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Karate de primer nivell per a Navàs
 El Club Karate Cantero ofereix l’ensenyament d’aquesta art marcial des del 2005 a la població bagenca

Sessió d’entrenament

Grup sèniors: Eloy Bertran, Víctor Carnero, Marc Company, Laura Dvers, Marcel
Dorna, Dan Torneanu, Mercè Giribets, Oriol González, Christian Grau, Ismael
López, Toni Lopo, Maria Àngels Lorca, Isaac Macias, Alfons Medina, Aida Medina,
Marta Vall, Llorenç Santmiquel, Andeu Santasusana, Elisabet Obradors, Esteve
Orriols, Èric Plana, Maria Àngels Ribera, Martín M. Rodríguez, Ignasi Xandri,
Ramon Vila, Yoseba Santamaria, David Rodríguez

Grup alevins: Adrià Boixadera, Jan Cucharrera, Cesc Fàbrega, Alba Massana,
David Melero, Ariadna Peralba, Èric Ruiz, Wail Zarrouki, Eloy Arpa,
Guillem Santasusana, Joan Bonals, Roger Caballero, Marcel Corbacho, Roger
Riera, Èric Luque, Miguel Ángel López, Joel Gudiol, Aina, Roger Fontanet, Eloy
Domènech

Grup infantil-juvenil: Arnau Albisua, Joan Boixadera, Judit Bueno, Oriol Catllà,
Judit Devers, Maria Torneanu, Roger Fígols, Joan Jornada, Maxym Kubayevych,
Rosen Nicolov, Laura Paz, Ian Puigdellívol, Ethan Rebollo, Áxel Rodríguez,
Ferran Serra, Aina Montagut

Cinturons negres: D’esquerra a dreta, Llorenç Santmiquel, Martín M. Rodríguez, Ismael López, Yoseba Santamaria, Alfons Medina, Toni Lopo i Víctor
Carnero (no surt a la foto)

mon de kata occidental. Aquest
acte es realitzarà a la ciutat de
Berga.

rate i a més dedicava temps a entrenar per competir». Durant molts
anys, Manel Cantero va formar
part de la selecció catalana; com a
resultats més destacats, el berguedà va aconseguir el subcampionat estatal individual a Barcelona el 1996 i el títol de campió
d’Espanya a Alcobendas el 2000,
també a títol individual.

CLUB KARATE
CANTERO

REDACCIÓ | NAVÀS

El Club Karate Cantero ofereix
l’activitat del karate (també es fan
altres activitats per a grups reduïts) a Navàs. «La nostra ﬁlosoﬁa
continua sent l’esforç, la disciplina, la constància… Tenim un bon
planter de nens i nenes motivats
per a la seva pràctica. Nens que van
començar al club l’any 2005 i que
avui en dia encara hi són, la qual
cosa em fa sentir orgullós i indica
que les coses s’estan fent bé», ha
comentat Manel Cantero, director
i president de l’associació esportiva Club Karate Cantero de Navàs,
que considera també que «la nostra dedicació és per ensenyar
aquesta art marcial. No entrenem
per anar a campionats ni per ser
els millors en cap secció, simplement entrenem per aprendre i
per poder transmetre a altres generacions això que ens van deixar
d’Orient». Tot i això, el Club Karate Cantero té un bon grup de karateques que estan al primer nivell,
i han representat el club, el poble
i Catalunya en campionats estatals.
Durant aquests anys ha organitzat
diferents actes i campionats per la
Federació Catalana de Karate, com
campionats de Catalunya kyu a
Berga.
En l’actualitat el club té dos cinturons negres 2n dan, cinc cinturons negres 1r dan i un cinturó negre 4t dan (professor). Per al dia 24
de maig, el Club Karate Cantero organitza un seminari a càrrec del
karateka Luis M. Sanz de la Hoz,
que va ser el primer campió del

L’inici al Gimnàs Miscel·lània
Manel Cantero va començar la
pràctica del karate el 1982 a Berga,
quan només tenia 13 anys. Després de deu anys de practicar-lo va
dedicar el seu temps a la docència
d’aquesta art marcial.
El seu lloc d’entrenament era
Berga, on va néixer i créixer, però
les primeres classes com a professor no les volia fer a la mateixa
localitat perquè considerava que
«seria una competència èticament
no correcta». El 1992 va començar
al Gimnàs Miscel·lània de Navàs
amb un sol alumne, Llorenç Santmiquel. «Va ser un inici dur però
l’esforç, la constància i el sacriﬁci
va fer que a Navàs comencés a haver-hi aﬁció pel karate», ha remarcat Cantero, afegint que «compaginava la meva feina amb el
meu hobby com a professor de ka-

Manel Cantero

Descontent amb l’Ajuntament
El Gimnàs Miscel·lània va passar
a mans del Centre Gimnàstic del
Bages, on es va mantenir el karate com a activitat uns anys més,
ﬁns que el 2005, Manel Cantero va
inaugurar el seu centre, l’associació esportiva Club Karate Cantero
i «des de llavors continuem lluitant
per donar el màxim d’educació en
aquesta art marcial. És una entitat
petita però amb una ﬁlosoﬁa que
ens fa molt grans», apunta el mateix Cantero, i recorda que «un any
després d’estrenar el club, a Navàs
van obrir l’Eix, unes instal·lacions

esportives amb tota mena d’esports i també el karate, tot i les meves peticions que no fessin aquesta especialitat per no entorpir la
meva tasca feta ﬁns aquell moment. Durant un temps, l’Eix va tenir ajudes de l’Ajuntament de Navàs, tot al contrari amb el que
passava amb la nostra associació.
A principi d’aquest any, l’Eix va
passar a mans de l’Ajuntament. Jo
em pensava que tindrien en compte la dedicació del Club Karate
Cantero per aquesta disciplina a
Navàs, però la meva sorpresa va ser
la negativa de l’Ajuntament, excusant-se en què el tracte era quedarse l’Eix amb el personal que havia
contractat anteriorment. Ara hi
ha una altra persona que ha hagut
de lluitar poc pel karate de Navàs
i que s’aproﬁta de la situació, recolzat per l’Ajuntament. Crec que
després de 22 anys oferint karate
de primer nivell al poble de Navàs
no he tingut cap reconeixement
per aquesta tasca».

