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Trinidad Alfonso Mocholí

Trinidad Alfonso Mocholí
La Fundació Trinidad Alfonso pren el nom de la mare de Juan Roig, el seu President i mecenes. És el vehicle a través del qual canalitza la seua vocació de mecenatge i el fet de tornar a la societat el que d’esta 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.
Esta 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 X MISSATGE DEL PRESIDENT

Iniciem un nou cicle
en el qual contrastar
serà clau per a
construir un llegat.

Iniciem un nou cicle que es CONSTRUÏX en els nos-

Missatge
del President
Per quart any consecutiu tens a les mans la Memòria
de la Fundació Trinidad Alfonso, Fundació que porta
el nom de ma mare i que té com a missió impulsar
accions socials que satisfacen el màxim nombre de
beneﬁciaris, utilitzant sempre l’esport com a exemple per a irradiar els valors de la Cultura de l’Esforç.
Com a conseqüència d’esta missió, en la Fundació
Trinidad Alfonso tots els anys són especials. Tots. Però
este ho és un poc més, perquè completem un cicle i
n’iniciem un de nou, més il·lusionant encara.
Completem un cicle que va començar l’any 2012, amb
el suport a un dels nostres projectes més importants,
la Marató Valencia Trinidad Alfonso, amb la qual enguany hem renovat el nostre compromís per quatre
anys més. Completem un cicle olímpic que ha culminat
amb grans èxits dels nostres esportistes del Projecte
FER en els Jocs de Rio de Janeiro. I completem un
cicle en la resta de projectes, renovant il·lusió, compromís i esforços, inaugurant una nova etapa plena
de reptes apassionants.
Des del primer dia, sempre que hem pogut hem parlat de la importància d’un verb: DONAR. La nostra
mare ens va inculcar, per damunt de tot, este valor
als meus germans i a mi, ens va ensenyar que primer
has de donar per a poder rebre. També, des del primer dia, hem parlat de COMPARTIR. El creixement
de la Fundació no hauria sigut possible si no haguera sigut per aquells amb els quals hem compartit el
projecte per a fer més gran la seua labor.
Per això, iniciem un nou cicle amb l’objectiu de
CONSTRUIR. Perquè quan es DÓNA i es COMPARTIX
un projecte amb moltes persones, s’està CONSTRUINT
un llegat perquè romanga en el curt, mitjà, però sobretot en el llarg termini.
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tres objectius per a arribar a més persones; en nous
projectes i suports, i en nous reptes per a deixar una
major empremta en la societat.
I per a CONSTRUIR, no n’hi ha prou amb tindre objectius i posar els recursos. Cal saber CONTRASTAR
per a conéixer-nos millor, per a millorar cada dia,
per a aconseguir cada repte; i conéixer la satisfacció dels beneﬁciaris de les accions que impulsa la
Fundació, i així:
• Contrastar la satisfacció de cada una de les més
de 100.000 persones que han creuat la meta de
la Marató, la Mitja Marató o qualsevol de les més
de 30 carreres en què col·laborem per tota la
Comunitat Valenciana.
• Contrastar la satisfacció de cada un dels més de
30.000 xiquets/es o jóvens que ha pogut estar
en contacte amb alguna de les activitats de la
Fundació, practicant esport i aprenent valors com
els de l’esforç i la superació.
• Contrastar la satisfacció de cada mèrit esportiu
i professional obtingut pels més de 150 esportistes als quals hem donat suport perquè continuen
representant els valors de l’esforç per tot el món.
• Contrastar la satisfacció de totes les persones que
han pogut disfrutar de les bondats de l’esport turístic que els oferix la Comunitat Valenciana.
• Contrastar la satisfacció que generen cada un dels
projectes que sorgixen cada any fruit del talent esportiu i emprenedor de la Comunitat.
Iniciem un nou cicle on CONTRASTAR serà clau per
a CONSTRUIR UN LLEGAT, serà clau per a respondre a la missió que ens vam proposar quan vam iniciar este projecte.
Iniciem, a partir d’estes pàgines que tens a les mans,
un nou cicle en què la Fundació Trinidad Alfonso vol
portar la Cultura de l’Esforç a molts més beneﬁciaris.
I com no pot ser d’una altra manera, ho fem, com
sempre, comptant i compartint amb tu.

Juan Roig. President de la Fundació Trinidad Alfonso.
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LA FUNDACIÓ X PATRONAT / EQUIP DE TREBALL
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Patronat
Juan Roig Alfonso
Héctor Hernández Bolín
José Manuel Benito Bringué
Alejandra Silvestre Porcar

Equip de treball
Juan Antonio Germán

Director general
de Mecenatge

Elena Tejedor

Directora

Juan Miguel Gómez
Fernando Jiménez

Projectes

Carles Baixauli
Julián Lafuente

Comunicació

José Puentes

Esdeveniments

Silvia Sanahuja
Daniel Olmos

Administració

Rafael Santágueda

Manteniment

Alejandra Silvestre

Assessoria Jurídica

José Medina

Assessoria Financera

Contacte
info@fundaciontrinidadalfonso.org
Carrer Poeta Quintada, 1 (baix). 46003 València
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LA FUNDACIÓ X CARTA DE LA DIRECTORA

Carta de
la directora
Tanquem un cicle en la Fundació Trinidad Alfonso i
toca fer balanç, repassar els errors i els encerts per
a afrontar els següents reptes i objectius.
Cada any dels quatre de vida que té la Fundació ha
sigut apassionant per algun motiu. Per la il·lusió dels
primers projectes, pel creixement i la consolidació
d’alguns, pels nous reptes que ens plantejàvem. Però
2016 ha sigut deﬁnitivament especial perquè, encara
que res es deté, es pot dir que hem tancat un cicle
que ens servix per a, d’alguna manera, detindre’ns i
fer balanç. Fer la vista enrere i veure el camí recorregut i comprovar si la senda i el llegat que deixa el
seu President, Juan Roig, a través de la Fundació
se cimenta en allò que preteníem en els inicis. És la
nostra responsabilitat i compromís, i ens sentim tremendament afortunats i agraïts de la conﬁança depositada en l’equip de treball.
Arribats a este punt, podem sentir-nos satisfets del
camí traçat i dels socis i amics que ens han acompanyat en el camí. Hem estrenat les etiquetes d’Or
de la IAAF (Associació Internacional de Federacions
d’Atletisme) en la Marató i la Mitja Marató; hem arribat als Jocs Olímpics i Paralímpics de Rio amb el
Projecte FER. Qui ens anava a dir aquell 26 de juny
de 2013, quan presentàvem 17 esportistes com el
primer dels equips FER, que quatre anys després la
Comunitat Valenciana estaria tan ben representada
a Brasil. Ha sigut, sens dubte, un dels moments més
emocionants dels quatre anys de vida de la Fundació.
Arribem ﬁns ací sustentats pels tres pilars que van
fonamentar el nostre creixement des de les primeres setmanes: Esforç, Esport i Arrels. A través d’estos elements hem tractat d’aconseguir amb els valors de la Cultura de l’Esforç el nombre més gran de
persones. Però també som conscients que ens hem
equivocant pel camí algunes vegades i hem hagut
d’anar corregint, virant el rumb quan ens torcíem.
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Elena Tejedor. Directora de la
Fundació Trinidad Alfonso.

Hui, després de quatre anys, també ens ha tocat fer
una anàlisi profunda d’on estem, d’on venim i, per
descomptat, fer un exercici de visualització del que
volem ser en el futur. En estos mesos hem reorganitzat el treball després d’estudiar en el terreny, un
aspecte amb el qual, cal dir-ho, disfrutem enormement. Els que ja ens coneixeu sabeu que no som un
col·laborador a l’ús. Sabeu que ens agrada implicar-nos i ajudar. I és en eixe terreny on un pot calibrar
i mesurar millor l’impacte de les seues accions. Ens
agrada estar presents en els esdeveniments amb els
quals col·laborem i cuinar els projectes que porten
d’una manera o d’una altra el segell de la Fundació
i la Cultura de l’Esforç.
El 2016 teníem diversos reptes importants. D’una banda, el món de l’esport en general i el del running, en
particular, miraven a València els mesos d’octubre i
novembre. València s’ha convertit en un referent de
les carreres populars i de fons i sabíem que, en eixe
punt, la responsabilitat és enorme i l’exigència, extremadament dura. Gràcies als socis que han espentat,
la imatge que hem reﬂectit ha estat a l’altura, si bé
sabem molt bé que hem de millorar coses, que, per
descomptat, no som perfectes i que ens dol cada corredor que no s’emporta una experiència excel·lent.
La Marató i la Mitja Marató de València són les puntes de llança, però n’hi ha molt més. Hi ha Santa
Pola, que l’any 2016 va rebre la notícia que obtenia

l’etiqueta de bronze de la IAAF, un altre motiu d’orgull. Està l’Ekiden, una prova única, els circuits de
carreres que recolzem, els 15K… Ens alegra haver pogut Universalitzar l’Esforç d’esta manera, arribant a
més de 100.000 persones.

amb les federacions de natació i judo, en les quals es
tracta de cuidar eixos esportistes molt jóvens i d’ajudar-los a, o bé no haver d’abandonar sa casa, o, en
el pitjor dels casos, deixar de costat una incipient,
però ja prometedora carrera esportiva.

L’altre gran repte venia de la mà del Projecte FER, una
iniciativa que va nàixer fa quatre anys. El passat estiu 30 esportistes van participar en els Jocs Olímpics
i Paralímpics de Rio. Cinc d’ells, ﬁns i tot, han tornat
amb una medalla penjada al coll. Són els nostres prescriptors de l’esforç i ha sigut la primera generació FER
en uns jocs, però hi ha fusta darrere. I talent. Ja treballem de valent per a superar-nos a Tòquio 2020.
Esperem que ens acompanyeu en eixe camí.

Al llarg de les pàgines d’esta Memòria estan més desenvolupades estes idees i projectes. I n’hi ha més,
com Emprén Esport, este sí absolutament transversal, que ens ha permés descobrir autèntics diamants i constatar que si va sobrada d’alguna cosa
esta Comunitat és de talent i idees. Els invite a repassar-les totes al llarg d’estes pàgines. Però també
els invite a conéixer les persones que hi ha darrere
acostant-se a eixos esdeveniments, coneixent millor
eixos projectes. Sense eixes persones estirant el carro
de cada prova, en cada iniciativa, les pàgines d’esta
Memòria estarien en blanc. Gràcies per ajudar-nos
a omplir-les de lletres, il·lusió i emocions.

I si parlem de relleu generacional, no el descuidem,
per descomptat, i anem més enllà del Projecte FER.
Ens hem plantejat l’objectiu de Desenvolupament de
l’esforç i arribar als màxims xiquets possibles. L’any
2016, a través de l’Esforç Compta i Descompta, continuem fent passos i incorporant noves disciplines
perquè siguen més famílies les que s’acullen al projecte. Seguim de la mà del COE impulsant la iniciativa
“FER Play / Tots Olímpics” en els col·legis de les tres
províncies de la Comunitat Valenciana, també el Dia
Olímpic, enguany a Castelló. Com a novetat, hem impulsat que el 6 d’abril, Dia Mundial de l’Esport, tots els
xiquets i xiquetes de la Comunitat Valenciana facen
esport, tinguen o no classe d’Educació Física, com
una manera de desenvolupar en els més menuts els
valors i els beneﬁcis de la pràctica esportiva.

Esperem que ens continueu acompanyant en el camí, escrivint-lo amb nosaltres, perquè queda molt
per fer en este llegat que el nostre President i mecenes, Juan Roig, ens impulsa a construir.

Són les persones
les qui fan únics
els projectes.

El quart objectiu de la Fundació, el de l’Atracció de
l’esforç, té cada vegada més de transversal amb els
altres tres. Atracció en un doble vessant. D’una banda, l’esport turístic associat a les grans proves com
la Marató o Mitja Marató; d’una altra, aconseguir que
el talent esportiu no haja d’emigrar de la Comunitat
Valenciana. D’ací naixen les beques de tecniﬁcació
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LA FUNDACIÓ X VISIÓ, MISSIÓ I OBJECTIUS

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

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

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

Desenvolupament
de l’esforç

MARATÓ
EDP Y 10K
VALENCIA
TRINIDAD
ALFONSO

TS/ES JÓV
E
UE
Q

PORTISTES
ES

CIRCUIT
5K
JARDÍ DEL
TÚRIA

ACTIBASKET

PROJECTE
FER

ME
RRA NTES
FE

L’ESFORÇ
COMPTA I
DESCOMPTA

FER PLAY

STRUCTU
AE
R
FR

XI

IN
MITJA
MARATÓ
VALENCIA
TRINIDAD
ALFONSO

Prescripció
de l’esforç

Atracció
de l’esforç

S
N

EVENIMENT
S
SD

ES

E

Universalització
de l’esforç

Xarrades
en escoles

VALENCIA
CIUDAD DEL
RUNNING

BEQUES
TECNIFICACIÓ

ÍNDEX DE
L’ESFORÇ
EL QUE
DE VERITAT
IMPORTA

ALTRES
CARRERES

DIA
OLÍMPIC

(Congrés
de valors)

(+30)

TARONJA
GAMES

INCLUYE-T

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

PAC_CV

DIA
INTERNACIONAL
DE L’ACTIVITAT
FÍSICA

UNIESPORT

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

VALENCIA
RUGBY
FESTIVAL

Recolzar o impulsar
iniciatives que ens
ajuden a atraure talent i
turisme esportiu.

PALO Y BOLA

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

DORIA ESP
O
NE
IVA
RT

EMP
RE

EXPOJOVE

EMPRÉN
ESPORT
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LA FUNDACIÓ X LA FUNDACIÓ EN DADES

La Fundació en dades. Any 2016

La Fundació Trinidad Alfonso
ha aconseguit arribar el 2016
a un important nombre de
beneﬁciaris que són, en deﬁnitiva,
objectiu de les nostres accions.
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Notorietat

157
Acords amb esportistes.

+100
Acords amb clubs,
associacions i federacions.

Participació
/Implicació

200.000
Persones de manera directa.

500.000
Persones de manera indirecta.

Divulgació
Comunicació:

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

Canals:

85.000
Usuaris de webs i xarxes
socials.
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LA FUNDACIÓ X CRONOLOGIA

Cronologia FTA

2012
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2013

D’una marató
a una fundació

Creació
Pla estratègic

Primera col·laboració amb la Mitja
Marató i la Marató Valencia.

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

2014

2015

2016

Nous
objectius

Construcció
infraestructura

Comunitat
Valenciana

Atracció de l’esforç
/ Emprenedoria esportiva.

+ Projectes de Desenvolupament
de l’esforç.

Focus d’esdeveniments
esportius.
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Projecte per objectiu
I. Universalització
de l’esforç

25

Esdeveniments

26

Marató Valencia Trinidad
Alfonso EDP / 10K Valencia
Trinidad Alfonso
• Impuls-a València

26
34

Mitja Marató Valencia
Trinidad Alfonso

44

Mitja Marató Santa Pola

56

Ekiden Valencia

62

Més carreres
• Circuit de Carreres Populars
de València
• Circuit de Carreres
Diputació de València
• Circuit de Carreres
Nocturnes de Castelló
• 15K Abierta al Mar
• 15K Nocturna Valencia
• Valencia Triatlón
• Santander Triatlón Series
• Marca Running Series
• Alicante Running Day

68

Infraestructures
Circuit 5K per a corredors
al Jardí del Túria

Ferramentes
Índex de l’esforç

II. Desenvolupament
de l’esforç
L’Esforç compta i descompta
• Acció temporada 2015-2016
• Torneig clausura 3x3

III. Prescripció
de l’esforç
Projecte FER
• Rio 2016
/ Quadre amb medalles
• Presentació equipament Luanvi
equip paralímpic
• Acte Fundació Roig Alfonso

91
92
94
96
97

FER Play: Tots Olímpics
+ Herois Olímpics

98

Dia Olímpic

99

IV. Atracció de
l’esforç

101

Valencia Ciudad del Running
• Mundial Mitja Marató 2018

102
103

Beques de tecniﬁcació

104

PAC_CV

104

Taronja Games

105

Valencia Rugby Festival

105

V. Emprén
Esport

107

70
70
74
74

79
80

Actibasket

81

Formació de professorat en
activitat física inclusiva (CPE)

82

Dia Internacional
de l’Activitat Física

83

El que de Veritat Importa

84

UniEsport

86

Palo y Bola

87

Expojove

88

Universalització de l’esforç
• Penyagolosa Trails
• 24 Hores Cyclo Circuit

108

Desenvolupament de l’esforç
• Clyb GymVal
• Torneig Internacional de Rugbi
Infantil Pantera

109

Prescripció de l’esforç
• Aquàtic Campanar
• Dis-Hability Castelló

110

Atracció de l’esforç
• Elche Oasis Mediterráneo
• Marina d’Or Basket Club

111
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PROYECTOS
UNIVERSALIZACIÓN DEL ESFUERZO

S Eixida de la Marató Valencia Trinidad Alfonso EDP.
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I. Universalització
de l’esforç

Des del seu naixement, la Fundació Trinidad
Alfonso va establir com un dels seus
principals objectius la col·laboració i l’impuls
d’esdeveniments esportius de la Comunitat
Valenciana vinculats amb el running, un
fenomen social en franca expansió i que
representa a la perfecció valors com el
sacriﬁci, l’esforç i l’esperit de superació.
Esta aposta ha contribuït a convertir València i la
Comunitat Valenciana en una de les destinacions
nacionals i internacionals més atractives i que tria
més gent per a participar en carreres de fons.
Durant l’any 2016, la Fundació Trinidad Alfonso va
conﬁrmar el seu suport a una inﬁnitat de proves
desenvolupades de nord a sud de la Comunitat
Valenciana, en totes les quals el creixement en el
nombre de participants denota que la passió pel
running continua guanyant adeptes.

