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Trinidad Alfonso Mocholí
La Fundació Trinidad Alfonso pren el nom de la mare
de Juan Roig, el president i mecenes. És el vehicle a
través del qual canalitza la seua vocació de mecenatge
i el fet de tornar a la societat el que d’esta ell mateix
considera que ha rebut. Eixe concepte, 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.
La Fundació que porta el seu nom és un vehicle per a fer
arribar els seus valors al màxim nombre de persones.
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LA FUNDACIÓ
MISSATGE DEL PRESIDENT

Missatge
del President
Construint un llegat
Una vegada més, tens a les mans la Memòria de la
Fundació Trinidad Alfonso, la Missió de la qual és
impulsar accions que satisfacen el màxim nombre de
beneficiaris, utilitzant l’esport com a exemple i com a
forma d’irradiar els valors de la Cultura de l’Esforç.
Els dos anys anteriors he dedicat estes pàgines,
primer, a la persona que més m’ha ensenyat a
DONAR, i després, fa un any, als que fan possible
que puguem COMPARTIR este projecte.
El primer any era per a una persona que ha significat
moltíssim per a mi: ma mare, Trinidad Alfonso Mocholí.
D’ella vaig aprendre que en la vida primer has de DONAR
per a poder rebre. Donar sense esperar res a canvi. És
el que em va ensenyar estant al seu costat. I és el que
fan milions de mares en tot el món, diàriament, per les
seues filles i fills. És per això que esta Fundació porta el
seu nom, perquè no té ni espera cap retorn més enllà
que el de satisfer el màxim nombre de beneficiaris
i tornar a la societat tot el que he rebut d’esta.
El segon any, estes pàgines estaven dedicades a totes les
persones que han fet possible el naixement i consolidació
de la Fundació, aquells amb què hem compartit el
projecte i ens han ajudat a fer més gran la seua labor.
Juan Roig Alfonso
President de la Fundació Trinidad Alfonso
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Per això, en este tercer any de la Fundació, podem
dir que, quan es DONA i a més es fa de manera
que els projectes es COMPARTISQUEN amb moltes
PERSONES, el resultat és la CONSTRUCCIÓ d’alguna
cosa consistent en els seus valors, i permanent en el
curt, mitjà i llarg termini. Per això parlem de construir un
Llegat. O de “Construint un Llegat”, perquè el gerundi
fa que eixa labor sempre tinga un passat, un present i
un futur, que si volem pot ser inacabable entre tots.
“Construint un Llegat” és la responsabilitat
de convertir l’esport en un motor que impulse
iniciatives liderades per persones que servisquen
de base per a un progrés econòmic i social.
“Construint un Llegat” és la responsabilitat de fer créixer i
enfortir les nostres arrels, les de la Comunitat Valenciana.
“Construint un Llegat” és la responsabilitat de portar
la Cultura de l’Esforç a les següents generacions.
I este és el desig per a enguany.
Que tots formem part del “Construint”,
i tots podem gaudir del Llegat.

Tenim la
responsabilitat
de dur la Cultura
de l’Esforç a
les següents
generacions.
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PATRONAT / EQUIP DE TREBALL
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LA FUNDACIÓ
CARTA DE LA DIRECTORA

Carta de
la directora
Un any més fem balanç dels últims dotze mesos de
treball de la Fundació Trinidad Alfonso. Ha sigut un
any apassionant, en el qual hem viscut la consolidació
d’alguns dels projectes que van veure la llum els anys
anteriors i el naixement d’uns altres de nous. També hem
gaudit i compartit l’èxit d’esdeveniments com la Marató
o la Mitja Marató, recentment distingits amb l’etiqueta
d’Or de la IAAF (Associació Internacional de Federacions
d’Atletisme). Una guinda a un any en què hem persistit
en el fi últim de la nostra missió, que és el de canalitzar la
vocació del mecenes de la Fundació, Juan Roig, de tornar
a la societat allò que ell ha rebut d’esta durant tants anys.
Hem treballat sustentats pels tres pilars, sòlids, que
ens marquen les pautes d’actuació: Esforç, Esport
i Arrels. Missatges que ens han ajudat a irradiar els
valors de la Cultura de l’Esforç a un important nombre
de persones, utilitzant l’esport com a exemple i tenint
com a focus d’actuació la Comunitat Valenciana.
El 2015 hem pretés establir allò que s’ha realitzat en
edicions anteriors, sempre mirant al davant, amb
l’ambició i la il·lusió de continuar creixent, arribant al
màxim nombre de persones i, sobretot, complint els
objectius que ens plantejàvem en començar l’any.
Repassant els objectius, són quatre els que ens han
ocupat i dirigit cada una de les accions que hem emprés.
Elena Tejedor
Directora de la Fundació Trinidad Alfonso
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El primer és el que anomenem Universalització de
l’Esforç. Gràcies a este hem aconseguit arribar a quasi
80.000 persones de manera directa. Dins d’este objectiu
s’emmarquen aquelles proves o esdeveniments que
congreguen una gran quantitat de gent. Un any més
hem col·laborat amb més de 30 proves repartides
per tota la geografia de la Comunitat Valenciana.

Perquè la punta de llança són la Marató i la Mitja Marató
de València, flamantment reconegudes, però hi ha
tantes altres carreres… Hi ha la Mitja de Santa Pola, on
vivim la il·lusió de tot un poble bolcat amb la seua joia
de la corona. O les sis proves amb què col·laborem a
Castelló, amb la seua Marató i el Circuit de Carreres
Nocturnes, o tots els punts als quals arribem gràcies al
Circuit de Carreres de la Diputació de València, el de
la ciutat de València, l’Ekiden, el València Triatló, etc.
L’any 2015 hem vist també com projectes que ens
acompanyen quasi des dels nostres inicis estan
més vius que mai. Es tracta de “L’Esforç Compta i
Descompta”, amb el qual ja arribem a més de 17.000
xiquets i xiquetes de tota la Comunitat. Precisament
per a ajudar-nos a la consecució d’este objectiu, el
del Desenvolupament de l’Esforç, hem presentat
una de les novetats de l’any: l’Actibasket. Més de
100 col·legis il·lusionats amb la iniciativa i milers de
xiquets que podran practicar bàsquet gràcies a haver
instal·lat un parell de cistelles en 18 col·legis per a
fomentar la iniciació dels més menuts en este esport.
I si estos jóvens són el futur a mitjà i llarg termini, el
curt termini, quasi ja el present, està en el Projecte FER,
sobre el qual sustentem el nostre tercer objectiu, el
de Prescripció de l’Esforç. Perquè els grans números
ens agraden a tots, però les persones, els somnis,
el patiment, la tenacitat i el sacrifici en busca de la
glòria formen part de l’ADN dels ésser humans. I
enguany hem vibrat amb 102 esportistes valencians.
Hem patit amb alguns, els que continuen buscant el
seu bitllet a Rio de Janeiro, ens hem emocionat amb
els èxits d’altres i, alguna vegada també, perquè açò
és esport, hem lamentat algun contratemps. Però
estem més que orgullosos absolutament de tots.

En la memòria de l’any passat ja començàvem a
parlar d’un quart objectiu. Llavors incipient, l’any 2015
hem començat a omplir-lo de contingut. es tracta
del d’"Atracció de l’Esforç". Ací ha crescut Valencia
Ciudad del Running i la seua aposta convençuda que
la ciutat pot ser un referent nacional i internacional
del turisme esportiu. Ha sigut l’any de la inauguració
del Circuit 5K per a corredors al Jardí del Túria, una
infraestructura que mostra la vocació de mecenatge
del President de la nostra Fundació, Juan Roig, del
seu desig de deixar un llegat a la capital del Túria.
Al llarg de les pàgines d’esta Memòria trobem estes
i altres accions. HI ha Emprén Esport, per exemple,
un projecte transversal als quatre objectius que
ha nascut l’any 2015 i que ens ha ajudat en cada
un dels objectius. Gràcies a este projecte, a més,
hem conegut disciplines inèdites fins ara per a la
Fundació, com l’handbol, el ciclisme o el futbol.
En les pàgines d’esta Memòria s’inclouen tots estos
projectes. Tots són importants, però són les persones que
hi ha darrere els qui els fan únics amb la seua capacitat
de fer possible que les idees es convertisquen en realitat.
Per això vull donar les gràcies a tots els companys que
ens hem trobat en el camí en 2015. Gràcies per ajudarnos a continuar complint objectius. Comptem amb tots
vosaltres per a continuar complint reptes en 2016.

Són les persones
les qui fan els
projectes únics.

1 . LA FUNDACIÓ — CARTA DE LA DIRECTORA
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LA FUNDACIÓ
VISIÓ, MISSIÓ I OBJECTIUS

La Fundació Trinidad
Alfonso naix l’any
2012 amb la visió
d’irradiar la Cultura
de l’Esforç a la
Comunitat
Valenciana.
Està presidida per
Juan Roig i és de
capital 100% privat.
Trinidad Alfonso és
el nom de sa mare,
qui li va ensenyar
que en la vida primer
has de donar per a
poder rebre després.
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1. Visió
Irradiar la CULTURA DE L’ESFORÇ
a la COMUNITAT VALENCIANA per
mitjà de l’ESFORÇ en l’ESPORT.

2. 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.

3. Objectius
Canalitzar la vocació de MECENATGE de Juan Roig, basant-se en els objectius següents:

Atracció
de l’esforç

Recolzar o impulsar iniciatives
esportives que fomenten l’esforç per
al màxim nombre de persones, siga
quina siga la seua procedència o
condició social.

Recolzar o impulsar
iniciatives enfocades
al desenvolupament
de l’esforç entre els
xiquets/es i jóvens de la
Comunitat.

Recolzar o impulsar
iniciatives que
reconeguen i potencien
els esportistes de la
Comunitat que millor
representen estos
valors a nivell nacional i
internacional.

Recolzar o impulsar
iniciatives que ens
ajuden a atraure talent i
turisme esportiu.
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LA FUNDACIÓ
COPA STADIUM

Copa Stadium
La Fundació Trinidad Alfonso va voler compartir la
Copa Stadium 2013 amb les entitats, clubs i socis que
van col·laborar amb esta en els diferents projectes
que es van posar en marxa els últims mesos. Gràcies
a eixos projectes i als companys de viatge en cada un
d’estos, la Fundació va rebre eixe reconeixement i es
va fer partícips a tots: "Volem compartir amb tots els
nostres amics, socis i col·laboradors este reconeixement
i fer-los partícips. Esta Copa Stadium ens la van donar
a nosaltres, però és de molta gent. Té un poc de tots
aquells que ens han ajudat a créixer i a fer realitat els
projectes que hem impulsat", va explicar la directora
de la Fundació, Elena Tejedor, en el senzill acte que
va tindre lloc a les instal·lacions de la Fundació.
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La Fundació Trinidad Alfonso va rebre el Premi
Nacional de l’Esport 2013, en la categoria Copa
Stadium, per la seua contribució a la promoció
i el foment de l’esport. L’acte d’entrega dels
premis, presidit per SM els reis d’Espanya Felip
VI i Leticia, va tindre lloc al palau d’El Pardo.
El premi Copa Stadium va ser creat pel rei Alfons XIII
l’any 1923. S’entrega anualment fins l’actualitat i és el
guardó esportiu més antic d’Espanya, amb el qual es
premia la persona o entitat que s’haja destacat per la
seua especial contribució a la promoció i al foment de
l’esport. La Fundació Trinidad Alfonso va compartir
el premi amb el Real Grupo Cultural Covadonga.

1 . LA FUNDACIÓ — COPA STADIUM
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LA FUNDACIÓ
LA FUNDACIÓ EN DADES

La Fundació en
dades.
Any 2015

Notorietat
La Fundació
Trinidad Alfonso
ha aconseguit
arribar a un
important nombre
de beneficiaris que
són, en definitiva,
objectiu de les
nostres accions.

+100
Acords amb clubs,
associacions,
organitzacions i
federacions.

141
Acords amb esportistes.
Premios:

Premi Comité Olímpic
Espanyol a l’Entitat
Patrocinadora.
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Divulgació

Participació

Comunicació:

180mil

+30
Acords amb mitjans
de comunicació a nivell
nacional i autonòmic, per
al foment de l’esport i
visibilitat dels projectes
que impulsa la Fundació.
Canals:

Persones de manera
directa.

450mil
Persones de manera
indirecta.

50mil
Usuaris de webs
i xarxes socials.
Conferències:

5 mil
Persones, entre elles,
3.000 xiquets/es i jóvens.
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PROJECTES
UNIVERSALITZACIÓ DE L’ESFORÇ

Universalització
de l’esforç
Des dels seus orígens, un dels principals objectius
que es va traçar la Fundació Trinidad Alfonso
passava per impulsar i reforçar aquells esdeveniments esportius de la Comunitat Valenciana
relacionats amb el running, una activitat en clara
expansió i que simbolitza a la perfecció valors
com la superació, l’esforç, el sacrifici i l’esperit
de treball.
La col·laboració amb nombroses proves atlètiques
està aconseguint convertir València i la Comunitat
Valenciana en una de les principals destinacions
nacionals i internacionals per a participar en les
carreres de fons.
Durant l’any 2015, la Fundació Trinidad Alfonso ha
consolidat el seu suport a una infinitat de proves
desenvolupades de nord a sud de la Comunitat
Valenciana. I en totes trobem un denominador
comú: el creixement en el nombre de participants. El fenomen del running continua sense
veure el seu límit.

En l’actualitat, la Fundació Trinidad Alfonso col·labora amb estos esdeveniments:
• Marató València Trinidad Alfonso
/ 10K València Trinidad Alfonso
• Mitja Marató València Trinidad Alfonso
• Mitja Marató de Santa Pola
• 15K Nocturna
• 15K Oberta al Mar
• Ekiden València, Marató per relleus
• Circuit de Carreres Populars
Ciutat de València
• Circuit de Carreres de la
Diputació de València
• Triatló València
• Marató de Castelló
• Marca Running Series València
• Circuit de Carreres Populars Nocturnes
de la Diputació de Castelló

La Fundació Trinidad Alfonso ha
consolidat el seu suport a una infinitat de
proves desenvolupades de nord a sud de
la Comunitat Valenciana.
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Eixida de la Marató Valencia Trinidad Alfonso 2015.
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PROJECTES
UNIVERSALITZACIÓ DE L’ESFORÇ

Eixida de la Mitja Marató de Santa Pola.
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Corredors de la Mitja Marató Trinidad Alfonso passant per la plaça de l’Ajuntament.
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PROJECTES
UNIVERSALITZACIÓ DE L’ESFORÇ

Imatge aèria de l’eixida de la Mitja Marató València Trinidad Alfonso 2015.
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Panoràmica dels primers metres de la Marató i 10K València Trinidad Alfonso.
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PROJECTES
UNIVERSALITZACIÓ DE L’ESFORÇ // ESDEVENIMENTS

MARATÓ
VALÈNCIA
TRINIDAD
ALFONSO
I 10K
VALÈNCIA
TRINIDAD
ALFONSO
Sense límit. L’imponent marc de la Ciutat de les Arts i
les Ciències i la grandiosa imatge del pont de Montolivet
inundat de corredors en el moment de l’eixida es reafirmen com la millor targeta de presentació d’una prova que
sembla que no té sostre.
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MARATÓ VALÈNCIA TRINIDAD ALFONSO / 10K VALÈNCIA TRINIDAD ALFONSO

R

econeguda com la millor de totes
les que s’organitzen i celebren en
territori nacional per la Federació
Espanyola d’Atletisme, la Marató València
Trinidad Alfonso creix a un ritme vertiginós.
El seu ascens és imparable. En participació,
en implicació per part de la ciutat, en
projecció internacional i en prestigi. El salt
de qualitat experimentat els últims anys (i
especialment en les dos últimes edicions)
reflectix que, en el curt i mitjà termini, es
pot convertir en una de les maratons més
cèlebres de tot el món, com evidencia
l'Etiqueta d'Or de la IAAF aconseguida
precisament després d'esta última edició.
Les xifres parlen per si mateixes. El passat
15 de novembre de 2015 es va establir un
nou rècord de participació, amb la presència
de quasi 16.700 corredors, als quals cal
sumar els 8.500 inscrits del 10K. Un dels
grans actius de la Marató de València és el
seu creixent prestigi internacional. Quasi
un 25% del cens d’inscrits, uns 4.200
competidors, van arribar a la Comunitat
Valenciana des d’altres països. La nacionalitat
més nombrosa entre els participants era
la italiana, amb uns 1.500 representants.
Per si tot això fora poc, la Marató València
Trinidad Alfonso de l’any 2015 es va convertir
en la més ràpida que s’ha corregut mai en
sòl espanyol. L’atleta kenyà John Mwangangi
va escriure amb lletres d’or el seu nom en la
història de la prova al guanyar amb un temps
de 2:06:13, un minut i un segon menys que
el registre establit pel seu compatriota Félix
Kipkemoi Keny a València l’any 2013 i que, fins
a eixe 15 de novembre de 2015, ja era el millor
temps aconseguit en una marató celebrada
en territori nacional. El 2:06:13 representa,
a més, l’octau millor registre de tots els
aconseguits pels guanyadors de totes les
maratons celebrades en el món durant 2015.

La Marató València
Trinidad Alfonso ha
sigut guardonada
amb l'Etiqueta d'Or
de la IAAF.

2 . PROJECTES — UNIVERSALITZACIÓ DE L’ESFORÇ
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PROJECTES
UNIVERSALITZACIÓ DE L’ESFORÇ // ESDEVENIMENTS

Amb un elenc d’atletes d’elit més que
respectable, i amb la presència de 8 corredors
amb unes marques personals per davall de
les 2 hores i 7 minuts, John Mwangangi no
figurava al principi entre els principals favorits
per a aconseguir la victòria. A pesar d’haver
triomfat ja a València i d’haver guanyat les
edicions de 2010 i de 2011 de la Mitja Marató,
l’atleta kenyà mai havia aconseguit traslladar
als 42,195 quilòmetres les seues excepcionals
prestacions en distàncies més curtes.
En canvi, en esta ocasió, va aconseguir el
gran èxit de la seua trajectòria esportiva
i va entrar a la meta per davant dels seus
compatriotes Matthew Kisorio (2:06:33) i
de Felix Kandie, tercer amb un registre de
2:07:07. Els tres primers classificats van batre
el rècord de la prova, vigent des de 2013.
L’èxit de la Marató València Trinidad Alfonso
2015 es va arredonir amb el rècord de la
prova aconseguit en categoria femenina
per part de la namíbia Beata Naigambo,
qui va reeditar el triomf firmat en 2014 i va
establir una nova millor marca de la carrera
valenciana amb un temps de 2:26:58.
Un altre dels grans reforços de què van gaudir
la Marató València Trinidad Alfonso 2015 va
ser la transmissió per a tota Espanya a través
de l’espectacular realització de Movistar
Plus. La carrera es va poder veure en tot el
territori nacional, tant a través de la plataforma
digital com a través de Teledeporte, el canal
temàtic de televisió espanyola. També va
oferir la prova en directe Levante Televisión.
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u La 35a edició de la Marató Trinidad Alfonso
de València va fer història. El registre de
2:06:13 establit pel guanyador, el kenyà John
Mwangangi, no sols representa el rècord
de la prova, a més, suposa la millor marca
aconseguida mai en una marató celebrada
en territori nacional i l’octava de totes les
aconseguides pels vencedors de totes les
maratons disputades en el món durant 2015.
Els temps aconseguits pel segon i el tercer
classificat, els també kenyans Matthew Kisorio
(2:06:33) i Felix Kandie (2:07:07), situen la
prova valenciana en el cim internacional.
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John Mwangangi encara els últims metres de la passarel·la blava a la Ciutat de les Ciències.
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Una de les principals
novetats d’esta
edició va ser l’acte
de benvinguda als
atletes d’elit
i estrangers.

