
 

 

 

 

13.800 nens i joves participen en una campanya per 
promocionar l’esport i l’activitat física a Mataró. 

La iniciativa uneix dos mons molt diferents com són l’esport escolar i l’esport 
olímpic amb l’apadrinament de la waterpolista olímpica Marta Bach 

 

L’esperit olímpic que va recórrer Catalunya l’any 1992, ha tornat aquests dies a la capital del 
Maresme, gràcies a la campanya #deMataroaTòquio. Un projecte creat pel Consell Esportiu del 
Maresme i el Grup de Professors d’Educació Física del Pla Català d’Esport a l’Escola, amb el 
suport de l’Ajuntament de Mataró i del Pla Educatiu d’Entorn. 

Des del 13 d’abril fins a l’1 de juny cada setmana 4 escoles sumen quilòmetres dins i fora de 
l’horari lectiu incloent caps de setmana amb la família, en total 7 setmanes i una trentena 
d’escoles implicades en un projecte que ha sorprès als organitzadors per l’enorme implicació de 
les escoles, alumnes i sobretot de les famílies que durant el cap de setmana surten a fer 
quilòmetres. 

L’objectiu inicial de la campanya és sumar 10.385 quilòmetres per portar virtualment a la 
waterpolista del CN Mataró, Marta Bach fins a Tòquio als seus tercers jocs olímpics. La suma 
conjunta d’aquests quilòmetres entre els alumnes i famílies de la trentena d’escoles participants, 
es fa setmana a setmana en quatre centres educatius que organitzen diferents activitats dins i 
fora de l’horari lectiu. Les escoles organitzen també cerimònies de rebuda de la torxa, que en 
aquest cas, es tracta d’una reproducció de la Laia l’Arquera una estàtua monumental que 
presideix una de les entrades de la capital del Maresme. 

Des del Consell Esportiu del Maresme, es destaca que darrera d’aquest objectiu de sumar els 
quilòmetres per arribar a Tòquio s’hi amaguen molts altres objectius, com a la promoció de 
l’esport i l’activitat física en els infants i joves i el seu entorn; la creació de referents femenins de 
l’esport, com la Marta Bach, medalla de plata olímpica i capitana del Centre Natació Mataró i la 
necessitat de promocionar l’educació física com un element central de l’educació. 

També, destaquen els organitzadors que l’esperit olímpic i la il·lusió dels nens i nenes a l’hora de 
preparar els actes i sobretot la cerimònia d’arribada de la Laia a cadascuna de les escoles ha 
sobrepassat totes les previsions inicials. 

La campanya inclou també activitats per diferents assignatures com el Matesports, una sèrie de 
problemes de matemàtiques relacionats amb els jocs olímpics, un concurs de dibuix i activitats 
de llengua entre d’altres. Totes aquestes activitats i el material per les diferents assignatures 
s’ofereixen setmanalment per treballar a les escoles. 



 

 

#DeMataroaToquio acabarà amb una cloenda, durant el mes de juny on els representants de les 
diferents escoles i les institucions, lliuraran a la Marta Bach l’encàrrec de portar fins a Tòquio una 
reproducció de la Laia l’Arquera per passejar-la per l’estadi olímpic de Tòquio durant la 
inauguració dels Jocs Olímpics de la capital japonesa. La previsió és sobrepassar àmpliament la 
quantitat necessària de quilòmetre i els organitzadors parlen de poder completar una volta a tot 
el planeta. 

La Campanya ha rebut elogis de la Secretaria General de l’Esport i del 
Departament d’Educació, i ja són forces les ciutats i comarques de Catalunya que 
volen afegir-se en properes edicions. 

El passat dimarts, Gerard Figueras, Secretari General de l’Esport, va assistir a l’escola Camí del 
Cros a un dels relleus de la torxa i va quedar meravellat de veure la implicació i l’èxit de la 
campanya, “Veure una activitat com aquesta, després dels moments tan durs que hem passat, és 
una cosa que m’emociona. És espectacular com aquests nens i nenes viuen l’esperit olímpic des 
de ben petits, ens agradaria que aquesta campanya pugui tenir continuïtat”. 

Victòria Hinojosa, responsable del servei de suport a la comunitat educativa del Departament 
d’Educació, destacava que “és una campanya brillant i des del Departament treballarem per 
poder-la repetir i ampliar, és un bon exemple del que hauria de ser el Pla Català d’Esport a 
l’Escola” . 

Jordi Matas, president del Consell Esportiu del Maresme, comenta que “pel consell la promoció 
de l’activitat física és una prioritat, aconseguir la implicació de tantes escoles i famílies és un èxit. 
Aquest any és Mataró, l’any que ve tota la comarca i segurament seran altres territoris de 
Catalunya que s’hi afegiran”. 