En 2016 la Fundació Trinidad Alfonso va col·laborar
amb estos esdeveniments:
• Marató Valencia Trinidad Alfonso EDP / 10K
Valencia Trinidad Alfonso
• Mitja Marató Valencia Trinidad Alfonso
• Mitja Marató de Santa Pola
• 15K Nocturna
• 15K Abierta al Mar
• Ekiden Valencia, marató per relleus
• Circuit de Carreres Populars Ciutat de València
• Circuit de Carreres de la Diputació de València
• Valencia Triatlón
• Marató de Castelló
• Marca Running Series Valencia
• Circuit de Carreres Populars Nocturnes de la
Diputació de Castelló
• Santander Triatlón Series
• Alicante Running Day
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2.1

PROJECTES X UNIVERSALITZACIÓ DE L’ESFORÇ / ESDEVENIMENTS

Marató Valencia
Trinidad Alfonso
EDP i 10K Valencia
Trinidad Alfonso

La Marató Valencia Trinidad Alfonso EDP
va ratiﬁcar el seu prestigi i va justiﬁcar la
concessió de la cotitzada Etiqueta d’Or per
part de la Federació Internacional. Amb
la presència de 19.000 corredors en els
carrers de la capital valenciana, nou límit
de participació en la història de la prova, la
kenyana Vakary Jemeli va establir un nou
rècord femení amb un temps de 2:24:48.
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X MARATÓ VALENCIA TRINIDAD ALFONSO EDP / 10K VALENCIA TRINIDAD ALFONSO

S Eixida de la Marató Valencia Trinidad Alfonso EDP.

La Marató Valencia Trinidad Alfonso EDP, organitzada per la Sociedad Deportiva Correcaminos
i l’Ajuntament de València, va justiﬁcar en la seua
36a edició tots els guardons que rep. El seu bateig
com a prova premiada amb la cotitzada Gold Label
per part de la Federació Internacional d’Atletisme
va resultar espectacular. A més, la carrera valenciana va fer honor al reconeixement concedit per la
Federació Espanyola, que setmanes abans l’havia
qualiﬁcada com la millor marató de totes les que se
celebren en sòl espanyol.
El seu creixement i prestigi ja l’han convertida en
un referent a nivell mundial. La carrera valenciana
no té límit. Ha aconseguit l’excel·lència a tots els
nivells: en participació, en nivell dels atletes d’elit,
en projecció internacional i en implicació per part
de la ciutat. Les xifres de l’anterior edició són eloqüents. Més de 19.000 corredors, nou rècord de la
prova, van afrontar la mítica distància dels 42,195
km. D’ells, quasi 6.000 (és a dir, quasi un 30 % del
cens d’inscrits) van arribar a València des de la resta
del món. El caràcter universal de la Marató Valencia
Trinidad Alfonso EDP es reﬂectix en l’arribada de

participants des d’un total de 82 països distints.
Als 19.000 maratonians, cal afegir 9.000 corredors més en la 10K paral·lela. Per això, el passat 20
de novembre de 2016, els carrers de València van
patir una invasió pacíﬁca i festiva per part de quasi 30.000 runners.
En esta ocasió, el principal protagonisme va correspondre a les dones. En concret, a la kenyana Valary
Jemeli, que va establir un nou rècord femení de la
prova amb una marca de 2:24:48, un magníﬁc registre que millorava en més de dos minuts l’anterior rècord de la carrera valenciana, establit en 2:26:57. El
pòdium de dones el van completar Nancy Jespkosgei
Kiprop, segona amb 2:25:13, i en tercera posició,
Bethelem Moges Cherenet, amb 2:26:11.
Pel que fa a la competició masculina, el triomf va ser
per a Victor Kipchirchir, amb un temps de 2:07:39,
que representa la seua millor marca personal. A continuació, va creuar la línia de meta Gilbert Kollum
Yegon, amb 2:08:04, i la tercera posició va ser per a
Peter Cheruiyot Kirui, amb 2:08:12, tots de nacionalitat kenyana.
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T Eixida Marató i 10K Valencia Trinidad Alfonso.

La Marató Valencia
Trinidad Alfonso de l’any
2016 es va convertir
en la més ràpida que
s’ha corregut mai
en sòl espanyol en
categoria femenina.
Tot feia pensar que també es batria una nova plusmarca en categoria masculina, ja que en el quilòmetre 30 la referència amb el temps de l’any anterior
era favorable per 48 segons. En eixe moment, una
vegada eliminats un bon grup de favorits, el dol el
lliuraven Yegon i Kirui, noms que no entraven en les
quinieles inicials. No obstant això, Kipchirchir aconseguia recuperar a partir del quilòmetre 40. Això sí,
el ritme havia empitjorat i ja era de 51 segons per damunt del millor registre, a causa, principalment, del
vent, que va tindre un paper fonamental en el desenvolupament de la segona part de la carrera. Per tant,
el millor temps pertanyia encara a John Mwangangi,
qui va registrar 2:06:13 a València el passat 2015 i que
continua tenint la millor marca en territori nacional.
Respecte a l’elit nacional, Rafa Iglesias va ser el primer espanyol en creuar la meta, amb un temps de
2:16:18, com també la valenciana Marta Esteban, primera corredora espanyola, amb un temps de 2:30:47,
que suposa la seua millor marca personal. De l’enorme nivell de la prova dóna fe el fet que 23 hòmens
van baixar de 2:20:00, 59 de 2 h 30 i més de 1.100 de
3 hores, xifres que situen la Marató Valencia Trinidad
Alfonso EDP en l’elit de les maratons mundials. A
més, 18 dones van baixar de 2:50:00 i 30 de 3 hores.
Al marge del aspectes purament competitius, l’edició 36a de la Marató Valencia Trinidad Alfonso EDP
va ser un èxit rotund a tots els nivells. Amb més de
19.000 inscrits, es va establir un nou registre de participació. L’organització i el desplegament logístic
van satisfer, una vegada més, a tots els corredors.
I, potser el més important, un any més es va comprovar que la ciutat de València sent cada vegada
més la marató com a cosa pròpia, com un gran esdeveniment que projecta a l’exterior la imatge de
València. Ara com ara, la prova valenciana de la mítica distància no té límits.

S Paco Borao i Juan Roig amb la guanyadora.
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L’edició de 2016 va deixar
dos grans rècords: el que
va regalar en categoria
femenina la kenyana
Vakary Jemeli, la qual
va parar el rellotge en
un formidable 2:24:48, i
l’establit pel nou registre
de participació, gràcies
a la presència de més
de 19.000 corredors.
S Hortensia Herrero donant l’eixida de la prova.
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T Celebració de l’acte de benvinguda als atletes d’elit i
estrangers al Palau de les Arts de València.

Acte de
benvinguda
X Per segon any consecutiu, la Marató Valencia
Trinidad Alfonso EDP va celebrar l’Acte de
Benvinguda. Una àmplia representació de la societat valenciana es va donar cita al Palau de les Arts
de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. A
l’acte va assistir polítics de la Generalitat Valenciana
i l’Ajuntament de València, responsables del Valencia
Club de Futbol, Villareal Club de Futbol i del Valencia
Basket, la Fallera Major de València, amb la seua Cort
d’Honor, responsables de la Comandància Militar i
de la Policia Local de València, o membres de molts
clubs de running de la ciutat.
També hi van estar presents alguns dels atletes d’elit
que, quaranta-huit hores més tard, van disputar la carrera. Durant els parlaments, Juan Roig, President de
la Fundació Trinidad Alfonso, principal col·laborador
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de la carrera, va expressar la seua satisfacció pel fulgurant creixement que està experimentant la prova i va anunciar que la Fundació continuarà donant
suport a la marató ﬁns a l’any 2020. “Amb l’ajuda de
tots, estem aconseguint que esta prova siga un referent a escala mundial i pose València en el mapa internacional. Ho repetisc una vegada més, el dia que
València senta la marató igual que sent la festa de
les Falles, eixe dia la marató serà molt més gran del
que ja ho és en l’actualitat”, va explicar Juan Roig.
Per la seua banda, l’alcalde de València, Joan Ribó,
va donar la benvinguda als milers i milers de visitants, procedents tant de la resta d’Espanya com
de la resta del món. “Per a la ciutat és un orgull acollir tantes persones arribades a València des de més
de 80 països”, va comentar un Joan Ribó molt satisfet que València siga la ciutat del running d’Europa
i del món, i que la marató de la ciutat del Túria ja es
trobe entre les millors del món. W

X MARATÓ VALENCIA TRINIDAD ALFONSO EDP / 10K VALENCIA TRINIDAD ALFONSO

T Cartell de conscienciació ciutadana.

Campanya de
conscienciació
X “Si no t’animes a córrer, corre a animar”. Un dels
missatges associats a la Marató Valencia Trinidad
Alfonso EDP comença a calar amb més força a la
ciutat. La difusió d’este lema a través de diferents
suports i plataformes perseguix diferents objectius: s’informa els ciutadans de la celebració de
l’esdeveniment, i es mentalitza a tota València i
a tots els seus habitants que la ciutat s’adaptarà
durant unes hores a un esdeveniment cada vegada més internacional i rellevant. Un mes abans
de la carrera, València ja lluïx lones que anuncien
l’esdeveniment i que estan situades en punts estratègics, com les entrades a la ciutat o les principals avingudes per les quals transitarà la marató. A
més, la disputa de la prova també es divulga a través d’opis i marquesines, de la pàgina web i xarxes
socials oﬁcials de la carrera, o de l’emissió de promocions radiofòniques. W

Personal Best
X En el seu permanent intent de convertir-se en una
prova més universal, més global, més internacional i
amb segell propi, la Marató Valencia Trinidad Alfonso
EDP va posar en marxa en 2016 una nova iniciativa.
Es tractava d’un programa dirigit a atletes d’alt nivell
denominat Personal Best, que atorgava premis especials d’entre 2.000 i 4.000 euros als atletes que,
amb independència de la posició que ocuparen en
la classiﬁcació global, superaren la seua marca personal a València el 20 de novembre, i la portaren
per davall de 2:20:00 (hòmens) o 2:45:00 (dones).
Així mateix, en un acte de suport a este programa,
l’organització sufragava l’estada i la manutenció de
3 dies (del 18 al 21 de novembre) als corredors de
qualsevol país que sol·licitaren expressament ser inclosos en este Personal Best, sempre que compliren
els requisits i acreditaren documentalment posseir
un rècord personal (personal best) realitzat en els
4 últims anys (entre 2013 i 2016) sub 2:20:00 (o sub
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T Corredors del Breakfast Run creuant la meta.

S Família Roig Herrero en la zona d’arribada de la Marató.
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Minimarató
Mapfre
X Per tercera edició consecutiva, la Marató Valencia
Trinidad Alfonso EDP va organitzar la Minimarató
Mapfre. Consistix en una carrera no competitiva i
ideada per a impulsar l’esport, i més concretament
l’atletisme, entre els més jóvens. L’esdeveniment va

S Participants de la minimarató.

1:06:00 o sub 30:15 en la mitja marató i 10.000 metres, respectivament) i a totes les corredores sub
2:45:00 (o sub 1:17:00 o sub 35:30 en la mitja marató i 10.000 metres, respectivament).
Amb el programa Personal Best, la Marató Valencia
Trinidad Alfonso EDP va continuar la línia empresa
l’any passat de consolidar la multiculturalitat i multiplicitat de països que aporten atletes d’elit i semielit, i premia el treball ben fet i la superació personal en la carrera.
El repte és presentar noves idees i projectes, edició
rere edició, per a ajudar a la progressió dels millors:
no solament dels que guanyen, sinó, també, i a més,
dels que vénen immediatament darrere d’ells, i que
es convertixen en ambaixadors esportius i mediàtics
de la nostra marató en els seus respectius països.
Sense comptar Kenya, Etiòpia o Eritrea, països
de procedència dels participants més qualiﬁcats,
es van presentar esportistes d’altres 14 nacionalitats. Finalment, huit corredors (sis atletes masculins i dos femenines) van aconseguir millorar les
seues marques personals el passat 20 de novembre a València i van accedir als premis establits en
el programa. La quantitat global destinada als que
van aconseguir superar els seus registres personals
va ser de 18.000 euros. W

tindre lloc durant el matí del dissabte 19 de novembre i va congregar més de 1.000 jóvens amb edats
compreses entre els 4 i els 17 anys. Pares i ﬁlls van
disfrutar d’un matí esportiu i festiu en l’entorn de la
Ciutat de les Arts i les Ciències, convertit en un escenari d’una marató molt original i divertida. Tots els
participants van rebre una medalla commemorativa.
La inscripció era d’1 euro per persona. La recaptació
es va destinar a la Fundació ANAR (Ajuda a Xiquets
i Adolescents en Risc). W

Breakfast Run
X Després de la bona acollida de l’any 2015, la
Marató Valencia Trinidad Alfonso EDP va desenvolupar, de nou, esta iniciativa, una espècie d’últim
entrenament, festiu i molt suau, abans d’afrontar el
gran repte. Esta sessió preparatòria tan especial es
va celebrar durant el matí del dissabte 19 de novembre i va transcórrer pel Circuit 5K per a corredors al
Jardí del Túria. En esta segona edició, el Breakfast
Run va reunir la respectable xifra de 2.500 corredors. Tots van temperar els nervis i van disfrutar
d’una agradable jornada hores abans de disputar
la mítica carrera dels 42 km i 195 metres.
Una vegada ﬁnalitzat el lleuger entrenament, els
participants van poder disfrutar de les bondats i els
encants de la gastronomia valenciana. En concret,
van degustar un reconfortant desdejuni amb orxata i fartons. La millor manera de reposar les energies per a l’exigent prova de l’endemà. W
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Paella Party
X Tota marató que es pree celebra, com una de les
seues activitats paral·leles, el tradicional menjar de
la pasta, una iniciativa que en la Marató de Valencia
Trinidad Alfonso EDP rep el nom de Paella Party. Tots
els maratonians que ho desitgen reben un pícnic format per un plat de paella, beguda, pa i fruita. Una bona injecció d’hidrats que, a València, es pot disfrutar
juntament amb les actuacions musicals que amenitzen durant tot el dissabte l’entorn de la Ciutat de les
Arts i les Ciències. W

Impuls-a València
X És un dels actes previs a la Marató Valencia Trinidad
Alfonso EDP més rellevants. Presentat pel periodista José Luis López, un any més, el congrés Impuls-a
València es va convertir en un autèntic èxit. L’acte
va començar amb una ponència de Cristina Mitre
davant de tots els presents en l’auditori Santiago
Grisolía del Museu Príncep Felipe de la Ciutat de les
Arts i les Ciències, una vegada més, ple de gom a
gom. Cristina Mitre és periodista, escriptora i conferenciant. Ha publicat amb èxit dos llibres: Mujeres
que corren. Todo lo que necesitas saber sobre el running i Correr es vivir a tope de power. Lecciones vitales a golpe de zapatilla.
Mitre és, a més, impulsora del moviment social de running femení Mujeres que corren a Espanya i Portugal,
l’objectiu del qual és promoure la pràctica esportiva
entre les dones i, al mateix temps, recaptar fons per
a la investigació de la leucèmia infantil.
Després de la conferència de Mitre es va projectar
el documental Km 0. Correr, vivir, cambiar… Empezar
de nuevo, un reportatge el punt de partida i referència del qual és el Circuit 5K per a Corredors del Jardí
del Túria, infraestructura de reconegut èxit pels seus
milers i milers d’usuaris, i que en el seu primer any
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S Cristina Mitre va ser una de les protagonistes
d’Impuls-a València.

de vida s’ha convertit en testimoni d’excepció de
múltiples vivències i històries protagonitzades per
moltes persones.
A través de set testimonis i històries personals, este brillant document audiovisual va posar en valor
la importància i els beneﬁcis que la carrera a peu té
en el dia a dia de tots els seus practicants. El reportatge conté una gran càrrega emotiva, i va captivar
les 300 persones presents en l’auditori. Està dirigit
per César Martí, realitzador també d’un altre documental de gran èxit, Vidas olímpicas, estrenat en l’Impuls-a València de 2015.
L’esdeveniment va tindre, un any més, caràcter solidari i va destinar tota la seua recaptació a la Fundació
ANAR, entitat solidària de la Marató Valencia Trinidad
Alfonso EDP l’any 2016. W

X MARATÓ VALENCIA TRINIDAD ALFONSO EDP / 10K VALENCIA TRINIDAD ALFONSO

T Corredors utilitzant els contenidors de “Recicla el teu Esforç”.

