DOSSIER DE PREMSA PER A PROFESSIONALS DELS
MITJANS DE COMUNCACIÓ
JUSTIFICACIÓ DE LA CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ D’UN ESDEVENIMENT PERIÒDIC QUE
PORTI EL BO I MILOR DEL JAI ALAI MUNDIAL A LA CIUTAT DE BARCELONA

Barcelona a 8 de novembre de 2021

SUMARI
1.- ANTECEDENTS I SITUACIÓ DE PARTIDA

2.- EL MUNDIAL DEL 2018

3.- UN LLEGAT PER LA CIUTAT I PEL JAI ALAI

4.- VOSALTRES SOU MOLT IMPORTANTS

1.- ANTECEDENTS I SITUACIÓ DE PARTIDA
El Club Vasconia, club fundat a Barcelona, degà dels clubs de pilota a l’Estat i probablement a
nivell mundial, farà cent anys d’aquí molt poc. El palmarès esportiu que han donat els seus
jugadors és irrepetible*. Però la pilota i en concret la cesta punta (Jai Alai) ha de competir avui
en dia amb nous esports amb més recursos i sobre tot molt més fàcils de practicar. Tenim un
seguit d’exemples d’esports molt menys espectaculars, menys ràpids i plàstics, que han arribat
a ser Olimpics, quan només fa 20 anys tenien molt poc valor esportiu i poca presència
mediàtica. Només necessiten una xarxa i un espai pla. Nosaltres necessitem un gran espai amb
parets i terra preparats, gens fàcils en conurbacions urbanes.
Què ha passat? És que un esport, per no ser televisiu o fàcil de practicar, s’ha d’oblidar?
Afortunadament, els JJOO del 92 de Barcelona ens van deixar unes instal·lacions
extraordinàries i envejades per tot el món de la pilota. L’any 2018 van aixoplugar un mundial
que tots recordarem.
Però, sovint, les nostres canxes de 35 i 54 metres són “ocupades” per esports com el Vòlei, la
rítmica, la Dansa urbana o la Setmana Eròtica. Els interessos de federacions més poderoses
que la nostra, o simplement econòmics, ens desplacen.... Ha de renunciar un esport a ser
Olímpic perquè el seu aprenentatge o el cost de l’espai ho facin difícil? O que per la seva
velocitat i dimensions sigui més difícil de retransmetre per TV? Estem convençuts que no. Són
situacions que, vistes humanament i esportiva, posen en crisi el concepte dels JJOO, que , si
cal, exclouen esports extraordinaris per prioritzar l’espectacle i el nombre d’espectadors, en
benefici dels seus sponsors multimilionaris.
El nostre trajecte ens ha ensenyat a sortir de situacions tan complicades com tenir
amenaçades les nostres canxes per convertir-les en rocòdroms, senzillament perquè no hi
havien parets a la ciutat i no cal dir que en una paret de 54 metres per 12 d’alt, hi cap molta
més gent que dues parelles jugant cada hora. Afortunadament, l’Ajuntament no va entrar en
aquest tipus d’especulació i ens en vàrem sortir. Ara, amb orgull i amb entitats, mitjans i
persones que com vosaltres ens entenen, podem mirar amb optimisme els propers anys.
Hem aprés tot el significat del nostre esport i a valorar els anys de dedicació dels i de les
nostres joves, fins a poder-los veure donant la cara amb aquells altres països que – des de molt
petits – si han cregut que el seu esport i el nostre mereix un espai entre els grans: per la seva
bellesa i elegància, per la seva exigència física, per la seva espectacularitat i rapidesa i per la
solemnitat i dimensions de l’escenari on es practica.
Tanmateix, anem veient en les nostres escoles una afluència de nois i noies joves, les famílies
de les quals estan preferint esports molt més personalitzats, menys massificats i sobre tot, més
humans. Moltes famílies no volen esports que s’han transformat en deus per als seus fills i la
dinàmica familiar.
Dit això, com que ens trobem davant de l’esdeveniment del nostre centenari, hem elaborat un
pla d’acció perquè el Club pugui deixar un llegat a la ciutat i a la gent que ha cregut i creu en el
nostre esport. Per a posar-ho en marxa, hem vist que tenim dos valors importants:
1.- El centenari del Club Vasconia coincideix també amb el de la Federació Catalana de
Pilota. El nostre primer president també va ser el fundador i primer president de la FCP.

2.- Una ciutat receptiva i que creu en els valors dels esports minoritaris i en la igualtat
de gènere.
Aquests dos elements donen peu al primer esdeveniment d’un pla que volem explicar i
justificar amb el contingut d’aquest dossier i que creiem heu de conèixer els mitjans de
comunicació.

