
iuen que el millor 
que et pot pas-
sar a la vida és 
saber realment 
el que vols per-
qué, així, encara 
que no se sápi-
ga com caminar 
se sap com arri-
bar. Marc Bon-

compte, nascut a Ponts fa 20 
anys, és un jove genet que té 
molt clara la seva vocació. 

"El cavall per a mi lio és tot, és 
com una addicció. És un esport 
excel-lent per a tothom, de fet 
no h¡ ha límit d'edat per a com-
petir i, a mes, estar sempre en 
contacte amb els animáis i la 
natura és molt sa". 

En Marc Boncompte munta 
cada dia tots el cavalls de l'hípi-
ca. S'aixeca a dos quarts de set 
del matí, recorre amb bicicleta 
les instal-lacions del club i visita 
tots els boxes, unes quadres 
novedoses que están folrades 

n Marc és el seté en el ranquing 
nacional de joves genets 

Boncompte , tot 
un cavalle r Biblioteca 

Sant Bartome 

PASSA A LA PAGINA SEGUENT 

Amb tan sois 20 anys Marc Boncompte és "tot un cavaller". 
Munta a cavall des deis set anys i des deis nou hoja 
professionalment. Ocupa el seté lloc en el ranquing nacional de 
joves genets i acaba d'arribar d'Alemanya on ha estat estudiant 
amb VoUmpic Kai Ligges. A mes, Boncompte és el responsable 
técnic del Champion Horse Club de Lleida que ha obtingut el 
primer premi a la millor instal-lació esportiva de Catalunya. 
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de goma perqué els animáis no 
es facin mal i estiguin cómodes. 
L'hípica compta amb un total de 
25 cavalls a disposició del pú-
blic en general i deis esportistes 
(entre ponis, cavalls joves, 
adults, de domatge i de salt), 
servei de pupilatge, vestuaris, 
classes d'equitació, pistes des-
cobertes de cent metres per 50 
i il-luminades, i un picador co-
bert per a poder entrenar durant 
totes les époques de l'any. 

A mes, el Champion també 
gestiona la compra i venda de 
cavalls, disposa d'un restaurant 
i hi ha en projecte la construcció 
d'un gimnás, una pista de tennis 
i una piscina. El Champion Hor-
se Club, al pía de la Cerdera, va 
obrir les seves portes ara fa un 
any i mig i ha rebut el primer 
premi de la Generalitat a la mi-
llor instal-lació esportiva de Ca-
talunya. "A part, estem molt 
contents perqué ens han conce-
dit l'organització del Campionat 
de Catalunya de Salt i Domatge, 
que tindrá lloc al novembre, un 
encontré que fins ara tan sois el 
feia el Club de Polo de Barcelo-
na", explica. 

Boncompte és juntament amb 
Astrid Uster, una genet interna-
cional de Suíssa, i el lleidatá An-
tonio Clahana, el responsable 
técnic del club. Amb poc mes 
d'un any d'exsiténcia el Cham-
pion Horse ja compta amb un 
equlp de competido de Salt, in-
tegral per 25 nois i noies d'entre 
9 i 20 anys, i un altre de Domat-
ge, format per deu genets. 
"Aquest és un altre motiu de sa-
fisfacció perqué Lleida está co-
mengant a agafar afició per l'hí-
pica i amb relativament poc 
temps el joves que venen a 
muntar ja van a competir i s'ha 
creat una cantera d'esportis-
tes". En aquest sentit, Bon-
compte explica que "els alum-
nes del Champion aniran a 
competir a Puigcerdá i la Cer-
danya a partir de la segona 
quinzena d'agost". 

Per la seva part, aquest jove 
genet de Ponts dura a terme a 
principis de setembre una tour-
née de competicions interna-
cionals per diverses localitats 
de Franga. 

Actualment, Boncompte és el 
número set en el ránquing na-
cional de la categoría de joves 
genets, entre júnior i adult, i el 
seu entrenador és Oliver Sin-
geltton, un genet nord-amehcá 
de 29 anys establert a Barcelo-
na. Quan competeix ho fa amb 
tot un equip, és a dír, viatja amb 
els seus pares, el seu ajudant, 
en Samba, i els seus cavalls de 
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competició, Azalé, Honny, Ca-
price, Jackpots i Dinarius. 

Una altra qüestió important 
que cuida el Champion Horse 
és la de l'alimentació deis ca-
valls, la qual "intentem tenir-ne 
molta cura". "Un servei de pupi-
latge, per exemple, costa uns 
250 euros al mes", explica. "A 
mes, els mossos cuiden l'ani-
mal, es fan carree de la seva ne-
teja, de montar-lo cada dia i de 
la seva alimentació". Els cavalls 
mengen herba, cibada, pomes, 
pastanagues, pinso amb mine-
rals i vitamines, i amb una bona 
dieta s'aconsegueix, entre d'al-
tres coses, que el pél del cavall 
brilli mes i sigui mes sa. Els ca-
valls, encara que sigui un mite el 
dir-ho, son molt intel-ligents", 
explica Boncompte. "Aprenen 

les coses molt rápidament, les 
bones i les dolentes. Se'n recor-
den tota la vida, ja que teñen 
molta memoria. Si el tractes 
amb cura, ell t'acaba conei-
xent". "Muntar t'ajuda a conéi-
xer al cavall i s'arriba a teñir un 
estret Iligam. I no només el ge-
net, el cavall també et coneix a 
tu". A part de ser un esport, "el 
que és bo és l'ambient que es 
crea entorn del món del cavall 
perqué és molt familiar". 

D'altra banda, val a dir que el 
Champion Horse Club és un 
projecte familiar en el qual "els 
pares m'han donat tot el seu su-
port". Josep Maria Boncompte i 
Elvira Campabadal, els pares 
d'en Marc, també son molt 
afeccionats a l'hípica i el que va 
comencar essent un hobby per 

El Champio n 
Horse Club , al 

pía de la 
Cerdera , compt a 

amb piste s 
descobertes , un 
picado r cobert , 

boxes de 
dissen y i serve i 

de pupilatg e 

a tota la familia s'ha convertit en 
un estil de vida. "Els meus pa-
res sempre m'han donat suport 
i, de fet, la idea de construir el 
Champion Horse Club fou 
d'ells, ja que a Lleida hi havia 
poques infraestructures per a 
practicar aquest esport". 

Una mágic a afiel ó 

En Marc Boncompte té cops 
amagats. A la seva joventut no 
només ha aconseguit ser un 
deis millors genets d'Espanya 
sino que amb tan sois 15 anys 
feia espectacles de magia, "un 
hobby que m'agrada molt i que 
vaig aprendre amb el Mágic Án-
dreu a Barcelona". Mágic i ge-
net, en Marc és tot un cavaller. 

19 