Acte de benvinguda
Per primera vegada en els seus 35 anys d’història, la
Marató València Trinidad Alfonso va organitzar l’acte
de benvinguda, un esdeveniment que es va convertir
en una espècie d’inauguració simbòlica del gran cap
de setmana atlètic a la ciutat de València. L’acte es
va celebrar a l’Oceanogràfic de la Ciutat de les Arts i
les Ciències i va reunir una àmplia representació de la
societat civil valenciana. Hi van assistir representants
polítics de la Generalitat Valenciana i de l’Ajuntament
de València, responsables del Valencia Club de Futbol,
Villareal Club de Futbol i del Valencia Basket Club, la
fallera major de València acompanyada de la seua Cort
d’Honor, representants de la Comandància Militar i de
la Policia Local de València o membres de molts clubs
de running de la ciutat. Tampoc van faltar els atletes de
elit que dos dies més tard van participar en la carrera.
En el torn de parlaments, Juan Roig, president de la
Fundació Trinidad Alfonso, col·laborador principal de la
prova, va comentar que «volem fer de la de València una
gran marató. És una prova de referència a nivell nacional
i que vol continuar creixent en el pla internacional fins
a arribar al nivell de les Falles, un símbol identificatiu de
la ciutat». Per la seua banda, l’alcalde de València, Joan
Ribó, va voler donar la benvinguda a tots els participants
en “una marató que ja és tot un referent i el creixement de
la qual en els últims anys és espectacular. Per a la ciutat
és un orgull acollir els milers de persones que correran
pels nostres carrers”. Finalment, el director de la prova,
Paco Borao, va presentar els principals atletes d’elit
que dos dies més tard correrien la mítica distància i que
també van estar presents en este Acte de Nouvinguda.

Valencia Shopping Run
Hortensia Herrero va ser l’encarregada de donar l’eixida.
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La Marató València Trinidad Alfonso 2015 va certificar
que la ciutat participa cada vegada més en la prova.
A mesura que passen les edicions, sent molt més la
carrera com a pròpia. També ocorre així amb els seus
diferents sectors. Un dels departaments que més es va
implicar enguany va ser el sector del comerç. Així, un
total de 120 comerços del centre històric de València van
oferir descomptes especials de fins a un 25% o diverses
promocions als corredors inscrits en la Marató o el 10K
durant este cap de setmana. I, a més, altres vint-i-set
establiments de la ciutat de diferents àmbits (esportius,
de roba, joieries) van tematitzar i van adornar els seus
aparadors i van entrar en un concurs que va premiar
els tres millors mostradors. A través de les xarxes
socials, es van registrar fins a 46.000 vots emesos.
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Dalt: Celebració de l’acte de benvinguda als atletes d’elit i estrangers a l’Oceanogràfic de València. Baix, esquerra: Paco Borao i Juan
Roig celebren amb Mwangangi la marca aconseguida. Baix, dreta: Gran expectació en l'arribada de la Marató.
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Dalt: La Marató de València va acollir competidors arribats de totes les parts del món. Baix: El sector de la restauració es va bolcar amb
la Marató i va participar en la promoció de l’esdeveniment.
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De València a Rio

Breakfast Run

En 2015, a més, la Marató València Trinidad Alfonso
va adquirir una major dimensió esportiva i una major
projecció internacional gràcies a la iniciativa anomenada
“De València a Rio”. El projecte consistia en la concessió
d’un premi de 5.000 euros a aquells atletes nacionals i
internacionals que, gràcies a la marca aconseguida en
la carrera valenciana, siguen seleccionats per les seues
respectives federacions nacionals per a participar en la
Marató dels Jocs Olímpics de Rio. Esta original iniciativa
va atraure a València 32 corredors procedents de 18
països. Les delegacions més nombroses van arribar des
d’Argentina i Portugal. Al final, un total de 19 corredors
van aconseguir la marca mínima exigida per les seues
respectives federacions nacionals. Si acudixen a la
Marató dels Jocs de Rio de Janeiro 2016 representant
els seus països d’origen, rebran el premi de 5.000
La Nación - Suplemento La Nación Deportiva
euros des de la Marató València Trinidad Alfonso.

El Breakfast Run és una activitat paral·lela que es va
celebrar per primera vegada en 2015 en la jornada prèvia
a la Marató València Trinidad Alfonso. En l’activitat
van participar de més d’un miler de runners vinguts
des de totes les parts del món disposats a fer un últim
test abans de la carrera del diumenge. L’entrenament
es va celebrar al llarg del Circuit 5K per a corredors al
Jardí del Túria i va congregar també un gran grup de
corredors que es van sumar a l’activitat, encara que no
participaren en cap de les dos proves del diumenge.

Fecha: lunes, 16 de noviembre de 2015
Página: 5
Nº documentos: 1

Recorte en B/N % de ocupación: 51,49

@]@@

Valor: 53354,13€

Periodicidad: Puntual

Tirada: 281.518

Este esdeveniment no competitiu va servir com a
prova última abans de la Marató de València i també
per a mostrar la varietat de la gastronomia valenciana,
en la qual es va repartir, al concloure, la saborosa
orxata valenciana i els seus fartons corresponents. La
millor manera de preparar les piles per a la carrera.
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L’hostaleria amb la Marató
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Un altre sector que es va bolcar activament amb
la Marató de 2015 va ser la restauració. Un total de
31 restaurants es van adherir al suport de la prova
valenciana amb menús especials per als participants,
o amb una tapa dedicada a la Marató, o amb una carta
específica en la qual es detallaven les calories de cada
plat, o amb un pícnic preparat perquè un corredor
se’l poguera emportar… La iniciativa, impulsada
conjuntament amb Coca Cola, va arribar fins a més
de 600 establiments, en els quals es van repartir
fullets informatius de la Marató i de totes les activitats
paral·leles programades per al cap de setmana.
&MVSVHVBZP/ÏTUPS/JFMTFODPO
RVJTUØFMDPODVSTP*OUFSOBDJPOBM
'&*$PQBEFM.VOEP1SFNJP&SJDT
TPO MBBNB[POB7JDUPSJB$IJBQQF
SPPCUVWPFMDBNQFPOBUPQBSB$B

2 . PROJECTES — UNIVERSALITZACIÓ DE L’ESFORÇ

// ESDEVENIMENTS

37

2

PROJECTES
UNIVERSALITZACIÓ DE L’ESFORÇ // ESDEVENIMENTS

Dalt: Els assistents a l’Expo Esport del dissabte van poder gaudir de la ja tradicional Paella Party. Baix: Un dels guanyadors del concurs
d’aparadors dels comerços de la iniciativa “Valencia Shopping Run”.
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Dalt: Eixida de la Minimarató amb la presència de més de 1.000 xiquets, xiquetes i jóvens. Baix: Tots els participants van rebre la seua
medalla commemorativa.
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Paella Party
Un dels esdeveniments paral·lels en qualsevol Marató
que es pree és el cèlebre menjar de pasta. En la Marató
València Trinidad Alfonso esta fusió entre esport i
gastronomia s’ha reconvertit a la Paella Party, una
activitat dirigida als maratonians inscrits, els quals
van poder arreplegar un pícnic compost d’un plat de
paella, beguda, pa i fruita. Una bona càrrega d’hidrats
que molts maratonians van preferir gaudir a ritme
de la música que va amenitzar durant tot el dissabte
l’entorn de la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Minimarató València Mapfre
La Marató València Trinidad Alfonso va organitzar l’any
2015 per segona vegada consecutiva la Minimarató
València Mapfre, una carrera no competitiva dirigida
i concebuda per a promoure l’esport, i especialment
l’atletisme de fons, entre els més jóvens. L’esdeveniment
es va celebrar durant el matí del dissabte 14 de
novembre i va reunir més de 1.000 jóvens amb edats
compreses entre els 4 i els 17 anys. Així, pares i fills
van poder gaudir d’un matí festiu i esportiu. Des de
les 10:00 hores, amb les categories cadet i juvenil,
fins al final de la jornada, per als menors de 5 anys,
l’entorn de la Ciutat de les Arts i les Ciències es va
convertir en l’escenari d’una marató diferent i molt
divertida. La inscripció era d’1 euro per persona. La
recaptació es va destinar a l’Associació Valenciana
d’Espina Bífida. A més, en finalitzar la prova, tots els
participants van rebre una medalla commemorativa.

Campanya de conscienciació
Amb el lema, cada vegada més cèlebre, “Corre a animar”,
la campanya de conscienciació ciutadana comença
a donar fruits. La difusió d’este missatge a través
de diferents plataformes i suports complix diversos
objectius: s’informa la ciutadania de l’esdeveniment i
es mentalitza que València serà una festa de la carrera
a peu durant unes hores. Des de quasi un mes abans,
la ciutat apareix abillada amb lones que anuncien
l’esdeveniment i que estan situades en punts estratègics
com les entrades a València o en les principals avingudes
que configuren el recorregut de la Marató. A més,
es divulga la celebració de la prova a través d’opis i
marquesines, de la pàgina web i les xarxes socials oficials
de la prova o de l’emissió de falques radiofòniques.
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A més, com és habitual, es va elaborar un vídeo molt
especial per a reforçar la promoció de la Marató València
Trinidad Alfonso. En esta ocasió, el fil conductor del
document va ser l’aplaudiment, una de les accions
més repetides per part del públic que ix a animar
als carrers, i que tant agraïxen els participants.
Il·lustres representants de l’esport valencià van col·laborar
en la gravació d’un vídeo basat en l’aplaudiment i
d’intensitat ascendent. Els inicis eren pausats. A mesura
que transcorria la gravació anaven augmentant la
cadència fins a un enèrgic i sentit suport final. Un símil
perfecte del ritme cardíac dels participants. Al marge
d’alguns integrants del Projecte FER, van col·laborar en
l’elaboració del document Jaume Doménech, porter del
València CF, Rubén Garcia Santos, jugador del Levante
UD, Jaume Costa, defensa del Vila-real CF, Antoine
Diot, jugador francés del Valencia Basket, o Soro III, el
millor exponent de la pilota valenciana en l’actualitat.

Recicla el teu Esforç
Per a conscienciar els corredors i espectadors de la
importància de deixar lliure de residus els carrers de
la ciutat després d’un esdeveniment que congrega
tanta gent, es va posar en marxa esta acció ja clàssica
en la Fundació Trinidad Alfonso, que consistix en la
col·locació de contenidors per a depositar envasos
i residus després de cada avituallament. Per segon
any, estes fites estaven amenitzades per uns altaveus
que transmetien la música i les cançons que els
mateixos corredors havien triat depositant una
papereta en una urna durant la Fira Expo Esport.
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Anna Sanchis, César Sempere i Antoine Diot van participar en el vídeo d’animació difós els dies previs per mitjà
de les plataformes de la prova.
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Dalt: La sala Grisolía va acollir la tercera edició de l’Impuls-a València. Baix: Dos imatges de la Marató al Col·le que es va celebrar la
setmana prèvia en dos col·legis de la ciutat.
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Impuls-a València
De tots els esdeveniments perifèrics que se celebren
en les hores i dies previs a la Marató València Trinidad
Alfonso, possiblement el més rellevant siga Impuls-a
València, un esdeveniment que organitza la Fundació
Trinidad Alfonso i que cada any se centra en un
vessant de l’esport. En esta ocasió, i en ple compte
arrere per a la celebració dels Jocs Olímpics de Rio,
el congrés Impuls-a València 2015 es va articular
entorn del documental Vidas olímpicas, un reportatge
que reflectix el dur camí pel qual han de passar els
esportistes d’elit per a convertir-se en olímpics.
Vidas olímpicas mostra les experiències, la disciplina
i l’esforç de 6 esportistes del Projecte FER (Foment
d’Esportistes amb Reptes) que somien amb la seua
presència en els Jocs de Rio 2016. El documental
conté una gran càrrega emotiva i ensenya el dia a
dia de Ricardo Ten, David Casinos, Pablo Torrijos,
Laura Gómez, Alejandra Quereda i Elena López. Els
seus entrenaments, les seues aspiracions, els seus
anhels, els seus sacrificis, el moment decisiu de les
grans competicions… Un cúmul de sensacions que van
emocionar els 300 assistents presents en l’auditori
Santiago Grisolía del Museu Príncep Felipe de València.

medalla d’or en waterpolo en els Jocs de Barcelona 1992
i plata en Atlanta 96, i Miriam Blasco, judoka i campiona
olímpica a Barcelona 92. Cinc llegendes de l’olimpisme
espanyol que van participar en una taula redona en
què van explicar les seues experiències i vivències, i
en tot els que els ha aportat de bo l’esport. Impuls-a
València, de caràcter solidari, va destinar tots els seus
beneficis a l’Associació Valenciana d’Espina Bífida.

Marató al col·le
Amb l’objectiu de fomentar el running des de tots
els àmbits possibles, la Fundació Trinidad Alfonso va
promoure una aposta totalment pionera en territori
nacional: “La Marató al col·le”. Es tracta d’un projecte
que pretén acostar els més jóvens a un esdeveniment
tan espectacular i grandiós com la Marató de València,
i traslladar-los tots els valors, beneficis, importància
i peculiaritats d’una prova d’esta magnitud.
La iniciativa es va desenvolupar en diferents centres
educatius de la ciutat de València durant la setmana
de la prova (del dilluns 9 al divendres 13 de novembre).
En eixes cinc jornades, els mateixos mestres dels
col·legis i un grup de monitors/animadors formats per
a este esdeveniment van ensenyar als més menuts
l’essència i les característiques del running per mitjà
d’una sèrie d’activitats i tallers educatius que van
respectar el dia a dia habitual dels col·legis.

En l’esdeveniment, presentat per José Luis López, van
participar, a més, cèlebres esportistes espanyols que
en el seu dia van aconseguir la glòria en anteriors jocs
olímpics i que van exercir de padrins dels protagonistes
del documental Vidas olímpicas. Els històrics esportistes
presents en l’acte van ser Fermín Cacho, campió olímpic
en els 1.500 m a Barcelona 92 i medalla de plata en la
mateixa prova en Atlanta 96; María Vasco, medalla de
bronze en els Jocs de Sydney 2000; Teresa Perales, 6
vegades campiona paralímpica de natació; Miki Oca,

La idea estava dirigida amb la intenció que els més jóvens
començaren a identificar-se amb l’atletisme des de ben
menuts. La iniciativa va arribar a uns 5.000 escolars de
la capital valenciana amb edats compreses entre els 5
i els 12 anys. A tots se’ls va ensenyar què és el running
i què és una marató des d’òptiques tan diferents com
la història, les manualitats, les matemàtiques, l’esport
o l’alimentació. Per a finalitzar, els futurs maratonians
van visitar la Fira Expo Esport el divendres 13 de
novembre i van animar els participants en els carrers
de València durant la celebració de l’esdeveniment.
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Acord amb l’EMT
Un altre avanç que fa referència als servicis al corredor va
vindre de la mà de l’aliança de la Marató amb l’Empresa
Municipal del Transport (EMT). L’objectiu d’este acord
era facilitar la mobilitat dels corredors des de casa,
en el cas dels valencians, o des dels hotels, en el cas
de visitants forans, a l’epicentre de la carrera (eixida i
meta a la Ciutat de les Ciències). Per a aconseguir-ho,
l’Ajuntament de València va reforçar la freqüència
de pas de les línies clau que connecten la ciutat amb
l’eixida i arribada, d’una banda. De l’altra, com a principal
novetat, es va establir que tots els corredors podien
pujar gratuïtament a l’autobús ensenyant el dorsal,
per la qual cosa este mitjà de transport es va convertir
en el preferit pels maratonians per a desplaçar-se,
evitant embossos i problemes d’aparcament.
A més, es va llançar una important campanya
de conscienciació ciutadana. Es van imprimir
fullets que van aparéixer en diaris de la ciutat
i es va multiplicar la informació en els canals
habituals de comunicació de l’EMT.

Més de 170 fallers es van llançar a participar en la Marató
i van secundar l’activitat “Corre per la teua falla”. El
corredor Enric Alemany Escamilla, de la Falla Cruz i
Mislata, va guanyar amb un temps individual de 2:46:53.
La segona posició va ser per a Víctor Hortelano García,
de la comissió Camí de Moncada-Pintor Jacomart, qui
va establir una marca de 2:47:26, mentre que el tercer
classificat va ser Antonio Ferrer Navarro, integrant
de la Falla San José de Pignatelli-Avinguda Dr. Peset
Aleixandre, que va parar el cronòmetre en 2:54:22.
En dones, la vencedora va ser María José
Hernández Almudéver, de la comissió Pintor Pascual
Capuz- Fontanars, amb un registre de 3:36:50.
La segona i tercera classificades pertanyen a la
falla Portal de Valldigna-Salinas. Van ser Mariam
Talens Artigues i Amparo Albacete Cremades.
Les dos van marcar el mateix temps, 3:52:30.
D’altra banda, en l’activitat “Anima la teua falla”, en la
qual van competir 20 comissions de tota la ciutat, els
premis concedits pel jurat van ser els següents: Millor
ambientació per a la Falla Duc de Gaeta; la Falla més
nombrosa va ser Santa María Micaela-Martín l’Humà;
el reconeixement a l’originalitat va correspondre a la
Falla Illes Canàries-Dama d’Elx i a la Falla García Lorca.

#VALENCIAESRUNNING

Los días 13, 14 y 15 de noviembre muévete en bus.

ESTE AÑO LAS FALLAS
SE QUEMAN CORRIENDO
Si formas parte de alguna de Las Fallas de la ciudad,
el próximo 15 de noviembre participa en el
MARATÓN VALENCIA TRINIDAD ALFONSO.

35 y 95
95
Refuerzo de las líneas 35
(destino Ciudad de las Artes y las Ciencias).

95 , 89
89 y 90 desde las 6:30h
Refuerzo de las líneas 22 , 35 , 95
hasta las 8:00h.

EN LOS 42,195 KM CORRE, LOS DÍAS PREVIOS SUBE AL BUS.
Acceso gratuito a los corredores que presenten el dorsal durante la carrera.