*Campió del Món de cesta punta 1952 -1978. Subcampió del Mundo en 1970. Campió de Espanya en Pala en 1934. Medalla de
Bronze Ciutat de Barcelona. Campió d’Espanya de Cesta en 1925-26-27-32-34-36-40-41-43-44-46-48-49-50-51-52-57-59-61-6263-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-75-76-79. Campió Torneo del Atlántico 1965. Subcampió del Món de Cesta Punta 1966.
Medalla de Plata Ciutat de Barcelona 1968. Campió Torneo de Miami 1969. Medalla d’or en la Olimpíada de Mèxic 1968.
Campió del 1er Torneig mundial de Cesta Punta San Juan de Luz 1971.Etc....

2.- EL MUNDIAL DEL 2018
L’any 2018, es van celebrar a Barcelona els campionats mundials de Pilota. El Centre Municipal
de Pilota “Olímpics” de la Vall d’Hebron, on tenim la nostra seu social i on juguem
habitualment, va acollir aquest gran esdeveniment que va omplir a vessar aquestes
magnífiques instal·lacions.
El mundial va ser possible gràcies a la voluntat i decisió municipal de “voler” per a Barcelona
un esdeveniment esportiu d’aquest nivell, coincident amb la necessitat de posar al dia les
instal·lacions estrenades 27 anys abans pels Jocs del 92. Tothom va reconèixer aquest esforç
econòmic i organitzatiu fins al punt que participants i públic assistent van manifestar no haver
vist cap mundial anterior tan ben organitzat. Sincerament, va deixar molt bon sabor als
afeccionats a la pilota i a la poca ciutadania que hi va participar, doncs l’aforament només
donava per a poc més que els equips participants i el seu seguici.
Tanmateix, també van quedar dues coses pendents no resoltes i que com a club les vàrem
reivindicar en el seu moment i no es van aconseguir:
1.- Incorporar espais d’exhibició durant la celebració del mundial, per tal que les seleccions
femenines de les modalitats de pilota que encara no eren reconegudes oficialment i en canvi
tenien representants d’alt nivell (concretament de cesta punta, on sabem que Catalunya,
Iparralde, Mèxic i òbviament Euskadi les tenen), poguessin tenir presència i reivindicar el seu
nivell i aspiració a competir de forma oficial. Vàrem viure tensió amb les noies del club i sabem
que també n’hi va haver a altres llocs. D’haver-se fet, hagués estat una evidència de la
sensibilitat cap a la igualtat de gènere del comitè organitzador, amb força rendibilitat
mediàtica, i especialment per a la divulgació de la línia femenina d’aquestes especialitats.
2.- Que, a banda que la ciutat i la pilota es quedessin amb unes instal·lacions exemplars, no es
va aprofitar per generar un llegat esportiu, un esdeveniment periòdic de Jai Alai (o de pilota en
general), d’alt nivell, que fos un referent internacional per a la ciutat i per al món de la pilota.
El Club Vasconia i la Federació Catalana sabem com fer-ho, i aquest any ens hem posat a prova
per organitzar i convocar un esdeveniment que – amb vocació de permanència – deixi
anualment per a la ciutat i els ciutadans una presència viva del millor Jai Alai a nivell mundial.
Sabem també que Iparralde i Euskadi, els dos grans promotors d’aquest esport, veuen amb
molt bons ulls que una gran ciutat mediterrània com Barcelona lideri un esdeveniment
d’aquest perfil i que es pogués integrar dins del circuït internacional que es fa per ciutats del

món. Lògicament, en aquesta nova etapa, s’incorporarien les noies ja de forma permanent i
com a exemple, ja que a les altres ciutats del món encara no ho han fet.

