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CAT
ENTREVISTA A FERMÍN PARRA, PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE JUDO I D.A.

n El judo català continua sumant

èxits. A l’estiu, Mireia Lapuerta es
va proclamar campiona d’Europa
cadet. Fa dues setmanes Carla
Ubasart guanyava la medalla de
bronze a l’Obert de Tunísia. Per
darrere, són nombrosos els
judokes catalans que pugen amb
molta força. El judo català està
augmentant considerablement i
cada vegada són més els nens i
nenes que s’animen amb un
esport declarat per la UNESCO
com el millor esport formatiu per
a nens i nenes a partir de quatre
anys. Del present i el futur del
judo català ens en parla el
president de la Federació
Catalana de Judo i Disciplines
Associades, Fermín Parra.
Fa uns dies Carla Ubasart va
aconseguir la seva primera
medalla en una prova de
Copa del Món i els seus
primers punts al rànquing
Mundial sènior. Com veu el
futur d’aquesta jove judoka?
Carla Ubasart ja tenia un
palmarès bastant important des
de la categoria infantil. Va ser
campiona d’Espanya infantil i
cadet, i també ha aconseguit
grans resultats a nivell
internacional; aquest passat estiu
va quedar cinquena al
Campionat d’Europa Universitari.
El problema és que molts
judokes, ja sigui pels estudis o
altres temes, no poden dedicarli
al judo tot el temps que els
agradaria, i això és una mica el
que li va passar a Carla Ubasart.
Ara sembla que disposa d’aquest
temps i a Tunísia ja va aconseguir
aquesta medalla. És una noia que
té molta projecció perquè ja té
una gran experiència en el món
del judo. Té un club i un mestre
que li donen molt de suport, i, si
el temps li ho permet, segur que
arribarà lluny.
Però també hi ha altres
judokes que estan
aconseguint grans èxits com
Mireia Lapuerta, Oriol
Subirana, Eric Peña o Patrícia
Torres, entre d’altres. Quin
futur li espera al judo català?

“ELS JUDOKES QUE VENEN DE LES
CATEGORIES INFERIORS ESTAN
PUJANT AMB MOLTA FORÇA”
Aquests esportistes són encara
diamants en brut, però estan
treballant amb moltes ganes i
estan obtenint grans resultats.
Mireia Lapuerta, per exemple,
l’any passat es va proclamar
campiona d’Europa cadet. Tant
ella com Patrícia Torres són
encara júnior, però estan
aconseguint molt bons resultats
tant en categoria júnior com en
sènior, per tant, els espera un
gran futur. Amb els nois passa
una mica el mateix. Oriol
Subirana està fent una gran
tasca, treballa molt i té una gran
predisposició; i Eric Peña està
aconseguint molt bons resultats,
a l’agost va quedar campió
d’Europa Universitari i a més,
últimament està fent alguna
sortida internacional i també
està aprofitant per assistir a
entrenaments fora de
Catalunya que l’ajuden molt a
progressar. Des de la
federació potser no els
podem ajudar
econòmicament tant com
voldríem, però sí que els
donem tot el nostre suport.
Els judokes que venen de les
categories inferiors estan
pujant amb molta força i aquí és
on està el futur del judo català.
Des de la federació
organitzeu periòdicament les
trobades Judoxics. En què
consisteixen?
L’objectiu d’aquestes trobades és
que els judokes que s’inicien en
aquest esport tinguin
l’oportunitat d’aprendre de grans
mestres que tenim la sort de
tenir a Catalunya, a través de jocs
i de diferents activitats, i donar
los les eines necessàries perquè
tinguin una gran projecció. Els

resultats d’aquests nens i nenes
acaben arribant si tenen una
bona base, i és el que nosaltres
intentem, proporcionarlos
aquesta base. El resultat
d’aquestes trobades està sent
molt positiu. Malauradament
l’any passat només vam poder
fer una trobada Judoxics, però
per a aquest any intentarem fer
ne com a mínim dues.
Fa uns dies es va disputar a
Tortosa la Copa d’Espanya
júnior i infantil, on van
assistir els millors judokes
espanyols de les categories.
Quina valoració en feu?
Catalunya va estar a un gran
nivell, aconseguint la primera

posició del medaller, i això no és
casualitat. Ja fa dos o tres anys
que a nivell estatal, tant en
categoria infantil com cadet,
estem obtenint grans resultats
en individual i com a equip, i des
de fora també ens diuen que
Catalunya està pujant
considerablement. Les Copes
d’Espanya són classificatòries per
al Campionat d’Espanya i, per
tant, participen judokes amb un
gran potencial de totes les
comunitats autònomes.
En poques setmanes es

