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C
atorze anys de vida, 13 ja 
en terres gironines. Però 
segur que el nombre no 
comporta cap malastru-
grança. Perquè el MIC 

és com els Jocs Olímpics. Cada 
edició és millor que l’anterior, cada 
any la sensació supera l’anterior. I 
és que el millor torneig de futbol 
base del món –la Champions Le-
ague per a alguns, el Mundial per 
a uns altres– s’ha fet gran, molt 
gran. ¡El campionat dels joves ja 
és adult!

Com és habitual, durant cinc 
dies de competició en plena Setma-
na Santa –de dimecres a diumen-
ge–, tothom tindrà els ulls posats 
als camps de futbol de la Costa 
Brava i voltants. Allà s’hi barreja-
rà absolutament tothom: equips 
molt modestos –locals o provi-
nents de molt lluny– seleccions 
mítiques, clubs de gran palmarès, 
estrelles del futur... Tothom tindrà 
cabuda dins del camp i, evident-
ment, a fora; a les graderies hi 
trobarem caçatalents, familiars, 
amants del futbol... Pel mòdic preu 
de zero euros, qualsevol persona 
podrà veure –en un ampli ventall 
de seus– futbol base de la màxima 

David Gràcia
Barcelona

qualitat. I és que pel MIC, no ho 
oblidem, hi han passat, per exem-
ple, Messi, Mata, neymar, Piqué, 
Marcelo, Joan Verdú, Ben arfa, lu-
cas Moura…, ¡i molts més! Les xi-
fres de l’edició 2014 seran encara 
més impressionants: cinc catego-
ries –i, per segon any, el MIC Inte-
gra–, prop de 600 partits, més de 
4.500 participants acreditats, uns 
250.000 espectadors en directe, 
200 equips dels cinc continents, 
220 persones de l’organització 

procurant –i aconseguint– que tot 
funcioni com un rellotge… Tot això 
amanit amb l’alegria dels partici-
pants, especialment, és clar, dels 
jugadors de clubs petits, que tin-
dran l’oportunitat d’enfrontar-se 
a un gran en els partits que són 
la veritable essència del MIC. Par-
tits ‘impossibles’ amb el Brasil, el 
Barça, l’Espanyol, el R. Madrid o el 
Liverpool d’una banda, i el Manlleu, 
el PB Anguera, el Llagostera, el Bis-
balenc o l’Europa de l’altra.

 A la grada no hi faltaran fami-
liars i amics seguint arreu els joves 
futbolistes mentre gaudeixen de 
les excel·lències –paisatgístiques, 
gastronòmiques…– de les comar-
ques gironines. Tot això, i molt 
més, és la Mediterranean Interna-
tional Cup. ¡A gaudir-ne!

‘Village’ a palamós
Cada any, la jornada inaugural i 
les finals porten més aficionats 
a Palamós. I aquest cop tothom 
que s’hi apropi podrà gaudir del 
‘Village’ que s’instal·larà als 
voltants del Nou Municipal. Allà 
podrà comprar marxandatge del 
MIC, fer-se la foto amb la pre-
ciada Copa de Campió, infor-
mar-se de les darreres novetats 
del món del futbol… ¡I és que 
la Mediterranean International 
Cup no para de créixer en tots 
els àmbits! n

El ‘Mundial de nens’ s’ha fet molt gran 

Dels equips que participen en el 
torneig, alguns vénen de molt 
a prop i altres de l’altra punta 
del planeta. 378.926 seran 
els quilòmetres acumulats que 
faran els participants d’aquesta 
edició per venir a jugar a terres 
gironines. ¡la xifra equival a 
unes 9 voltes i mitja al món!

   Breus
El MIC 2014 s’iniciarà demà al matí al 
nou Municipal de Palamós, amb una 
cerimònia inaugural que comptarà 
amb la desfilada dels equips i 
l’encesa del pebeter. a les 9.15 h 
es jugarà el Barça-Vic riuprimer 
d’infantils i a les 11.00, el partit del 
grup a de categoria juvenil entre 
el rcD espanyol i Palamós cF.

Un dels nous col·laboradors  del 
MIc 2014 serà la coneguda 
empresa Tecnocasa. Dins 
de la seva aposta i el seu 
suport incondicional al futbol 
formatiu, aquesta xarxa 
immobiliària d’àmbit estatal ha 
tancat un acord ferm amb la 
Mediterranean International cup.

La Casa Club del Par3 pitch and putt, 
ubicada a Gualta, acollirà l’àpat 
oficial del MIc. en aquest cas 
es tornarà a la fórmula del sopar 
–servit pel prestigiós xef Jordi 
Jacas–, que tindrà lloc divendres. 
Hi haurà reconeixements a 
persones vinculades al torneig i 
al futbol base i territorial català.

2013
Juvenils: RCD ESPANYOL
Cadets: ASPIRE
Infantils: ASPIRE 
Alevins: FC BARCELONA
Alevins F-7: RCD ESPANYOL
Integra: FAGEDA BLAVA

2012
Juvenils: ASPIRE
Cadets: ASPIRE
Infantils: ASPIRE 
Alevins: FC BARCELONA
Alevins F-7: G. MANRESA
Femení: RCD ESPANYOL

2011
Juvenils: BRASIL
Cadets: FC BARCELONA
Infantils: ASPIRE 
Alevins: ATLÈTIC DE MADRID
Alevins F-7: MÀLAGA
Femení: L’ESTARTIT

2010
Juvenils: BRASIL
Cadets: BRASIL
Infantils: ASPIRE 
Alevins: ATLÈTIC DE MADRID
Femení: L’ESTARTIT

2009
Juvenils: MÈXIC
Cadets: RCD ESPANYOL
Infantils: FC BARCELONA
Alevins: FC BARCELONA

2008
Juvenils: MÈXIC
Cadets: BRASIL
Infantils: REIAL MADRID
Alevins: FC BARCELONA

2007
Juvenils: RCD ESPANYOL
Cadets: BRASIL
Infantils: REIAL MADRID
Alevins: REIAL MADRID 
Femení: XANGAI SVA

2006
Juvenils: BRASIL
Cadets: BRASIL
Infantils: BRASIL
Alevins: REIAL MADRID 
Femení: RCD ESPANYOL

2005
Juvenils: MANCHESTER UTD.
Cadets: FC BARCELONA
Infantils: FC BARCELONA
Alevins: ARSENAL 
Femení: MALMÖ FC

2004
Juvenils: BRASIL
Cadets: BRASIL
Infantils: REIAL MADRID
Alevins: AJAX 
Femení: ROSSIANKA

2003
Juvenils: BRASIL
Cadets: BRASIL
Infantils: RCD ESPANYOL
Alevins: FC BARCELONA 
Femení: ATHLETIC CLUB

2002
Juvenils: FC BARCELONA
Cadets: BRASIL
Infantils: REIAL MADRID
Alevins: AJAX 
Femení: LLEVANT

Palmarès

Hi participen 200 
equips de tot el món 
i es jugaran prop de 
600 partits de futbol

Com cada any 
passaran pel MIC les 
grans promeses del 
panorama internacional