Recicla
el teu Esforç

Valencia
Shopping Run

X Un esdeveniment tan multitudinari com la Marató

X Una de les claus perquè una marató cresca residix

Valencia Trinidad Alfonso EDP canvia la ﬁsonomia i
l’aspecte de la ciutat durant unes hores. Per a conscienciar els corredors i els espectadors de la importància de deixar lliures de residus els carrers i les
avingudes per les quals transita la prova, la Fundació
Trinidad Alfonso va posar en marxa, un any més, esta acció. Consistix en la ubicació de contenidors per
a depositar envasos i restes després de cada avituallament. La col·laboració per part dels participants
és cada vegada major. També en urbanitat i correcció són uns campions. W

en la implicació de la ciutat i tots els seus sectors. En
este sentit, la Marató Valencia Trinidad Alfonso EDP
va per la senda correcta. Així es reﬂectix, per exemple, en el suport concedit pels comerciants de la ciutat. Un total de 150 comerços del centre històric de
València es van sumar a la promoció de la marató i
la 10K amb descomptes especials dels seus productes de ﬁns a un 25 %. A més, un total de 40 establiments de la ciutat dels més diversos àmbits (esportius, de roba, d’alimentació, joieries) van adaptar i
van tematitzar els aparadors amb motius atlètics i
esportius, i van entrar en un concurs que va premiar
els millors mostradors. W
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S Premiats en el Concurs de dibuix i literari d’El Marató al Col·le.

L’hostaleria,
amb la marató
X Igual que els comerciants, el sector de la restauració també va dedicar tots els seus esforços per a
recolzar i fomentar la Marató de València. Després
de l’èxit aconseguit l’any passat, en esta edició de
2016, Coca Cola i la Fundació Trinidad Alfonso, amb
la col·laboració de la Federació d’Hostaleria de
València, van tornar a promoure la implicació dels
hostalers i restauradors de la ciutat en este gran esdeveniment. Més de 40 establiments van participar
en esta iniciativa amb la preparació i oferta de menús especials per als corredors, o amb l’elaboració
d’una tapa dedicada al running, o amb la presentació d’una carta especial en què s’especiﬁcaven
les calories de cada plat, o amb la preparació d’un
pícnic destinat als participants. Sempre, amb el sabor i la qualitat de la rica cuina mediterrània. A més,
tots estos restaurants van distribuir fullets amb tota la informació de la marató i amb les activitats i
iniciatives programades per al cap de setmana atlètic a València. W
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S Juana Roig en l’eixida de la 10K.

Marató al Col·le
Després de la gran acollida que va tindre l’any 2015,
la Fundació Trinidad Alfonso va tornar a impulsar
una proposta nova i pionera en el territori nacional:
“La Marató al Col·le”. Es tracta d’una iniciativa encaminada a fomentar i acostar el running a la població
escolar de la ciutat amb l’objectiu que els més menuts es familiaritzen amb un esdeveniment tan espectacular com és una marató, i transmetre’ls tots
els valors, rellevància i característiques d’una prova
d’estes dimensions.
El programa es va dur a terme en més de 20 centres educatius de València durant els dies previs a
la carrera (del dilluns 7 al divendres 18). Durant eixes
onze jornades, un grup de monitors i animadors formats per a la iniciativa van mostrar als corredors del
futur les característiques del running a través d’una
sèrie d’activitats i tallers educatius paral·lels al dia a
dia habitual dels col·legis.
L’objectiu que es perseguix és el d’identiﬁcar els més
jóvens amb l’atletisme des de ben menuts. La iniciativa va arribar a uns 9.000 escolars de València amb
edats compreses entre els 5 i els 12 anys. Tots van

X MARATÓ VALENCIA TRINIDAD ALFONSO EDP / 10K VALENCIA TRINIDAD ALFONSO

T Presentació de l’acord amb l’EMT.

Un euro
per corredor
X Com és habitual en les proves de llarga distància en què col·labora la Fundació Trinidad Alfonso,
també en esta edició de la Marató 2016 es va posar
en marxa l’acció de l’Euro Solidari, que consistix en
la donació d’un euro per cada corredor que arriba
a la meta a l’associació de caràcter benèﬁc vinculada a la prova. L’objectiu se centra a valorar i premiar l’esforç dels participants, grans protagonistes
d’esta iniciativa. En 2016, es van recaptar 16.316 euros, quantitat que es va donar a la Fundació ANAR
(Ajuda a Xiquetes i Adolescents en Risc). W

poder saber què és el running i què és una marató
des d’enfocaments tan diferents com la història, les
manualitats, les matemàtiques, l’esport o l’alimentació. Els alumnes van completar la seua particular
setmana atlètica amb la visita durant el divendres
18 de novembre a la Fira Expo Esport i amb la presència als carrers de la ciutat durant la celebració
de l’esdeveniment animant tots els competidors. W

Acord amb L’EMT
X La implicació de la ciutat de València i els seus diferents sectors amb la Marató de Valencia Trinidad
Alfonso EDP és cada vegada més gran. Així es reﬂectix, per exemple, en l’aliança aconseguida amb
l’Empresa Municipal de Transports (EMT). Este acord
va permetre que el servei de tots els autobusos de
l’EMT fora gratuït des de les 05:30 hores del matí
ﬁns a les 16:00 hores de la vesprada. I no sols per als
corredors participants, també per a qualsevol usuari.

L’últim esforç
té recompensa
X De la mateixa manera que els guanyadors i, per
extensió, els primers classiﬁcats de la prova absorbixen els principals focus, una marató està repleta
d’històries i reptes commovedors que reﬂectixen la
superació personal de molts dels participants. Per
això, els últims classiﬁcats, els últims corredors a
arribar a meta, també tenen un mèrit enorme. Van
invertir més de 6 hores a recórrer els 42,195 km,
però van aconseguir l’objectiu de creuar la meta.
En gran manera, pel suport dels seus amics i familiars, però també de milers i milers de ciutadans
anònims que convertixen el recorregut en una permanent demostració de suport i afecte als participants. Sobretot, en els últims quilòmetres, en els
quals una sèrie de frases motivadores pintades a la
calçada contribuïxen a donar l'última espenta cap
a la famosa passarel·la blava. W

A més, es va desplegar una important campanya
de promoció de la prova per mitjà de la tematització de gran part de la ﬂota de l’EMT amb imatges
de la gran cita prevista per al 20 de novembre. W
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Running
Faller
X Un any més, les Falles i la Marató, dos dels grans
símbols de la ciutat, tornaven a unir forces. La festa fallera es va bolcar amb la gran prova valenciana. De fet, moltes de les seues comissions van estar
molt presents en tot el recorregut.
D’una banda, el diumenge 20 de novembre, les falles
van eixir al carrer per a animar als corredors de la
marató dins de la iniciativa Running Faller. Com cada
any, prop de 30 comissions van omplir els carrers de
València de la manera més original per a animar els
participants en la Marató Valencia Trinidad Alfonso
EDP, que recorria gran part de la ciutat.
La decisió del jurat, després de valorar l’animació
de les comissions participants al llarg del recorregut, decidia els guanyadors:
• Premi Millor Animació: Falla Duc de Gaeta
– La Pobla de Farnals. Menció Especial: Falla
Rodríguez de Cepeda – Lorenzo Palmireño.
• Premi Animació Original: Falla Cedre –
Explorador Andrés. Menció Especial: Falla
Mestre Bellver – Mariano Ribera.
• Premi nre. de Components: Falla Illes Canàries
– Dama d’Elx. Menció especial: Falla Santa Mª
Micaela – Martí l’Humà.
• Premi Major Participació Comissió Infantil:
Falla Sant Vicent de Paül – Diputada Clara
Campoamor.

També, més de 250 fallers van participar en la marató representant 153 comissions falleres. Entre els
quals, els més ràpids van ser José Miguel Alocén, del
Redolat Team i la Falla Humanista Mariner, que va
guanyar esta particular classiﬁcació fallera amb un
temps de 2:38:13. En dones, la fallera més ràpida va
ser María José Hernández, de la Falla Pintor Pascual
Capuz - Fontanars, que va creuar la línia de meta en
un temps de 3:25:02.
D’esta manera, la Marató Valencia Trinidad Alfonso
EDP tornava a disfrutar d’este espectacular ambient
que només els corredors a València poden viure, a
l’unir running i falles al mes de novembre. W
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S Una de les falles que van eixir a animar.

Pla Or
X Per a commemorar la doble etiqueta d’or concedida per la Federació Internacional d’Atletisme a la
Mitja Marató i a la Marató Valencia Trinidad Alfonso
EDP, es van dur a terme una sèrie d’iniciatives conegudes com a Pla Or. Per exemple, es va encunyar
l’etiqueta Valencia es oro, es va incorporar als dorsals el distintiu de la IAFF, les medalles que es van
entregar als ﬁnishers eren de color or, igual que el
trofeu per al guanyador de la prova. Les banderes
dels pràctics també tenien en l’edició de 2016 eixa
tonalitat cromàtica.
A més, es van difondre missatges amb expressions
com “València es tiny d’or” o “Disfruta d’un cap de
setmana d’or”. I potser, l’element simbòlic més visible va ser la famosa línia pintada sobre tot el recorregut i que, en esta ocasió, no era de color blau, sinó or. D’esta manera, es transmetia que València ja
ﬁgura en l’elit de les maratons mundials. W

X MARATÓ VALENCIA TRINIDAD ALFONSO EDP / 10K VALENCIA TRINIDAD ALFONSO

S Eixida de la 10K Valencia Trinidad Alfonso.

10K Valencia
Trinidad Alfonso
X La gran festa de l’atletisme a la ciutat de València
es va completar amb la celebració de la 10K Valencia
Trinidad Alfonso, carrera que va reunir quasi 9.000
participants i que s’ha revelat com el complement
perfecte a la prova reina. S’ha comprovat que molts
corredors arribats des de fora de la Comunitat
Valenciana per a disputar la Marató Valencia Trinidad
Alfonso EDP vénen amb acompanyants que disputen la 10K Valencia Trinidad Alfonso.
La prova, menys exigent que la marató i més accessible per a aquelles persones que encara no s’atrevixen amb distàncies tan grans, també comença
i conclou a la Ciutat de les Arts i les Ciències. Per
tant, tots els participants també tenen el gran al·licient de creuar la majestuosa estora blava quan arriben a la línia de meta.

La 10K Valencia Trinidad Alfonso va presentar en la
passada edició un canvi quasi absolut en el recorregut. A diferència d’altres anys, va travessar la zona
més cèntrica de la ciutat, novetat que va concedir
a la prova més bellesa i espectacularitat. A més, els
participants també van trobar molta més animació
i suport als carrers de la ciutat.
Cal destacar també el notable increment de la presència femenina en la prova. De fet, es va registrar
un equilibri quasi absolut en la participació entre
runners masculins i femenines.
En esta edició de 2016, la victòria va correspondre al
kenyà Joseph Kiprono Kiptum, qui va creuar la meta amb un temps de 28:49, nou rècord de la prova
valenciana, que va millorar els 29:00 de l’any 2015.
En la categoria femenina, Salima Charki va ser la guanyadora dels 10.000 metres amb un temps de 33:53,
nou segons més que la vencedora de 2015 (Vitalyne
Bikii, amb 33:44), seguida de Paula González Berodia
(34:08) i Laura Méndez Esquer (34:17). W
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Impacte
econòmic
de 2016

Etiqueta or
Marató i Mitja
Marató Valencia

X Una edició més, l’Institut Valencià d’Investigacions

X El 19 de gener de 2016 passarà a la història de

Econòmiques (Ivie) va ser l’encarregat de dur a ter-

la ciutat de València. És el dia en què la Federació

me l’estudi d’impacte econòmic de la prova, així com
la valoració de la satisfacció dels corredors participants en l’última edició.

Internacional d’Atletisme (IAAF) va concedir a la
Mitja Marató Valencia Trinidad Alfonso i a la Marató
Valencia Trinidad Alfonso EDP la Gold Label,
l’etiqueta d’or, la màxima distinció de qualitat que
pot rebre una carrera a peu de llarga distància. L’èxit
de marques, d’organització i de participació trobava la seua justa recompensa.

En l’apartat econòmic, les dades reﬂectixen l’enorme impacte de la marató en la renda valenciana. Els
ingressos turístics obtinguts per l’arribada de corredors de la resta d’Espanya i internacionals es va
situar en 13.247.380 euros, la qual cosa ha suposat
un impacte total sobre l’economia valenciana de
9.199.390 euros de renda (PIB). Una altra dada interessant és que la marató valenciana ha permés generar i/o mantindre 350 ocupacions en un any. Com
a conseqüència de tot això, per cada euro invertit
per l’organització en este esdeveniment es van generar 3,52 euros a la ciutat a través de la despesa de
participants i acompanyants a la ciutat de València.
Pel que fa a la valoració del corredor, una enquesta
a 3.712 participants nacionals i estrangers va deixar
dades interessants. El 98 % dels corredors recomanaria a uns altres la Marató Valencia, i la nota mitjana
és 8,7 sobre 10, i més de dos terços van donar notes
superiors a 9 en el global dels aspectes consultats.
Les característiques o serveis millor valorats pel corredor van ser l’entrada a meta en la Ciutat de les Arts
i les Ciències, el recorregut de la prova i els punts
d’animació en el traçat. W

La marca Valencia Ciudad del Running adquiria més
força i justiﬁcació que mai. El reconeixement rebut
per les dos proves representava un merescut premi
al treball dut a terme durant molts anys per les entitats organitzadores, l’Ajuntament de València i la
Sociedad Deportiva Correcaminos, i a l’impuls donat en les últimes edicions per la Fundació Trinidad
Alfonso, col·laborador principal tant de la Marató
com de la Mitja Marató. La Federació Internacional
premiava l’excel·lència organitzativa que han aconseguit estes dos grans proves.
Des del passat mes de gener de 2016, València és
l’única ciutat espanyola que pot presumir de tindre
l’etiqueta d’or, per partida doble. A més, la capital
de la Comunitat Valenciana entra en el selecte grup
de 24 maratons i d’11 mitges maratons amb l’etiqueta d’or. És més, només altres cinc ciutats en el món:
Lisboa, Bogotà, Otawa, Roma o Praga, poden presumir d’acollir dos carreres amb la màxima distinció
per part de la Federació Internacional.
Per a obtindre esta valoració, la Mitja Marató i la
Marató Valencia Trinidad Alfonso EDP van haver de
superar l’examen dels observadors de la IAAF, els
quals van seguir minuciosament les edicions de 2015.
Les exigències de la Federació Internacional a l’hora
de concedir estos reconeixements passen pel nivell
dels atletes d’elit, la quantitat i el rigor dels controls
antidopatge, les zones tancades al trànsit en tot el
circuit, els avituallaments, la cobertura televisiva de
la carrera o la seguretat per als participants i aﬁcionats. El salt de qualitat que aporta este distintiu representa, si és possible, un estímul més perquè la
dimensió, ja per si mateix espectacular, d’estes dos
proves continue creixent. W
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X MARATÓ VALENCIA TRINIDAD ALFONSO EDP / 10K VALENCIA TRINIDAD ALFONSO

T Punt d’animació italiana.

T Foto de grup dels voluntaris de la marató.

Animació

Voluntariat

X València viu en tots els seus carrers la Marató
Valencia Trinidad Alfonso EDP. Un any més,
l’espectacular animació d’una ciutat sencera bolcada per a animar els corredors va ser un dels grans
detalls que van destacar els participants.

X Ells són les mans que fan possible i realitat la Marató
Valencia. Un exèrcit de 1.300 voluntaris que durant
tres dies, els dos d’Expo Esport València i el dia de la
carrera, fan realitat els somnis de tots els corredors,
des del moment en què reben el dorsal ﬁns que li pengen la medalla de ﬁnisher en creuar la meta.

Des de l’eixida ﬁns a la meta, més de 200.000 persones es van donar cita al llarg dels 42.195 metres
del recorregut per a animar i aplaudir els corredors,
coneguts o no, en el seu millor impuls perquè tots
arribaren a la meta.
Un total de 196 punts d’animació, entre els quals hi
havia una trentena de comissions falleres, van emparar els corredors en el seu repte maratonià, des
de l’espectacular eixida ﬁns a la inoblidable meta.
Juntament amb esta especial animació fallera que
només pot tindre València, destaquen també els
punts d’animació italians, per a animar els prop de
2.000 corredors transalpins que participen en les
proves de 42K i 10K, o el punt d’animació de la ﬁrma
EDP, juntament amb els col·legis i altres comissions.

