.414,64 11.061.476,92 

Reintegrament d'ajudes i assignacions 8.413,61 174.672,87 

2. DESPESES PER AJUDES I ALTRES (8.383.181,47) (8.127.738,45)

Ajudes monetàries (8.111.935,27) (7.960.781,49)

Ajudes no monetàries (271.246,20) (166.956,96)

3. DESPESES DE PERSONAL (800.032,45) (716.820,19)

4. ALTRES DESPESES DE L'ACTIVITAT (3.022.354,53) (2.345.845,49)

5. AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT (45.259,10) (39.561,08)

6. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL TRASPASSATS A L'EXCEDENT DE L'EXERCICI 14.664,00 14.784,66 

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

A.1) EXCEDENT DE L'ACTIVITAT 45.664,70 20.952,95 

7. Ingressos financers 3.541,45 1.844,48 

8. Despeses financeres (9.718,10) (13.013,26)

9. Diferències de canvi ,00 ,00 

A.2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES (6.176,65) (11.168,78)

A.3) EXCEDENT ABANS D'IMPOSTOS 39.488,05 9.784,17 

A.4) VARIACIÓ DE PATRIMONI NET RECONEGUDA EN L'EXCEDENT DE L'EXERCICI 39.488,05 9.784,17 

B) INGRESSOS I DESPESES IMPUTADES DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET

1. DONACIONS I LLEGATS REBUTS ,00 ,00 

B.1) VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET PER INGRESSOS I DESPESES 
RECONEGUDES DIRECTAMENT EN EL PATRIMONI NET

,00 ,00 

C) RECLASSIFICACIONS A L'EXCEDENT DE L'EXERCICI

1. DONACIONS I LLEGATS REBUTS (14.664,00) (14.784,66)

C.1) VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET PER RECLASSIFICACIONS A L'EXCEDENT DE L'EXERCICI (14.664,00) (14.784,66)

D) VARIACIONS DE PATRIMONI NET PER INGRESSOS I DESPESES 
IMPUTADES DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET

(14.664,00) (14.784,66)

H) ALTRES VARIACIONS 2.241,50 ,00 

I) RESULTAT TOTAL, VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET EN L'EXERCICI 27.065,55 (5.000,49)

PATRIMONI NET I PASSIU 2019 2018

A PATRIMONI NET 223.638,93 196.573,38 

A-1) FONS PROPIS

I. Dotació fundacional 30.000,00 30.000,00 

II. Reserves 46.814,57 34.788,90 

III. Excedent de l'exercici 39.488,05 9.784,17 

A-2) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS 107.336,31 122.000,31 

B) PASSIU NO CORRENT 318.294,78 417.366,08 

I. Creditors no corrents-Beneficiaris 318.294,78 417.366,08 

C) PASSIU CORRENT 523.205,48 929.739,10 

I. Deutes a curt termini 4.586,08 3.135,90 

II. Beneficiaris - Creditors 239.032,43 499.541,35 

III. Creditors comercials i altres comptes a pagar 279.586,97 427.061,85 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 1.065.139,19 1.543.678,56 
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