
El campió lliçanenc 
de Kick Boxing, 

modalitat Sanda, 
estudia a l'INS Lliçà 

 

L'alumne  Àlex  Galdón,  que 
aquest  any  cursa  4t  d'ESO  al 
nostre  institut  INS  Lliçà,  ens 
parla a través d'unes preguntes 
de  la  seva  afició  a  aquest 
esport.   

L'Àlex Galdón amb el trofeu de 
                     campió 

-Bon dia  Àlex,quan comences 
a competir en aquest esport?

 Vaig  començar  a  competir  el 
2007.

-Quants  campionats,tant 
nacionals  com  internacionals, 
has disputat?

En  total  he  disputat  6 
campionats, ja que normalment 
es fan 2 campionats per any.
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- Quants titols has obtingut?

· El meu primer campionat va ser 
al  2007,on  vaig  obtenir  el  meu 
primer títol.

Més tard vaig aconseguir la segona 
posicio al campionat de Castelló el 
2007.

L'any  següent,  amb  mes 
experiència,  vaig  guanyar  el  meu 
primer premi  Andorra 2008, va ser 
sense  dubte  el  campionat  més 
emotiu per a mi.

·L'any 2009 vaig tornar a disputar 
el campionat de Catalunya, on vaig 
finalitzar en segona posició

·Aquest  any  2010  ha  estat  l'any 
mes exitós per a mi,ja que al març 
vaig  disputar  el  campionat  de 
Catalunya  2010  i  l'  open 
mediterrani  on  vaig  quedar  en 
primer lloc als 2 campionats.

-Quantes  hores  setmanals 
dediques a aquest esport? 

-17  hores setmanals:  De dilluns a 
divendres de 19:00 – 21:30.

- Pots fer una breu descripció del 
Sanda?

És un esport molt criticat a nivell 
fisic,ja  que  sempre  es  tenen 
lesions, i  es molt dificil  créixer a 
nivel internacional.

-Portar  a  la  pràctica  aquest 
esport, és car econòmicament?

Normalment  sí,  ja  que  has  de 
pagar  tots  els  viatges  dels 
campionats.

-Escull  un  número  de  l'1  al  10 
que  indiqui  la  perillositat 
d'aquest esport.

-  8  perquè  és  un  esport  de 
contacte  i  això  augmenta  la 
perillositat.

-Com veu la  teva família aquest 
esport? 

Bastant  bé,  vaig  agafar  aquesta 
afició gràcies al meu pare,ja que a 
ell  li  agraden  molt  aquest  tipus 
d'esport.

-Com compagines  el  Kick boxing 
amb els estudis?

És  molt  difícil  ja  que  el  Sanda 
requereix  moltes  hores 
d'entrenament  i  he  d'aprofitar 
qualsevol  temps  lliure  per 
estudiar.

-Has tingut mai alguna lesió greu?

Molt  greu  no,  pero  he  tingut 
lesions a l'esquena, canells etc...

-Pots fer una breu descripció del 
concepte K.O.

Commoció  cerebral  a  causa  d'un 
fort cop

Moltes gràcies per la teva atenció, 
esperem veure't  en un futur molt 
pròxim amb més triomfs.

      

                                        

        

        Una instantània del Sanda