Arribats d’importants col·lectius com FDM València,
les universitats de la ciutat i altres centres com EDEM,
els voluntaris constituïxen l’ànima de la prova. Per això, el 2016 es va decidir que foren la destinació de la
campanya de captació en la qual dos corredors reals, Paco i Prisca, agraïen el seu treball amb el lema
“Tu fas possible la marató”, que va presidir els panells de trànsit de València.
A molts d’ells se’ls va voler donar les gràcies amb
una festa ﬁnal d’any. És tan sols un xicotet gest per
a persones que ho entreguen tot per convertir en realitat el somni de milers de maratonians. Ells són les
mans… i l’ànima de la Marató Valencia. W

En deﬁnitiva, una ciutat que corre a animar els seues maratonians. W
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19.095 corredors
inscrits en la Marató
Valencia Trinidad
Alfonso EDP i
8.500 en la 10K.
La Fundació
Trinidad Alfonso va
aportar 1.900.000 ¤
a l’esdeveniment.
Millor carrera
d’Espanya.
Nacionalitats
Nacionals
Internacionals
C. Valenciana

13.139
5.956
7.349

10K VALENCIA
TRINIDAD ALFONSO

MARATÓ VALENCIA
TRINIDAD ALFONSO EDP

Evolució del nombre
de corredors inscrits:

Evolució del nombre
de corredors inscrits:

2013
2014
2015
2016

6.200
8.800
8.500
8.500

2013
2014
2015
2016

11.300
13.427
16.682
19.095

Guanyador:
Joseph Kiprono Kiptum.
Temps: 28:49

Guanyador:
Victor Kipchirchir.
Temps: 2:07:39

Guanyadora:
Salima Charki.
Temps: 33:53

Guanyadora:
Valary Jemeli Aiyabei.
Temps: 2:24:48
Rècord en territori nacional
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Mitja Marató
Valencia Trinidad
Alfonso

Sinònim d’èxit. La Mitja Marató Valencia
Trinidad Alfonso ja és garantia de triomfs,
d’alegries, de prestigi, de grans marques,
d’espectacle… Així va quedar refermat el
passat 23 d’octubre de 2016, data de la
vint-i-sisena edició de la prova valenciana.
En un imparable procés de creixement, la
Mitja Marató Valencia va tornar a establir un
nou registre de participació (més de 13.500
corredors). A més, les marques acreditades
van certiﬁcar que estem davant d’una de
les mitges maratons més ràpides del món.
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X MITJA MARATÓ VALENCIA TRINIDAD ALFONSO

S Eixida de la Mitja Marató Valencia Trinidad Alfonso.

Cinc temps per davall d’una hora. I un esprint ﬁnal
quasi de foto ﬁnish. Este va ser el gran balanç aconseguit en la categoria masculina. La victòria va ser
per al kenyà Stephen Kosgi Kibet, amb un temps de
59:27, i va superar, en un ajustat i emocionant desenllaç, el marroquí Mustapha El Aziz (59:29). La tercera plaça va ser per a un altre kenyà, Edwin Kipsang
Rotich, amb un de 59:32.

La Mitja Marató
Trinidad Alfonso
2016 va tornar a
conﬁrmar-se com
una de les més
ràpides del món.

El quart i el cinqué classiﬁcat també van ser capaços
de creuar la meta en un temps inferior a l’hora. Un
magníﬁc repòquer de marques que tornaven a exalçar la Mitja Marató de València i a certiﬁcar que les característiques del seu recorregut són magníﬁques. El
millor espanyol va ser el toledà Jesús Antonio Núñez
Sánchez, dihuité classiﬁcat amb 1:05:05.

PROJECTES X UNIVERSALITZACIÓ DE L’ESFORÇ
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S Part del recorregut, davant del port.

Esta vegada, el rècord de la prova el van establir les
dones. L’atleta kenyana Peres Jepchirchir, amb una
marca d’1:07:09, va aconseguir un nou rècord femení de la carrera valenciana, que estava en poder, ﬁns
a eixe moment, de Netsanet Kebede, amb 1:07:30,
que va aconseguir l’any 2015. Peres Jepchirchir, actual campiona mundial de mitja marató i actual plusmarquista mundial, es trobava entre les favorites de
la Mitja Marató Valencia i no va defraudar, ja que va
tindre una actuació sensacional.
La kenyana va volar pels carrers valencians i va establir un temps del màxim nivell internacional. El pòdium femení el van completar Violah Jepchumba, amb
1:08:22, i Rose Chelimo, amb 1:09:35. Pel que fa a la
participació espanyola, el millor resultat el va obtindre la valenciana Marta Esteban, que va ﬁnalitzar en
la setena posició amb un temps d’1:15:01.

46

En categoria masculina,
cinc corredors van baixar
de l’hora, i la kenyana
Peres Jepchirchir va
establir un nou rècord de
la prova valenciana en la
competició femenina.

X MITJA MARATÓ VALENCIA TRINIDAD ALFONSO

T Punt d’animació de l’Associació de Familiars de Malalts
d’Alzheimer de València.

S Part del recorregut davant de la plaça de bous.
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T Entrega del xec solidari a l’Associació de Famílies
amb Malalts d’Alzheimer de València.
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T Dos de les falles que van muntar
punt d’animació.

Recicla
el teu Esforç

Un euro
per corredor

X Acció ja clàssica i tradicional impulsada per la
Fundació Trinidad Alfonso encaminada a conscienciar els participants i espectadors de la importància de deixar els carrers de la ciutat com més nets
de residus millor després de la disputa de la prova.
Amb esta ﬁnalitat s’instal·len una sèrie de contenidors per a depositar els envasos després de cada
avituallament. La iniciativa és cada any més efectiva. La comprensió i la col·laboració dels corredors
contribuïxen al fet que la Mitja Marató Valencia també siga un exemple de civisme i neteja. W

X En una prova de la magnitud de la Mitja Marató
Valencia concorren inﬁnitat d’elements i components. També, la solidaritat. Un any més, la Fundació
Trinidad Alfonso va donar un euro per cada corredor que va creuar la línia de meta. La recompensa
al sacriﬁci dels participants va ascendir a 11.768 euros, quantitat que va ser destinada a l’Associació de
Familiars de Malalts d’Alzheimer de València, entitat
solidària per a l’edició de 2016. W

X MITJA MARATÓ VALENCIA TRINIDAD ALFONSO

Running Faller
X Running i falles, una combinació cada vegada més
consolidada. La Mitja Marató Trinidad Alfonso de
l’any 2016 va premiar els fallers més ràpids, així com
les comissions que més i millor van amenitzar la prova durant el seu recorregut. En l’edició de l’any passat un total de 367 fallers van completar els 21.097
metres. El guanyador en esta categoria tan valenciana va ser José Miguel Alocén, del Redolat Team
i de la comissió Humanista Mariner. Pel que fa a la
classiﬁcació femenina, la guanyadora va ser Carmen
Amaro, la representant de la Falla Olivereta.
No obstant això, esta iniciativa del Running Faller
no es va limitar a la competició purament esportiva; es va estendre, a més, a l’animació i la implicació
de les diferents comissions de la ciutat. Així, un total de 16 falles del cap i casal van aportar el seu enginy, les seues veus i la seua força per a donar suport
als participants de la Mitja Marató Valencia Trinidad

Un total de 16 falles del
cap i casal van aportar
el seu enginy, les seues
veus i la seua força
per a donar suport
als participants de la
Mitja Marató Valencia
Trinidad Alfonso.

Alfonso. El premi a la comissió amb millor ambientació el va guanyar la Falla Sant Vicent de PaülDiputada Campoamor. La més original en animació
va ser la Falla Plaça del Dr. Collado. La més nombrosa en adults, la Falla Illes Canàries-Dama d’Elx.
Finalment, la més nombrosa en infantils va ser la Falla
Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals. W
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T Stephen Kosgi Kibet arribant a meta.

S Peres Jepchirchir arribant a meta i marcant el rècord de la prova.
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X MITJA MARATÓ VALENCIA TRINIDAD ALFONSO

W Cartell de
conscienciació
ciutadana.

Campanya de
conscienciació
X L’èxit d’una prova d’estes característiques no sols
es mesura en paràmetres numèrics de participants
reunits o marques aconseguides. Al marge de l’esforç
i el valor dels corredors, també resulta molt important desenvolupar una campanya de conscienciació
per a transmetre a tota la ciutadania la celebració

d’un esdeveniment tan espectacular. L’objectiu ﬁnal
és aconseguir la comprensió i la tolerància de tota
una ciutat. Amb esta ﬁnalitat, s’impulsen una sèrie
d’accions com la tematització d’opis i de marquesines per tota la ciutat, la instal·lació de lones molt visibles a les diferents entrades a la ciutat i als semàfors
de les grans avingudes, la divulgació de continguts
“d’informació ciutadana” en la web i xarxes socials oﬁcials de l’esdeveniment, l’emissió de falques promocionals a través d’emissores de ràdio, o la transmissió dels plànols del recorregut o els talls de carrers. W
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T Corredors en els últims metres de la carrera.

S Gran ambient en la meta de la Mitja Marató Valencia.
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X MITJA MARATÓ VALENCIA TRINIDAD ALFONSO

T Els guanyadors en l’entrega de trofeus.

L’últim esforç
té recompensa
X Quan un corredor, ja siga professional o aﬁcionat,
ja estiga més o menys preparat, creua la línia de meta en una carrera de llarga distància, la sensació que
s’experimenta és única. Sensació de recompensa, de
premi al sacriﬁci invertit durant setmanes i mesos
de preparació. Per això, el tram ﬁnal del recorregut
de la Mitja Marató Valencia Trinidad Alfonso es convertix en una successió d’expressions d’ànim, de frases motivadores per a mitigar el patiment dels últims
metres, i per a contribuir a l’últim esforç, tant mental com físic. W
S Corredors arribant a la meta de la Mitja Marató Valencia.
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13.508 corredors
inscrits en la Mitja
Marató Valencia
Trinidad Alfonso.

54

La Fundació
Trinidad Alfonso va
aportar 515.000 ¤
a l’esdeveniment.

MITJA MARATÓ VALENCIA
TRINIDAD ALFONSO
Evolució del nombre
de corredors inscrits:
2013
2014

Nacionalitats

2015

Nacionals
Internacionals
C. Valenciana

11.292
2.218
8.935

2016

10.533
10.521
12.518
13.508

Guanyador:
Stephen Kosgi Kibet.
Temps: 59:27
Guanyadora:
Peres Jepchirchir.
Temps: 1:07:09
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Mitja Marató
Vila de Santa Pola

Amb rècord de participació, la Mitja Marató de
Santa Pola 2016 va tornar a ser un clamorós
èxit esportiu, organitzatiu i participatiu. La cita
continua creixent amb el pas dels anys i les
edicions. El diumenge 24 de gener de 2016,
la ciutat de Santa Pola va tornar a vibrar amb
una prova cada vegada més prestigiosa.
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X MITJA MARATÓ SANTA POLA

S Eixida de la Mitja Marató de Santa Pola.

En la passada edició, i ja en són 27, es va establir
un nou màxim de registre de participació. Quasi
9.500 corredors van disfrutar d’un dia perfecte per
a la pràctica del running. El vencedor ﬁnal va ser
el kenyà Morris Munene, amb un temps d’1:01:03.
En categoria femenina, el triomf va ser per a la kenyana Polline Wanjiku, que va completar els 21.195
metres en un temps d’1:10:26.

L’any 2016 Santa Pola va acollir també el Campionat
d’Espanya de Mitja Marató. L’atleta segovià Javier
Guerra es va proclamar campió nacional amb un
registre d’1:02:33. Va superar Jesús Espanya, segon, i Ricardo Rosado, que va concloure en la tercera posició. En dones, la medalla d’or va ser per a
Paula González Berodia, amb un temps d’1:11:04.
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S Corredors pels carrers de Santa Pola.

També l’any 2016, la Fundació Trinidad Alfonso es va
convertir en el principal col·laborador d’una carrera
plenament consolidada en el calendari nacional. La
Fundació, a més de la seua cooperació en l’apartat
logístic, va posar en marxa les accions de “Recicla el
teu Esforç” i “Un euro per corredor”. En este cas, la
recaptació, gràcies als participants que van creuar
la línia la meta, va pujar a 8.060 euros, quantitat que
es va destinar entre les entitats solidàries, que este
any van ser la Creu Roja Santa Pola i l’Associació de
Familiars i Amics de Malalts d’Alzheimer.
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X MITJA MARATÓ SANTA POLA

S El dissabte a la vesprada es va celebrar
la marató infantil.

La Fundació Trinidad
Alfonso va tornar a posar
en marxa les accions de
“Recicla el teu Esforç” i
“Un euro per corredor”.
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Un any més,
Santa Pola es va
bolcar amb la
mitja marató de
la localitat.
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MITJA MARATÓ
DE SANTA POLA

La Fundació
Trinidad Alfonso
va aportar 67.000 ¤
a l’esdeveniment.
Evolució del nombre
de corredors:
2013
2014
2015
2016

8.125
9.327
9.372
9.260

Guanyador:
Morris Munene (Kenya).
Temps: 1:01:03
Guanyadora:
Polline Wanjiku (Kenya).
Temps: 1:10:26
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Ekiden Valencia
(marató per relleus)

Tercer any de celebració, tercer èxit. L’Ekiden
Valencia, organitzat pel Club de Atletismo 10K,
continua creixent amb el pas de les edicions.
En 2016 es va conﬁrmar com una de les cites
preferides pels amants del running. És una prova
diferent, original, divertida. Per això, la Fundació
Trinidad Alfonso va apostar un any més per esta
prova, per a impulsar la seua clara progressió.
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X EKIDEN VALENCIA

S Eixida Ekiden Valencia 2016.

D’origen japonés, l’Ekiden Valencia consistix a cobrir
els 42 quilòmetres i 195 metres que integren una marató. Però no de manera individual, sinó per equips.
Cada conjunt està format per 6 corredors, cada un
dels quals recorre una part del recorregut. Tres competidors corren 5.000 metres, 2 participants s’encarreguen de completar 10.000 metres, i l’últim relleu és de 7.195 metres. Entre els companys de cada
equip s’entreguen una banda, tasuki, que fa les funcions de testimoni i materialitza el relleu. L’eslògan
“Esforç compartit” simbolitza la vocació de la prova: superació personal i esperit d’equip.

El 2106, l’Ekiden Valencia va celebrar la tercera edició. Un any més, es va registrar rècord d’inscripció.
Hi van participar més de 4.600 rellevistes distribuïts
en 771 equips, 140 més que els totalitzats l’any 2015.
Encara que, com és lògic, la gran majoria dels corredors provenen de la Comunitat Valenciana, la prova ha aconseguit una important projecció en l’àmbit
nacional i atrau competidors de quasi totes les províncies d’Espanya. Les aportacions més nombroses
corresponen a Madrid, Biscaia, Barcelona i Albacete.
A més, destaca la presència femenina en el 70 % dels
conjunts participants.
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T Dos corredors es passen el tasuki.

Un any més, es va registrar
un rècord d’inscripció.
Hi van participar més
de 4.600 rellevistes
distribuïts en 771 equips,
140 més que l’any 2015.

L’epicentre de la tercera edició de l’Ekiden Valencia,
celebrada el passat 1 de maig, va tornar a ser l’estadi
del llit del riu Túria, escenari del principi i el ﬁnal de
la competició, i també de la transició entre els diferents rellevistes, i recinte que es convertix en un mosaic multicolor amb la presència de tots els participants. L’aspecte de les graderies, amb els milers de
corredors esperant el seu moment, és molt singular.
S Equip guanyador femení.
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T Equip guanyador masculí.

T Equip guanyador mixt.

S Arribada de l’últim rellevista de l’equip guanyador.
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L’Ekiden Valencia
ja s’ha convertit en
una festa anual del
calendari running
a València.
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La Fundació
Trinidad Alfonso va
aportar 45.000 ¤
per a l’organització
de l’esdeveniment.

EKIDEN VALENCIA
Evolució del nombre
de corredors:
2014

Corredors
inscrits: 4.626
Equips inscrits: 771
Masculins: 315
Femenins: 62
Mixtos: 394
Equips arribats
a meta: 460

2015
2016

2.880
3.780
4.626

Guanyador masculí:
Mediterránea, 2:14:10
Guanyador femení:
Serrano CA, 2:22:38
Guanyador mixt:
Redolat Mix Team, 2:26:12
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Més
carreres
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Circuit de Carreres
Populars de València

Circuit de Carreres
Diputació de València

Circuit de Carreres
Nocturnes de Castelló

La Fundació Trinidad Alfonso va
donar suport un any més a este circuit
format per 10 carreres. Les proves
es van iniciar el 31 de gener amb el
Trofeu Galápagos i van concloure
el 27 de novembre amb la Volta
a Peu Solidària “És Possible”. Els
recorreguts de les deu cites oscil·len
entre els 5 i els 6,4 quilòmetres.

