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esports II pistes de pàdel
Albert Rius és el delegat
provincial de la Federació
Catalana de Pàdel. Des de la
nova seu de la Federació, al
carrer Comte de Rius de Tarragona, parla sobre el creixement i estabilització del pàdel
a la demarcació, i repassa els
projectes i la situació d’aquest
esport en l’actualitat.

F. F. Gaya
Valls

D’on sorgeix el boom del pàdel
a Catalunya, i concretament a
Tarragona?
És un esport que s’importa
de l’Argentina, la Federació Catalana ja fa uns anys que treballa fort en el món del pàdel i el
seu desenvolupament i tenim al
voltant de 3.600 llicències. Tarragona en representa un 20% i
és la segona província després
de Barcelona, on hi ha una activitat molt important pel que fa
a clubs, tant en competició com
en tornejos privats. Tenim 180
equips disputant la Lliga Catalana, que és el producte estrella
de la Federació, que engloba 180
equips.
És un esport que pot seguir
creixent o s’està estabilitzant?
En l’àmbit federatiu segueixen creixent les llicències. Veiem que el boom s’ha estabilitzat i ara la feina és que segueixi
creixent però amb una sostenibilitat, i que hi hagi una estructura sòlida, i donar als federats
serveis i assessorament, tant a
jugadors com a clubs. Que sigui
un creixement ben dirigit. Hi
ha molta feina que s’està fent
en el terreny de la formació.
S’estan fent cursos de tècnic
de nivell 1. El mes de març es
farà al Reus Monterols, i això
implica que els professionals
que duen a terme les classes o
dirigeixen el club cada cop siguin més professionals. Pel que
fa als menors, tenim cinc nens
becats a la província i els nens
escullen on entrenar.
Quins reptes es marca la delegació de Tarragona?
Estem preparant la Lliga
Catalana per a equips de menors, que inaugurarem aquest
2018. Com a mínim tenim vuit
clubs interessats que s’hi volen adherir. Aquesta competició serà per a equips sub-12
i sub-16, i mixta. El 2017 hem
tingut eleccions a la Federació
Catalana de Pàdel. Estem contents a Tarragona perquè ens
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Pel que fa a
practicants el pàdel
és el segon
esport a Catalunya
han donat suport la majoria de
clubs. Estem treballant en altres coses, com portar el pàdel a
les escoles, treballar el tema del
pàdel adaptat. Busquem professionalitat, fortalesa i sostenibilitat a la província.

Parlant de la comarca de l’Alt
Camp. Com es valora la xifra de
238 federats?
A l’Alt Camp tenim quatre
equips federats, sabem que hi
ha més pobles que estan tenint
les seves pistes de pàdel. Hi ha
molt bona relació amb tots ells
i sabem que hi ha molta activitat. Tenen equips en totes les
categories de la Lliga Catalana, estan presents en les diades
provincials i són clubs de referència a la província.
Com veu l’aposta que s’està
fent a l’Alt Camp pel pàdel?
A Valls i Alt Camp s’ha
apostat pel món del pàdel, cada
cop se’n fan més pistes. Els
clubs gestionen bé les seves ofertes amb els seus
socis, i els quatre clubs
de la comarca, tots fan
una prova del circuit
català de la Federació i els clubs també
estan apostant per
oferir un servei de
qualitat als seus
socis i abonats.
Els ajuntaments,
em consta que
en l’àmbit municipal estan
construint pistes de pàdel.
T r o b e m
Guillem Figuerola com
un dels
referents

no tan sols comarcal sinó provincial. De noies quina destaca
actualment?
En el sector femení hi ha
molt bon planter, tant a Valls
com a la comarca i a la província. Cal destacar la figura
d’Ariadna Sánchez, de Reus,
que és la número sis del món, i
amb molta projecció per ser la
número u en un futur.

Quin és el secret del pàdel perquè hagi passat de ser moda a
quedar-se?
L’èxit principal és la facilitat del joc. Qui més qui menys
ha jugat a pales a la platja i
posar-se el primer dia en una
pista de pàdel i poder disputar
un partit ja té el seu atractiu. Si
tenim en compte la facilitat de
la millora que vas adquirint en
el teu nivell et vas enganxant a
aquest esport. Sobretot el tema
social, un partit el juguen quatre persones, és igual el sexe,
l’edat... Hi ha gent de 65 anys
que està jugant a pàdel. L’atractiu de jugar quatre persones i
després relacionar-se amb la
gent prenent alguna cosa o
involucrant-se en el seu club
fa que molts s’interessin pel
pàdel.
Seria, juntament amb el running, l’esport de moda al país?
Sí. Els dos esports que
estan avui en dia
al carrer són el
pàdel i el running. Són dos
esports que
creixen amb
xifres escandaloses. El
pàdel,
pel

que fa a practicants és el segon
en l’àmbit estatal i català.

S’hauria de diferenciar el pàdel
de caire social i el competitiu?
Exacte. Potser el futbol o el
bàsquet són més competitius
i no és tan comú veure’n una
patxanga, en canvi el pàdel qui
més qui menys n’ha fet un partidet amb els seus amics abans
d’anar a dinar o sopar. Hi ha la
vessant social i la de competició. Tenim des de partidets amb
familiars i amics fins a l’alta
competició.

A Valls i
l’Alt Camp
s’ha apostat pel món
del pàdel”

El pàdel s’està menjant el tenis?
La idea del pàdel és que amb
el tenis siguin complementaris.
Jo vinc del món del tenis i he
passat per totes les etapes. Considero que un esport complementa l’altre i crec que molts
pensen així. Tenim molt bona
relació amb la Federació de Tenis i amb els clubs que parlem
veuen el tenis i pàdel com a coses complementàries. Qui vegi
un conflicte entre tenis i pàdel
està equivocat.
A la província es poden trobar
molts tornejos bronze, però no es
troben a faltar tornejos de més
qualitat?
Aquí tenim diferents tipus
de tornejos. Des de Campionat
de Catalunya a Grand Slam, Or,
Plata i Bronze. La Federació, a
finals d’any, envia als clubs el
llistat de tornejos que vulguin
sol·licitar i els clubs demanen
els tornejos que poden oferir.
Ha anat variant amb els anys,
i depenent de l’any s’ha demanant sol·licitud de Grand Slam,
però ara està de moda demanar
bronze perquè hi ha molta gent
que s’hi apunta. Ens estem
trobant que en algun bronze
ronden les més de dues-centes
parelles en un campionat. Aquí
la Federació està al servei dels
clubs. Estem oberts i hi ha anys
que hi ha hagut uns quants
Grand Slams, però també cal
tenir en compte que els tornejos
requereixen de dotació econòmica, i s’ha d’aconseguir.
Per a algú que no hagi jugat
mai a pàdel, com se li pot vendre
perquè el provi?
Si el prova que vigili perquè
és un esport que enganxa. És
un esport que genera molt bon
ambient i és molt sa. És fàcil de
jugar, a més a més, només cal
comprovar les diades provincials, que són un èxit.