Para más información:

+34 963 940 200

+34 672 114 201

www.emtvalencia.es

Running Faller
Un dels principals objectius de la Marató València
Trinidad Alfonso és la unió entre la prova atlètica
i les Falles. De fet, per segon any consecutiu, es
va posar en marxa el programa Running Faller,
l’objectiu del qual és motivar que les comissions
falleres de la ciutat s’impliquen al màxim en esta
Marató, ja siga corrent o animant els participants.
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CORRE POR TU FALLA

ANIMA A TU FALLA

Inscríbete con el nombre de tu Falla, compite contra el
resto de corredores y agrupaciones falleras, y consigue
uno de los tres trofeos que se entregarán en la Gala de
la Junta Central Fallera:
- Mejor marca masculina.
- Mejor marca femenina.
- Falla con mayor número de participantes finalizados.

Organiza un grupo de animación con el resto de
Falleros. Y compite contra el resto de Fallas. El mejor
de cada categoría se llevará un premio de 500€.
- Falla con mejor ambientación.
- Falla más numerosa.
- Falla más original.

INFÓRMATE EN:

WWW.MARATONVALENCIA.COM
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El món de les Falles, cada vegada més implicat amb la Marató València Trinidad Alfonso.

2 . PROJECTES — UNIVERSALITZACIÓ DE L’ESFORÇ

// ESDEVENIMENTS

45

2

PROJECTES
UNIVERSALITZACIÓ DE L’ESFORÇ // ESDEVENIMENTS

Dalt: La Fundació Trinidad Alfonso va donar un euro per cada corredor arribat a meta a l’Associació Activa Espina Bífida.
Baix: Arribada de l’últim participant a la línia de meta.
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Aplicació mòbil

Un euro per corredor

De tots els esdeveniments perifèrics que se celebren en
plena era de les noves tecnologies, la Marató València
Trinidad Alfonso també comença a modernitzar-se
i va crear per a esta edició de l’any 2015 la primera
aplicació per a dispositius mòbils de la prova. L’app, amb
un disseny senzill i atractiu, incloïa tota la informació
relativa a l’esdeveniment, des del mapa del circuit
fins a les millors fotos, notícies i vídeos sobre el gran
cap de setmana atlètic a la ciutat de València.

També en esta edició, i com és habitual en les proves de
llarga distància en què col·labora la Fundació Trinidad
Alfonso, es va posar en marxa esta acció de l’euro
solidari, que consistix en la donació d’un euro per cada
corredor que arriba a la meta a l’associació benèfica
associada a la prova. L’objectiu és reconéixer i valorar
l’esforç dels corredors. Ells són els que permeten esta
iniciativa. En 2015 es van recaptar 14.466 euros, quantitat
que es va donar a l’Associació Activa Espina Bífida.

La gran novetat que oferia l’app de la Marató València
Trinidad Alfonso és la possibilitat de poder seguir el
transcurs de la carrera del corredor que es trie. Amb la
utilitat Tracking en viu, es pot conéixer en quin punt del
traçat es troba qualsevol corredor i a quina velocitat corre.
A més, els mateixos participants també podran seguirse a ells mateixos i controlar el seu ritme de carrera.

Quilòmetre solidari Associació
Activa Espina Bífida
Un any més, la Fundació Trinidad Alfonso va voler
dotar d’una dimensió solidària la gran carrera de fons
de la ciutat de València. En esta ocasió, va involucrar
l’Associació Activa Espina Bífida, els integrants de
la qual es van bolcar amb els corredors i corredores
en el tram més difícil de la prova: l’últim quilòmetre.
Els components d’esta entitat benèfica van convertir
els últims 1.000 metres en els més solidaris de tot
el traçat amb tot tipus de manifestacions d’ànims i
missatges de suport. El seu punt d’animació va ser
un dels més emotius d’una jornada memorable.

Un impacte econòmic de 17
milions d'euros

L’esforç té recompensa
Lluny de les estratosfèriques marques aconseguides
pels primers classificats, l’últim corredor de la 35a
edició de la Marató València Trinidad Alfonso també
forma part ja de la història de la carrera valenciana. El
seu nom és Eduardo Catalá, té 33 anys, i va invertir 6
hores i quasi 20 minuts a recórrer la mítica distància dels
42,195. Eduardo ja havia corregut la Marató de València
en anteriors ocasions. La seua marca habitual oscil·la
entre les 4h 45 minuts i les 6 hores. Però en esta ocasió,
un defalliment a 14 km per al final va convertir l’últim
terç del repte en una tortura. Però va poder acabar, va
aconseguir entrar a la meta. Amb el suport del públic
i amb la inestimable ajuda del seu particular “Ángel”
de la guarda (així s’anomenava la persona que el va
ajudar a completar els últims quilòmetres), Eduardo
es va convertir en un dels símbols d’esta edició.

Més enllà de les marques esportives, la Marató de
València provoca un important impacte econòmic en
la ciutat. En el marató del 2015, l’economia valenciana
va ingressar quasi 17 milions d’euros gràcies a la
despesa turística, segons l’estudi que l’Institut Valencià
d’Investigacions Econòmiques (Ivie) va elaborar sota
la direcció de Joaquín Maudos, catedràtic d’Economia
de la Universitat de València i director adjunt de l’Ivie.
L’altra gran dada d’este informe indica que l’economia
valenciana s’ha beneficiat d’un increment de renda de
10,2 milions d’euros i s’han creat 408 ocupacions.
A més, es va fer per primera vegada una enquesta
de satisfacció entre 4.350 dels corredors de la
Marató València Trinidad Alfonso. La valoració
global que els enquestats fan de la prova és d’un
8,6 punts sobre 10. Els aspectes més valorats han
sigut: la meta sobre l’aigua de la Ciutat de les Arts i
les Ciències, l’animació en els carrers de la ciutat i el
recorregut. L’enquesta també desprén una intenció
molt elevada de recomanar la prova per part de tots
aquells que l’han corregut (4,8 punts sobre 5).
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Eixida de la Marató Valencia Trinidad Alfonso 2015.
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Dalt: Per primera vegada en la seua història, la Marató de València va tindre dos eixides per a evitar aglomeracions en els primers
quilòmetres. Baix: Diversos corredors, al seu pas per la plaça de l’Ajuntament de València.
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Dalt: La recta final va acollir moments de màxima emoció amb l’arribada de tots els participants. Baix: Els guanyadors posen en el
pòdium junt amb col·laboradors i patrocinadors.
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Participants

Guanyadors

Corredors inscrits

Masculí Marató

25.229

John Mwangangi

2:06:13
Femení Marató

Corredors Marató
2015

Beata Naigambo

2012

16.682

Ò 9.200
2013

Ò 11.300
Ò 13.427
Corredors 10K

8.547

Masculí 10k

Michael Bett

29:00

2014

2015

2:26:57

Femení 10k

Jemaiyo Bikii

2012

33:44

Ò 6.200

2013
2014

Ò 7.800

Ò 8.066

Nacionalitats
Nacionals

20.149

Internacionals

5.080

La prova va
registrar la millor
marca de la
història en sòl
espanyol.

C. Valenciana

13.786

Aportació
Fundació Trinidad Alfonso

1.450.000 ¤
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MITJA
MARATÓ
VALÈNCIA
TRINIDAD
ALFONSO
Una nova edició, un nou èxit. La Mitja Marató València
Trinidad Alfonso, celebrada el 18 d’octubre de 2015, es va
tornar a convertir en una jornada memorable. Ja ho deia
la llegenda de la camiseta del corredor: “València corre
per a fer història”. I bé que ho va fer. El 25 aniversari de la
carrera va tindre una celebració immillorable. En primer
lloc, pel rècord de participació (més de 12.500 inscrits); a
més, per reafirmar-se, igual que en l’anterior edició, com
la Mitja Marató més ràpida de l’any 2015 en tot el món en
categoria masculina.
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E

l kenyà Abraham Cheroben va repetir
l’èxit aconseguit en 2014 amb un
espectacular registre de 59:10. Per quinta
vegada consecutiva, el guanyador baixava
de l’hora, una fita que només ha aconseguit
la Mitja Marató de Lisboa en esta dècada.
D’esta manera, la Mitja Marató València
Trinidad Alfonso dóna un pas més en el
calendari de mitges maratons internacionals,
i es consagra com una cita ideal per a
aconseguir marques de referència i prestigi
mundial. Des del principi de la carrera, el
ritme va ser endiablat. El gran favorit en totes
les apostes, el kenyà Abraham Cheroben,
va assumir el control de la prova des del
quilòmetre 5 i va establir uns temps parcials
que invitaven a somiar amb un grandiós
registre en la línia de meta. En el quilòmetre
10, el grup de favorits va quedar reduït a un
trio davanter compost per Cheroben, Kisorio
i Cheprot, qui poc abans del quilòmetre
15 va començar a perdre terreny.
En la recta final de la prova, Cheroben va
aprofitar el seu domini del circuit i el seu
coneixement de la carrera per a atacar Kisorio,
i per a arribar destacat a la meta. El kenyà
consolidava el seu particular idil·li amb la Mitja
Marató València Trinidad Alfonso i aconseguia
la victòria amb un temps increïble, 59:10, la
millor marca mundial aconseguida en una
Mitja Marató durant tot l’any 2015. Perquè la
festa fóra redona, l’etíop Netsanet Kebede va
establir un nou rècord de la prova en categoria
femenina al parar el cronòmetre en 1:07:30. Pel
que fa a la participació espanyola, el primer
classificat en categoria masculina va ser
l’atleta de Toledo Jesús Antonio Núñez, amb
un temps d’1:04:40, mentre que la primera
espanyola que va creuar la meta va ser Paula
González, que va finalitzar la prova en 1:12:10.

u Per segon any consecutiu, la Mitja
Marató Trinidad Alfonso de València es va
convertir en la més ràpida de totes les que
es van celebrar en el món en 2015. El kenyà
Abraham Cheroben repetia l’èxit aconseguit
en 2014 amb un altre espectacular registre
de 59:10. A més, en l’edició número 25,
la carrera valenciana experimentava un
espectacular increment de participació,
amb més de 12.500 inscrits. La Mitja Marató
València Trinidad Alfonso ja és una prova
de referència nacional i internacional.

La Mitja Marató
València Trinidad
Alfonso es consagra
com una cita ideal
per a aconseguir
marques de
referència i prestigi
mundial.
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La prova complia
25 anys i la Fundació
va voler felicitar la
SD Correcaminos
amb un pastís
commemoratiu.

Accions 25 aniversari
Web oficial: 25 anys en 25 històries
A 25 dies de la celebració de la prova, la pàgina web
oficial de la carrera va posar en marxa esta iniciativa que
pretenia arreplegar 25 històries individuals de corredors
i personalitats del món del running que estarien presents
en la carrera. Cada un dels 25 protagonistes afrontava
la Mitja Marató València Trinidad Alfonso amb el seu
particular repte, amb les seues pròpies motivacions.
Tots van completar la carrera i van contribuir a fer
més gran una prova que va tornar a ser històrica.

Una presentació molt dolça
El dimecres 14 d’octubre, quatre dies abans de la
disputa de la prova, va tindre lloc la presentació de la
Mitja Marató València Trinidad Alfonso. Al marge dels
habituals parlaments per a explicar tots els detalls de
la carrera i per a invitar que la ciutadania isquera als
carrers de València a animar els participants, l’acte
va tindre un colofó molt emotiu. Al mateix temps
que sonava l’Aniversari feliç, un immens pastís va
aparéixer en la sala. Representava el detall perfecte
al 25 aniversari de la Mitja Marató de València i
significava tot un agraïment a la Sociedad Deportiva
Correcaminos, impulsora de l’esdeveniment ja fa 5
lustres. Va ser la presentació més dolça de la història.
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Dalt: Carolina Roig va donar el tret d’eixida de la prova. Baix: Membres de la SD Correcaminos juntament amb Elena Tejedor bufen els
ciris del pastís commemoratiu del 25 aniversari de la prova.
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Dalt: Molta animació en els moments previs a l'eixida de la Mitja Marató Trinidad Alfonso. Baix: Paco Borao y Carolina Roig descobrixen
una sorpresa en la cerimònia d’entrega de premis.
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25 cançons per a una mitja marató

Una mascletà per a commemorar
el 25 aniversari

L’organització de la Mitja Marató València Trinidad
Alfonso va voler animar els corredors i ambientar la
carrera amb un fil musical molt especial. A través de
les xarxes socials, es va permetre que els participants
triaren les seues cançons favorites. Els 25 temes
més votats van acompanyar l’esforç dels corredors
i es van poder escoltar durant els 21 quilòmetres
del recorregut. La cançó més votada, Viva la vida,
de Coldplay, va sonar a l’inici de la prova.

25 anys de la Mitja Marató en imatges
Per a commemorar com ho mereixia el vint-i-cinqué
aniversari de la prova, es va organitzar una exposició
fotogràfica a l’aire lliure en què es van recopilar les
millors imatges de la carrera durant tota la seua història.
Esta exposició va estar ubicada al passeig de Russafa
des del 15 d’octubre fins a finals de novembre. A la
inauguració oficial d’esta mostra històrica van acudir,
entre altres, Elena Tejedor, directora de la Fundació
Trinidad Alfonso, Paco Borao, president de la Sociedad
Deportiva Correcaminos, així com una gran quantitat
d’amics de la carrera a peu a València. L’exposició va ser
visitada per milers de valencians i va tindre un gran èxit.

25 anys d’història mereixen una celebració ben sonora.
I res millor que unir la Mitja Marató amb un dels símbols
més identificadors de València i la Comunitat Valenciana:
la pólvora. Per això, l’organització va preparar una
mascletà al voltant de la Fira del Corredor, situada al
cobert número 4 del port de València. Els valencians es
van imaginar durant uns minuts que ja havien arribat les
falles, i els visitants nacionals i estrangers van quedar
sorpresos davant d’un espectacle tan extraordinari al
qual van acudir de les falleres majors de l’any 2016,
recentment elegides. Per a ser escrupolosos amb
l’efemèride, la mascletà va començar a les 13:25 hores
del dissabte 17 d’octubre, el dia previ a la carrera.

Globus en l’entrega de premis
També el 25 aniversari de la Mitja Marató València
Trinidad Alfonso mereixia un podi especial. Per
això, quan el vencedor de la prova va rebre el trofeu
acreditatiu, 1.000 globus de color taronja i rosa
van començar a volar pel cel valencià. Era un altre
dels homenatges per part dels organitzadors a una
prova que en 2015 feia més història que mai.
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Recicla el teu Esforç
Per a conscienciar els corredors i espectadors de la
importància de deixar lliure de residus els carrers de
la ciutat després d’un esdeveniment que mobilitza
tanta gent, es va posar en marxa esta acció ja clàssica
en la Fundació Trinidad Alfonso. Consistix en la
col·locació de contenidors per a depositar envasos i
residus després de cada avituallament. Per segon any,
estes fites estaven amenitzades per uns altaveus que
transmetien la música i les cançons que els mateixos
corredors havien triat per mitjà d’una papereta
depositada en una urna durant la Fira Expo Esport.

Un euro per corredor
Una de les accions solidàries de la Mitja Marató València
Trinidad Alfonso va ser l’aportació per part de la
Fundació Trinidad Alfonso d’un euro per cada corredor
que arribara a la meta. Una recompensa a l’esforç dels
participants que es va traduir en la recaptació de 10.834
euros per a l’Associació Fibrosi Quística de la Comunitat
Valenciana, entitat solidària de la prova per a esta edició
de 2015 i que, amb el lema “El meu aire, la teua meta”, es
va implicar al màxim durant els mesos previs a la carrera.

Running Faller
La Mitja Marató València Trinidad Alfonso va coronar
els fallers més ràpids, i les comissions que més i millor
van animar la millor carrera de la distància en sòl
espanyol. Van ser més de 300 corredors fallers, entre
hòmens i dones, els que van participar en la prova.
El triomf en esta categoria purament valenciana va
correspondre al corredor José Miguel Alocén Gutiérrez,
de la comissió Humanista Mariner-Manuel Simó, amb
un temps d’1:13:26. Per darrere d’ell, en segona i tercera
posició, van concloure Antonio Ferrer Navarro i Víctor
Hortelano García, de les falles San José PignatelliAv. Dr. Peset Aleixandre i Camí de Moncada-Pintor
Jacomart respectivament. El segon classificat va
acabar amb un temps d’1:19:56, mentre que Hortelano,
amb 1:20:20, va finalitzar en tercera posició.

Pel que fa a la participació femenina, la vencedora va ser
la integrant de la Falla Olivereta-Cerdà i Rico, Carmen
Amaro, que va registrar un temps oficial d’1:32:51. Quasi
sis minuts després va arribar la segona classificada,
precisament la seua germana bessona Ana Amaro,
també de la comissió del carrer Olivereta, amb un temps
d’1:38:36. Va tancar la classificació fallera femenina
Pilar Casares, de la Falla Poeta Altet-Benicarló.
Però el Running Faller no va acabar en els atletes, sinó
que es va traslladar també a tots els membres de les
comissions amb la iniciativa “Anima la teua Falla”, on 16
falles van posar el color, les veus i les forces per a animar
els participants de la Mitja Marató València Trinidad
Alfonso. El premi a la falla amb millor ambientació va ser
per a Dama d’Elx-Illes Canàries, mentre que la falla més
original va ser Sant Vicent de Paül-Clara Campoamor. Pel
que fa a xifres, el premi a la falla més nombrosa va anar
a parar a la comissió Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals.
Entre tots, van posar la tradició i el sabor valencià a una
prova que demostra que València respira pur running.

ESTE AÑO
LAS FALLAS
SE QUEMAN
CORRIENDO
Si formas parte de alguna de Las Fallas de la ciudad,
el próximo 18 de octubre participa en el
MEDIO MARATÓN VALENCIA TRINIDAD ALFONSO.

ANIMA A TU FALLA
Organiza un grupo de animación con el resto de Falleros. Y compite contra el resto de Fallas.
El mejor de cada categoría se llevará un premio de 500€. Las 3 categorías son:
- Falla con mejor ambientación.
- Falla más numerosa.
- Falla más original.

INFÓRMATE EN:

WWW.MEDIOMARATONVALENCIA.COM
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Dalt: La Fundació va implantar l’acció Recicla el teu Esforç. Baix: La Fundació i Correcaminos fan entrega dels xecs solidaris a
l’entitat benèfica.
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Dalt: Els participants transiten per un lloc emblemàtic de la ciutat com la plaça de Bous. Baix: Falla guanyadora del premi a la millor
ambientació.
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Campanya
conscienciació

L’últim esforç
té recompensa

Tan important com l’esforç, la valentia i la determinació
dels participants que donen sentit i justificació a la
carrera en si, és la campanya de conscienciació per
a transmetre a tota la ciutadania la celebració d’un
esdeveniment tan rellevant. L’objectiu se centra a
fomentar la comprensió i la implicació dels habitants de
la ciutat. Per això, es van desenvolupar diferents accions
com la gestió d’opis i marquesines explicatives per tota
València, la col·locació de lones en les entrades a la ciutat
i en els semàfors de les grans avingudes, la difusió de
continguts d’“Informació Ciutadana” en la web oficial
i en les xarxes socials de l’esdeveniment, transmissió a
través dels mitjans de comunicació de plànols del traçat i
talls de carrers, activació de serveis per mitjà del telèfon
d’atenció al corredor i elaboració de falques promocionals
que es van difondre a través de l’emissora Europa FM.

