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Per tercer any consecutiu la 
Universitat Rovira i Virgili 
organitzarà el Campus d’Es-
tiu URV dirigit a nens i nenes 

de 3 a 12 anys al mes de juliol i amb un horari 
màxim de 8 a 15 hores. Tant els alumnes de l’es-
cola Pràctiques com els fills de membres de la 
comunitat URV podran gaudir durant el mes de 
juliol de les diverses activitats programades. 
Així, practicaran diferents esports, entre ells 
atletisme, voleibol, hoquei, karate, judo, ten-
nis, tennis taula, bàdminton o handbol. 

Dolça Ollé, or en triatló 
 
El dissabte 12 de juny va tenir lloc l’últim Campionat 
de Catalunya Universitari d’aquest any. Va ser a la 
modalitat de triatló. La categoria universitària va 
quedar inclosa al 12è Triatló Ciutat de Manresa. El 
circuit era de 750 metres de natació, 20 quilòmetres 
de ciclisme i 5 quilòmetres de carrera. A la categoria 
femenina, la Universitat Rovira i Virgili va fer or, en 
quedar l’estudiant Dolça Ollé en primer lloc amb un 
temps d’1:03:13. El representant masculí de la URV, 
Eduard Queralt, va quedar en la quarta posició, en 
fer un temps d’1:00:38.

Equips de waterpolo i rugbi 
 
Per al proper curs, Esports URV iniciarà les inscrip-
cions a les seves seleccions universitàries a principis 
del mes de setembre. Als esports ja consolidats, com 
són el futbol, futbol sala, bàsquet, voleibol i handbol, 
el curs vinent es vol fer dues incorporacions noves. 
S’oferirà la possibilitat de crear els equips de water-
polo i rugbi que, a petició dels propis estudiants, es 
mirarà d’arribar als mínims exigits per poder compe-
tir als campionats universitaris. L’oferta d’esports in-
dividuals serà la mateixa com fins ara, intentant am-
pliar la participació en totes les modalitats. 

Estada 
d’estiu

Jove mestra 
de l’handbol

w Imatge d’Alba Simón, 
de l’Handbol Amposta, 

que estudia Magisteri de 
Primària. FOTO: JOAN REVILLAS

Alba Simón 
estudia Magisteri 
i juga amb l’equip 
sènior femení de 
l’Handbol 
Amposta

}

L’ampostina Alba Simón, de 18 anys, estu-
dia Magisteri, especialitat de Primària, al 
Campus Terres de l’Ebre (Tortosa) de la 
Universitat Rovira i Virgili. A més, Alba ju-
ga amb el sènior femení de l’Amposta, 
equip que la propera temporada estarà a la 
Divisió d’Honor de Plata, categoria de no-
va creació. La jove té moltes esperances 
posades de cara al seu futur. 

 

Aquest any vas decidir començar la ca-

rrera de Magisteri a Tortosa. Has tingut 

problemes per poder compaginar els es-

tudis amb la pràctica de l’handbol? 
No. Vaig començar a fer Magisteri de 
Primària i tinc la intenció d’especialitzar-
me en educació física l’últim any. La idea 
és poder impartir aquesta assignatura als 
infants. No he tingut problemes perquè als 
matins anava a classe i a les tardes em de-
dicava a estudiar i a entrenar. Crec que ho 
he compaginat prou bé i ho seguiré fent 
d’aquesta manera. 

 
T’han coincidit concentracions i partits 

amb els estudis? 
Sí, fa un temps em van coincidir partits i 
concentracions i vaig estar quasi dos me-
sos sense poder assistir a les classes, però 
els professors i els propis companys em 

van posar tot tipus de facilitats i es van 
oferir per ajudar-me en el que fes falta. 
Al final, ho he aprovat tot. 

 
Què és el que més t’agrada de la carrera 

que estàs estudiant? 
Per ara tractem aspectes generals. Estem 
dins el Pla Bolonya i fem moltes pràctiques 
i treballs en grup. Això ens servirà. 

 
Has jugat algun campionat amb la teva 

universitat? 
Sí, vam jugar el Campionat de Catalunya 
contra la Pompeu Fabra i la Universitat de 

Barcelona i vam guanyar. Això ens va per-
metre anar al Campionat d’Espanya, on les 
coses no van anar com esperàvem. Tot i 
això, vam tenir l’oportunitat de competir 
en un campionat d’aquestes característi-
ques i això sempre és important. 

 
Com has viscut la temporada amb el 

sènior femení de l’Handbol Amposta? 
La veritat és que durant el campionat de 
lliga de Primera Nacional vam tenir molts 
alts i baixos. Ja sabíem que no estàvem 
amb condicions d’assolir el primer lloc de 
la taula de classificació, i finalment vam 

acabar cinquenes i no vam poder disputar 
la fase d’ascens a la Divisió d’Honor, com 
havíem fet les últimes temporades. Tam-
bé vam disputar la final de Copa Catalana, 
però la vam perdre perquè no vam poder 
demostrar el nostre nivell. 

 
Ara toca pensar en el Mundial de Corea 

del Sud... 
Sí, la segona quinzena de juliol estaré amb 
la Selecció Espanyola júnior i tindré un 
gran repte per endavant. Només el fet 
d’anar-hi ja és tot un regal i intentaré dis-
putar molts minuts per agafar experièn-
cia. Després, espero tenir continuïtat 
amb Espanya. –V. MAIGÍ
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Una decisió de 

futur molt pràctica 
 
Alba Simón dubtava entre estudir INEFC 
o Magisteri i finalment es va decidir per 
aquesta segona opció perquè, segons 
ella mateixa explica, «em permetia estudiar 
a Tortosa, molt a prop  de casa, i seguir jugant 
amb l’Amposta». Segons Simón, «si 
hagués triat l’altra opció, m’hauria d’haver 
desplaçat a Barcelona o a Lleida». 