disputa la 44a edició del
Trofeu Internacional Ciutat
de Barcelona. Què n’espereu
d’aquesta competició?
És la festa de judo català per
excel∙lència. Sempre tenim
moltes il∙lusions posades en
aquest torneig; venen
participants de diferents països i
de diferents Comunitats
Autònomes, ja que a més, és
Supercopa d’Espanya i puntua
per al Campionat d’Espanya. Des
que vam arribar a la federació
hem fet una gran tasca amb el
Ciutat de Barcelona, ja que és la
festa del nostre esport i aquest
any no serà menys. És una
competició molt difícil, perquè

les característiques del judo
que fan que sigui un esport
ideal per als més petits?
El judo, tot i ser un esport de
lluita, té una filosofia de respecte
i humilitat, i això és el que
nosaltres inculquem als més
petits en les trobades Judoxics. A
través de jocs relacionats amb el
judo intentem que els nens i
nenes comencin a aprendre les
regles i el respecte pels altres.
Dins de la vostra federació
compteu també amb altres
disciplines a banda del judo.
Quines són?
Nosaltres som la Federació
Catalana de Judo i Disciplines
Associades. Aquestes són
disciplines una mica més
petites que el judo, no són
“El judo,
olímpiques, necessitaven
tot i ser
ficarse dins d’una federació
i estan dins de la nostra.
un esport
Aquestes disciplines són
de lluita,
l’aikido, que és un art
té una
marcial molt reconegut al
filosofia
Japó i que està pujant a poc
de
a poc, ja que ara el
respecte i
comencen a practicar
humilitat”
també els més petits; el
kendo, que és una disciplina
que es practica amb una
venen judokes d’arreu del món
espasa i que potser és la que
amb un gran potencial, però
menys seguidors té, ja que el
esperem que els judokes catalans vestuari que es necessita té un
mostrin un gran nivell. Enguany
cost molt elevat; el jiu jitsu, el
tindrà lloc el 25 de febrer al
pare de totes les arts marcials,
Pavelló Olímpic de la Vall
que ja fa anys que es practica a
d’Hebron i confiem que la gent
Catalunya i s’estan obtenint
s’animi a venir a animar els
grans resultats; i el wushu, que a
nostres judokes i a gaudir d’un
la vegada està format per tres
dels tornejos més prestigiosos
disciplines: sanda, taitxi i wushu
d’Espanya.
acrobàtic. Per altra banda, aquest
El judo està declarat per la
any incorporarem la defensa
UNESCO com el millor esport
personal, que cada vegada està
formatiu per a nens i nenes a més promocionada per tota la
partir de 4 anys. Quines són
societat i la idea neix fruit de la

demanda de tenir coneixements
de defensa personal. Aquesta, a
la vegada, es divideix en tres: la
violència de gènere, la defensa
personal policial, i la defensa
personal esportiva, que és la que
un pot tenir en el seu dia a dia
per intentar d’alguna manera
tenir mecanismes de defensa si
alguna vegada els necessita.
Al setembre vau posar en
marxa un nou projecte per
donar les eines necessàries
per formar competidors. En
què consisteix?
Des de les categories més petites,
com el Judoxics, els
prebenjamins o els benjamins,
hem desenvolupat una sèrie
d’entrenaments i cursos que
esperem tinguin uns resultats
bastant favorables. A més, des de
la federació intentem promoure
que ens visitin mestres
reconeguts internacionalment
per poder oferir aquesta
formació als nostres federats; a
principis de gener vam
organitzar dues sessions amb el
campió Olímpic a Atlanta96, el
sudcoreà Jeon Ki Young.
Quins són els projectes més
immediats de la federació?
El més immediat són les
eleccions a la federació. Jo tinc
un mandat de sis anys, que estic
a punt de complir, i per tant
aquest és any electoral. A banda
d’això, els projectes més
importants per a la federació
seran els esportius. Quan vam
arribar a la federació vam haver
de solucionar alguns problemes;
però a dia d’avui podem dir que
la federació està esmenada i ara
hem de mirar més la part
esportiva. Estem pendents
també si se soluciona el tema de
les ajudes que rebem d’altres
institucions, per així millorar les
possibilitats de qualsevol judoka
que hagi d’anar a una competició
del Circuit Internacional. El nostre
projecte principal és donar més
suport econòmic a aquells
esportistes que s’han de costejar
les seves participacions en
competicions internacionals H