En les carreres de fons i de llarga distància, el mèrit és
arribar, és creuar la línia de meta, és trobar la recompensa
a la preparació realitzada durant les setmanes i els
mesos anteriors. Els segons que transcorren durant els
últims metres mitiguen el patiment i disparen l’alegria
i la satisfacció. Per a això, el tram final del recorregut
està jalonat de frases motivadores, d’expressions
d’ànim per a contribuir a l’últim esforç, tant mental
com físic. Bona prova d’això poden donar les últimes
participants a arribar a la meta, un grup de corredores
que formaven part de la Fondazione Umberto Veronesi
d’Itàlia, dedicada a la lluita contra el càncer de mama.

Quilòmetre solidari
Associació Fibrosi Quística
Com a avançament de l’euro solidari per corredor,
els components de l’Associació Fibrosi Quística de
la Comunitat Valenciana, entitat solidària associada
a la prova en esta edició de 2015, van convertir
els últims 1.000 metres de la Mitja Marató en el
quilòmetre de la solidaritat. Van ubicar en eixa fita
quilomètrica un punt d’animació molt especial que va
concedir uns impagables ànims a tots els corredors.
Un alé imprescindible que va contribuir a suavitzar
l’esforç de cobrir l’últim tram de la carrera.
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Dalt: La comissió Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals va ser la més nombrosa animant. Baix: La falla Sant Vicent de Paül-Clara
Campoamor va obtindre el premi a l’animació més original.
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Dalt: Abraham Cheroben entra a la meta amb el millor temps mundial de l’any en mitja marató. Baix: La guanyadora femenina, Netsanet
Kebede, entra a la meta.
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Dalt: Entrega de premis a les guanyadores. Baix: Els tres primers classificats de la carrera masculina reben els trofeus.

64

MITJA MARATÓ VALÈNCIA TRINIDAD ALFONSO

Participants

Guanyadors

Corredors

Masculí

2015

12.518

Abraham Cheroben

2012

Ò 9.485

Femení

2013
2014

Ò 10.500

Ò 10.522

10.972 Corredors nacionals
1.546 Corredors internacionals
Arribats a meta
2015

10.834

2012

Ò 8.431

2013
2014

59:10

Ò 9.328

Netsanet Kebede

1:07:31

La Mitja Marató
de València va
ser per segon any
consecutiu la més
ràpida del món.

Ò 9.372

Reconeixements
Millor carrera d'Espanya segons
la Federació Espanyola.

Aportació
Fundació Trinidad Alfonso

Millor marca mundial de l’any.

365.000 ¤

Millor marca de la prova
en categoria femenina.
Cinc anys seguits per
davall de l’hora.
Única Mitja Marató d'Espanya
amb Etiqueta d'Or de la
Federació Internacional IAAF.
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MITJA
MARATÓ
DE
SANTA
POLA
Una ciutat de 35.000 habitants bolcada; una festa de
l’atletisme popular; una prova que cada any creix i es referma. Són algunes característiques de la Mitja Marató
Internacional Villa de Santa Pola, una cita que guanya en
celebritat i prestigi amb el pas de les edicions (ja en són
26), i que ja està plenament consolidada en el calendari
nacional. La Fundació Trinidad Alfonso també va ser durant 2015 el principal col·laborador d’una carrera que va
tornar a establir rècord d’inscripció i d’atletes que van
creuar la meta.
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E

l 18 de gener de 2015, Santa Pola va
tornar a demostrar la seua passió per
la Mitja Marató de la localitat. Tots els
habitants es bolquen en la seua particular
joia de la corona. Les dades de la prova
són eloqüents. Es va registrar rècord de
participació, amb 9.372 inscrits, i de corredors
arribats a meta: 8.211 atletes. Però hi va haver
més. També en el pla esportiu es va fer
història, ja que el kenyà Vincent Yator es va
adjudicar la victòria amb un temps d’1:00:15,
el millor temps dels 26 anys d’existència
de la prova. En categoria femenina, el
triomf se’l va portar Georgina Rono, també
kenyana, amb un registre d’1:11:00.
La Fundació Trinidad Alfonso, a més de
col·laborar en l’apartat logístic, va posar
en marxa les accions de “Recicla el teu
Esforç” i "Un euro per corredor" que van
anar a parar, com és habitual a Santa Pola,
a tres entitats locals: Adipsa, l’Associació
Espanyola contra el Càncer i Càritas van
ser les receptores dels 8.208 euros.

Santa Pola
va tornar a
demostrar la
seua passió per
la Mitja Marató
de la localitat.
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Dalt: Imatge de la Marató infantil celebrada el dia previ a Santa Pola. Baix: El kenyà Vincent Yator, vencedor de la prova amb
un temps d’1:00:14.
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La Fundació Trinidad
Alfonso, a més de
col·laborar en l’apartat
logístic, va posar en marxa
les accions de “Recicla
el teu Esforç” i “Un euro
per corredor”.
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Dalt: La Fundació va donar 8.211 euros a les entitats benèfiques associades a la prova. Baix: Els vencedors de la Mitja Marató
de Santa Pola reben els trofeus en el pòdium.
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Participants

Guanyadors

Corredors inscrits

Masculí

2015

9.372
2014

Ò 9.327

Vincent Yator (Kenia)

1:00:15

2012

Ò 8.872

Femení

Georgina Rono (Kenia)

1:11:00

2013

Ò 8.125

Arribats a meta
2015

8.211
2014

Ò 8.152

2012

Ò 7.495

2013

Ò 7.045

El guanyador va
registrar la millor
marca de la història
de la prova.

Hòmens
2015

6.902

2012

Ò 6.474

2014

2013

Ò 7.012

Ò 6.157

Aportació
Fundació Trinidad Alfonso

Dones
2015

1.307

2012

Ò 1.021

65.000 ¤

2013
2014

Ò 888

Ò 1.140
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EKIDEN
VALÈNCIA
Després de nàixer i causar sensació en 2014, l’Ekiden
València, organitzat pel club d’Atletisme 10K, ha confirmat
enguany les enormes expectatives que desperta i l’enorme
potencial que atresora. La seua originalitat li conferix un
atractiu especial, motiu pel qual, entre altres, ha provocat
que la Fundació Trinidad Alfonso apostarà un any més
per esta carrera.
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L

’Ekiden és una prova d’origen japonés
en què equips de 6 integrants
completen el recorregut d’una marató.
Els 42.195 metres es distribuïxen en 6
relleus: 3 de 5.000 metres, 2 de 10.000
metres i un últim relleu de 7.195 metres.
Entre els companys d’equip s’entreguen
una banda, tasuki, que fa de testimoni.
L’eslògan “Esforç compartit” reflectix a la
perfecció l’essència d’una prova que conjuga
sacrifici personal i esperit col·lectiu.
La segona edició de l’Ekiden València
es va disputar el passat diumenge 3 de
maig. L’epicentre se situa en l’estadi del
llit del riu Túria, escenari que acull el
principi i el final de la competició i de cada
relleu, i que es convertix en una festa de
l’atletisme popular amb la presència de
tots els participants. La imatge de les
grades, amb milers i milers de corredors
esperant el seu torn, és espectacular.
Si les xifres de participació ja van demostrar
l’èxit de l’edició inaugural, el creixement
experimentat en 2015 revela l’acceptació
de la prova per part dels atletes populars.
El nombre d’equips inscrits va ser de 630
(155 més que en la primera edició), la qual
cosa es va traduir en 3.780 corredors. En
el 70% dels conjunts hi va haver presència
femenina, ja siga en la modalitat mixta
(almenys dos dones entre els sis participants)
o en la composta únicament per dones. A
més, es van registrar equips de totes les
comunitats autònomes, excepte Canàries.

El creixement
experimentat en 2015
revela l’acceptació de
la prova per part dels
atletes populars.
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Eixida dels primers relleus dels 630 equips que van participar en l’Ekiden.

L’Ekiden València
va camí de
convertir-se en
una altra de les
cites ineludibles del
calendari running
a la ciutat de
València.
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Dalt: Dos rellevistes es passen el tasuki. Baix: Entrada de Nacho Cáceres, membre de l’equip guanyador, Cárnicas Serrano.
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Tots els corredors que van arribar a la meta van rebre una medalla commemorativa.
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Participants

Guanyadors

Corredors inscrits

Masculí

3.780

C.A. Cárnicas Serrano

2:16:36

Equips inscrits

Femení

2015

630

The Kenyan Urban Way
2014

Ò 475

2:52:31
Mixto

C.A. Cárnicas Serrano 2

2:28:30

Equips arribats a meta
2015

609

2014

Ò 452

Equips masculins

El 70%
dels equips
tenien presència
femenina.

2015

260

2014

Ò 213

Equips amb presència femenina
i mixtos
2015

349

Aportació
Fundació Trinidad Alfonso

30.000 ¤

2014

Ò 239
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Més
carreres
Carrera / Participants / Aportació FTA

CIRCUIT DE CARRERES
POPULARS DE VALÈNCIA
La Fundació es va sumar al suport d’este circuit compost per 10 proves.
Les carreres es van iniciar al gener amb el trofeu Galápagos i van
concloure al novembre amb la Volta a Peu Solidària “És Possible”. Les
distàncies de les proves oscil·len entre els 5 i els 6,5 quilòmetres.
Participants:

Aportació FTA:

66.000

20.000¤

CIRCUIT DE CARRERES
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
Circuit compost per 12 carreres que se celebren en diferents localitats
de la província. La distància mínima és de 10 quilòmetres i la màxima,
en concret dos proves, són els 21 km de la Mitja Maratón.
Participants:

Aportació FTA:

27.000

30.000¤

CIRCUIT DE CARRERES
NOCTURNES DE CASTELLÓ
La Fundació Trinidad Alfonso es va unir al suport d’un circuit
que en 2015 complia la segona edició i que constava de cinc
carreres en altres tantes localitats de la província: Orpesa,
el Grau de Castelló, Vinaròs, Benicàssim i Peníscola.
Participants:

Aportació FTA:

5.000

12.000¤

15K OBERTA AL MAR
Tercera edició del 15K Oberta al Mar, prova que es disputa a la
ciutat de València, amb inici i arribada en la Marina Reial Juan
Carlos I. Es va celebrar el diumenge 1 de març i va establir un nou
rècord d’inscripció, amb la presència de 5.000 corredors.
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Participants:

Aportació FTA:

5.000

8.000¤

MÉS CARRERES

Carrera / Participants / Aportació FTA

15K NOCTURNA DE VALÈNCIA
Prova espectacular per la singularitat de disputar-se en
horari nocturn en les albors de l’estiu. La Fundació Trinidad
Alfonso col·labora amb la Fundació València Club d'Atletisme
de la Comunitat Valenciana per a contribuir al creixement i
consolidació d’una carrera cada any més acceptada entre els
corredors. També va establir un rècord de participants.
Participants:

Aportació FTA:

8.500

31.400¤

VALÈNCIA TRIATLÓ
Ja és un clàssic. Amb l’arribada del primer cap de setmana de
setembre, València acull la celebració del triatló, una de les pràctiques
esportives més emergents. La Fundació Trinidad alfonso continua
col·laborant amb un dels triatlons més multitudinaris d’Espanya.
Participants:

Aportació FTA:

3.300

6.300 ¤

MARATÓ DE CASTELLÓ
Per tercer any, es va mantindre la col·laboració amb la Marató
Internacional de Castelló. La prova, disputada en esta ocasió el 6
de desembre, ja complix 6 edicions i manté un ritme sostingut de
creixement. De manera simultània, es va disputar una carrera de 10
km que va convertir la jornada en una festa de l’esport popular.
Participants:

Aportació FTA:

3.600

8.500¤

MARCA RUNNING SERIES
Prova organitzada pel diari Marca que consta de 10 quilòmetres
de distància. L’eixida i la meta estan situades molt prop de la
platja de la Malva-rosa, per on també transcorre la prova.
Participants:

Aportació FTA:

1.000

7.000¤

VOLTA A PEU VALÈNCIA
És, potser, la carrera més popular de les que es disputen a
València. Més que una prova esportiva, ens trobem davant
d’una jornada de caràcter festiu i familiar. En 2015, en concret
el 17 de maig 2015, va arribar a l’edició número 33 gràcies, en
gran manera, al suport de la Fundació Trinidad Alfonso.
Participants:

Aportació FTA:

12.500

15.000¤
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CIRCUIT
5K PER A
CORREDORS
AL JARDÍ DEL
TÚRIA
El 9 de setembre de 2015 va ser un dia molt especial. Va ser
la jornada de la presentació del nou circuit de 5,7 quilòmetres
que recorre els Jardins del Riu Túria. Una pionera i ambiciosa aposta que s’engloba en el marc del projecte Valencia
Ciudad del Running. Una infraestructura en ple pulmó de la
capital valenciana que permetrà ordenar una zona per la qual
diàriament transiten milers i milers de corredors, i millorar la
cohabitació dels practicants d’esport amb la resta d’usuaris
del llit del Túria.
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CIRCUIT 5K PER A CORREDORS AL JARDÍ DEL TÚRIA.

E

l nou circuit va d’un extrem a l’altre
de l’antic llit del riu Túria. Enllaça els
ponts del 9 d’Octubre i el de l’Àngel
Custodi, al costat del parc Gulliver. El
ferm consta de tres capes: una de grava,
una altra de terra compactada, i una
tercera d’àrids a base de vidre reciclat.
Una superfície molt duradora, amb molt
bon drenatge per a evitar embassaments
els dies de pluja i avalada per l’Institut de
Biomecànica de València per a amortir
l’impacte en les articulacions dels corredors.
El recorregut, a més, disposa d’una
senyalització lumínica durant tot
el traçat per a facilitar l’ús nocturn
del circuit. A més, s’ha instal·lat una
senyalística per a indicar els quilòmetres
del traçat, així com zones d’estirades,
hidratació o entrenament específic.

Durant l’acte de presentació del circuit,
el president de la Fundació Trinidad
Alfonso, Juan Roig, va assenyalar que esta
infraestructura contribuirà a convertir València
en “la capital del running mundial” i va invitar
a gaudir-la a tots els atletes populars que
cada dia s’exerciten pel llit del riu Túria,
així com als milers de turistes que visiten
València durant tot l’any. Per la seua banda,
l’alcalde de la ciutat, Joan Ribó, va destacar
que esta nova infraestructura esportiva
“enriquix encara més el Jardí del Túria, el
major parc municipal d’Espanya, autèntic
pulmó verd de la ciutat”. L’acte també va
comptar amb la presència de l’arquitecte
responsable del projecte, Carlos Campos,
i amb els representants dels principals
clubs d’atletisme de la ciutat de València.

La Fundació Trinidad Alfonso ha assumit
els costos de la construcció del circuit,
xifrats en dos milions d’euros, i es farà
càrrec de les despeses derivades del seu
manteniment durant els 10 anys següents.

La Fundació
Trinidad Alfonso ha
invertit dos milions
d’euros en esta
infraestructura
i es farà càrrec de
les despeses de
manteniment dels
pròxims 10 anys.
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Circuit per a corredors 5k
Jardí del Riu Túria
Estes són les claus i característiques de
l’important i pioner projecte del Circuit
5K per a corredors al Jardí del Túria:

Paviment certificat
El paviment del Circuit 5K es compon, en tot el
recorregut, de tres capes testades per l’IBV que
afavorix l’amortiment dels impactes en carrera.
• Capa 1: Grava drenant.
• Capa 2: Base compactada
• Capa 3: Paviment continu d’àrids estabilitzats

Senyalística i homologació
Al llarg del Circuit 5K els runners poden
guiar-se per 4 tipus de senyals:
• Senyals blaus identificadors del
circuit específic de corredors.
• Punts quilomètrics, que marquen la distància
cada 100 metres, homologats per l’RFEA.
• Mapa del circuit, que ubica i mostra
el recorregut complet.
• Monuments històrics per a informar
dels punts d’interés pròxims.

Zones biosaludables
Durant tot el traçat el corredor trobarà zones pensades
per a afavorir i completar un bon entrenament.
Estes zones es complementen amb el Circuit 5K i
suposen un extra previ, durant la pràctica esportiva
de cada corredor en les zones per les quals discorre el
traçat o després de practicar l’esport. Són les següents:
• Zones de calfament.
• Zones d’estirades.
• Zones d’hidratació.
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CIRCUIT 5K PER A CORREDORS AL JARDÍ DEL TÚRIA.

Senyalització lluminosa

Usos del Jardí del Túria

Per als corredors que preferixen entrenar-se a primera
hora del dia o quan el sol es posa i comença a ferse fosc, el circuit, en tota l’extensió, està senyalitzat
amb balises de llums LED que guien els runners al
llarg de tot el traçat, sense entorpir-los la marxa.

El Jardí del Túria, amb més de 110 hectàrees d’espai verd
i esportiu, és el jardí urbà més gran de tota Espanya.
Conté tot tipus d’usos i zones per a aprofitar al màxim
este pulmó verd de la ciutat de València i el Circuit 5K
complementa l’extraordinària oferta d’esta zona.

Cada 12,5 metres el corredor trobarà eixa especial
il·luminació. Així, hi ha 80 punts de llum en cada un dels
quilòmetres del traçat. Però, a més, els mateixos punts
quilomètrics, instal·lats cada cent metres, també consten
d’il·luminació pròpia, per la qual cosa les referències
lumíniques són una constant durant tot el recorregut.

Però, sobretot, el Circuit 5K ajudarà a ordenar el
trànsit d’usuaris per les zones més transitades. Els
corredors que utilitzen el circuit podran, d’esta manera,
conviure en orde i harmonia amb la resta d’habitants
del Jardí del Túria: des de ciclistes fins a passejants i
mascotes. Tots disposaran ara de zones perfectament
delimitades i senyalitzades que permetran l’ús i gaudi
per part de tots d’este enorme i transitat jardí.

3 km
2 km

2 km
3 km

1 km
4 km

4 km
1 km

0 km
5 km
5 km
0 km
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Dalt: Foto de família en la inauguració del Circuit 5K Jardí del Túria. Baix: Els corredors d’elit de la Marató València Trinidad Alfonso
posen en el quilòmetre 0 del Circuit.
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CIRCUIT 5K PER A CORREDORS AL JARDÍ DEL TÚRIA.