Circuit compost per 13 carreres.
En 2016, este clàssic circuit que es
desenvolupa per tota la província
de València va veure augmentar
ﬁns a tretze el nombre de proves.
La distància mínima és de 10
quilòmetres i la màxima són els
21 km de les tres mitges maratons:
Moncada, Vall de Segó i Xirivella.

Per tercer any seguit, la Fundació
Trinidad Alfonso va donar suport a
una oferta esportiva en clara expansió
i que consistix en la celebració de
cinc proves atlètiques nocturnes
en cinc localitats de la província de
Castelló: Orpesa, el Grau de Castelló,
Vinaròs, Benicàssim i Peníscola.
Totes les carreres es disputen durant
l’estiu i tenen una gran acceptació.

Participants:

Participants:

55.000

30.000

Aportació FTA:

Aportació FTA:

20.000 ¤

30.000 ¤

Participants:

6.000
Aportació FTA:

12.000¤

X MÉS CARRERES

15K Abierta al Mar

15K Nocturna Valencia

Valencia Triatlón

El passat 28 de febrer es va celebrar
la quarta edició de la 15K Abierta al
Mar, prova que es desenvolupa a la
ciutat de València, i l’inici i arribada de
la qual estan situats a la Marina Reial
Juan Carlos I. L’any 2016 va establir
un nou rècord de participació, amb la
presència de més de 6.000 corredors.

Una de les proves amb més èxit i
popularitat en l’univers running de
la ciutat de València. És una carrera
espectacular per la peculiaritat de
disputar-se en horari nocturn i a
principi de l’estiu. La Fundació Trinidad
Alfonso col·labora amb el Valencia
Club de Atletismo, organitzador de la
competició, i contribuïx a l’espectacular
creixement d’una carrera que el passat
11 de juny va reunir 10.500 participants.

El primer cap de setmana de setembre
a la ciutat de València és sinònim de
la celebració del triatló, una de les
modalitats esportives més en auge.
La Fundació Trinidad Alfonso manté
el suport a un dels triatlons més
nombrosos que se celebren a Espanya.

Participants:

Aportació FTA:

10.500

7.500 ¤

Participants:

6.000
Aportació FTA:

8.000¤

Participants:

3.500

Aportació FTA:

30.000 ¤

Santander Triatlón Series

Marca Running Series

Alicante Running Day

Circuit d’11 triatlons que se celebren
per tota Espanya. La Fundació
Trinidad Alfonso va donar suport a
les proves celebrades a València (4
de juny) i a Castelló (3 de juliol).

Prova organitzada pel diari Marca
de 10 quilòmetres de recorregut.
L’eixida i la meta estan situades molt
prop de la platja de la Malva-rosa,
per on també transita la carrera.

Participants:

Participants:

2.500

1.000

Gran dia de l’atletisme popular que es
va celebrar a Alacant el passat 15 de
maig. La jornada inclou tres proves de
quilometratge diferent: 5 km, 10 km i
la mitja marató. Era la primera ocasió
en què la Fundació Trinidad Alfonso
donava suport a esta gran festa
esportiva per a la ciutat d’Alacant.

Aportació FTA:

Aportació FTA:

5.000¤

7.000¤

Participants:

2.500
Aportació FTA:

15.000¤
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Circuit 5K per a
corredors al Jardí
del Túria

El ‘Circuit 5K’ per a corredors al Jardí del
Túria ja ha complit un any. El projecte va ser
impulsat per la Fundació Trinidad Alfonso i va
tindre un cost de dos milions d’euros. A més,
el primer any, les tasques de manteniment van
ser de 100.000 euros. La infraestructura va
complir el primer aniversari en plena forma.

70
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S Vista aèria del Circuit 5K.

L’informe, encarregat per la Fundació Trinidad
Alfonso, indica que l’usuari mitjà del Circuit 5K en
estos primers dotze mesos de vida és un home
de 40 anys i que residix a València. L’estudi conclou que la infraestructura registra una mitjana de
16.200 usos al llarg d’una setmana tipus, una xifra
que s’incrementa quan s’acosten grans cites a la
ciutat com la marató, mitja marató, o les carreres
de 10 i 15 quilòmetres. En total, esta infraestructura ha sigut utilitzada prop de 800.000 ocasions en
el primer any de vida.

representa el 45 % dels usuaris. Això evidencia l’espenta de les generacions més jóvens de dones i la
importància que tindran en el futur d’este esport a
curt i mitjà termini.

Pel que fa a la utilització per sexes, el 74 % dels usuaris són hòmens. Esta diferència es reduïx a mesura que baixa l’edat. D’esta manera, entre els jóvens
menors de 30 anys l’ús és més igualitari i la dona

Les hores de major utilització són les 10 del matí i
les 20 hores. Els caps de setmana l’ús s’accentua
a primeres hora del matí, mentre que entre setmana els usuaris preferixen les últimes hores del dia.

Pel que fa al lloc de residència, un 57 % dels corredors que usen el Circuit 5K viuen prop de l’antic llit
del riu Túria, per la qual hi acudix a propòsit. Un de
cada cinc usuaris, a més, ni tan sols és de València,
per la qual cosa es desplaça o aproﬁten la seua estada a la ciutat per a rodar per la infraestructura.
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Les dades del primer
any de vida del Circuit
5K demostren l’èxit de
la instal·lació i la gran
acceptació que ha tingut
entre els corredors.
L’estudi també inclou una enquesta de satisfacció,
les dades de la qual indiquen que un 91 % dels corredors que usen el Circuit 5K en fan una valoració
positiva. A pesar d’això, encara hi ha alguns aspectes que els corredors consideren millorables, com
la il·luminació nocturna o la invasió per part de bicicletes o passejants, una circumstància que cada
vegada es dóna menys, a causa de la conscienciació i el coneixement per part dels usuaris habituals
de l’antic llit del Túria.
En este sentit, la Fundació Trinidad Alfonso i l’Ajuntament de València ja estan escometent diferents
intervencions per a millorar algunes zones o trams.
Entre les actuacions ja previstes, està el reforçament de vegetació d’algunes zones per a delimitar
i senyalitzar millor el circuit, de manera que s’eviten les confusions per part d’aquelles persones
que fan altres usos dins de l’antic llit del riu. A més,
s’inclouran nous punts d’hidratació i es millorarà la
visibilitat dels 0 Km, en els dos extrems del recorregut. El cost previst d’estes intervencions serà de
150.000 euros i serà assumit per la fundació que
presidix Juan Roig.
En 2016, la Fundació Trinidad Alfonso va començar
amb el seu compromís de manteniment del Circuit
5K Jardí del Túria durant 10 anys. Els treballs d’estos primers mesos, després de la seua inauguració
al setembre de 2015, s’han centrat principalment en
la reparació del ferm en algunes zones dels 5.731
metres de traçat d’esta infraestructura. A més, amb
l’objectiu que l’estat del circuit i tot el seu entorn
siga l’òptim, i s’assemble al moment de la seua posada en marxa, s’han substituït alguns senyals lumínics, i s’han cuidat al màxim els panells i la vegetació
que jalonen el recorregut. El cost global del primer
any de manteniment, i que ha assumit la Fundació
Trinidad Alfonso, ha sigut d'uns 100.000 euros.
Els treballs de conservació del Circuit 5K van ser
especialment ardus en la part ﬁnal de l’any. Un fort
temporal de pluja i vent va causar desperfectes i,
sobretot, va enderrocar un important nombre d’arbres. Ràpidament, les labors de neteja i manteniment
van permetre que la infraestructura recuperara la
seua imatge habitual i tornara a estar en perfectes
condicions per a l’ús dels corredors.
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S Usuaris del Circuit 5K.

X CIRCUIT 5K PER A CORREDORS AL JARDÍ DEL TÚRIA

T Treballs de manteniment en el Circuit 5K.

3 km

2 km

2 km

3 km

Vosté es troba ací /Usted está aquí

1 km
4 km

4 km
1 km

0 km
5 km
5 km
0 km

S Plànol del Circuit 5K per a corredors.
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Índex
de l’esforç

Després de les primeres implementacions
en 2015, durant l’any 2016 es va continuar
desenvolupant la ferramenta Índex de
l’esforç. El seu objectiu és l’obtenció de
registres mesurables per a conéixer la
resposta i el nivell d’esforç dels corredors.
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Si l’any 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 Expo Esport, en 2015 i 2016 es va
fer un pas més i es va implementar en diferents pàgines webs i aplicacions mòbils.

L’Índex de l’esforç es representa de forma numèrica de l’1 al 100 i l’objectiu és motivar i incentivar el
corredor a mesurar el seu rendiment i progressió. A
més, promou la interacció entre els corredors.

Especialment, gràcies a l’aliança amb el projecte
Runator, que va integrar l’Índex de l’esforç en la seua aplicació, utilitzada per centenars d’usuaris. Estos,
en una enquesta posterior, van valorar la iniciativa
molt positivament.
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S Captures de pantalla de l’aplicació Índex de l’esforç.
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La ferramenta
ha fomentat la
interacció entre
els corredors
registrats.

Dades d’ús
de la ferramenta
Visites
2015 ´ 85.623
2016 ´ 149.786

Origen de les visites
2015 ´ 74 % territori espanyol
2016 ´ 71 % territori espanyol
Pàgines vistes
2015 ´ 999.946
2016 ´ 2.498.874
Web

Calculadora

2015

´ 60.219

2015

2016

´ 49.955

2016

´ 152.207
´ 354.513

Web Services

2015

´ 787.520
´ 2.094.406

2016
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S Participants del Torneig 3x3.
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II. Desenvolupament
de l’esforç

Treballar en el present sense perdre de vista el
futur. Una de les principals línies d’actuació de la
Fundació Trinidad Alfonso se centra a divulgar
els valors de la Cultura de l’Esforç entre la
població més jove de la Comunitat Valenciana.
Per a aconseguir este objectiu, s’executen diferents
iniciatives encaminades a introduir els jóvens valencians en la pràctica esportiva i a transmetre’ls
les bondats que reporta, tant en l’aspecte físic com
en el personal.
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T Foto de grup dels participants en el Torneig 3x3.

Torneig clausura 3x3

L’Esforç compta
i descompta
Acció temporada 2015-2016
X En 2016, la iniciativa “L’Esforç compta i descompta”, impulsada per la marca esportiva Luanvi i la
Fundació Trinidad Alfonso, va complir la tercera edició. Es tracta d’un projecte que permet equipar els
jóvens esportistes de la Comunitat Valenciana que
practiquen el bàsquet. Gràcies a este programa, les
dos entitats recompensen l’esforç de les famílies i
assumixen el 50 % del cost dels equipaments. Tots
els clubs i centres educatius que es beneﬁcien d’esta
iniciativa lluiran a la part davantera de la camiseta el
lema Cultura de l’Esforç. W

El colofó d’or al passat curs es va posar l’1 d’abril de
2016. Amb la col·laboració del Valencia Basket, es
va celebrar un torneig 3x3 de bàsquet al costat del
pavelló de la Font de Sant Lluís. La competició es
va desenvolupar durant tot el matí del divendres 1
d’abril i es va desdoblar en tres categories: benjamí,
aleví i infantil. En total hi van participar prop de 300
xiquets, que van representar 74 equips. El ﬁnal de
la jornada va resultar especialment emocionant per
a tots els jóvens jugadors, els quals van compartir
uns minuts i la tradicional foto de família amb els integrants de la primera plantilla del Valencia Basket.
En els tres anys d’existència d’este projecte se n’han
beneﬁciat ja més de 17.620 jóvens i compta amb l’adhesió de 286 clubs o escoles de tota la Comunitat
Valenciana. Amb vista a la quarta edició, posada en
marxa en la segona meitat de 2016, la gran novetat de la iniciativa és la incorporació d’un segon esport, l’handbol. W

Pressupost:
110.000 euros

80

Usuaris 2016:
6.200

T Un dels partits del Torneig 3x3.

El projecte arriba a un
màxim de 100 centres
educatius públics a l’any
dels més de 1.000 col·legis
públics i concertats que
impartixen Primària a la
Comunitat Valenciana.

Actibasket
X L’any 2016 va acollir la segona edició d’Actibasket,
un programa promogut 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. L’objectiu
de la iniciativa passa per la promoció en l’àmbit escolar de la pràctica del bàsquet en col·legis amb escassos recursos i equipament esportiu. El projecte arriba
a un màxim de 100 centres educatius públics a l’any
dels més de 1.000 col·legis públics i concertats que
impartixen Primària a la Comunitat Valenciana i, de
manera especial, a aquells que disposen de recursos
materials limitats. De totes les inscripcions rebudes,
es van premiar les primeres 100 que es van registrar
en la web de la iniciativa, www.actibasket.com, amb
un pack de material bàsic format per balons de bàsquet i altres elements complementaris.
Amb posterioritat, els centres educatius inscrits van
passar a formar part d’un concurs basat en la presentació d’un vídeo i un mural per a optar al premi
especial: 2 cistelles adaptables per a la pràctica del
minibàsquet, la visita de representants del bàsquet
espanyol, com també l’opció d’assistir al pavelló de
la Font de Sant Lluís a presenciar algun partit del
Valencia Basket.
Este premi va ser atorgat als 18 centres educatius
que van resultar guanyadors del concurs per l’elaboració del vídeo i mural. El primer col·legi que va
rebre el premi va ser l’Enric Valor i Vives de Manises,
que va rebre les dos cistelles i els 500 euros per a
donar a una ONG, una de les novetats d’enguany:
el component solidari que va donar l’oportunitat als
centres educatius inscrits d’apadrinar una associació, una ONG o una fundació. W

S Acte d’entrega en el col·legi Enric Valor i Vives de Manises.

Pressupost:
80.000 euros

Abast:
30.000 escolares
de la Comunitat
Valenciana
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Incluye-T.
Formació de
professorat en
activitat física
inclusiva (CPE)
X Va representar una de les novetats de l’any 2016.
Incluye-T és 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 a través de
l’esport i les classes d’Educació Física. La iniciativa va nàixer gràcies a l’acord aconseguit entre la
Fundació Trinidad Alfonso i el Comité Paralímpic
Español, i la col·laboració de la Universitat Miguel
Hernández d’Elx.
El professorat es va preparar durant uns mesos amb
uns cursos de formació. Es van celebrar un total de
44 sessions de formació, des de febrer ﬁns a maig
de 2016, que van arribar a 150 docents de tota la
Comunitat Valenciana. La Fundació Trinidad Alfonso
va assumir el ﬁnançament de la iniciativa, mentre que
el Comité Paralímpic Espanyol es va encarregar de
la coordinació del projecte mitjançant el desenvolupament d’una sèrie de pautes que ﬁguraven en el
“Manual de bones conductes d’activitat física i esport en un entorn inclusiu”.
A les jornades formatives van assistir reconeguts
esportistes paralímpics de la Comunitat Valenciana.
Les sessions van arreplegar l’aplicació pràctica dels
continguts adquirits durant els cursos de formació
i van permetre avaluar els efectes que l’educació
física té sobre els joves amb capacitats diferents,
i també contrastar els beneﬁcis que l’exercici físic
produïx en les relacions entre alumnes amb discapacitat i sense. W
Pressupost:
10.000 euros
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Beneﬁciaris:
150 professors de la
Comunitat Valenciana

S Diferents accions del Programa Incluye-T.

T Alumnes del Col·legi Marni que van participar
en el Dia Internacional de l’Esport.

6 d’abril: Dia
Internacional de
l’Activitat Física
X L’esport va envair els col·legis i les universitats valencianes durant unes hores. La Fundació Trinidad
Alfonso i el Comité Olímpic Espanyol van aconseguir
que el 6 d’abril uns 50.000 xiquets i xiquetes de la
Comunitat Valenciana practicaren esport. Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de l’Activitat
Física i l’Esport, i aproﬁtant que 2016 era any olímpic, les dos entitats van unir les forces perquè la població escolar valenciana participara al màxim d’esta
jornada tan especial i disfrutara amb una inﬁnitat de
modalitats esportives.
Un total de 91 centres educatius de Castelló, València
i Alacant van secundar esta iniciativa encaminada al
foment de l’activitat física i a la promoció dels valors
inherents a la pràctica esportiva, dos dels grans objectius perseguits per la Fundació Trinidad Alfonso.
Entre les 10 i les 12 h del matí del dimecres 6 d’abril,
uns 50.000 jóvens, amb edats compreses entre els
6 i els 16 anys, van desenvolupar un extra d’activitat
esportiva, al marge de les habituals classes d’Educació Física, i van convertir els col·legis en una festa de l’esport i la convivència.

