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El Club Atletisme Valls
d’Andorra (CAVA) és
una de les entitats de

referència en la formació d’atle-
tes. Els nens i nenes hi poden
entrar a partir dels quatre anys
i tenen recorregut fins a sè-
niors. “El nostre objectiu princi-
pal i el missatge que volem en-
viar als nens és que abans de
ser atletes són persones i han
de créixer com a tals”, explica
Miquel Vílchez, entrenador de
l’entitat del Principat. “Encara
que sigui un esport individual,
l’atletisme té uns valors que
tots han de tenir molt clars: la
companyonia, el respecte, la
disciplina... Són aquests els
que donaran un creixement per-
sonal als esportistes. No sa-
bem si demà seguiran en el
món de l’atletisme, ho han de
triar ells i per això volem que in-
terioritzin uns valors que els
serviran per a la vida en gene-
ral”, subratlla.

En matèria esportiva, els
nens i nenes del CAVA viuen
una etapa d’iniciació a l’atletis-

me dels 4 als 11 o 12 anys. A
partir d’aquest moment entren
en una formació més específi-
ca, en què es comencen a es-
pecialitzar en les diverses disci-
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CLUB ATLETISME VALLS D’ANDORRA

El Club Atletisme Valls d’Andorra vol que els joves creixin personalment més que esportivament

Més enllà de les curses

a la Foto

plines d’aquest esport. Els tèc-
nics els ajuden a créixer com a
saltadors, fondistes o velocis-
tes, en funció de les caracterís-
tiques de cadascú.

El CAVA treballa enguany per
portar atletes a l’equip nacional
que competirien a la Copa d’Eu-
ropa per equips, al Campionat
de Catalunya i al d’Espanya.

Als 12 anys 
els atletes
s’especialitzen
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Flaix

La Federació Andorrana de Judo, en col·laboració
amb el CE Sant Julià, va organitzar una jornada d’en-
trenaments que significava la tercera concentració

de judo de base de l’any. Durant dissabte passat 35
judokes de tot el país van treballar diferents aspec-
tes tècnics i van realitzar alguns combats.

Jornada d’entrenaments de molt nivell

la Competició
RÍTMICA

El Club Heura de gim-
nàstica rítmica va par-
ticipar el cap de set-

mana passat al Campionat
d’Andorra d’aquesta disciplina
i va ser un dels destacats. Amb
un total de set podis en cate-
gories de base, l’entitat andor -
rana va obtenir medalles en to-
tes les categories que va
aportar a la cita, així com en to-
tes les modalitats en les quals
va participar. Íngrid Bautista i
Noa Ruiz van ser segona i ter-
cera, respectivament, en edat
infantil en la modalitat de ma-

ces. Gianna Prete també va ob-
tenir medalla a nivell de clubs,
competint en mans lliures. Pel
que fa a la iniciació, Àfrica Bau-
tista i Ïa Roca van demostra
que en benjamines el Club
Heura no té rival, ja que van
ocupar el primer i segon calaix
del podi, respectivament. Ho
van fer en la mateixa modalitat
que Prete. La jornada la van
acabar d’arrodonir Ainhoa Fi-
dalgo i Paula Pellicer, que van
obtenir la medalla d’or en pilo-
ta i corda de les edats alevina i
infantil, respectivament.

Set podis per al Club Heura al Nacional