Campanya de conscienciació
Per a fomentar, d’una banda, el coneixement per part de la societat de la nova infraestructura
i, d’un altra, el bon ús del circuit i de la resta d’espais del Jardí del Túria, es va posar en marxa
una campanya de conscienciació ciutadana. Opis per tota la ciutat, presència en els mitjans
de comunicació a través de notícies i entrevistes, 100.000 fullets repartits per tota València.
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VIES
SALUDABLES
La iniciativa “Vies Saludables” és un projecte pioner per a
promocionar la pràctica de l’esport i la salut impulsat pel
Departament de Salut de Manises amb l’objectiu d’estendre’l
a totes les poblacions cobertes per este departament. Esta
campanya s’emmarca en el Pla de Promoció de la Salut i
engloba diferents accions dirigides a reduir el sedentarisme,
tant de la població en general com del sector amb factors
de risc cardiovascular.
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L

a Fundació Trinidad Alfonso col·labora
en l’impuls de l’esmentat projecte,
que es va posar en marxa a l’octubre
de l’any 2013. El conveni permet que els
recorreguts pels quals transita la població
incloguen unes indicacions amb missatges
de suport sobre els estils de vida saludables.
Les senyalitzacions estan ubicades de manera
equidistant al llarg del traçat amb l’objectiu
que els usuaris puguen fer determinades
parades i assimilar els missatges.
Després de tres anys d’iniciativa, les
vies saludables que s’inclouen en el
projecte són ja un total de 5. En 2015,
en concret el passat 27 de març, es va
inaugurar la de Riba-roja de Túria.

La iniciativa
“Vies Saludables”
és un projecte
pioner per a
promocionar la
pràctica de l’esport
i la salut.
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Inauguració de la Via Saludable creada a Riba-roja de Túria.
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VIES SALUDABLES

EL ESFUERZO EMPIEZA EN CUIDARSE
L'ESFORÇ COMENÇA PER CUIDAR-SE

.es

CONSEJO 1

i

CONSEJOS CONSELLS

CONSELL 1

BENEFICIOS BENEFICIS

• Camina a buen paso al menos una hora 3 veces
por semana
• Camina a bon pas almenys una hora 3 vegades
per setmana
• Utiliza calzado cómodo
• Utilitza calçat còmode
• Bebe agua antes y después de caminar
• Beu aigua abans i després de caminar
• Evita las caminatas largas después de las comidas
y las horas de sol punta
• Evita les caminades llargues després de les menjades
i les hores de sol punta

CAMINA
CADA
DÍA

• Mejora la hipertensión la circulación venosa y arterial
• Millora la hipertensió, la circulació venosa i l'arterial
• Disminuye el colesterol
• Disminueix el colesterol
• Controla la diabetes
• Controla la diabetis
• Retarda la osteoporosis
• Retarda l'osteoporosi
• Mejora movilidad general, la forma física y el estado de ánimo
• Millora la mobilitat general, la forma física i l'estat d'ànim
• Ayuda a controlar el peso
• Ajuda a controlar el pes

SITUACIONES ESPECIALES SITUACIONS ESPECIALS
Para saber más
Per a saber-ne més

Está demostrado científicamente que realizando ejercicio moderado regularmente, como caminar todos los
días 30 minutos, se consigue una disminución de la tensión arterial, la masa corporal y los niveles de colesterol
y triglicéridos. A estos beneficios hay que unir un menor
riesgo de padecer problemas cardiovasculares, la mejora
del control de la diabetes, la prevención de la osteoporosis y la mejora de la forma física y del estado de ánimo.
Està demostrat científicament que realitzant exercici moderat regularment, com caminar tots els dies 30 minuts,
s'aconsegueix una disminució de la tensió arterial, de la
massa corporal i dels nivells de colesterol i triglicèrids. A
aquests beneficis cal afegir un menor risc de patir problemes cardiovasculars, la millora del control de la diabetis, la
prevenció de l'osteoporosi i la millora de la forma física i
de l'estat d'ànim.

EMBARAZADAS EMBARASSADES

PERSONAS CON ARTROSIS ARTROSI

Caminar es una actividad física plenamente recomendable
durante la gestación, salvo contraindicación de tipo obstétrico. Es aconsejable caminar con calzado cómodo, evitar
las horas de calor, beber agua y prevenir las hipoglucemias
consumiendo fruta, frutos secos, pequeños bocadillos, etc.

Caminar es el ejercicio aeróbico de bajo impacto más recomendado
cuando se padece artrosis de rodilla o cadera. Debe hacerse con una
frecuencia de 3 o más veces por semana y una duración no inferior a
20-30 minutos. La intensidad debe ser moderada y no debe originar
fatiga. Si se encuentra en un periodo de dolor intenso deben abstenerse
de caminar demasiado.

Caminar és una activitat física plenament recomanable
durant la gestació, excepte en cas de contraindicació de
tipus obstètric. És aconsellable caminar amb calçat còmode,
evitar les hores de calor, beure aigua i prevenir les hipoglucèmies consumint fruita, fruits secs, entrepans xicotets, etc.

Caminar és l'exercici aeròbic de baix impacte més recomanat quan es
pateix artrosi de genoll o maluc. Ha de fer-se amb una freqüència de 3 o
més vegades per setmana i amb una durada no inferior a 20-30 minuts.
La intensitat ha de ser moderada i no ha d'originar fatiga. Si et trobes en
un període de dolor intens has d'abstenir-te de caminar massa.

INFO

1

Consejo Consell 1
C/Rosas-Esq.
C/Traslación

Consejo Consell 2

2

Piscina Cubierta

3

Consejo Consell 3

Trinquete

4

Consejo Consell 4

Centro
de Salud

5

Consejo Consell 5

Hospital
de Manises

Distancia (ida y vuelta)
4 km
Distància (anada i tornada) 4 km
Dificultad Baja Dificultat baixa
Calorías Calories
160 kcal
Duración Distància 50 min
Calorías Calories
240 kcal
Duración Distància 22 mi

EL ESFUERZO EMPIEZA EN CUIDARSE
L'ESFORÇ COMENÇA PER CUIDAR-SE
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CONSEJO 2

• Reduce el consumo de sal condimentando tus comidas con especias
• Redueix el consum de sal condimentant el menjar amb espècies
• Modera el consumo de azúcar refinado
• Modera el consum de sucre refinat
• Disminuye el consumo de grasas saturadas animales (carne roja) y aumenta el de pescado
• Disminueix el consum de greixos saturats animals (carn roja) i augmenta el de peix
• Elige carnes bajas en grasa como pollo, pavo, conejo o avestruz
• Tria carns amb poc greix com el pollastre, el titot, el conill o l'estruç
• Intenta no saltarte ninguna comida y mantén un horario fijo para comida y cena
• Intenta no saltar-te cap menjar i mantín un horari fix per a dinar i sopar
• Mastica despacio
• Mastega lentament
• Consume diariamente verduras, frutas y hortalizas
• Consumeix diàriament verdures, fruites i hortalisses
• Incluye fibra en tu dieta habitual
• Inclou fibra en la teua dieta habitual
• Consume de 2 a 3 raciones de lácteos al día
• Consumeix de 2 a 3 racions de lactis al dia
• Bebe diariamente de 1,5 a 2 litros de agua
• Beu diàriament d'1,5 a 2 litres d'aigua

CUIDA TU
ALIMENTACIÓN
Para saber más
Per a saber-ne més

SITUACIONES ESPECIALES SITUACIONS ESPECIALS
• Embarazo Embaràs: Debe incluirse un aporte extra de ácido fólico, calcio, vitamina D y hierro.
Ha d'incloure una aportació extra d'àcid fòlic, calci, vitamina D i ferro.
• Lactancia Lactància: La madre necesita de 4 a 6 raciones de calcio al día, un aporte extra de
unas 500 kcal/día y elevar la ingesta de líquidos. La mare necessita de 4 a 6 racions de calci al
dia, una aportació extra d'unes 500 kcal/dia i elevar la ingesta de líquids.
• Menopausia Menopausa: La mujer necesita un aporte de calcio de 1500mgr/día. La dona
necessita una aportació de calci de 1500mg/dia.

Una alimentación equilibrada es uno de los principios básicos para gozar de buena salud. Consumir diariamente
alimentos nutritivos y saludables te ayudará a prevenir todo
tipo de enfermedades, mejorará tu estado físico y evitará
carencias nutricionales graves. Una dieta saludable debe ser
completa, equilibrada, variada y adecuada a cada persona.
Una alimentació equilibrada és un dels principis bàsics per
a gaudir de bona salut. Consumir diàriament aliments nutritius i saludables t'ajudarà a prevenir tot tipus de malalties,
millorarà el teu estat físic i evitarà carències nutricionals
greus. Una dieta saludable ha de ser completa, equilibrada,
variada i adequada a cada persona.
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CONSEJOS CONSELLS

CONSELL 2

1

Consejo Consell 1
C/Rosas-Esq.
C/Traslación

2

Consejo Consell 2

Piscina Cubierta

3

Consejo Consell 3

Trinquete

4

Consejo Consell 4

Centro
de Salud

BENEFICIOS BENEFICIS
• Ayuda a controlar el peso
• Ajuda a controlar el pes
• Aporta vitaminas y minerales
• Aporta vitamines i minerals
• Satisface las necesidades nutricionales básicas del organismo
• Satisfà les necessitats nutricionals bàsiques de l'organisme
• Ayuda a tener más energía
• Ajuda a tindre més energia
• Previene del estreñimiento
• Prevé del restrenyiment
• Mejora la calidad de vida general
• Millora la qualitat de vida general
• Aumenta la esperanza de vida
• Augmenta l'esperança de vida
• Diabetes Diabetis: disminuir el consumo de azúcares y aumentar el de fibra.
La dieta debe ser personalizada ya que depende del gasto energético del
paciente su tipo de diabetes y la cantidad y el tipo de insulina que se le suministre. Disminuir el consum de sucres i augmentar el de fibra. La dieta ha de ser
personalitzada ja que depén de l'ús d'energia del pacient, així com del seu tipus
de diabetis i de la quantitat i tipus d'insulina que se li subministre.
• Hipertensión Hipertensió: Disminuir la ingesta de sal evitando embutidos,
conservas, moluscos, salsas picantes, pescados ahumados, sopas de sobre,
quesos salados o margarinas. Disminuir la ingesta de sal evitant embotits, conserves, mol·luscos, salses picants, peixos fumats, sopes de sobre, formatges
salats o margarines.
• Estreñimiento Restrenyiment: Beber abundante agua e ingerir alimentos con
alto contenido en fibra como frutas, verduras, cereales integrales. Beure aigua
abundant i ingerir aliments amb alt contingut en fibra com fruites, verdures i
cereals integrals.
• Celiacos Celíacs: Eliminar de la dieta todos los alimentos que contengan gluten
como pan, harina de trigo, cebada, avena y centeno. Eliminar de la dieta tots els
aliments que continguen gluten com el pa, la farina de blat, l'ordi, l'avena i el sègol

INFO

5

Consejo Consell 5

Hospital
de Manises

Distancia (ida y vuelta)
4 km
Distància (anada i tornada) 4 km
Dificultad Baja Dificultat baixa
Calorías Calories
160 kcal
Duración Distància 50 min
Calorías Calories
240 kcal
Duración Distància 22 mi

EL ESFUERZO EMPIEZA EN CUIDARSE
.es

L'ESFORÇ COMENÇA PER CUIDAR-SE

CONSEJO 3

• Chequea tu salud periódicamente, especialmente si pasas de los 40.
• Revisa la teua salut periòdicament, especialment si tens més de 40 anys
• Controla tus presión arterial, colesterol y glucosa en sangre.
• Controla la pressió arterial, el colesterol i la glucosa en sang
• Ojo con la dieta: Raciona la sal, consume más carnes blancas, pescado,
frutas y verduras.
• Controla la dieta: raciona la sal, consumeix més carns blanques, peix,
fruites i verdures
• Evita el sobrepeso
• Evita el sobrepes
• Realiza actividad física regular. Camina30 minutos 4-5 veces por semana.
• Realitza activitat física regular. Camina 30 minuts 4-5 vegades per setmana.
• Si fumas, déjalo cuanto antes
• Si fumes, deixa-ho com més prompte millor
• Evita el estrés innecesario
• Evita l'estrès innecessari

HAZ CASO
A TU CORAZÓN
Para saber más
Per a saber-ne més

Controlar los factores de riesgo cardiovascular te ayudará a
evitar la aparición de algunas enfermedades, y en caso de
sufrirlas, disminuir sus complicaciones y mortalidad. Si tienes
más de 40 años es recomendable que te realicen una valoración médica del riesgo cardiovascular, o antes si tienes hipertensión, diabetes, colesterol elevado o antecedentes familiares
de enfermedad cardiaca prematura o hipercolesterolemia.
Recuerda que el tabaco, la hipertensión y el colesterol son 3
factores clave. Si se tienen varios de estos a la vez, basta con
que uno esté ligeramente alterado para que el riesgo de sufrir
una enfermedad cardiovascular sea igual o mayor que si existe
un solo factor alterado.
Controlar els factors de risc cardiovascular t'ajudarà a evitar
l'aparició d'algunes malalties, i en cas de patir-les, a reduir les
seues complicacions i mortalitat. Si tens més de 40 anys és
recomanable que et realitzen una valoració mèdica del risc
cardiovascular, o abans si tens hipertensió, diabetis, colesterol
elevat o antecedents familiars de malaltia cardíaca prematura
o hipercolesterolèmia. Recorda que el tabac, la hipertensió i el
colesterol són 3 factors clau. Si es tenen diversos d'aquests al
mateix temps, basta amb què un estiga lleugerament alterat
perquè el risc de patir una malaltia cardiovascular siga igual o
major que si hi ha un sol factor alterat.

i

CONSEJOS CONSELLS

CONSELL 3

BENEFICIOS BENEFICIS
• Mejoran los niveles de presión arterial, colesterol, triglicéridos y glucosa en sangre
• Es milloren els nivells de pressió arterial, colesterol,
triglicèrids i glucosa en sang
• Ayuda a controlar el peso
• Ajuda a controlar el pes
• Aumenta la esperanza de vida
• Augmenta l'esperança de vida

• Colesterol: Mantener el colesterol “malo” = LDL por debajo de 115 en población general, en de 100 en población de riesgo y menos de 70 en diabéticos.
• Colesterol: mantenir el colesterol “roín” (LDL) per davall de 115 en població
general, en 100 en població de risc i menys de 70 en diabètics.
• Diabetes: Hemoglobina glicada < 7% en general
• Diabetis: hemoglobina glicosilada < 7% en general
• Tabaquismo: Ningún cigarrillo siempre es mejor que uno.
• Tabaquisme: cap cigarret sempre és millor que un.

FACTORES DE RIESGO FACTORS DE RISC
Hay factores de riesgo cardiovascular inalterables, pero también hay otros cuyos niveles sí
podemos controlar:
Hi ha factors de risc cardiovascular inalterables, però també hi ha altres els nivells dels quals
sí que podem controlar:
• Hipertensión: Mantenerla por debajo 140/90 en población general y en 130/80 en diabéticos y personas de alto riesgo.
• Hipertensió: mantenir per davall de 140/90 en població general i en 130/80 en diabètics i
persones d'alt risc.

• Sobrepeso y obesidad: Mantenerse dentro del peso recomendado dependiendo de la edad y la altura
• Sobrepes i obesitat: mantenir-se dins del pes recomanat depenent de l'edat
i l'alçada
• Sedentarismo: camina un buen rato todos los días
• Sedentarisme: camina una bona estona tots els dies
• Alcohol: No más de una copa al día en mujeres y no más de 2 en hombres.
• Alcohol: no més d'una copa al dia en dones i no més de 2 en hòmens.
• Ansiedad y estrés: encontrar un equilibrio entre obligaciones y salud.
• Ansietat i estrés: trobar un equilibri entre obligacions i salut.

INFO

1

Consejo Consell 1
C/Rosas-Esq.
C/Traslación

2

Consejo Consell 2

Piscina Cubierta

3

Consejo Consell 3

Trinquete

4

Consejo Consell 4

Centro
de Salud

5

Consejo Consell 5

Hospital
de Manises

Distancia (ida y vuelta)
4 km
Distància (anada i tornada) 4 km
Dificultad Baja Dificultat baixa
Calorías Calories
160 kcal
Duración Distància 50 min
Calorías Calories
240 kcal
Duración Distància 22 mi

Cartells informatius ubicats en les Vies Saludables.
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L’any 2015 va servir per a assajar les primeres implementacions pràctiques efectives de la ferramenta Índex de
l’Esforç. La finalitat última d’esta iniciativa és la de poder
obtindre paràmetres mesurables per a conéixer el nivell
d’esforç dels corredors.
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ÍNDEX DE L’ESFORÇ

S

i en 2014, juntament amb l’Institut
Valencià d’Investigacions Econòmiques
(IVIE), el treball es va centrar a estudiar
i extraure eixa fórmula matemàtica i es
van produir les primeres interaccions amb
usuaris en la Fira d’Expo Esport, en 2015 es
va fer un pas més i es va implementar en
diferents pàgines webs i aplicacions mòbils.
Especialment, gràcies a l’aliança amb
Runator, que va integrar l’Índex de
l’Esforç en la seua aplicació, utilitzada
per centenars d’usuaris. En una posterior
enquesta de satisfacció, els usuaris van
valorar positivament l’Índex de l’Esforç.
L’Índex de l’Esforç es representa de forma
numèrica de l’1 al 100 i l’objectiu és motivar
i incentivar el corredor i marcar la seua
progressió. Està dissenyat de manera que
pot conéixer el nivell d’esforç tant propi
com el d’altres usuaris, i d’eixa manera es
promou la interacció entre els corredors.

La ferramenta
ha fomentat la
interacció entre els
corredors registrats.
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Web índex de l'esforç.
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ÍNDEX DE L’ESFORÇ

Índex de l'esforç en l'aplicació Runator.

Dades d’ús de la ferramenta
Visites:

Pàgines vistes:

85.623

999.946
Web

Origen de les visites:

74%

Ò 60.219
Web services

Ò 787.520

Calculadora

Ò 152.207

territori espanyol
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Desenvolupament
de l’Esforç
Invertir en el present amb vista al futur. Esta és
una de les principals estratègies que es traça la
Fundació Trinidad Alfonso, la de difondre els valors
de la Cultura de l’Esforç entre la població més
jove de la Comunitat Valenciana.

Inculcar en els
xiquets valors com
l’esforç, la superació
i el respecte és un
altre dels objectius
de la Fundació.
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Per això, es desenvolupen diferents projectes i
iniciatives per a iniciar els xiquets i xiquetes valencians en l’activitat física. I se’ls transmet els
beneficis que comporta la pràctica de l’esport, tant
pels seus hàbits saludables com per l’enriquiment
personal i humà que reporta

Els històrics Fernando Romay i Elisa Aguilar impartixen una xarrada a xiquets, xiquetes i jóvens participants en el Torneig 3x3.
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Sam Van Rossom firma autògrafs en un dels col·legis guanyadors de l’Actibasket.
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Participants del Torneig 3x3, que va tindre lloc als voltants de la Fonteta.
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L’Esforç compta i descompta
La Fundació Trinidad Alfonso i la firma esportiva
Luanvi van impulsar la tercera edició de la iniciativa
“L’Esforç compta i descompta”, un projecte que
ajuda a equipar els xiquets i jóvens de la Comunitat
Valenciana que practiquen el bàsquet. Amb esta
iniciativa, les dos entitats assumixen el 50 % del cost
dels equipatges. La idea va dirigida a les escoles i
clubs de bàsquet que visten uniformes de la marca
Luanvi. Per tant, tots aquells centres educatius i clubs
que es beneficien d’esta col·laboració lluiran en la part
davantera de la camiseta el lema Cultura de l’Esforç.

