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Torroella de Montgrí podrà ser seu del MIC–Mediterranean
International Cup els propers quatre anys
Aquest matí s'ha signat, a la Diputació de Girona, el conveni que garateix la continuïtat del prestigiós
torneig fins al 2023

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha signat aquest dijous una declaració
d’intencions per garantir que els torneigs MIC–Mediterranean International Cup de futbol base i de
bàsquet base continuïn celebrant-se a les comarques gironines durant quatre anys més, fins al 2023. La
declaració s’ha fet a la Sala de Plens de la Diputació davant David Bellver i Juanjo Rovira, president i
director dels torneigs MICFootball i MICBasketball, i alcaldes i regidors de municipis que aquest 2019
acullen els torneigs de futbol (34 seus) i de bàsquet (7 seus) organitzats per MICSports. Per part de
Torroella de Montgrí, hi han assistit el regidor d'Esports, Jordi Colomí, i el regidor de Comunicació, Josep
Martinoy.
Per Setmana Santa, tal com és habitual, el MICFootball arribarà a la 19a edició i el MICBasketball a la 3a.
El MICFootball, que l’any passat va batre el rècord amb més de 900 partits jugats i 372 equips
participants, de 42 països dels 5 continents, se celebrarà del 16 al 21 d’abril amb nou categories, des de
sub12 fins a sub19, en masculí f-7 i f-11; i en sub19, en femení f-11. Després de reunir 112 equips d’11
països al 2018, el MICBasketball, que es disputarà del 18 al 21 d'abril, comptarà amb partits de
categories masculines i femenines, repartides entre U14, U16 i U18.
Miquel Noguer ha destacat que les comarques gironines han estat des de fa divuit anys l’escenari dels
millors partits de futbol base que es poden veure actualment i des de fa dos també de bàsquet. «Aquest
any tornarem a veure els millors jugadors joves del món, que competiran enfrontant-se a equips de casa
nostra a les 34 seus de futbol i 7 de bàsquet repartides per quatre comarques». Seran més de 7.000
futbolistes que vindran des de països d'arreu del món.
Segons Noguer, la Diputació de Girona sempre ha fet costat a l’organització del MIC – Mediterranean
International Cup donant suport als municipis que acolliran partits. Aquest 2019, l’aportació econòmica
de la Diputació serà de 75.000 euros, com ja passava fa un any, i a partir del 2020, arran del nou acord

per quatre anys més, s’incrementarà en 90.000 euros anuals: «Hi fem costat per la seva aposta envers
l’esport de formació, però també per la capacitat que té un torneig com el MIC de portar el nom de la
Costa Brava arreu del món».
Impacte econòmic
El MIC genera sobre el territori un impacte econòmic superior als 11,5 milions d’euros, «però l’impacte
mediàtic i promocional és impagable, ja que s’hi congreguen 483 equips de més de quaranta
nacionalitats. El bon tracte rebut pels clubs participants és la millor manera que gent d’arreu del món se
senti atreta per conèixer els valors de la Costa Brava».
Segons l'Estudi d'Impacte Econòmic del MIC – Mediterranean International Cup 2018 encarregat pel
Patronat de Turisme Costa Brava Girona, el MIC 2018 va tenir un pressupost de 2,8 milions. La despesa
és transversal i es reparteix en partides com ara allotjament, restauració, desplaçaments i activitats. Per
a cada euro invertit per l’administració pública es va produir un retorn al territori superior a 100 euros
(125 euros pel que fa al futbol i 100 euros al bàsquet). Es va constatar que el MIC millora el
posicionament de la Costa Brava com a destinació de Turisme Esportiu i la projecta internacionalment.
Voluntat de continuïtat
David Bellver, president dels dos torneigs que organitza MICSports, ha explicat que «no ens podríem
trobar més còmodes a cap altre lloc del món que a les comarques gironines, la voluntat és que no s’acabi
i puguem estar-hi molts més anys». Bellver ha afegit que «sempre diem que el MIC és un torneig
diferent, tenim equips molt importants i també de modestos que venen ben preparats. Mentre el
creixement de quantitat vagi lligat al de qualitat no ens fa por. Transmetem el fair play, la nostra filosofia
és que a la vida s’ha de voler guanyar cada dia, però no a qualsevol preu; la gent ve aquí a gaudir d’una
festa de futbol base i de bàsquet base, a compartir il·lusions i experiències».
El president del MICFootball i MICBasketball ha agraït «especialment a la Diputació, els ajuntaments,
patrocinadors i la resta d’institucions que s’involucren en aquest projecte i els prop de 500 col·laboradors
i voluntaris» i ha animat a «contagiar la passió per l’esport base als gironins per seguir omplint les
instal·lacions».
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