Al mateix temps que s’implicaven en este Dia
Internacional de l’Activitat Física i de l’Esport, cada
un dels 91 col·legis participants elaboraven un vídeo
amb les activitats exercides i en el qual responien a
la pregunta “Per què és important fer esport al meu
col·legi”? Només per participar, cada centre educatiu va rebre un pack de material esportiu. A més,
de tots les gravacions rebudes, les tres millors (una
per província) va rebre un xec regal de 2.000 euros
per a equipament esportiu. Els guanyadors van ser
els següents centres educatius: Pío XII, de Vila-real,
per la província de Castelló; Marni, de València, per
la província de València, i Manuel Bru, de Benissa,
per la província d’Alacant.
A més d’estos 91 col·legis, tres universitats es van
sumar també a esta iniciativa. La Universitat Jaume
I de Castelló, la Universitat Miguel Hernández d’Alacant i la Universitat Catòlica de València també van
disposar diferents activitats esportives perquè els
seus alumnes s’implicaren en la celebració del Dia
Mundial de l’Activitat Física. W

Pressupost:
20.000 euros

Beneﬁciaris:
50.000 xiquets
i xiquetes

PROJECTES X DESENVOLUPAMENT DE L’ESFORÇ

83

2.2

PROJECTES X DESENVOLUPAMENT DE L’ESFORÇ

El que de
Veritat Importa
La Fundació El que de Veritat Importa i la Fundació
Trinidad Alfonso van unir els seus esforços en el congrés “El que de Veritat Importa”, que es va celebrar
a ﬁnals d’octubre al Palau de la Música de València.
La iniciativa impulsada per les dos entitats pretén
divulgar i fomentar valors humans, ètics i morals.
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En totes les edicions, la inauguració de la convenció compta amb la col·laboració d’esportistes del
Projecte FER (Foment d’Esportistes amb Reptes).
En 2016, els participants van ser 10 esportistes FER
que durant el passat estiu van participar en els Jocs
Olímpics i Paralímpics de Rio 2016.
En l’exhibició que va inaugurar el congrés es van
veure representats diferents esports i valors. Per
exemple, el rugbi 7, amb César Sempere, Matías

T Esportistes del Projecte FER inauguren el congrés
“El que de Veritat Importa”.

Tudela i Javier Mario Carrión, van esceniﬁcar el valor de la conﬁança; el judo, amb la participació de
Mónica Merenciano i Sugoi Uriarte, va mostrar un
principi tan important com la camaraderia.
Mentrestant, els esportistes paralímpics Kim López,
Héctor Cabrera i Maurice Eckhard van transmetre la
superació amb una xicoteta exhibició. Finalment, van
comparéixer Alejandra Quereda i Elena López. Les
dos gimnastes, subcampiones olímpiques en Rio,
van mostrar als assistents el valor de la disciplina,

clau en la gimnàstica rítmica, i el de la perseverança, present en cada un dels seus entrenaments. El
missatge ﬁnal va ser el següent: en l’esport, el que
de de veritat importa no és penjar-se una medalla,
sinó esforçar-se per a aconseguir-la. W

Pressupost:
12.000 euros

Beneﬁciaris:
2.000 jóvens
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T La presentació d’UniEsport va tindre lloc en Marina d’Empreses.

UniEsport
X Va representar una altra de les grans i noves iniciatives de l’any 2016. Set universitats valencianes,
pertanyents a la Comissió Autonòmica de l’Esport
Universitari, i la Fundació Trinidad Alfonso van ﬁrmar un conveni de col·laboració per a la promoció de l’esport universitari. Este acord va suposar
el naixement del programa UniEsport, que perseguix impulsar projectes conjunts relacionats amb
l’exercici físic, contribuir al desenvolupament de
l’esport universitari en tots els seus àmbits, conscienciar els esportistes i estudiants de compaginar ambdós activitats, així com irradiar els valors
de la Cultura de l’Esforç que promou la Fundació
Trinidad Alfonso.
La presentació d’este acord es va celebrar el 3 de
maig de 2016 a les instal·lacions d’EDEM, a la Marina
Reial Juan Carlos I. A l’acte van assistir Hortensia
Roig, secretària general d’EDEM, els rectors de
les set universitats valencianes i la directora de la
Fundació Trinidad Alfonso, Elena Tejedor, la qual
va mostrar “el seu convenciment que la iniciativa
constituirà un gran èxit” i va afegir que este acord
“representa la culminació d’un objectiu al qual aspiràvem fa temps, embarcar-nos en un projecte molt
il·lusionant amb les universitats de la Comunitat”.
A més, es tracta d’un acord innovador, ja que en
cap altra autonomia s’havien unit totes les universitats en una iniciativa d’estes característiques.
Per la seua banda, el rector de la Universitat de
València, Esteban Morcillo, va prendre la paraula
per a representar els set rectors presents i va destacar “l’exemple de compromís social i mecenatge que representa la Fundació Trinidad Alfonso”.
A més, va comentar que este conveni no sols està
concebut per al desenvolupament de l’esport universitari, “sinó també a la promoció d’hàbits saludables i a buscar l’excel·lència global, tant esportiva com acadèmica”.
L’acord preveu diferents línies d’actuació, com la
conciliació de l’esport i els estudis universitaris
per a integrants del Projecte FER, la creació dels
Premis Fundació Trinidad Alfonso per a esportistes universitaris amb expedients acadèmics brillants, l’impuls i la creació d’un pla de competicions en l’àmbit universitari recolzat i sufragat per la
Fundació, el foment de la pràctica esportiva entre
els estudiants de totes les facultats de la Comunitat
Valenciana, una acció concreta que es plasmarà el
6 d’abril de 2017 amb motiu del Dia Internacional
de l’Activitat Física, o l’establiment d’un programa
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S Jornada de formació a voluntaris de la
Universitat Politècnica.

de voluntariat perquè els estudiants universitaris valencians s’impliquen i col·laboren en els diferents esdeveniments impulsats per la Fundació
Trinidad Alfonso. W

Pressupost:
100.000 euros

Beneﬁciaris:
178.000 universitaris
de la Comunitat
Valenciana

Palo y Bola
X Per segon any seguit, la Federació d’Hoquei de
la Comunitat Valenciana, amb la col·laboració de
la Fundació Trinidad Alfonso, va posar en marxa el
programa Palo y Bola, una iniciativa per a promoure l’hoquei i els seus valors en els col·legis i instituts
de la ciutat de València.
Durant 2016, l’acció Palo y Bola va visitar un total
de 30 centres educatius de València i va arribar a
quasi 1.500 escolars, els quals s’han iniciat en els
coneixements i la pràctica de l’hoquei. Una jornada convencional solia començar aproximadament a
les 9 del matí i constava de tres parts: Introducció
(explicació del Projecte FER i breus nocions bàsiques sobre este esport); Part principal (contacte
dels alumnes amb l’estic i amb la bola, i celebració
de mini partidets entre els alumnes); Comiat (foto
de record de la jornada).

S Participants del programa Palo y Bola.

Un any més, el principal reclam en el desenvolupament d’estes jornades va ser la presència de Lola
Riera, l’esportista del Projecte FER, que l’any 2016
es va proclamar campiona de lliga amb el seu club,
l’Spv Complutense de Madrid, i va disputar els Jocs
Olímpics de Rio amb la selecció espanyola. A més,
l’any 2016, esta iniciativa ha desenvolupat altres activitats de promoció, com les celebrades a la plaça de l’Ajuntament, a la platja de la Malva-rosa o a
l’antic llit del riu Túria. W

Pressupost:
10.000 euros

Beneﬁciaris:
1.500 jóvens
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T Estand de Valencia Basket i Fundació Trinidad Alfonso en Expojove.

S Els xiquets i xiquetes van poder experimentar i fabricar una beguda isotònica.
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Expojove
X Per segon any consecutiu, la Fundació Trinidad
Alfonso va estar present en Expojove, la clàssica i
tradicional ﬁra nadalenca de València dedicada a la
infància i la joventut, i que enguany arribava a l’edició
número 35. Del mig centenar d’atraccions presents
en este esdeveniment, destacava l’estand compartit
pel Valencia Basket i la Fundació Trinidad Alfonso, i
que tenia com a objectiu divertir els més jóvens i difondre els valors de la Cultura de l’Esforç per mitjà
d’activitats esportives, lúdiques i didàctiques.
L’espai estava dividit en diverses zones: en primer
lloc, una àrea dedicada al bàsquet, en la qual els
més jóvens posaven a prova la seua punteria amb
llançaments a la cistella; una altra zona dedicada al
Projecte FER, en la qual hi va haver visites d’il·lustres
esportistes FER, com Ricardo Ten i David Casinos, i
on els xiquets i xiquetes podien compondre les seues pròpies medalles, i un tercer espai vinculat amb
la iniciativa “Marató al Col·le”, en el qual, per exemple, els visitants preparaven les seues pròpies begudes isotòniques o les seues pròpies maraques per
a animar els corredors en la celebració de la prova.
En definitiva, la Fundació Trinidad Alfonso es va
unir a la gran oferta lúdica i nadalenca d’Expojove.
Durant els deu dies de celebració de la ﬁra, milers
de xiquets van disfrutar d’esta interessant proposta
que combinava esport, diversió, oci, imaginació i els
valors inherents a la Cultura de l’Esforç. W

W La Marató al Col·le va ser
un altre dels atractius.
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S Presentació del Projecte FER.
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III. Prescripció
de l’esforç

La Fundació Trinidad Alfonso pretén
contribuir al fet que l’esport de la Comunitat
Valenciana siga una referència en l’àmbit
nacional i adquirisca rellevància en les grans
cites internacionals. Per això, desenvolupa
una aposta que va nàixer el 2013 i que creix
en quantitat i qualitat amb el pas de les
edicions. Es tracta del Projecte FER (Foment
d’Esportistes amb Reptes), un programa
de suport i promoció als esportistes de la
Comunitat Valenciana que millor representen
els valors de l’esforç i la superació.
Projecte FER és una iniciativa de caràcter privat
i sense ànim de lucre impulsada per la Fundació
Trinidad Alfonso per a reconéixer aquells esportistes
de la Comunitat que es convertisquen en perfectes

ambaixadors de la Cultura de l’Esforç. En 2016 va
viure un any molt especial; 28 dels seus 118 integrants (17 olímpics i 11 paralímpics) van participar
en els Jocs de Rio 2016.
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Per a arribar als 118 seleccionats, la Fundació Trinidad

Projecte
FER

Alfonso va recórrer, com ja va passar en edicions anteriors, 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

A pesar de la seua joventut, el Projecte FER (Foment

València, Mª Isabel Balaguer Solá, el director general

d’Esportistes amb Reptes) ja és un dels programes

d’Esports del Comité Olímpic Espanyol, Ricardo Leiva,

més emblemàtics de la Fundació Trinidad Alfonso.

el tècnic d’esports del Comité Paralímpic Espanyol,

Nascut en 2013 per a impulsar els esportistes valencians i donar-los suport, i per a contribuir que la

Miguel Rodríguez, el periodista Alfonso Gil, l’exatleta
José Antonio Redolat, l’exjugador del Valencia Basket

Comunitat Valenciana tinguera un lloc de rellevància en els Jocs Olímpics i Paralímpics, el FER va tornar a exhibir múscul l’any 2016. En primer lloc, per
l’increment en la nòmina d’esportistes. Durant el
passat any va acollir 118 components. Però, sobretot, per aportar una nombrosa representació a la
delegació espanyola que va participar en Rio 2016.
Un total de 28 integrants del Projecte FER van viatjar als Jocs de Rio. D’ells, 17 eren olímpics i 13 paralímpics. L’objectiu traçat al principi d’esta iniciativa
s’havia complit.

Víctor Luengo i el director esportiu del Projecte FER,
Iván Colmenarejo. Esta comissió va ser l’encarregada
de dur a terme la selecció deﬁnitiva d’entre quasi les
200 candidatures presentades, després d’una rigorosa selecció basada en mèrits i esforços esportius.

En 2016, la distribució dels 118 seleccionats va ser la
següent: 40 formaven part del grup “Elit”. Són esportistes d’alt nivell nacional i internacional, cada un
dels quals va rebre una ajuda de 15.000 euros. La
categoria “En Potència”, premiada amb 7.500 euros
per integrant, la componien un total de 19 esportistes, tots ells ocupen la primera línia en l’escenari espanyol i ja comencen a despuntar en competicions
internacionals. Finalment, el nivell “Viver” va donar
cabuda a 59 components. Són jóvens talents, la projecció dels quals ja comença a constatar-se en les
categories inferiors. A cada un d’ells es va concedir
una ajuda de 1.200 euros. En total, la quantia destinada al suport, impuls i promoció dels 118 esportistes és d’1 milió d’euros.
Durant l’acte de presentació del Projecte FER 2016,
una gala entranyable i emotiva que es va celebrar al
Pavelló de la Font de Sant Lluís el passat 8 d’abril, i
que va reunir més de 500 persones, el President de la
Fundació Trinidad Alfonso, Juan Roig, es va congratular per “la plena consolidació d’una iniciativa encara
jove i que només té 4 anys de trajectòria”. A més de
destacar que la inclusió en este equip d’esportistes
“respon a criteris basats en els mèrits de cada un dels
esportistes”, va anunciar una sèrie de premis addicionals per als que obtingueren brillants resultats en
Rio 2016. I va conﬁrmar que el Projecte FER es mantindrà vigent durant el pròxim cicle olímpic, el qual
es desenvolupa des de 2016 ﬁns a 2020 i que conﬂuirà en els Jocs Olímpics i Paralímpics de Tòquio.
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118 esportistes

´ 64 hòmens
´ 54 dones
´ 94 olímpics
´ 24 paralímpics

´ 67 Província de València
´ 34 Província d’Alacant
´ 17 Província de Castelló

Pel que fa a les xifres, dels 118 esportistes que componen el FER 2016, 64 eren hòmens i 54 eren dones; 94 eren olímpics i 24 paralímpics; 67 eren nascuts a la província de València, 34, a la d’Alacant
i 17, a la de Castelló. Hi havia un total de 23 disciplines esportives. L’atletisme, la natació, la vela i el
judo representaven les modalitats més nombroses,
i el tir olímpic s’incorporava per primera vegada al
ventall d’especialitats. W

Les xifres del FER 2016
118 esportistes

39 Elit, 20 Potència
i 59 Viver

281 competicions

111 Elit, 82 Potència
i 88 Viver

235 medalles

80 Elit, 40 Potència
i 115 Viver

La distribució de les medalles FER en 2016
109 ors

38 Elit, 19 Potència
i 52 Viver

63 plates

19 Elit, 11 Potència
i 32 Viver

64 bronzes

23 Elit, 10 Potència
i 31 Viver

Selecció
esportistes
FER 2016

Elit

En potència

Viver

Esportistes que han obtingut
importants marques internacionals

Esportistes amb èxits nacionals
i que ja comencen a destacar en
l’àmbit internacional

Esportistes que han començat
a despuntar en les categories
inferiors

Atletisme

Antonio Andújar, Daniel Andújar,
Héctor Cabrera, Eusebio
Cáceres, Pablo Cantero, David
Casinos, Mar Jover, Kim López,
Concha Montaner, Pablo Torrijos

Iván José Cano, Fátima Diame,
Jorge Ureña

Vela

Héctor Álvarez, Rafael Andarias,
Iván Pastor

Triatló

José Vicente Arzo

Thierno Amadou, Marina Conesa,
Claudia Conte, Paula Ferrándiz,
Nuria García, Laura García,
Daniel Mazón, Víctor Pastor, Siro
Bartolomé Piña, Ana Polo, Judit
Prats, Fernando Ramos, Carmen
Ramos, Marcos Ruiz, Luis Salort,
Carlos Sánchez, Adrián Sobrino,
Eugenio Teodoro, Pablo Trescolí,
Andrea Verdú, Axel Vives

Carlos Balaguer, Nacho Balaguer,
Paula Lissorgues, Quique Luján,
Pablo Luján, Julia Miñana, Jorge
Navarro

Roberto Sánchez

Javier Lluch

Natació

Ariadna Edo, David Levecq,
Vicente Gil, José Antonio Marí,
Ricardo Ten

María Artigas, Eva Coronado,
Héctor Fontabella, Ana María
Martínez, Sergio Martos, Ester
Muñoz, Sandra Pallarés, Natalia
Peña, Carlos Ródenas, Alba Villa

Ciclisme

Maurice Eckhard, Anna Sanchis

Sandra Alonso, Empar Félix,
Isabel Ferreres, Juan Vicente
Giner, Alejandro Gómiz, Cristina
Martínez

Laura Gómez, Mónica
Merenciano, Sugoi Uriarte

Ana Pérez

Alba Gutiérrez, María Ortiz, Marc
Sabater, María Victoria Serrano

Halterofília

Estefanía Juan

Alba Sánchez

Yves Ibáñez, Christian Millán,
Tomás Ruiz

Taekwondo

Raúl Martínez, Daniel Ros

Tamara Miquel, Natalia Núñez,
Blanca Palmer

Javier Mario Carrión, César
Sempere, Matías Tudela

Teresa Bueso

Judo

Rugbi 7

Gimnàstica rítmica

Altres

Total esportistes

Aportació FTA

Elena López, Alejandra Quereda

Polina Berezina

Liliana Fernández: Vòlei platja. Sergio Alamar: Futbol per a cecs. Javier Álvaro: Futbol per a cecs,
José Luis Giera: Futbol per a cecs. Lara González: Handbol. Silvia Navarro: Handbol. Lola Riera: Hoquei
herba. Néstor Abad: Gimnàstica artística. Paula Soria: Vòlei platja. Sara Sorribes: Tenis. Bernabé Zapata:
Tenis. Manuel Bargues: Esgrima. Joan Calatayud: Rugbi. Irene Garí: Bàsquet. Lucía Gómez: Futbol.
Sheila Guijarro: Futbol. Rubén Padilla: Rem. Jaime Almenar: Esquí alpí. Gloria Fernández: Tir olímpic.
Marina Ñíguez: Tenis de taula. Roberto Plumed: Lluita olímpica. Adrián Valero: Lluita olímpica.
Diana Victoria: Esgrima

39

20

59

1.000.000 ¤
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Rio 2016 / Quadre amb medalles
Medalla d’or

Kim López

18.000 euros

(atletisme paralímpic)

Medalla de plata

Alejandra Quereda
i Elena López

12.000 euros

(gimnàstica rítmica)

Medalla de bronce

David Casinos

10.000 euros

(atletisme paralímpic)

Ariadna Edo
(natació paralímpica)

Diploma olímpic
5.000 euros

Héctor Cabrera
(atletisme paralímpic)

Ricardo Ten
(natació paralímpica)

Maurice Eckhard
(ciclisme paralímpic)

Vicente Gil Ros
(natació paralímpica)

José Antonio Marí
(natació paralímpica)

David Levecq
(natació paralímpica)

Sergio Alamar
(futbol paralímpic)

José Luis Giera
(futbol paralímpic)

Silvia Navarro
i Lara González
(handbol)

Lola Riera
(hoquei herba)

Mónica Merenciano
(judo paralímpic)
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T Foto de família de Projecte FER 2016 / El President de la Fundació, amb diversos
integrants del Projecte / Alejandro Blanco i Alberto Jofre, amb el President de la
Fundació Trinidad Alfonso.
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S Els esportistes paralímpics, amb els equips creats per Luanvi per als Jocs de Rio.