Acció 2015
El balanç després de les dos primeres edicions ja
tancades és que s’han beneficiat 286 equips, la qual
cosa va suposar una xifra d’un total de 17.620 jóvens de
tota la Comunitat Valenciana portant el lema Cultura
de l’Esforç en les camisetes. La fundació presidida per
Juan Roig ha invertit un total de 234.000 euros en
les dos primeres temporades en ajudes directes per
a equipar el màxim nombre de xiquets i jóvens que
practiquen el bàsquet amb línies de màxima qualitat.

3x3 (Presentació Projecte FER 2015)
A més dels equipatges, que suposa una ajuda per a les
famílies, des de la segona edició es van afegir balons
reglamentaris de bàsquet de la prestigiosa marca Molten,
un producte que s’ha mantingut també enguany, i del
qual es beneficien els clubs i escoles. Sobre estos, la
Fundació Trinidad Alfonso i Luanvi fan una aportació
del 25%, i portaran imprés el lema Cultura de l’Esforç.
Amb este projecte, es pretén donar suport a
la pràctica esportiva des de l’esport base, i
també ajudar les famílies valencianes perquè
els seus fills puguen practicar el bàsquet.
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La iniciativa “L’Esforç compta i descompta” ha
tingut l’any 2015 un acte final de temporada molt
especial. Amb motiu de la presentació d’un dels
projectes més importants de la Fundació Trinidad
Alfonso, el Projecte FER, tots els clubs adherits van
rebre el passat mes d’abril un homenatge al pavelló
de la Font de Sant Lluís amb la disputa als voltants
de la Fonteta d’un torneig de bàsquet 3x3.
El torneig va comptar amb la presència de dos figures
històriques del bàsquet espanyol, Fernando Romay
i Elisa Aguilar, els quals van exercir de padrins dels
més de 200 xiquets participants en l’esdeveniment.
Els dos, juntament amb Víctor Luengo, exjugador del
Valencia Basket i actual membre del departament de
màrqueting del club taronja, van impartir posteriorment
una xarrada a tots els jóvens presents en l’acte.

Dalt: Foto de família de la iniciativa “L’Esforç compta i descompta”. Baix: El pàrquing de la Fonteta es va convertir en una improvisada
pista per a acollir el Torneig 3x3.
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Dalt: Entrega de cistelles a un dels col·legis guanyadors de la iniciativa Actibasket. Baix: Figures com Jorge Garbajosa, Víctor Luengo,
Sam Van Rossom i Elisa Aguilar, presents en l’entrega de cistelles.

100

Actibasket
L’any 2015 va nàixer Actibasket, una iniciativa impulsada
per la Fundació Trinidad Alfonso i la Federació
Espanyola de Bàsquet, en col·laboració amb la
Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana i
Valencia Basket, la finalitat de la qual és promocionar
i activar en l’àmbit escolar la iniciació a la pràctica
del bàsquet en col·legis amb escassos recursos i
equipament esportiu. El programa va destinat a un
màxim de 100 centres educatius a l’any dels 1.003
col·legis públics i concertats que impartixen Primària
a la Comunitat Valenciana i, de manera especial, als
que disposen d’escassos recursos materials. De totes
les inscripcions rebudes, es van premiar les primeres
100 que es van registrar en la web del programa,
www. actibasket.com, amb un pack compost per
6 balons, 8 petos, cons i 6 cercles de posició de tir.
Posteriorment, els centres educatius inscrits en el
programa van participar en un concurs consistent
en la presentació d’un vídeo i un mural per a optar al
premi especial: 2 cistelles adaptables a minibàsquet, la
visita d’ambaixadors del bàsquet espanyol (llegendes o
exjugadors), així com l’oportunitat d’assistir a un partit
del Valencia Basket al pavelló de la Font de Sant Luís.
Esta recompensa va ser concedida als 18 centres
guanyadors pels seus treballs en la presentació del
vídeo i del mural. El primer col·legi que va rebre el
premi va ser el San Juan de Ribera de Burjassot el
passat 2 de desembre de 2015. A l’acte va assistir el
jugador del València Basket Sam Van Rossom. Amb
posterioritat, històrics exjugadors com Fernando
Romay, Juan Antonio Orenga, Elisa Aguilar, Amaya
Valdemoro o Isabel Sánchez van apadrinar l’entrega de
cistelles als diferents centres educatius guardonats.

Formació de professorat
en activitat física inclusiva
(Incluye-T)
Durant el passat mes de febrer, el president del Comité
Paralímpic Espanyol, Miguel Carballeda, i la directora
de la Fundació Trinidad Alfonso, Elena Tejedor, van
firmar un conveni de col·laboració per a impulsar un
Programa de Formació de Professors d’Educació Física a
la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu que els docents
adquirisquen i actualitzen coneixements que permeten
als escolars amb discapacitat una inclusió plena i efectiva
a través de l’esport. Per a aconseguir este objectiu, les
entitats firmants van preparar durant tot l’any cursos de
formació i reciclatge del professorat a les tres províncies
valencianes, que s’impartiran el 2016. En estes sessions
els docents podran renovar o adquirir coneixements
en matèria d’esport i activitat física inclusius.
La Fundació Trinidad Alfonso assumirà el finançament
del projecte i el Comité Paralímpic serà l’encarregat
de coordinar-lo basant-se en el contingut del “Manual
de bones pràctiques d’activitat física i esport en
un entorn inclusiu”, editat per esta entitat.
L’acord firmat per la Fundació Trinidad Alfonso
i el Comité Paralímpic Espanyol compta amb
la col·laboració de la Generalitat Valenciana i
de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.
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Dalt: Grans ambaixadors del bàsquet i la directora de la Fundació Trinidad Alfonso, Elena Tejedor, davant d’una de les cistelles rebudes
per un col·legi. Baix: Jorge Garbajosa i Elisa Aguilar van fer les delícies dels més menuts.
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Dalt: Els xiquets del Col·legi San Juan de Ribera de Burjassot van ser protagonistes. Baix: Elisa Aguilar, estrenant una de les cistelles del
projecte Actibasket.
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Dalt: Els tiradors d’Esgrima FER Manu Bargues i Guillermo Sánchez, en un moment de l’exhibició. Baix: Diferents moments de la
celebració del Congrés “El que de veritat importa” al Palau de la Música de València.
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El Que de Veritat Importa

Expojove

Per tercer any consecutiu, la Fundació Trinidad Alfonso i
la Fundació El Que de Veritat Importa van unir esforços
en el congrés “El Que de Veritat Importa” que es va
celebrar a finals de novembre. La iniciativa impulsada
per les dos entitats pretén divulgar i fomentar valors
humans, ètics i morals. Un any més, la inauguració de la
convenció va comptar amb la presència d’esportistes
del Projecte FER (Foment d’Esportistes amb Reptes).
En esta ocasió, els participants van ser els tiradors
d’esgrima Manu Bargues i Guillermo Sánchez.

Per primera vegada, la Fundació Trinidad Alfonso va estar
present en Expojove, la Fira de la Infància i la Joventut de
València, una cita clàssica durant les festes nadalenques
i que enguany arribava a l’edició número 34. Entre els
75.000 metres quadrats que en esta ocasió ocupava
Expojove, una enorme oferta lúdica i d’entreteniment
per a tota la família, es trobava l’estand de la Fundació
Trinidad Alfonso, un espai compartit amb el Valencia
Basket que tenia com a objectiu divertir i entretindre els
més menuts amb el foment dels valors de la Cultura de
l’Esforç per mitjà d’activitats esportives i didàctiques.

L’acte es va iniciar amb un diàleg entre els dos tiradors
i el seleccionador nacional; en esta conversació els tres
destacaven els valors que este esport els ha aportat en la
seua vida personal. Principis com l’esforç, la perseverança
o l’honor ja formen part dels seus idearis després de
tants anys de dedicació a l’esgrima. Amb la demostració,
celebrada al Palau de la Música, es va acostar al públic
l’art i la passió inherents a este esport des dels seus
orígens, representats per tiradors vestits amb vestidures
antigues, fins a les indumentàries de l’actualitat.

L’espai es dividia en tres grans zones. Una primera
dedicada al bàsquet, en la qual els més jóvens
podien mesurar la seua perícia en els llançaments a
la cistella. La segona àrea, centrada en l’olimpisme,
on es podia observar l’emissió de Vidas olímpicas,
un documental que reflectix l’esforç, el sacrifici i
la superació d’esportistes valencians que somien
amb la seua presència en els Jocs de Rio 2016.
L’última zona estava destinada a l’atletisme i a la
prova de la Marató, i oferia activitats lúdiques com
tallers per a pintar cares, tallers per a preparar
begudes isotòniques i dissenyar dorsals, i el visionat
del vídeo FER amics del projecte “Tots Olímpics
FER Play”. Més de 4.000 xiquets gaudiren d'esta
interessant proposta que combinava esport, diversió,
olimpisme i els valors de la Cultura de l’Esforç.
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Dalt: Hortensia Roig va ser novament la Presidenta d’Honor del Congrés. Baix Esquerra: Una de les ponents en el
moment de la seua exposició. Baix Dreta: Foto de família dels estudiants d’EDEM, que van gaudir del congrés.
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Dalt: La Fundació Trinidad Alfonso va estar present per primera vegada en Expojove. Baix: Una de les atraccions va ser el llançament a
cistella en l’estand compartit per la Fundació i el Valencia Basket.
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Prescripció
de l’Esforç
La Fundació Trinidad Alfonso vol contribuir perquè l’esport valencià se situe en el cim nacional
i internacional. Per això, aposta per una iniciativa que, nascuda l’any 2013, creix cada any en
quantitat i en qualitat; en quantitat de components i en qualitat de resultats i èxits. Es tracta
del Projecte FER (Foment d’Esportistes amb
Reptes), un programa de suport i impuls als esportistes de la Comunitat Valenciana que millor
representen els valors de l’esforç i la superació.

La Fundació
Trinidad Alfonso
vol contribuir
perquè l’esport
valencià se situe
en el cim nacional
i internacional.
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Projecte FER és un programa de caràcter privat
i sense ànim de lucre promogut per la Fundació
Trinidad Alfonso per a premiar aquells esportistes de la Comunitat que es convertisquen en
perfectes ambaixadors de la Cultura de l’Esforç.
En 2015 va acumular molts èxits. En 2016 afronta un any molt especial per la celebració dels
Jocs Olímpics de Rio, competició en què participaran molts esportistes FER.

Juan Roig compartix un selfie amb alguns dels components del Projecte FER 2015.
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Projecte FER
Només té 3 anys de vida, però ja s’ha convertit en un
dels projectes de referència de la Fundació Trinidad
Alfonso. L’any 2015 ha acollit l’espectacular salt del
Projecte FER (Foment d’Esportistes amb Reptes).
Dels 74 esportistes de l’any 2014 es va passar als
102 del passat curs. Un creixement que reflectix la
puixança i la força d’una iniciativa l’objectiu de la
qual és consolidar i impulsar els esportistes de la
Comunitat Valenciana, i donar-los suport. L’acte de
presentació es va celebrar el 10 d’abril al pavelló de la
Font de Sant Lluís i es va convertir en una autèntica
festa amb la presència de més de 500 assistents.
El creixement del Projecte FER també es traduïx en
l’increment de la quantia global de les ajudes, que en 2015
va ser de 800.000 euros. Els 102 esportistes seleccionats
es van distribuir en tres categories. 27 d’estos esportistes
formaven part del grup Elit. Són esportistes d’alt nivell
nacional i internacional amb clares opcions de classificarse per als Jocs Olímpics i Paralímpics de Rio de Janeiro
2016. Cada un d’ells va rebre una ajuda de 15.000 euros.
La categoria “En Potència”, premiada amb 7.500 euros
per integrant, la componien un total de 25 esportistes de
primera línia en el panorama nacional i que comencen
a destacar en competicions internacionals. Finalment,
la categoria “Viver” va acollir 50 esportistes molt
jóvens, la projecció del quals ja s’ha evidenciat en les
diferents categories inferiors. A cada un se’ls concedix
una ajuda de 1.200 euros. L’increment del Projecte
FER en 2015 també es va traduir en la incorporació de
noves modalitats com l’handbol, el bàsquet, el tenis de
taula, el rugbi o el futbol, entre altres especialitats.

Per a arribar als 102 seleccionats, la Fundació Trinidad
Alfonso va recórrer, com ja va passar en la segona edició,
a un grup d’especialistes, que van conformar la Comissió
Tècnica Avaluadora. En esta ocasió, va estar constituïda
per la directora de la Unitat d’Investigació de Psicologia
de l’Esport de la Universitat de València, Mª Isabel
Balaguer Solá, el director general d’Esports del Comité
Olímpic Espanyol, Ricardo Leiva, el tècnic d’Esports
del Comité Paralímpic Espanyol, Miguel Rodríguez, el
periodista Alfonso Gil, l’exatleta José Antonio Redolat,
l’exjugador del Valencia Basket, Víctor Luengo, i el
director esportiu del Projecte FER, Iván Colmenarejo.
Esta Comissió ha sigut l’encarregada de fer la selecció
definitiva d’entre prop de 200 candidatures, després d’una
rigorosa selecció basada en mèrits i esforços esportius.
Durant la celebració de l’acte, Juan Roig, mecenes del
projecte i President de la Fundació Trinidad Alfonso, es
va referir al creixement que ha experimentat el Projecte
FER des del seu naixement en 2013. “Fa dos anys,
iniciàvem esta iniciativa amb una voluntat: donar suport
als esportistes de la Comunitat Valenciana amb la idea
de convertir-los en prescriptors dels valors d’esforç
i superació en tot el món, i amb l’objectiu d’ajudarlos que competisquen al màxim nivell en els pròxims
Jocs Olímpics i Paralímpics. És un orgull compartir
este projecte amb estos 102 excel·lents esportistes,
perfectes ambaixadors de la Cultura de l’Esforç”.
Els resultats obtinguts durant l’any 2015 han sigut
senzillament espectaculars. L’arreplega de medalles és
quasi inenarrable. Ja siga en competicions nacionals
o internacionals, els components del Projecte FER
han ocupat el podi d’honor en 205 ocasions. Una
xifra màgica. De tots els metalls acumulats, un total
de 48 han arribat en competicions internacionals.
Especialment memorables han resultat les gestes
aconseguides a l’estranger per part de 28 esportistes
FER: des dels consagrats David Casinos, Maurice
Eckhard, Ricardo Ten, Iván Pastor, Laura Gómez
o Sebastián Mora; els emergents Pablo Torrijos,
Alejandra Quereda, Elena López, Daniel Ros, Raúl
Martínez o Alba Sánchez; o els jóvens i prometedors
valors Fátima Diame, Ariadna Edo o Luis Salort.
Xifres del Projecte FER 2015
102 esportistes:
266 competicions:
205 medalles:

27 Elit, 25 En Potència i 50 Viver.
92 Elit, 90 En Potència i 84 Viver.
121 d'or, 38 de plata i 46 de bronze.

Distribució medalles Projecte FER 2015
121 ors:
38 plates:
46 bronzes:
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53 Elit, 17 En Potència i 51 Viver.
7 Elit, 7 En Potència i 24 Viver.
15 Elit, 5 En Potència i 26 Viver.

Dalt: Foto de família del Projecte FER 2015. Baix: El president de la Fundació Trinidad Alfonso, Juan Roig, saluda els esportistes David
Casinos i Ricardo Ten.
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Selecció
esportistes
Ciclisme

Atletisme

Elit

En potència

Viver

Esportistes que han obtingut
importants marques
internacionals

Esportistes que han aconseguit
èxits en campionats nacionals

Esportistes que han començat a
despuntar com a futures estrelles
en les categories inferiors

Sebastián Mora Vedri
Maurice Eckard Tió
Anna Sanchis Cháfer

Mar Manrique

Mikel Montoro Balbastre
Sandra Alonso Domínguez
Empar Fèlix Tur
Isabel Ferreres Navarro
Cristina Martínez Bonafé

David Casinos Sierra
Concha Montaner Coll
Kim López González
Eusebio Cáceres López
Antonio Andújar Arroyo
Pablo Torrijos Navarro
Héctor Cabrera Llácer
Pablo Cantero López

Daniel Andújar Ponce
Maria del Mar Jover Pérez
Iván José Cano Blanco

Alejandro Kedar Martinavarro
Fernando Ramos Arques
Carlos Sánchez Juan
Paula Ferrándiz Torregrosa
Izan Ahicart Ferrer
Adrián Sobrino Gas
Axel Vives Sogues
Nuria García Arcos
Ana Garijo Montaña
Marcos Ruiz Pérez
Marina Conesa Molina
Fátima Diame Diame
Daniel Mazón Toledo
Víctor Pastor Pagés
Judit Prats Ferrer
Luis Salort Asensio
Eugenio Teodoro Puig

Tamara Gómez Garrido
Jesús Gomar García
Modesto Pascual Valls

Roberto Sánchez Mantecón
Javier Lluch Pérez

Pedro Terrés Illescas

Susana Alejandra Tachón Bolón
Lidón Muñoz del Campo
Sandra Pallarés Gómez
Héctor Fontabella Castellanos
Natalia Peña Ortiz
Ester Muñoz del Campo
Ana María Martínez Rolanía
Sergio Martos Minguet
Alba Villa González
Ariadna Edo Beltrán

Triatló

Natació

Judo

Taekwondo

Gimnàstica rítmica
Gimnàstica artística
Altres

José Antonio Marí Alcaraz
Ricardo Ten Argilés
David Levecq

Mónica Merenciano
Laura Gómez Ropiñón

Raúl Martínez García
Daniel Ros Gómez

Rosa Ferrer Martí
Marta Ortiz Medina
León Villar Fas
Rubén Martínez García
Tamara Miquel de la
Encarnación
Blanca Palmer Soler

Alejandra Quereda Flores
Elena López Benaches
Isaac Botella Pérez
de Landazábal

Néstor Abad Sanjuán

Estefanía Juan Tello

Sara Sorribes Tormo

José Luis Giera Tejuelo

Lola Riera Zuzuarregui

HALTEROFÍLIA

TENIS

Juan Antonio Pinero González

Adrián Valero Lamela

LLUITA GRECOROMANA

Jesús Gasca Fresneda

FUTBOL SALA PER A CECS

HOCKEI HERBA

LLUITA GRECOROMANA

Javier Álvaro Ruiz

Paula Soria Gutiérrez

Roberto Plumed Sobrino

Lara González Ortega

HANDBOL

Rubén Padilla Cámara

REM BANC MÒBIL

Eva Gil Tatay

Silvia Navarro Giménez

Manuel Bargues Fuentes

Tomás Ruiz Donderis

Rafa Andarias Buigues

Guillermo Sánchez Rodríguez

FUTBOL SALA PER A CECS

HANDBOL

VELA PARALÍMPICA CLASSE
INDIVIDUAL 2.4MR

VÒLEI PLATJA

ESGRIMA

ESGRIMA

Jonathan Saavedra Pérez

LLUITA GRECOROMANA

LASER RADIAL VELA
HALTEROFILIA

Yves Ibáñez Vele

HALTEROFÍLIA

Christian Millán Isasi

BOXA

HALTEROFÍLIA

Alba Sánchez Ferrer

Paula Lissorgues Egea

HALTEROFÍLIA

Iván Pastor Lafuente
VELA

Irene Garí Gilabert

VELA LLEUGERA

Irene Miras Leung

VELA

Jaime Almenar Aviñó

BÀSQUET

ESQUÍ ALPÍ PARALÍMPIC

Sheila Guijarro Gómez

Marina Ñíguez García

Joan Calatayud Andrés

Diana Victoria Mondéjar

FUTBOL
RUGBI

TENIS DE TAULA

ESGRIMA

César Sempere Padilla
RUGBI 7

Total esportistes
Aportació anual a
cada esportista

112

27

25

50

15.000 ¤

7.500 ¤

1.200 ¤

ConFERències

Chiquiemprenderores

El Projecte FER no es limita únicament a la simple ajuda
econòmica per a l’esportista, engloba també diferents
accions i manifestacions dedicades a la formació i
assessorament dels seus components. Per exemple,
per mitjà de les conferències, una sèrie de xarrades i
col·loquis sobre temes d’interés per als esportistes com
la nutrició, la comunicació o la psicologia, o la planificació
financera. L’objectiu és contribuir a la progressió de
l’esportista en les diferents facetes. Totes les sessions
van tindre una bona acollida, no solament entre els
mateixos integrants del Projecte FER, sinó també
entre familiars, amics i companys d’entrenaments.