3.- UN LLEGAT PER A LA CIUTAT I PER AL JAI ALAI
Cent anys d’activitat de pilota ens han donat un coneixement i uns contactes que ens
permeten liderar i crear – d’acord amb les federacions i amb el seu vist i plau- un
esdeveniment periòdic d’iniciativa privada, que pugui ser un referent internacional de la cesta
punta (Jai Alai) associat a la ciutat en el qual es puguin veure els millors jugadors i jugadores
del món d’aquesta especialitat.
Tenim molts factors que afavoreixen l’èxit de crear un esdeveniment així:
Unes instal·lacions exemplars i preparades
Una ciutat amb atractiu, a la qual tothom vol venir i gaudir-la
Una ciutat que ja ho està fent amb iniciatives semblants amb altres esports consolidats
i que la visualitzen i valoren.
Cap ciutat de la importància de Barcelona ha liderat un projecte de pilota d’aquest
tipus. Cert que l’Ajuntament de Barcelona esta fent el Ciutat de Barcelona, però és
exclusivament de la modalitat de ma i creiem que pot ampliar-se a Jai Alai, la modalitat
més internacional, espectacular i ràpida que existeix.
A l’any 2024 es faran els JJOO a París, un al·licient més per fer veure i reivindicar que el
nostre esport ha d’estar entre els grans. Creiem que pot generar una oportunitat per
fer el nostre esdeveniment com a contrapunt mediàtic que, sense competir òbviament
amb els JJOO i completament separat d’aquests en el calendari, permeti visualitzar i
posar en valor la cesta punta, a banda de reforçar aquest projecte, l’any de la
celebració del centenari del club i de la FCP.
Un club centenari que sap qui és qui en el món de la pilota i té capacitat de lideratge
Un esdeveniment que, si es fa be, és extraordinàriament mediàtic.
Sabem tot això, perquè ja molts ajuntaments de ciutats sensibles a aquest esport i també
marques privades han creat el seu propi esdeveniment sota diferents noms: Guant d’Or”,
Masters Guernika, Summer ligue, etc. a llocs d’Iparralde i Euskadi: Biarritz, Saint Jean de Luz,
Pau, Hossegor, Guernika, Markina i també Madrid ha fet intents de fer un esdeveniment,
aprofitant que es fan sempre les finals de campionat d’Espanya de Clubs allà, al 2019 va fer el
Torneo Villa de Madrid amb participació dels finalistes del campionat d’Espanya i amb la d’uns
professionals de nivell. Però sense esperit de continuïtat i sense vocació, ja que ens estan
oferint de fer-ho aquí. Per a la FEP és molta feina, perquè és una estructura no pensada per a
fer aquest tipus d’esdeveniments. No tenen un club que animi i s’il·lusioni per promoure
aquest tipus d’esdeveniments.
La repercussió mediàtica que tenen a les xarxes socials aquests partits gravats íntegrament no
és inferior a l’obtinguda per la del Mundial de Barcelona. El valor afegit d’imatge i innovació
que té per a la ciutat i per a les marques donar suport a aquest tipus d’esport és innegable. I el
cost, força raonable.

El nostre objectiu és, durant aquests tres anys abans del centenari (21 -22-23), anar implantant
aquest esdeveniment amb nom propi, que amb el suport del l’Ajuntament de Barcelona porti
els millors jugadors i jugadores del món a Barcelona, que en parelles, individual, masculí i
femení, puguin donar el millor espectacle esportiu, en directe i mediàticament. Ja tenim un
llistat de propostes de noms per designar-ho, que es presentaran en el seu moment. Els
guanyadors del torneig rebran el premi Ciutat de Barcelona.
Què volem?
a.- Aproximar i donar a conèixer el nostre esport a la ciutadania i al món, posant-lo en valor
mitjançant aquesta competició.
b.- Aconseguir que quedi per a Barcelona un esdeveniment de dimensió mundial i de referncia
per a tots els amants de l’esport.
c.- Incrementar el nivell d’interès pel Jai Alai per part de la joventut barcelonina.
d.- Incrementar el coneixement de les empreses privades d’aquest esdeveniment i fer una
aproximació professional a aquestes per tal que puguin treure profit de la seva inversió.
e.- Incrementar l’orgull de pertinença al col·lectiu de la pilota entre els practicants actuals.
f.- Que la ciutat es consolidi com a sensible als esports minoritaris però de qualitat i llueixi les
seves instal·lacions envejables, capitalitzant la imatge d’elegància, espectacularitat i bellesa
que té aquest esport.
Aquest tres anys serviran d’arrencada, consolidació i posada en marxa de la nostra capacitat
de gestió, que ja des d’ara compta amb el suport de l’Ajuntament. De fet, aquest any ja tenim
aprovada l’ajuda.
Però, per fer i consolidar un esdeveniment així, cal un canvi d’escala, tan econòmic com de
compromís, i que les parts ho vulguin i s’ho creguin fermament. En això estem.
4.- VOSALTRES SOU MOLT IMPORTANTS
I tant que sí. Sense que vosaltres entengueu el que estem proposant i que ens doneu suport, el
repte es farà gairebé impossible. Hem de tenir ressò. Hem d’omplir la grada de l’Olímpics de
Vall d’Hebron per tal que l’any vinent es pugui comptar amb més sponsors i les institucions
que ja han entès el projecte ens donin l’ajut definitiu per a consolidar-lo.
I deixeu-nos que us expliquem la nostra ànima. Tenim una escola de Jai Alai amb una trentena
de nois i noies, que junt amb les seves famílies han triat aquest esport, i és l’única ocasió que
tenen de veure jugar aquest esport al màxim nivell en directe i a la canxa on elles i ells juguen
en hores extraescolars. Dos nois i dues noies d’aquesta escola acaben de guanyar el Torneig
Biarritz – Barcelona, al País Basc Francès. Una escola que dona un més de prova gratis a aquells
nens i nenes que vulguin començar a jugar.
Us demanem que doneu difusió a aquest esdeveniment i us invitem a venir a Olimpics el dia 5 i
us identifiqueu. Us posarem al millor lloc.
Gràcies pel vostre temps.
Som a la vostra disposició per ampliar el que necessiteu.
Tel 629327989