Presentació de l’equipament
Luanvi de l'equip paralímpic
X La vestimenta de l’equip paralímpic espanyol en
els Jocs de Rio 2016 va tindre accent valencià. La ﬁrma valenciana Luanvi va ser l’encarregada de confeccionar la roba que van lluir els 110 esportistes nacionals que van competir en els Jocs Paralímpics
de Rio. En total, es van distribuir més de 14.000 peces per a competir, per a entrenar-se, per a passar
el temps lliure o per a participar en les cerimònies
d’inauguració i clausura. També es van fabricar bosses, motxilles, maletes i sabatilles.
La majoria de les peces esportives i de descans combinaven el roig, el blanc i el blau, mentre que per a
les dos desﬁlades es van dissenyar pantalons rojos,
jaqueta beix i un polo blau amb la bandera espanyola al coll i a les mànegues, i en una butxaca un estampat amb una imatge d’un quadre de Joan Miró.
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L’acte de presentació dels equipaments de l’equip
paralímpic espanyol en Rio es va celebrar a l’Hemisfèric de la Ciutat de les Arts i les Ciències. Va
estar conduït pels esportistes FER David Casinos
i Ricardo Ten, i va comptar amb la presència de
Miguel Cardenal, president del Consell Superior d’Esports, José Alberto Álvarez, vicepresident del Comité
Paralímpic Espanyol, Susana Camarero, secretària
d’Estat de Serveis Socials i Igualtat, i Elena Tejedor,
directora de la Fundació Trinidad Alfonso.
Tots es van mostrar conﬁats dels èxits dels esportistes
espanyols en els Jocs de Rio, van valorar la qualitat
i la comoditat de la roba confeccionada per Luanvi,
i van elogiar la capacitat de superació que personiﬁquen tots els atletes paralímpics. En la presentació
dels equipaments van exercir de models 19 esportistes, entre els quals hi havia representants FER com
José Antonio Marí, Ricardo Ten, David Casinos, Mónica
Merenciano, Maurice Eckhard i Héctor Álvarez. W

T Foto de grup després de la visita a la
Fundació Roig Alfonso.

T El President de la Fundació Trinidad Alfonso, Juan Roig, en un
moment de la visita.

Acte Fundació Roig Alfonso
X Entranyable i emotiu. Així es pot deﬁnir l’acte que,
durant el passat 28 de juny, van viure conjuntament la
Fundació Trinidad Alfonso i la Fundació Roig Alfonso.
Les dos entitats van organitzar una jornada de convivència molt especial. D’una banda, els usuaris de la
Fundació Roig Alfonso, que van fer d’amﬁtrions en les
seues instal·lacions de Bétera, van explicar als esportistes paralímpics del Projecte FER les seues labors i ocupacions diàries.
S Els esportistes FER van conéixer de primera
mà el treball en la Fundació Roig Alfonso.

D’una altra, els integrants del FER van contar les seues vivències, les seues experiències, entrenaments. La jornada,
a més, va servir per a rendir un xicotet homenatge i desitjar tota la sort del món a tots els esportistes que, mesos
més tard, competirien en els Jocs Paralímpics de Rio, entre els quals es trobaven David Casinos, Ricardo Ten, David
Levceq, Héctor Cabrera, Kim López i Maurice Eckhard.
L’acte, al qual va assistir el President de la Fundació
Trinidad Alfonso, Juan Roig, qui va estar acompanyat
dels seus germans Francisco i Trini i altres membres de
la família, va ﬁnalitzar amb l’intercanvi de presents i obsequis entre els representants de les dos institucions. Els
usuaris de la Fundació van regalar dos trencadís; el primer, amb el logotip de la Fundació Trinidad Alfonso, va
ser entregat a Juan Roig; el segon, amb el símbol dels
Jocs Paralímpics de Rio, va ser concedit als esportistes
del FER. Estos, per la seua banda, van entregar a representants de la Fundació Roig Alfonso la camiseta que,
setmanes més tard, lluirien a Brasil. La peça, confeccionada per la marca valenciana Luanvi, incorporava les
ﬁrmes dels integrants paralímpics del Projecte FER. W
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T Laura Gómez i Javier García en una de les xarrades de
FER Play / Tots Olímpics.

FER Play: Tots
Olímpics + Herois
Olímpics
X Per tercer any consecutiu, la Fundació Trinidad
Alfonso i el Comité Olímpic Espanyol van impulsar
esta iniciativa consistent a aproximar als col·legis de
tota la Comunitat Valenciana les experiències dels
esportistes que integren el Projecte FER.
Esportistes que, en el seu dia, van tindre el gran privilegi de ser olímpics, com el tirador d’esgrima Javier
García Delgado i les judokes Ana Carrascosa i Laura
Gómez, són els encarregats de coordinar un programa de gran èxit entre els escolars valencians. Un
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integrant del Projecte FER visita un centre educatiu
de la Comunitat per a explicar les seues vivències,
per a transmetre als més jóvens els valors i els beneﬁcis de l’esport, i per a compartir amb tots els estudiants una sessió més pràctica amb diversos exercicis.
En estes sessions, els esportistes expliquen els seus inicis, l’evolució de les seues carreres esportives i transmeten als escolars la importància de compaginar l’activitat física i l’esport amb el desenvolupament de la
seua vida personal i la seua formació acadèmica. L’any
2016, la iniciativa FER Play/Tots Olímpics va estar present en 60 centres educatius de diferents municipis
de les tres províncies i va arribar a uns 2.500 jóvens
estudiants de la Comunitat Valenciana. W

T Un moment de la inauguració.

Dia Olímpic
X Per segon any consecutiu (el 2015 va ser a l’Eliana),
la Comunitat Valenciana va albergar la celebració del
Dia Olímpic. El passat 11 de juny, Castelló de la Plana
es va convertir, durant unes hores, en una ciutat olímpica a l’acollir un esdeveniment que es desenvolupa
anualment en més de 160 països de tot el món, sempre durant el mes de juny. L’esdeveniment commemora la creació del Comité Olímpic Internacional i el
renaixement dels Jocs Olímpics Moderns l’any 1986.
La Fundació Trinidad Alfonso, el Comité Olímpic
Espanyol, l’Ajuntament de Castelló i la Universitat
Jaume I de la capital de la Plana van unir forces per
a convertir les instal·lacions de la Universitat castellonenca en una jornada festiva, amb un important
component familiar, que va reunir uns 5.000 participants. Tots els presents, la gran majoria jóvens,
van disfrutar d’un dia de diversió, esport, amistat i
convivència. I van poder participar de ﬁns a 37 activitats lúdiques i esportives en les quals es van difondre valors tan importants com l’esforç, la constància, el respecte o la camaraderia.
S Van participar prop de 5.000 xiquets, xiquetes i joves.

Chiquiemprendedores
X El Projecte FER representa un espill i una referència per a molts altres col·lectius i iniciatives. És el cas
del campus d’estiu Chiquiemprendedores, una activitat estival destinada a xiquets i xiquetes entre 7
i 12 anys i que se celebra en l’Edelweiss School de
Campo Olivar, Godella. Per tercer any consecutiu, la
Fundació Trinidad Alfonso va participar en esta iniciativa. Ambdós programes tenen en comú el foment
de valors com l’esforç, el sacriﬁci i la superació. Per
això, dos esportistes de l’equip FER van compartir
dos matins molt divertits amb els jóvens presents en
el campus d’estiu. El judoka olímpic Sugoi Uriarte i
l’atleta Fátima Diame van explicar els seus inicis, experiències i objectius. A continuació, van dur a terme
una classe pràctica que va fer les delícies dels xics i
xiques participants en este campus. W

La jornada va simbolitzar a la perfecció una cerimònia inaugural d’uns jocs olímpics. L’Àgora de la
Universitat Jaume I de Castelló va albergar la cerimònia inaugural, en la qual van participar esportistes amb experiència olímpica com els futbolistes Enrique Saura i Gaizka Mendieta, les jugadores
d’handbol Natalia Morskova i Montse Puche i la judoka alacantina Isabel Fernández, bronze en Atlanta
96 i or en Sidney 2000, i que va ser la portadora de
la torxa olímpica. Un dels moments més emotius va
arribar quan es va hissar bandera dels cinc cércols.
També va assistir a l’acte una representació d’esportistes 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, de Vicent
Climent, rector de la Universitat Jaume I, i de diferents autoritats polítiques locals, entre les quals es
trobava l’alcaldessa de la ciutat, Amparo Marco. Tots
van destacar en els seus discursos la importància de
l’esport com a instrument de transmissió de valors
a la societat. W
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99

S Arribada del Marató Valencia Trinidad Alfonso EDP.
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IV. Atracció
de l’esforç

Potenciar la unió entre esport i turisme.
Este és un altre dels grans objectius
de la Fundació Trinidad Alfonso.

Amb esta aposta s’aspira a retindre el talent esportiu
i atraure’l a la Comunitat Valenciana, i reforçar la
celebració d’esdeveniments que permeten l’arribada
de molts participants i acompanyants.

Tot això per a situar les tres províncies de la
Comunitat en el mapa nacional i internacional i
convertir-les en una de les principals destinacions
del turisme esportiu.
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T Eixida del Marató Valencia Trinidad Alfonso EDP.

Valencia Ciudad
del Running
X Cada any més carreres, més quilòmetres, més running. València continua enfortint la seua marca esportiva com a destinació turística per a la pràctica
de les carreres i també augmentant el nombre de
corredors locals en cada carrera. Amb més de 50
proves competitives, la ciutat del running disfruta
d’un esdeveniment esportiu lligat a la carrera a peu
quasi cada cap de setmana els dotze mesos de l’any.
Durant 2016, es van córrer més de 572 quilòmetres
oﬁcials entre les diferents carreres, amb un nombre
espectacular d’entrades a meta: 184.445 corredors
van creuar alguna de les metes de la ciutat del running entre la variada oferta de proves i distàncies
que completen el nostre calendari. Des de les proves més rellevants i nombroses, ﬁns a aquelles on
hi ha participació infantil, o els nombrosos entrenaments que cada dia omplin de vida i de sabatilles el
Circuit 5K ‘Jardí del Túria’ per a corredors, amb més
de 16.000 usos cada setmana.
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De cuidar i informar de tots els esdeveniments i accions que fan de València la ciutat del running, es van
encarregar les diferents plataformes de les quals disposa esta marca per a donar a conéixer a tot el món
les bonances de les nostres ciutat per a l’esport i el
running, entre les quals hi ha la nova revista digital
VCRevista, un producte nou per a disfrutar del running de manera diferent. W

T Paco Borao i Sebastian Coe, president de la IAAF.

Mundial de Mitja Marató 2018
X La marca Valencia Ciudad del Running va rebre
un fort reconeixement el passat 10 de març de 2016.
Eixe dia, la Federació Internacional d’Atletisme va
elegir la capital del Túria com a seu del Campionat
del Món de Mitja Marató de l’any 2018. La candidatura valenciana s’imposava a la de Sopot (Polònia)
en la votació ﬁnal celebrada a Mònaco. Amb anterioritat, s’havien quedat pel camí altres ciutats
aspirants a organitzar l’esdeveniment com Lima,
Toronto, Minsk i Copenhaguen.
Una de les principals raons per les quals la Federació
Internacional va apostar per València va ser el prestigi adquirit per la Mitja Marató i la Marató Valencia
Trinidad Alfonso, recentment guardonades amb l’Etiqueta Or, el major reconeixement que poden rebre
proves d’estes característiques a escala internacional.

L’exposició de la candidatura va ser a càrrec, entre altres, de Paco Borao, president de la Societat
Deportiva Correcaminos, i de Maite Girao, regidora
d’esports de l’Ajuntament de València.
D’esta manera, València arreplega el testimoni de
Cardiff, Gal·les, seu l’any 2016 d’un esdeveniment
que es disputa amb una periodicitat bianual. El
Campionat del Món de Mitja Marató reunix els millors corredors de la distància i se celebrarà durant
el mes de març de 2018. El grup d’elit estarà integrat per uns 300 competidors. A més, de manera
paral·lela, podran disputar la prova milers i milers
de participants aﬁcionats, que tornaran a inundar
i convertir els carrers de València en una festa de
l’esport, i comprovaran les bondats del traçat valencià, pla i propici per a aconseguir grans marques.
La capital de la Comunitat Valenciana, per tant, es
reaﬁrmarà com una de les principals destinacions
internacionals per al running. W

PROJECTES X ATRACCIÓ DE L’ESFORÇ
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T Alguns dels judokes beneﬁciats per
la beques de tecniﬁcació.

Beques de
tecniﬁcació
X Per segon any consecutiu, la Fundació Trinidad
Alfonso va impulsar el projecte de les beques de
tecniﬁcació. Amb esta ﬁnalitat es van renovar
sengles acords de col·laboració aconseguits amb
les federacions de judo i natació de la Comunitat
Valenciana. L’objectiu d’esta iniciativa és retindre
aquells esportistes valencians que han demostrat
talent i comencen a destacar en alguna d’estes
dos modalitats, però també atraure nadadors i judokes d’altres parts d’Espanya que vullguen formar part dels respectius programes de tecniﬁcació, pas previ i fonamental abans del salt al màxim
nivell competitiu.
En total, la Fundació Trinidad Alfonso va destinar
100.000 euros. Es van crear 40 beques, 11 de les
quals eren per a nadadors (distribuïdes en 5 per a
allotjament i 6 per a manutenció) i les altres 29 corresponien a judokes (13 per a allotjament i manutenció i les 16 restants per a desplaçament).
El Programa de tecniﬁcació 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. Per a la selecció dels esportistes es van considerar els resultats
aconseguits en l’última temporada. Els presidents
de les dos federacions, Juan Pedro Rodríguez, per
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T Internacionals Ciutat de València, una de les competicions
guanyadores del PAC_CV.

la de natació, i Salvador Gómez, per la de judo, es
van congratular per la renovació dels acords. W

Pressupost:
160.000 euros

Beneﬁciaris 2016:
40

PAC_CV
X L’any 2016 va acollir el llançament d’un nou projecte, PAC_CV (Programa de Suport a Competicions a
la Comunitat Valenciana), una iniciativa impulsada
per la Fundació Trinidad Alfonso i el Comité Olímpic
Espanyol per a reforçar i promocionar l’esport a la
Comunitat Valenciana.
Este projecte pretén promoure l’organització i celebració de proves esportives, ja siguen nacionals o internacionals, en les tres províncies de la Comunitat.
El programa PAC_CV va destinar una sèrie d’ajudes
econòmiques a aquelles federacions que plantejaren
l’organització de competicions esportives oﬁcials i
els campionats de les quals resultaren seleccionats.
L’objectiu del Programa PAC_CV (Programa Suport
Competicions) és que la Comunitat Valenciana recupere el caràcter organitzador d’esdeveniments esportius. També pretén reforçar el binomi entre esport i turisme.