Per segon any consecutiu, la Fundació Trinidad Alfonso,
a través del Projecte FER, va participar en una nova
edició del campus d’estiu Chiquiemprendedores, destinat
a xiquets i xiquetes entre 7 i 12 anys, i que se celebra
en el Edelweiss School de Campo Oliverar, Godella.
Els dos programes coincidixen en l’impuls i foment de
valors com l’esforç, el sacrifici i la superació. Per això,
tres esportistes del Projecte FER van visitar el campus
per a compartir un matí molt divertit amb els jóvens allí
presents. L’atleta paralímpic Héctor Cabrera i la jugadora
de bàsquet Irene Garí, en una primera sessió, i la jugadora
d’handbol Silvia Navarro, en una segona jornada, van
explicar els seus inicis, experiències i objectius, i més
tard van fer una classe pràctica que va divertir bona
cosa els xics i xiques participants en el campus.

FER Activitats
Amb l’objectiu d’estretir les relacions entre els
esportistes que integren el Projecte FER, l’any 2015
s’han instaurat les conegudes com a FER Activitats,
jornades de convivència per a passar un bon dia i
compartir experiències. Així, per exemple, es va convocar
una ruta ciclista pel vell llit del riu Túria, i també es va
organitzar una jornada perquè Sebastián Mora explicara
les característiques de la seua modalitat esportiva, el
ciclisme en pista. És una bona manera perquè els 102
seleccionats s’interrelacionen i intercanvien vivències.

Chiquiemprendedores és una iniciativa de l’Observatori
dels Estrategs, una associació sense ànim de
lucre que desenvolupa projectes per a fomentar
l’emprenedoria des de l’any 2008. El campus
d’estiu de l’any 2015 va acollir uns 60 jóvens d’entre
7 i 12 anys, i va tornar a tindre un gran èxit.

2 . PROJECTES — PRESCRIPCIÓ DE L’ESFORÇ

113

2

PROJECTES
PRESCRIPCIÓ DE L’ESFORÇ

En les sessions d’Herois Olímpics/FER Play els xiquets repassen la història dels JO i coneixen diferents disciplines esportives.
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FER Play: Tots Olímpics
+ Herois Olímpics
Acostar als col·legis de tota la Comunitat Valenciana les
experiències i testimonis dels esportistes que integren
el Projecte FER. Este és l’objectiu del programa Fer
Play/Tots Olímpics, una iniciativa que per segon any
consecutiu van impulsar la Fundació Trinidad Alfonso i
el Comité Olímpic Espanyol amb la col·laboració de la
Direcció General d’Esports de la Generalitat Valenciana.
Coordinada fins a mitjan del 2015 per la jugadora
d’handbol Montse Puche, i durant la segona part
de l’any per la judoka Ana Carrascosa i pel tirador
d’esgrima Javier García Delgado, la iniciativa consistix
en la presència d’un component del Projecte FER en
un centre educatiu de la Comunitat Valenciana per a
exposar les seues vivències i experiències, per a divulgar
els valors de l’esport entre els més jóvens i potencials
esportistes en un futur, i per a compartir amb ells
una sessió més pràctica amb exercicis i activitats.
Durant la sessió, els esportistes van explicar als
escolars l’evolució de les seues trajectòries esportives
i van inculcar als més menuts la importància de
compaginar la pràctica de l’activitat física amb el
desenvolupament de la seua vida personal i acadèmica.
L’any 2015, el programa FER Play/Tots Olímpics va
estar present en 50 centres educatius i va arribar a
uns 2.000 escolars de la Comunitat Valenciana.
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Dia Olímpic
La localitat valenciana de l’Eliana es va convertir el passat
dia 6 de juny de 2015 en una ciutat olímpica. Durant unes
hores, esta població valenciana, situada a la comarca
del Camp de Túria, va atraure totes les mirades de
l’esport espanyol. L’Eliana va acollir la celebració del Dia
Olímpic, un esdeveniment que se celebra anualment en
més de 160 països, sempre durant el mes de juny, i que
commemora la creació del Comité Olímpic Internacional
i el renaixement dels Jocs Olímpics Moderns l’any
1896. Per primera vegada, la Comunitat Valenciana
albergava este esdeveniment en territori espanyol.
La Fundació Trinidad Alfonso, juntament amb l’Ajuntament
de l’Eliana, va col·laborar en la celebració de l’esdeveniment,
organitzat pel Comité Olímpic espanyol. Més de 4000
persones es van donar cita en el poliesportiu municipal
de la localitat valenciana i van convertir el dissabte 6 de
juny de 2015 en una jornada festiva. Tots els presents, la
majoria jóvens, van participar d’una infinitat d’activitats
per a compartir i difondre valors com el joc net, la
perseverança, l’esforç, la camaraderia o el respecte.
La jornada va incloure tots els actes i expressions propis
d’uns jocs olímpics. Per a començar, el pavelló municipal va
acollir una espectacular cerimònia d’inauguració en la qual
van participar esportistes amb experiència olímpica com
els atletes Rafa Blanquer, Antonio Reina i Venancio José
Múrcia; les jugadores d’handbol Natalia Morskova, Montse
Puche i Mihaela Ciobanu; els judokes Sugoi Uriarte i Ana
Carrascosa, i el tirador d’esgrima Javier García Delgado.
El moment de màxima expectació va ser quan l’atleta
local Concha Montaner va hissar la bandera, i amb els
relleus de la torxa olímpica a càrrec del jugador de vòlei
platja Javier Bosma (plata a Atenes 2004) i de la doble
medallista en judo Isabel Fernández. Posteriorment,
hi va haver desfilades de diferents col·lectius, entre els
quals hi havia una nombrosa representació del Projecte
FER. La cerimònia d’inauguració va estar presidida
pel president del Comité Olímpic Espanyol, Alejandro
Blanco, i va comptar amb la presència d’Elena Tejedor,
directora de la Fundació Trinidad Alfonso, i de diferents
autoritats polítiques locals i autonòmiques. Tos van
destacar en els discursos la importància de l’esport com
a instrument de transmissió de valors a la societat.
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Accions Nadal
Un any més, el Projecte FER va desenvolupar diverses
accions per a unes dates tan especials com és el
Nadal. així, des del 15 fins al 25 de desembre, deu
esportistes FER van felicitar les festes amb unes
postals creades i dissenyades per ells mateixos, i que
es van difondre a través de les xarxes socials.
Una altra novetat aplicada durant les últimes festes
de Nadal va ser l’anomenada Sorpresa FER. La gran
protagonista d’esta iniciativa va ser Elena López, la
component del conjunt espanyol de gimnàstica rítmica
que al setembre va aconseguir el bronze en el Mundial de
Stuttgart i el passaport olímpic per als Jocs de Rio 2016.
Elena va sorprendre un grup de xiquetes de Torís, la seua
localitat natal, i que es declaren fans de l’esportista. Es
dóna la circumstància, a més, que les xiquetes formen
part del mateix club en què Elena va fer els primers
passos com a gimnasta. L’acció es va desenvolupar
en ple cor de València, en la pista de gel situada a la
plaça de l’Ajuntament de València. Les xiquetes van
viure unes hores molt emocionants i inoblidables.
Finalment, la Fundació Trinidad Alfonso, a través
del Projecte FER i del programa Herois Olímpics, un
projecte promogut pel Comité Olímpic Espanyol, i amb
la col·laboració amb la Fundació Reis Mags de Veritat,
va acostar als xiquets valencians més desfavorits unes
dosis d’il·lusió durant el passat Nadal i, al mateix temps,
els va transmetre la importància dels valors en l’esport.
Per això, la residència comarcal San Juan Bautista va
ser testimoni d’un contacontes desenvolupat per dos
narradors d’excepció, els esportistes del COE Javier
García, tirador d’esgrima, i Ana Carrascosa, judoka.
Amb els seus relats, els xiquets presents van aprendre
la història i els valors de l’olimpisme, i van veure imatges
d’alguns dels esportistes més destacats que han passat
pels Jocs Olímpics. Una iniciativa que, per un dia, s’ha
traslladat a esta xicoteta residència, però que en 2015 ja
van gaudir molts jóvens de València, Castelló i Alacant en
les aules. Una vegada finalitzat este contacontes d’“Herois
Olímpics”, els esportistes del Projecte FER Estefanía Juan,
Alba Sánchez, Lola Riera, César Sempere, David Levecq
i Ariadna Edo, juntament amb els esportistes del COE i
la Fundació Reis Mags de Veritat, que promou l’objectiu
que cap xiquet es quede sense regal per Nadal, van fer
entrega de diversos joguets als jóvens que van passar les
festes al centre d’acollida San Juan Bautista. Posteriorment,
els esportistes van jugar durant uns instants amb els
xiquets, un moment que van viure ple de felicitat i il·lusió.

Dalt: Medallistes olímpics com Isabel Fernández i Javier Bosma porten la torxa en la inauguració del Dia Olímpic. Baix: Esportistes
olímpics van firmar autògrafs als jóvens presents en el poliesportiu de la l’Eliana.
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Atracció
de l’Esforç
Reforçar el binomi entre l’esport i el turisme és un
altre dels objectius de la Fundació Trinidad Alfonso. Amb esta línia d’actuació es pretenen diversos
objectius: retindre i atraure el talent esportiu a
la Comunitat Valenciana i impulsar la celebració d’esdeveniments que permeten l’arribada de
molts esportistes i acompanyants.

Reforçar el binomi
entre l’esport i el
turisme és un altre
dels objectius de la
Fundació Trinidad
Alfonso.
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Tot això per a situar les tres províncies de la
Comunitat en el mapa internacional i convertir-les
en una de les principals destinacions del món del
turisme esportiu.

Corredors després de l'eixida de la Marató València Trinidad Alfonso.
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Valencia Ciudad del Running

Implicació del món faller

Amb només dos anys de vigència, la marca Valencia
Ciudad del Running ja està plenament consolidada.
El lema es va crear per a donar cobertura a tots els
esdeveniments del running que se celebren a la ciutat de
València. Situa la capital de la Comunitat Valenciana en
el mapa mundial d’esta pràctica esportiva tan emergent
i constituïx una ferramenta molt útil que oferix tota la
informació d’interés referent a l’atletisme: calendari
de carreres, organització de grups de corredors per
a entrenaments, rutes per a córrer, o on allotjar-se i
menjar. Valencia Ciudad del Running pretén convertirse en una espècie d’eix entorn al qual es vertebre i
organitze tota l’activitat runner de València, una ciutat
cada vegada més entregada amb la carrera a peu.

Coincidint amb les Falles, diferents comissions
van participar en la creació de ninots i escenes
falleres relacionats amb la temàtica running per
a introduir este concepte en la nostra festa més
representativa. Una iniciativa, la de llançar este Premi
VCR al millor ninot o escena fallera que va arrancar
amb l’impuls i l’ajuda del diari Superdeporte.

La marca Valencia Ciudad del Running és un concepte
estratègic que aspira a consolidar la ciutat com a
referència internacional en la pràctica de l’atletisme
popular i en la celebració de qualsevol tipus de
proves de fons. La iniciativa compta amb l’impuls i la
col·laboració principal de la Fundació Trinidad Alfonso, i
amb l’organització a càrrec de l’ajuntament de València.
Inclou les proves més reconegudes internacionalment:
Mitja Marató Trinidad Alfonso, Marató València
Trinidad Alfonso i el 10K València Trinidad Alfonso.

Els vencedors es repartien un import de 3.000 euros
en cada una de les categories, amb 2.000 euros per a
la millor escena, 600 euros per a la segona i 400 per a
la tercera entre totes les comissions de Junta Central
Fallera que es van sumar a esta iniciativa. Cada una
d’estes escenes ja té el seu palet distingint este premi.

Una vegada plantades, les millors escenes o ninots
van ser premiats. Sis comissions, tres majors i
tres infantils, van ser les guanyadores d’estos
premis, que pretenen continuar estretint llaços
entre Valencia Ciudad del Running i el món faller,
impulsor de moltes iniciatives a la ciutat.

Premi Superdeporte & VCR millor escena running
Primer premi:
Falla Exposició – Misser Mascó
Segon premi:
Falla Duc de Gaeta – La Pobla de Farnals
Tercer premi:
Sevilla – Dénia
Monuments infantils
Primer premi:
Falla Duc de Gaeta – La Pobla de Farnals
Segon premi:
Falla Plaça de la Reina – Pau – Sant Vicent
Tercer premi:
Falla Plaça Bisbe Amigó – Conca
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Dalt: Primer metres de la Marató, prova emblemàtica de Valencia Ciudad del Running. Baix: Entrega de palets a les falles guanyadors
del Premi VCR al millor ninot o escena relacionada amb el running.

Falla Duc de Gaeta.

Falla Exposició Misser - Mascó.

Falla Duc de Gaeta.

Falla Sevilla - Dénia.
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Les novetats en 2015…

Identificació rutes
S’han dissenyat i identificat les deu principals
rutes de running que té València. S’han buscat
ubicacions especials que puguen usar els
corredors locals i els visitants i turistes que
vinguen a València, entrellaçant unes amb unes
altres per a donar continuïtat al recorregut.

Newsletter
S’ha creat un servei d’enviament d’informació a
través de Newsletter que ja té, entre les subscripcions
voluntàries i els registrats a la Marató i Mitja Marató,
més de 26.000 usuaris. Periòdicament se’ls remet
informació i novetats de Valencia Ciudad del
Running, els seus esdeveniments i carreres.
viernes,	
  1 1 	
  de	
  sep,embre	
  de	
  2 01 5,	
  1 8:32:20	
  (Hora	
  de	
  verano	
  de	
  Europa	
  c entral)

Asunto: No#cias	
  de	
  Valencia	
  Ciudad	
  del	
  Running
Fecha: viernes,	
  11	
  de	
  sep#embre	
  de	
  2015,	
  14:11:52	
  (Hora	
  de	
  verano	
  de	
  Europa	
  central)
De:
Valencia	
  Ciudad	
  del	
  Running	
  (enviado	
  por	
  Valencia	
  Ciudad	
  del	
  Running
<news=valenciaciudaddelrunning.com@mail58.suw11.mcdlv.net>)
A:
Carlos	
  Welsch

Disfrutar del Circuit 5K ya es una
realidad para todos los corredores
Un trazado específico para el corredor de 5.731 metros en el
Jardín del Túria que cuenta con muchas ventajas para runners
en esta infraestructura de la Fundación Trinidad Alfonso.

G
G

Conoce todas
sus ventanjas
Trazado homologado,
una superficie que
amortigua la pisada
del corredor, zonas
biosaludables,
Así fue el vídeo de presentación en el propio Circuit 5K.

señalización
luminosa... y mucho
más. Te lo cuenta el
arquitecto Carlos
Campos.
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  3

Instagram
Dins del procés de creació de marca, s’ha incorporat
una nova xarxa social: Instagram. És la més visual de
totes i aprofita la força, el color i la llum de les carreres
i els dies a València. Ja té més de 500 usuaris.
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Fullets
València Ciutat del Runnning continua sent una
font vital d’informació per als corredors. Fullets de
les principals rutes, dels esdeveniments esportius
i carreres, i del nou Circuit 5K per a corredors al
Jardí del Túria són alguns dels fullets que s’han
pogut trobar en hotels, aeroport i estacions de tren,
restaurants i principals punts d’informació turística.
VISIT VALENCIA: CITY OF RUNNING
FOR MORE INFORMATION AND BOOKING
Viajes Transvia
T. + 34 963 87 09 96
info@welcometovalencia.com
www.welcometovalencia.com

DO YOU TRAVEL TO RUN
OR RUN TO TRAVEL?

PRICE OF THE PACKAGE INCLUDES:

THE BEST OFFER TO VISIT VALENCIA RUNNING.

BED AND BREAKFAST. (2)

2 NIGHTS OF HOTEL****

EVENT

NIGHTS OF STAY

VALENCIA
15K NIGHT
RACE

12-14
June

From

VALENCIA
TRINIDAD
ALFONSO
HALF
MARATHON

16-18
October

From

€ 299

VALENCIA
TRINIDAD
ALFONSO
MARATHON

13-15

November

From

RUNNER PACK (1)

€ 412

NON RUNNER PACK (1)

€ 400

€ 277

ADDITIONAL NIGHT (1)

€ 30

€ 45

From

€ 327

10K

13-15

November

From

€ 292

From

TICKET FOR VALENCIA’S SIGHTSEEING BUS.

SUNDAY BREAKFAST AT 06.30 am. (3)

NUMBER.

VALENCIA: THE BEST DESTINATION
TO VISIT RUNNING.

CANCELLATION WITHOUT CHARGES IN CASE OF INJURY. (4)

CHECKOUT UNTIL 4 pm. (3)

RETURN PLANE TICKET LON VAL. (6)

SATURDAY DINNER AFTER THE RACE. (5)

(1) Prices per person in double room, VAT included. Ask for other types of accommodation.
A project launched by:
V.02.04.2015

2

Número whatsapp
Al servei ja existent de TAC (Telèfon Atenció al
Corredor) se suma una nova plataforma, ràpida
i directa, de contactar i demanar informació, i
rebre-la en cada dispositiu mòbil a l’instant.

122

Technical organization:
welcometovalencia by Viajes Transvia Tours (CV-Mn048-V).

With the collaboration of:

(2) 15K Night Race: Accommodation and buffet dinner on Saturday. Drinks not included.
Booking subject to availability at the moment of confirmation.
Date of publication of the offer: March 2015.

