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El medallista olímpic de
rem Fernando Climent ha
estat el protagonista de la
sessió del programa Am-
baixadors olímpics, que
ha reunit a Banyoles un to-
tal de 350 nois i noies de
primer d’ESO dels insti-
tuts del Pla de l’Estany. Cli-
ment ha comentat les se-
ves impressions sobre les
seves quatre participa-
cions en els Jocs Olímpics i
ha insistit sobretot en l’es-
forç i el sacrifici que com-
porta la pràctica de l’esport
d’elit. Un dels moments
culminants de la trobada
ha estat quan els alumnes
han pogut veure i tocar la
seva única medalla de pla-

ta olímpica en rem, gua-
nyada conjuntament amb
el company d’embarcació
Luis María Lasúrtegui en
els Jocs Olímpics de Los
Angeles del 1984.

La xerrada de Climent
ha estat l’acte central d’un
seguit d’activitats esporti-
ves que tenen per objectiu
afavorir el desenvolupa-
ment socioesportiu dels
alumnes. Així, s’han dut a
terme estacions rotatives
de jocs, cros i activitats de
ritme en què s’ha utilitzat
la coreografia apresa pels
joves com a fi de festa.

Fernando Climent, ac-
tual president de la Fede-
ració Espanyola de Rem, i
David Barrufet, actual di-
rector esportiu del Futbol
Cub Barcelona d’handbol,

són els esportistes olím-
pics que integren el progra-
ma Ambaixadors de la
UdG per difondre els va-
lors olímpics a les escoles.
La sessió de Climent amb
els alumnes és la segona
activitat d’aquest progra-
ma. La primera va ser una
conferència de David Bar-
rufet. La principal finalitat
d’aquesta iniciativa és po-
der conèixer els valors es-
portius i humans dels es-
portistes d’alt nivell que
han participat en els Jocs
Olímpics i que tenen una
vinculació amb el territori,
perquè puguin traslladar
els seus coneixements i ex-
periència als escolars, pro-
fessionals i persones vin-
culades amb l’àmbit de
l’educació física. ■

a Els estudiants de primer d’ESO de tots els instituts de la
comarca participen en un programa sobre valors esportius

Pedagogia olímpica
per als alumnes
de l’Estany

Jordi Casas
BANYOLES

Un detall de la xerrada de Fernando Climent amb els alumnes participants ■ H. ABELLAN

Ovidi3 presentarà diven-
dres a l’auditori de l’Ate-
neu de Banyoles Un
temps, una estima, una
idea, un espectacle d’ho-
menatge a la figura i obra
d’Ovidi Montllor. Aquest
espectacle està protago-
nitzat pel Pallasso, David

Fernández, exdiputat al
Parlament de Catalunya;
el Cantant, Borja Penalba,
compositor, productor,
arranjador i músic, el qual
ha treballat, entre d’al-
tres, amb Lluís Llach, Ma-
ria del Mar Bonet, Albert
Pla, Aspencat, etc., i l’Ar-
tista, David Caño, mestre i
poeta. El fil argumental és
la trobada de tres joves,

que ara ja no ho són tant,
nascuts enmig de la demo-
cràcia i que comparteixen
i celebren Ovidi Montllor
per mitjà de poemes, mú-
siques i reflexions. Amb
l’espectacle, homenatgen
“els qui mai no van callar
ni cedir ni transigir, i els
qui saben que el sud conti-
nua essent el nord”, diuen
els actors. ■
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L’homenatge a Montllor
arriba a Banyoles