T Alguns moments de la celebració del
Valencia Rugby Festival.

que es va desenvolupar durant el primer cap de setmana de juliol i que va comptar amb el suport de la
Fundació Trinidad Alfonso.
L’epicentre d’estes jornades es va situar a la platja de
la Malva-rosa. L’esdeveniment va incloure sis activitats competitives: una carrera de 5 km en el circuit
per a corredors en el Jardí del Túria, una travessia nadant de 1.000 metres, sengles tornejos de bàsquet
3x3 i de futbol, una competició de vòlei platja i una
prova de workout.
A més, va englobar vint-i-cinc propostes lúdiques
més per a l’oci i la diversió de tota la família. En resum,
Taronja Games, esdeveniment conegut també com
Els Jocs Esportius dels Valors, va oferir tres jornades
(de l’1 al 3 de juliol) dirigides a tots els públics i edats
per a disfrutar de la platja, de l’estiu i de l’esport. W
Pressupost:
50.000 euros
La Fundació Trinidad Alfonso va comptar amb el suport i l’assessorament del Comité Olímpic Espanyol,
entitat que va valorar les sol·licituds presentades i va
certiﬁcar el caràcter oﬁcial dels campionats. Per al
cas de proves paralímpiques, la consulta es va elevar
al Comité Paralímpic Espanyol.
Les quanties de les ajudes (recollides en les bases de
la convocatòria) van variar segons diversos paràmetres: competició ja existent o de nova creació, nombre
de participants, increment d’estos respecte a l’edició
anterior o presència de competidors procedents de
fora de la Comunitat Valenciana.
El termini de presentació de candidatures per a concórrer al programa PAC_CV es va estendre de l’1 de
febrer al 31 de març de 2016. I era requisit indispensable que la competició es desenvolupara en alguna
de les tres províncies de la Comunitat Valenciana. W

Pressupost:
185.000 euros

Usuaris 2016:
6.200

Taronja Games
X Més de 1.000 persones procedents de tota la
Comunitat Valenciana i d’altres províncies espanyoles, com Madrid i Ciudad Real, van participar en la
primera edició dels Taronja Games, esdeveniment

Usuaris 2016:
1.000

Valencia
Rugby Festival
X La Fundació Trinidad Alfonso va donar suport a
la celebració del Valencia Rugby Festival, un torneig
de rugbi 7 que es va disputar del 16 al 18 de juny al
Poliesportiu Quatre Carreres de València. És un esdeveniment pioner, perquè es desenvolupa durant dos
jornades, una ﬁlosoﬁa i un format que no existix en
tota Espanya.
L’esdeveniment, reforçat després de la classiﬁcació de
les dos seleccions espanyoles (la masculina i la femenina) per als Jocs Olímpics de Rio, va oferir un balanç
molt positiu en la seua primera edició. De fet, va reunir un prestigiós cartell de 16 equips entre les dos categories que integraven la competició, sènior masculina i sènior femenina.
Hi van participar equips francesos, bascos, càntabres,
madrilenys, andalusos i valencians. Tot això amb l’assessorament tècnic de César Sempere, històric jugador
del rugbi espanyol, olímpic amb el combinat nacional
de rugbi 7 en Rio 2016 i integrant del Projecte FER. W
Pressupost:
110.000 euros

Beneﬁciaris 2016:
180 participantes
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S Foto de grup dels guanyadors d’Emprén Esport.
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V. Emprén
Esport

Després del seu naixement en 2015, el programa
Emprén Esport va viure la segona edició durant
l’any 2016. La Fundació Trinidad Alfonso, amb
la col·laboració del diari Marca, va impulsar
per segon any consecutiu este programa
concebut per a fomentar l’emprenedoria
esportiva a la Comunitat Valenciana.

També en 2016, va incloure quatre categories, que
coincidixen amb les quatre grans línies d’actuació
de la Fundació: Universalització de l’esforç-Esdeveniment esportiu; Desenvolupament de l’esforç-Pro-

moció de valors; Prescripció de l’esforç-Integració
de l’esport adaptat; Atracció de l’esforç-Turisme
esportiu. En cada categoria hi ha un guanyador i
un segon premi.
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Universalització
de l’esforç
Esta cita anual, organitzada pel Club Esportiu Marató
i Mitja, representa una gran oportunitat per a practicar l’esport en un entorn únic i és vehicle perfecte per al foment del turisme per l’interior de la província de Castelló. W

Premi:
2n
premi
25.000 euros

Beneﬁciaris 2016:
3.000

1r premi
Penyagolosa Trails
X El primer premi en la categoria d’Universalització
de l’esforç per a l’any 2016 va correspondre al projecte Penyagolosa Trails, un esdeveniment que ja és tota una referència nacional i internacional en l’univers
de les carreres de muntanya. Consta de dos proves:
la Marató i Mitja, que en 2016 va arribar a la dihuitena edició, amb un recorregut de 63 quilòmetres, i
l’Ultra Penyagolosa Trails, que ha complit sis anys i
té un traçat de 115 km.
En els dos casos la participació està limitada. Els 1.500
corredors de la Marató i Mitja ixen d’un sorteig després d’unes 3.000 sol·licituds rebudes. Mentre que el
cens en l’Ultra Penyagolosa Trails es tanca quan es
registren les primeres 600 inscripcions. En 2016 hi va
haver participants procedents de 38 províncies d’Espanya i 20 països estrangers. Ambdós proves travessen l’interior de la província de Castelló i ixen des de
les instal·lacions de la Universitat Jaume I de Castelló.
Les dos carreres ﬁnalitzen prop de l’ermita de Sant
Joan de Penyagolosa, terme municipal de Vistabella
del Maestrat, enclavament situat a 1.300 m d’altitud
sobre el nivell del mar.
Hi ha algunes xifres que denoten l’espectacular dimensió de l’esdeveniment: 800 voluntaris, 12 clubs
esportius diferents implicats en l’organització, 9
equips de rescat de muntanya, 2 helicòpters, 6 vehicles d’intervenció ràpida amb metge i infermer, 30
voluntaris de la Creu Roja, 7 ambulàncies, 12 controls
d’assistència de la Creu Roja, 2 unitats de vigilància
intensiva, 20 guàrdies civils i forestals.

2n premi
24 Hores Cyclo Circuit
X Esdeveniment esportiu que es va celebrar els dies
30 i 31 de juliol en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste.
El nucli central de l’esdeveniment va oferir una competició ciclista de resistència durant 24 hores, en què
es tractava de fer la major quantitat de voltes possibles al traçat valencià. La participació va experimentar un important creixement respecte a l’edició de
l’any passat. Hi va haver 368 competidors i 105 auxiliars distribuïts en 104 equips, el doble que en 2015.
Un 50 % dels participants van arribar des de fora
de la Comunitat Valenciana. Les autonomies que
més visitants van aportar van ser Madrid, Aragó i
País Basc. A més, l’esdeveniment estava format per
altres iniciatives. Concretament, una carrera popular de 8 km pel mateix circuit de Cheste, prova que
va reunir uns 200 corredors, i una sèrie d’activitats
dirigides a les escoles ciclistes cadets i júnior de la
Comunitat Valenciana, amb la presència d’uns 250
jóvens amants del ciclisme. W

Premi:
10.000 euros
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Beneﬁciaris 2016:
368

Desenvolupament
de l’esforç

1r premi
Club GymVal
X El premi principal d’Emprén Esport 2016 en la categoria de Desenvolupament de l’esforç va ser per al
club GymVal, únic club de gimnàstica artística femenina a València. De llarga tradició al barri del Grau de
València, este projecte va reforçar l’estructura, l’escola
i l’equipament del club amb l’objectiu d’aplicar nous i
més moderns mètodes d’ensenyança, i d’acollir més
xiquetes i suprimir les llistes d’espera dels últims anys.
Com a objectiu ﬁnal, es plantegen contribuir perquè
la gimnàstica valenciana nodrisca la selecció nacional
en els grans campionats internacionals. I tot, des de
la convicció que la gimnàstica és una excel·lent font
de valors per a l’esport i per a la vida en general. W

Premi:
25.000 euros

2n premi
Torneig Internacional
de Rugbi Infantil Pantera
X El Poliesportiu Quatre Carreres de València va
acollir durant el cap de setmana del 4 i 5 de juny la
primera edició del Torneig Internacional de Rugbi
Infantil Pantera. L’esdeveniment, organitzat pel club
Les Abelles i l’empresa Ruck Consultancy, va reunir
uns 420 jóvens jugadors amb edats compreses entre
els 8 i els 14 anys. En total, van participar en el sorteig
8 clubs. Al marge dels clubs de la ciutat de València
(Les Abelles, CAU, Tatami i Valencia Club de Rugby),
l’esdeveniment va rebre un conjunt d’Alacant (l’Acra
Bárbara) dos clubs de França (l’US Valreas d’Avinyó
i l’Scar XV de Perpinyà) i un de Qatar (el Doha) que,
va ser el que més acompanyants i visitants va aportar, al voltant de 50 persones.

Beneﬁciaris 2016:
160
Al marge de la competició i del centenar de partits
que es van jugar entre les diferents categories d’edat,
el Torneig Internacional de Rugbi Infantil Pantera va
atraure la presència d’uns 800 escolars de cinc centres educatius de la ciutat de València. Tots van ser
partícips del Projecte Educatiu Pantera, un programa pioner a Espanya concebut per a promoure la
pràctica del rugbi en les escoles.
L’esdeveniment es va convertir en una autèntica festa de l’esport i la convivència, i va fer les delícies de
tots els presents, tant jugadors com acompanyants.
I va conﬁrmar que el rugbi és un esport molt especial i que es desenvolupa en un ambient sa i noble. W

Premi:
10.000 euros

Beneﬁciaris 2016:
420

PROJECTES X EMPRÉN ESPORT

109

2.5

PROJECTES X EMPRÉN ESPORT

Prescripció
de l’esforç

1r premi
Aquàtic Campanar

2n premi
Dis-Hability Castelló

X Nascut a finals dels anys 90, el Club Aquàtic
Campanar és un club de natació adaptada en el qual
la totalitat dels seus nadadors tenen algun tipus de
discapacitat. Dividix els esportistes en tres nivells:
escola (menors de 12 anys), formació (dels 12 als 15
anys) i equip de competició (grup on s’integren els
nadadors a partir dels 16 anys i del qual formen part
grans esportistes com David Levecq o Ricardo Ten).
Lògicament, es busca el seu progrés i el seu rendiment esportiu dels esportistes, i la seua presència
en el major nombre possible de competicions, però
també es té com a objectiu bàsic que tots ells es formen com a persones, superen les seues discapacitats
i s’integren en la societat a través de l’esport. I tot això
sense que el factor econòmic siga cap impediment.

X El Club Natación Castalia de Castelló va complir
25 anys l’any 2016. I per a commemorar l’efemèride,
va posar en marxa el projecte Dis-Hability Castalia
Castelló, que pretenia donar cabuda als esportistes
discapacitats de la capital i província de Castelló que
practiquen natació i paratriatló, uns esportistes que
reclamen estructures esportives adequades per a
la seua situació. Es van acollir discapacitats de totes les edats i que patien qualsevol minusvalidesa:
cecs, deﬁcients intel·lectuals, discapacitats físics o
paralítics cerebrals.

Gràcies al premi d’Emprén Esport, van organitzar el
primer Campionat de Natació Adaptada de València,
que es va celebrar el passat dissabte 9 d’abril i va
comptar amb la presència de 100 inscrits, entre els
quals hi havia cinc FER (Ricardo Ten, David Levecq,
Sergio Martos, Eva Coronado i Alba Villa). Esta primera edició va ser un gran èxit i va establir les bases
per a la seua continuïtat durant els pròxims anys. W

Premi:
25.000 euros
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Beneﬁciaris 2016:
100

Després de la pertinent promoció del programa entre les institucions públiques, i diverses associacions
i fundacions de la província, i després de la formació
de tècnics en l’entrenament d’esportistes amb discapacitat, al mes de maig es van obrir les inscripcions
per a tots els interessats. El termini va estar obert
des de maig ﬁns a setembre. Finalment, van rebre
un total de 50 inscripcions, l’objectiu que s’havien
marcat quan es va gestar la iniciativa. W

Premi:
10.000 euros

Beneﬁciaris 2016:
50

Atracció
de l’esforç

1r premi
Elche Oasis Mediterráneo

2n premi
Marina d’Or Basket Cup

X Un mes exacte abans de la celebració de Rio
2016, la ciutat d’Elx va viure els seus particulars
Jocs Olímpics amb la celebració de la tercera edició del World Youth Sports Experience Elche Oasis
Mediterráneo, un esdeveniment que va ser reconegut amb el primer premi en la categoria Atracció
de l’esforç. L’esdeveniment va reunir 2.500 participants amb edats compreses entre els 8 i els 18
anys. És a dir, pertanyien a les categories benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil. La gran majoria
procedien de la Comunitat Valenciana, però també de totes les comunitats autònomes d’Espanya, i
també de quatre països estrangers: Suècia, França,
Eslovàquia i Noruega.

X En 2016, el segon premi de la categoria d’Atracció
de l’esforç es va concedir al projecte Marina d’Or
Basket Cup, un torneig de bàsquet destinat a clubs,
col·legis i agrupacions esportives amb jugadors en
edats de formació, des de benjamins ﬁns a júnior.
L’esdeveniment va complir en 2016 la novena edició, la segona consecutiva a la província de Castelló;
en concret, a les instal·lacions de Marina d’Or, i a
les localitats de Castelló de la Plana, Benicàssim,
Orpesa i Torreblanca. Va reunir 2.100 participants,
distribuïts en 170 equips i que van disputar al voltant de 400 partits. Es va celebrar des del 29 d’abril
ﬁns al 2 de maig.

L’esdeveniment va incloure uns 500 partits corresponents als set esports que integraven el programa de
competicions: handbol, futbol, rugbi, tenis, waterpolo, voleibol i vòlei platja. En resum, tot un exemple de
com combinar esport i convivència perquè els jóvens
de la Comunitat Valenciana que s’inicien en el món
de l’esport es relacionen amb altres xics i xiques de
la seua edat procedents de totes les parts del món. W

Premi:
25.000 euros

Beneﬁciaris 2016:
2.500

Hi van participar equips procedents de 6 comunitats
autònomes. Les aportacions més nombroses provenien d’Aragó (820 participants), Madrid (630 competidors) i Comunitat Valenciana (390 jugadors).
Atés el caràcter familiar del certamen, es van desplaçar a la província de Castelló més de 3.000 persones entre familiars i acompanyants, contingent
que va comportar més de 5.000 pernoctacions en
hotels de Castelló. És el torneig de bàsquet en edats
de formació amb nombre més gran de participants
del calendari nacional actual. W

Premi:
10.000 euros

Beneﬁciaris 2016:
2.100

PROJECTES X EMPRÉN ESPORT
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Dades
econòmiques
Estats ﬁnancers
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Compte de resultats
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DADES ECONÒMIQUES X ESTATS FINANCERS

Balanç
(en euros)
31/12/2015

31/12/2016

ACTIU NO CORRENT

109.955,35

128.025,21

Immobilitzat material

107.755,35

125.825,21

2.200,00

2.200,00

666.696,05

747.256,46

Deutors i altres comptes a cobrar

103,56

19,92

Inversions ﬁnanceres a curt termini

104,85

106,79

666.487,64

747.129,75

776.651,40

875.281,67

31/12/2015

31/12/2016

54.961,64

62.472,80

30.000,00

30.000,00

Reserves

19.325,77

24.961,64

Excedent de l’exercici

5.635,87

7.511,16

721.689,76

812.808,87

2.436,94

-

719.252,82

812.808,87

776.651,40

875.281,67

Inversions ﬁnanceres a llarg termini
ACTIU CORRENT

Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU

PATRIMONI NET
Fons propis
Dotació fundacional

PASSIU CORRENT
Deutes a curt termini
Creditors i altres comptes a pagar
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU
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Compte de resultats
(en euros)
31/12/2015

31/12/2016

1. Ingressos de l’activitat pròpia

7.125.000,00

7.590.000,00

Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors

7.125.000,00

7.590.000,00

EXCEDENT DE L’EXERCICI

2. Despeses per ajudes i altres

(6.620.465,76) (6.901.964,76)

Ajudes monetàries

(1.852.022,92)

(3.323.451,42)

Ajudes no monetàries

(4.768.442,84)

(3.578.513,34)

(401.988,84)

(571.407,22)

(89.855,86)

(93.776,22)

(9.580,10)

(16.624,54)

EXCEDENT DE L’ACTIVITAT

3.109,44

6.227,26

EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES

2.526,43

1.283,90

EXCEDENTS ABANS D’IMPOSTOS

5.635,87

7.511,16

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

5.635,87

7.511,16

RESULTAT TOTAL, VARIACIÓ DEL
PATRIMONI NET EN L’EXERCICI

5.635,87

7.511,16

3. Despeses de personal
4. Altres despeses d’explotació
5. Amortització de l’immobilitzat

DADES ECONÒMIQUES X ESTATS FINANCERS
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LA CULTURA DE L’ESFORÇ TÉ FI,
PERÒ NO TÉ FINAL