(3) Except 15K Night Race.

Prices valid when you book before: 15K Night Race (May 17 th), Marathon (June 30 th), 10K
(November 1 st) and Half Marathon (June 22 nd).

(6) London Gatwick Airport. Tourist class. Vueling Company. London Gatwick / Valencia: 5.45 pm – 9 pm;
Valencia / London Gatwick: 9.45 pm – 11.10 pm.

(4) Medical Certificate required.

(5) Only in 15K.

VALENCIACIUDADDELRUNNING.COM
RUNNER SUPPORT:
+34 963 940 200
+34 672 114 201

Tanques per a carreres i esdeveniments
Davant de la necessitat de moltes carreres d’utilitzar
tanques de seguretat i delimitació del recorregut,
i el fet que en la ciutat en falten, l’FTA assumix el
cost de les valles específiques de Valencia Ciudad
del Running, que se cedixen a organitzadors i
esdeveniments. Amb un especial acabat galvanitzat,
un disseny especial de seguretat antibolcada i la
llegenda de Valencia Ciudad del Running, la ciutat
veu resolt un problema amb esta adquisició.

Beques tecnificació

Preolímpic d’hoquei herba

Un dels nous projectes nascuts en 2015 han sigut
les beques de tecnificació. En el seu compromís de
promocionar els esportistes valencians i donar-los
suport, la Fundació Trinidad Alfonso va aconseguir
sengles acords de col·laboració amb les Federacions
de Judo i Natació de la Comunitat Valenciana perquè
un grup de judokes i nadadors valencians puguen
formar part dels respectius programes de tecnificació
impulsats per les dos federacions, com a pas previ a
la consecució d’èxits en competicions d’alt nivell.

La ciutat de València va acollir del 10 al 21 de juny de 2015
un dels dos tornejos preolímpics d’hoquei herba femení
de cara als Jocs de Rio 2016. Durant pràcticament dos
setmanes, el Poliesportiu Mare de Déu del Carme, amb
la flamant i espectacular pista blava, va ser testimoni
d’una atractiva competició que va reunir 10 combinats
nacionals: Espanya, Argentina, Estats Units, Xina, Sudàfrica, Alemanya, Gran Bretanya, Uruguai, Canadà i Irlanda.
Un esdeveniment global i internacional perquè València
es consolide com a capital de l’hoquei i siga considerada
com una destinació per a un turisme esportiu de qualitat.

En total, la Fundació Trinidad Alfonso va destinar
100.000 euros per a la creació de 39 beques, 11 per
a nadadors i 28 per a judokes. Les ajudes assignades
a la Federació de Natació es desdoblen en dos tipus:
manutenció i allotjament. Les 28 beques concedides
a la Federació de judo es dividixen de la manera
següent: 12 per a allotjament i manutenció i 16 per a
desplaçaments. El projecte busca l’atracció i la retenció
del talent i l’esforç a la Comunitat Valenciana.
La selecció dels becats es va basar en els resultats
esportius obtinguts l’últim any. El programa
de tecnificació de la Federació de Natació es
desenvolupa en el Complex Cultural i Esportiu de
La Petxina, mentre que el de la Federació de Judo
es localitza en el Centre Esportiu de Benimaclet.
Tant Salvador Gómez, president de la Federació
Valenciana de Judo, com Juan Pedro Rodríguez, president
de la Federació Valenciana de Natació, es felicitaven per
este acord i destacaven que suposava “un suport molt
important perquè els esportistes amb talent i projecció
puguen progressar i millorar sense necessitat d’emigrar.
Segur que beneficia el planter i la base dels dos esports”.

La Fundació Trinidad Alfonso va col·laborar amb la
celebració d’este Preolímpic d’hoquei, un torneig que
va despertar una Mare de Déu del Carme en molts dels
partits. Els moments més emocionants es van viure amb
els partits disputats amb la selecció espanyola, una de les
principals referències de la qual és Lola Riera, l’esportista
FER. Finalment, després d’acariciar passar a les semifinals,
resultat que hauria significat l’accés directe als Jocs
Olímpics de Rio, Espanya va perdre per penals el partit clau
contra Alemanya i va ocupar finalment la sisena posició.
Però amb el pas de les setmanes i els mesos,
la sexta plaça va resultar determinant i molt
valuosa. Els resultats registrats en els tornejos
preolímpics de la resta de continents i la renúncia de
Sud-àfrica van permetre que la selecció espanyola
aconseguira plaça en els Jocs de Rio 2106.
Prèviament a la celebració del Preolímpic en el Poliesportiu
Mare de Déu del Carme, la Fundació Trinidad Alfonso i
la Federació d’Hoquei de la Comunitat Valenciana van
impulsar el programa “Pal i bola”, una iniciativa encaminada
a promocionar l’esport de l’hoquei i els seus valors entre
els escolars de la ciutat de València, i també a promoure
l’assistència dels més jóvens en esta competició. La
jugadora internacional i esportista FER Lola Riera va
estar present en alguna de les sessions que van tindre
lloc en els centres educatius de la ciutat de València.
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Dalt: Foto de família amb tots els judokes beneficiaris de les beques de tecnificació. Baix: Membres de la Fundació van visitar els
nadadors que gaudixen de les beques.
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Dalt: Durant l’estada a València, la selecció espanyola d’hoquei va dur a terme diferents activitats per a promocionar este esport.
Baix: La selecció espanyola posa en el Poliesportiu Mare de Déu del Carme de Beteró, escenari del Preolímpic.
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Emprén Esport
Va ser una de les grans novetats de l’any 2015. La
Fundació Trinidad Alfonso, amb la col·laboració
del diari esportiu Marca, va impulsar el programa Emprén Esport, una iniciativa nascuda amb
l’objectiu de fomentar l’emprenedoria esportiva
a la Comunitat Valenciana.

Emprén Esport pretén
donar eixida al talent
emprenedor de la
Comunitat Valenciana.
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Incloïa quatre categories: Universalització de
l’Esforç-Esdeveniment Esportiu, Desenvolupament
de l’Esforç-Promoció de Valors, Prescripció de
l’Esforç-Integració de l’Esport Adaptat i Atracció
de l’Esforç-Turisme Esportiu.

Acte d’entrega de la primera edició dels premis Emprén Esport en la seu del diari Marca a Madrid.
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Emprén Esport
L’any 2015 va acollir el llançament del programa
Emprén Esport, una projecte promogut per la
Fundació Trinidad Alfonso, amb la col·laboració del
diari Marca, i destinat a fomentar l’emprenedoria
esportiva a la Comunitat Valenciana. Per això, es
van crear uns premis per a aquells projectes que
resultaren més interessants en cada una de les
quatre categories que integraven Emprén Esport, i
que coincidixen amb els objectius de la Fundació:
Universalització de l’Esforç-Esdeveniment Esportiu,
Desenvolupament de l’Esforç-Promoció dels valors de
l’esport, Prescripció de l’Esforç-Fomento i Integració
de l’Esport Adaptat i Atracció de l’Esforç-Foment
del Turisme Esportiu. Un dels principals requisits per
a optar als premis era que el projecte presentat es
desenvolupara i executara a la Comunitat Valenciana.
Es van rebre un total de 110 sol·licituds. Després de
l’anàlisi de les característiques de totes i cada una de
les 110 candidatures, un jurat avaluador va decidir els
projectes guanyadors. El jurat estava format per Elena
Tejedor, directora de la Fundació Trinidad Alfonso, Javier
Jiménez Marco, director general del Projecte Lanzadera,
Alberto Jofre, director gerent del Comité Paralímpic
Espanyol, i Óscar Campillo, director del diari Marca.
En cada categoria, es va triar un projecte guanyador,
que va rebre una ajuda de 25.000 euros. A més, la
segona candidatura més valorada de cada categoria
era premiada amb un accèssit xifrat en 5.000 euros.

Universalització de
l’Esforç-Esdeveniment Esportiu
El projecte guanyador d’esta categoria va ser “Santa
Pola ho dóna tot”. Es tracta d’un programa que inclou
l’organització de proves esportives durant tot l’any
(8 proves entre atletisme i triatló) per a fomentar
la pràctica esportiva i crear hàbits saludables
entre la població i els seus visitants. De totes les
competicions, la més cèlebre i popular és La Mitja
Marató, que ja ha complit 25 edicions. És una de les més
multitudinàries de tota Espanya (ja s’acosta als 10.000
participants) i té una característica addicional que la
prestigia: pertany a l’AIMS (Associació Internacional
de Maratons i Carreres de Llarga Distància).
A més, el programa “Santa Pola ho dóna tot” inclou
la Volta a Peu al Terme de Santa Pola, el Triatló Cros
Villa de Santa Pola, el 10K Internacional Villa de
Santa Pola, la Carrera del Amanecer, el Duatló Cross
Villa de Santa Pola i la San Silvestre Santa Polera.
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Els organitzadors han aconseguit l’objectiu
d’incrementar la participació en pràcticament totes
les proves, i també la presència femenina. En total,
més de 20.000 persones han participat en les
diferents competicions que integraven el projecte
premiat. “Santa Pola ho dóna tot” perseguix la
millora permanent de tots els aspectes logístics i
organitzatius, i de la qualitat del servei als esportistes
amb el propòsit d’arribar a l’excel·lència.
Dins d’esta divisió d’Universalització de l’Esforç, el segon
premi va correspondre a la “Marxa Cicloturista Ciutat
de València”, marxa cicloturista de 100 km que discorre
entre València-Far de Cullera-València i que es va
celebrar el mes d’octubre. L’eixida i la meta estan situades
al port de València (edifici Veles e Vents). Ja s’ha celebrat
10 edicions d’esta prova (l’organització és a càrrec del
Club Deportivo Podium), i en el seu dia va arribar a ser
la marxa cicloturista més multitudinària d’Espanya.
L’any 2015 va comptar amb el gran al·licient de la
presència del ciclista italià Iván Basso, que va triar
València per a escenificar la seua reaparició pública
després d’haver abandonat el Tour de França a causa
d’un càncer testicular tres mesos abans. Dies després, el
bicampió del Giro anunciava la seua retirada. La Marxa del
2015 va reunir 2.000 corredors, rècord de participació,
amb presència de pràcticament totes les autonomies
espanyoles. Un 10 % del cens d’inscrits van ser dones.
A més, enguany es va incloure per primera vegada
una prova infantil per a xiquets entre 6 i 10 anys. Va
reunir 70 xiquets i xiquetes. Una de les principals
conclusions va ser l’alt nivell de la Fira del Corredor,
en la qual van participar 35 expositors.

Desenvolupament de l’Esforç-Promoció
dels valors de l’esport
Esta categoria perseguix el foment i la promoció dels
valors inherents a l’esport entre la població més jove,
els potencials esportistes del futur. El premi principal de
25.000 euros va correspondre al projecte “Descobrix
l’atletisme”, una iniciativa consistent a donar a conéixer
l’atletisme a tots els escolars de la província de Castelló
amb l’objectiu de fomentar la pràctica d’este esport
i dels valors que comporta. També es perseguia
la detecció de possibles talents entre la població
escolar. En total van ser unes 70 jornades que es van
desenvolupar tant per la ciutat de Castelló com per
diferents localitats de la província. I es van arribar a un
total de 3.000 escolars d’edats entre els 9 i els 16 anys.
L’organitzador va ser el Club Playas de Castellón.

Dalt: Més de 3.000 escolars de la província de Castelló s’han iniciat en la pràctica de l’atletisme gràcies al Playas de Castellón. Baix: La natació
és una de les principals modalitats desenvolupades per la Federació d’Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana.
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Dalt: Eixida del Triatló Cros de Santa Pola, una de les proves incloses en el programa “Santa Pola ho dóna tot”.
Baix: Més de 2.000 jóvens es donen cita cada any a Torrellano per a participar en el Torneig Internacional d’Handbol.
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L’accèssit se’l va emportar el programa “Campanya per a
la difusió dels valors olímpics, Herois Olímpics”, un projecte
encaminat a transmetre els valors de l’esport per mitjà
de contacontes. Els esportistes encarregats d’impartir
les sessions van ser olímpics en el seu dia i conten la
història que sent xiquets els va relatar el seu professor
d’Educació Física sobre els Jocs Olímpics, un relat que
els va captivar i que els va portar a practicar esport.
Contacontes està dirigit a alumnes de 3r de Primària
de la Comunitat Valenciana (8 anys). Els objectius eren
fomentar l’esforç personal, difondre els valors olímpics, o
la transmissió de l’experiència olímpica. L’organització del
programa va anar a càrrec del Comité Olímpic Espanyol.

Prescripció de l’Esforç-Integració
de l’esport adaptat
Un dels grans objectius de la Fundació Trinidad Alfonso és
donar a l’esport paralímpic el prestigi i el reconeixement
que es mereix. Per això, es va incloure esta categoria en el
programa Emprén Esport. El projecte més valorat pel jurat va
ser “Esport adaptat, de l’inici al paralimpisme”, una iniciativa de
llarg recorregut feta amb el planter d’esportistes paralímpics
de la Comunitat Valenciana en les escoles de Natació, Boccia
i Atletisme, i impulsada per la Federació d’Esports Adaptats
de la Comunitat Valenciana, entitat que promociona fins a 20
modalitats esportives entre persones amb discapacitat visual
o auditiva, paràlisi cerebral o discapacitat física. Hi formen part
uns 400 alumnes en les diferents escoles d’esport adaptat.

Atracció de l’Esforç-Turisme esportiu
Un dels objectius que es traça la Fundació Trinidad Alfonso
és reforçar el binomi turisme-esport a la Comunitat
Valenciana. El projecte guanyador d’esta categoria
va ser el Torneig Internacional d’Handbol Torrellano
Cup, que l’any 2015 ha arribat a l’edició número 27. La
competició, impulsada pel Club Handbol Torrellano, es va
celebrar del 8 al 12 de juliol i va tindre un èxit rotund.
Les dimensions que està adquirint el torneig són ja més
que respectables. De fet, en esta ocasió hi va haver quasi
3.000 participants, distribuïts en 200 equips inscrits i
que representaven 10 països diferents, alguns tan exòtics
com Algèria, Índia, Egipte o Brasil. El campionat inclou 7
categories d’edat: des de prebenjamins fins a sèniors.
Des de fa 10 anys, figura en el circuit de la Federació
Europea d’Handbol. A més, el 2015 ha establit una nova
fita: per primera vegada, la recta final de l’esdeveniment
es va celebrar en uns pavellons habilitats en la Institució
Firal Alacantina. En resum, un exemple perfecte de
com combinar esport, turisme i convivència.
En esta categoria, en este cas amb l’accèssit, també va
ser reconegut el Torneig Internacional Futbol Base Costa
Blanca, esdeveniment que es va celebrar en diferents
localitats de la Costa Blanca (Benidorm, Altea, Benissa,
Calp, la Nucia i la Vila Joiosa), tant en modalitat femenina
com masculina, i per a participants entre els 9 i els 19 anys.

Des de l’inici del projecte (any 1996), els esportistes de la
Federació han aconseguit més de 40 campionats d’Espanya
en categories inferiors. A més, esportistes paralímpics
consagrats internacionalment i molts d’ells integrants del
Projecte FER (Ricardo Ten, David Levecq, Kim López, Pablo
Cantero) han sorgit de l’inesgotable planter d’esta escola.

En esta edició van competir 240 equips de 20 països
diferents. En total, es van disputar 554 partits. Com a
novetat, el 2015 es va inscriure un equip de la Xina. I també
es va incorporar per primera vegada un conjunt format
per discapacitats intel·lectuals. El torneig reunix 4.500
participants, als quals cal sumar uns 6.000 acompanyants.

El segon premi va ser per al Campionat Nacional de
Futbol 7 Unificat, un projecte presentat per la Fundació
Special Olympics Espanya. El torneig, que es va celebrar
en la Ciutat Esportiva del Vila-real del 5 al 7 de juny, va
ser un gran èxit. Va establir un rècord de participació,
amb la presència d’uns 220 jugadors pertanyents a 20
equips i que representaven a 10 comunitats autònomes.

El Torneig Internacional de Futbol Base Costa
Blanca Cup va obtindre fa algunes edicions la Marca
de Qualitat S10 i el reconeixement d’Excel·lència
Esportiva atorgat per la GEGASDE (Grup Europeu
de Gestió i Assessorament Esportiu).

La competició presenta la singularitat que els diferents
conjunts participants estan formats per discapacitats
intel·lectuals i esportistes sense discapacitat. Amb això
es pretén fomentar la normalització i la igualtat a través
de l’esport, i també de sensibilitzar la societat de tot
allò que fa referència a la discapacitat intel·lectual.
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ESTATS FINANCERS

Balanç
(en euros)
31/12/2014

31/12/2015

ACTIU NO CORRENT

91.566,21

109.955,35

Immobilitzat material

89.366,21

107.755,35

Inversions financeres a llarg termini

2.200,00

2.200,00

ACTIU CORRENT

30.819,20

666.696,05

87,82

103,56

,00

104,85

Deutors i altres comptes a cobrar
Inversions financeres a curt termini.
Periodificacions a curt termini

1.334,99

Efectiu i altres actius líquids equivalents

29.396,39

666.487,64

122.385,41

776.651,40

31/12/2014

31/12/2015

49.325,77

54.961,64

30.000,00

30.000,00

5.102,62

19.325,77

14.223,15

5.635,87

PASSIU CORRENT

73.059,64

721.689,76

Deutes a curt termini

30.976,00

2.436,94

Creditors i altres comptes a pagar

42.083,64

719.252,82

122.385,41

776.651,40

TOTAL ACTIU

PATRIMONI NET
Fons propis.
Dotació fundacional
Reserves
Excedent de l’exercici

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU
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Compte de resultats
(en euros)
31/12/2014

31/12/2015

Ingressos de l’activitat pròpia

3.655.000,00

7.125.000,00

Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors.

3.655.000,00

7.125.000,00

2. Despeses per ajudes i altres

(3.322.185,55) (6.620.465,76)

EXCEDENT DE L'EXERCICI

Ajudes monetàries.

(1.127.229,05)

(1.852.022,92)

(2.194.956,50)

(4.768.442,84)

(245.532,81)

(401.988,84)

(68.956,21)

(89.855,86)

5. Amortització de l’immobilitzat

(4.521,24)

(9.580,10)

EXCEDENT DE L’ACTIVITAT

13.804,93

3.109,44

418,22

2.526,43

EXCEDENTS ABANS D’IMPOSTOS

14.223,15

5.635,87

VARIACIÓ DE PATRIMONI NET RECONEGUDA
EN L'EXCEDENT DE L'EXERCICI

14.223,15

5.635,87

RESULTAT TOTAL, VARIACIÓ DEL
PATRIMONI NET EN L'EXERCICI

14.223,15

5.635,87

Ajudes no monetàries.
3. Despeses de personal
4. Altres despeses d’explotació

EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES
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UNA GRAN HISTÒRIA S’ESCRIU AMB ESFORÇ
I ACABA AMB PUNT I SEGUIT.
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