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nTot justacabemla tercera
setmana de confinament.
Tres setmanes des que el
móndel’esportvacancel·lar
les competicions esportives,
va tancar instal·lacions,
equipaments i clubs, i es va
quedar tancat a casa. Si
aquesta resposta de federa-
cions va ser immediata, res-
ponsable i exemplar, no ha
estatmenyselcanvidepara-
digmapelque faa lasevaac-
tivitat i els serveis que se-
gueixen prestant a clubs i
esportistes.

Seguim entrenant
Primer de tot, el sector ha
centrat els seus esforços a
conscienciar de quedar-se
confinat a casa i amantenir
l’activitat física durant el
confinament. Iniciatives
comBallaacasa, Joentreno
a casa de la federació
ACELL i Special Olympics,
Bàsquet mai para, Handbol
enmarxa, el Pàdel català es
queda a casa, Golf a casa,
Sent la muntanya a casa o
Fes-liun fondoalCOVID,de
la federació d’esgrima, han
promocionat a través dels
seus esports diferents alter-
natives per seguir actius a
casa.Hiha federacions, com
lade judo, tennis taula, pati-
natge igimnàstica,quecom-
parteixen els entrenaments
dels seus esportistes a casa
seva.D’altres, comlaFEEC,

dins la campanya Sent la
muntanya a casa, ofereixen
activitats dirigides al seu
compte d’instagram.Amés,
hi ha federacions que han
anat més enllà. Ciclisme,
beisbol, futbol, orientació,
esports d’hivern, patinatge,
vela i voleibol han penjat a
les xarxes socials propostes,
rutines o guies d’entrena-
mentacasa.

Formació
Les federacions, amb tot,
han fet un esforç important
pernodescuidarlaformació
durant laquarantena.Algu-
nes ofereixen píndoles a les
xarxes socials. Ciclisme
comparteix càpsules de la
Comissió Tècnica, beisbol
recorre al Coach’s corner
del seu web, activitats sub-
aquàtiques aprofita la seva
plataforma d’elearnig, ten-
nis ha obert públicament i
gratuïtaelmanualdocentde
lafederació, ia lesxarxesso-

cials el voleibol ha fet un re-
pàs del reglament d’una for-
ma didàctica i divertida, i
preparen clínics d’entrena-
dorsperalasetmanavinent.
Moltes federacions han fet
un esforç per actualitzar la
seva oferta formativa on-li-
ne. Orientació ha engegat
nous cursos amb una gran
acollida; culturisme n’ha
promocionatdenousa la se-
va Aula virtual; bàsquet ha
començat un nou model de
formacióon-lineperaentre-
nadors, ofereix Clínics de
butxaca i una nova Càpsula
de l’Escola de Directius de
Clubs; el comitè d’àrbitres
del futbol català ha activat
unprogramaespeciald’acti-
vitat formativaon-line; tam-
bé la federació d’handbol
que, amés,haduta terme la
Setmana de l’Arbitratge, un
seguit de ponències durant
una setmana al seu canal de
youtube.

Amés,mantenen enmar-

xa la creaciódenouscontin-
guts. La FEEC, ciclisme, es-
portadaptat,pàdel ivoleibol
han iniciat un cicle d’entre-
vistesals seusesportistesen
directe als seus instagrams.
I algunes s’aprofiten de con-
tingut audiovisual. Bàsquet
recupera i difon els progra-
mes Bàsquet Català d’Es-
port3, futbol promocionare-
portatges de la seva
productora sobre les seves
competicions, voleibol reco-
mana partits històrics del
voleibol ivòleiplatjamundi-
al disponibles a les xarxes i
rugbi reviu els grans mo-
ments/partits del rugbi ca-
talà a través de la producto-
ra xala.tv. La Federació
Catalana de Natació, a més,
ha creat una sèrie de vídeos
on esportistes com Jessica
Vall o Maica García expli-
quen els valors dels seus es-
ports.

Qui ha dit que no es com-

peteix?
Però hi ha qui encara com-
peteix!Escacsorganitza tor-
nejos on-line per categories
a la plataforma lichess.org;
vela, a través de la platafor-
ma eSailing; dilluns vinent
comença el torneig d’eTen-
nis #elTennisEsQuedaaCa-
sa; i tirambarcs’haunita la
lliga on-line de la federació
internacional #beattheout-
breakchallenge.
Éscert,també,quedurant

el confinament la gent té
molt de temps i poca oferta
d’oci. Les federacions, tam-
bé en aquest sentit, han
aprofitat aquest moment
percrearicompartiruncon-
tingut més lúdic i cultural
per fer-nos la quarantena
mésentretinguda.Bàsquet i
rugbi recomanen llibres,
pel·lis, documentals i curt-
metratges, articles i entre-
vistessobreelsesports; lafe-
ec i esports d’hivern han
obert de franc les seves re-

vistes; ja sigui en forma de
quiz, trivial, concursos,
mots encreuatsoaltres jocs,
les federacions d’aèria, bàs-
quet, futbol, patinatge, rug-
bi, voleibol, tennis i esports
d’hivern s’hanpreocupat de
ladiversióde lasevaafició.

Solidaritat
Perúltim,enmomentscom-
plicats sempre hi ha espai
per a la solidaritat. Esports
d’hivern s’ha sumat a la
campanya de Nani Roma
per donarmaterial esportiu
(ulleres d’esquí) al personal
sanitari; patinatge ha enge-
gat #rodapetitasolidaria, on
demanadibuixosper enviar
alpersonalsanitari;voleibol
difon la campanya de la ju-
gadora catalana Maria Se-
guraderecaptaciódediners
per a hospitals espanyols; i
tennis donarà les inscripci-
ons del torneig eTennis al
projecte alerta coronavirus
de l’HospitalClínic H
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Les federacions es reinventen
n Resposta creativa,

immediata i exemplar
de les entitats per
adaptar-se a la
situació excepcional
d’aturada de
competicions i
entrenaments durant
el confinament


