
Historial esportiu del Dr. Felipe Sánchez Babot 

Medalla Esportiva del G. E. I  E. G . Grup Excursionista i Esportiu Gironí. 

 

 

El Dr. Sánchez Babot, serà objecte de un 

homenatja el dissabte a la nit, coincidint 

amb el lliurament de la Primera Medalla 

del G.E. i E.G. 

Va néixer el 16 d’abril del 1924 a Girona. 

Ingressa en el Grup (GEiEG) als 15 anys. 

La seva primera sortida oficial fou a Sant 

Feliu de Guíxols (1940) com a benjamí de 

l’equip, al cantó de Plaja, Torroella, 

Vázquez, Canals, Ordis, Regàs, etc. I 

actuant d’acompanyant suplent de l’equip 

grupista. 

El 1942 comença la seva campanya 

esportiva, compaginada amb els estudis 

primaris i a prop d’iniciar la carrera de metge, actuant en diversos festivals nacionals i estrangers, 

prenent part, per primer cop, en els campionats de Catalunya i a la Travessia del Port de 

Barcelona, classificant-se en el desè lloc de 260 participants. 

Hivern i primavera del 1943 entrena al Club natació de Barcelona degut als estudis, participant 

en el Premi de Pasqua de la ciutat comptal, obtenint el tercer lloc. També fa la travessia del Port 

de sant Feliu de Guíxols proclamant-se vencedor absolut. Altra cop la Travessia al Port de 

Barcelona, quedant tercer de la general i primer a la seva categoria. Proclamant-se campió de 

Catalunya de gran fons Júnior. Segon  a la Travessia del port de Tarragona. Rècord social a 

Madrid en els campionats d’Espanya de Educació i Descans en els 4x 200mts. 

1944 Gran premi de Pasqua a Barcelona, Travessia del moll nou. Reforç al C.N Canoe de Madrid 

a Puerto de La Paz. Festa de Sant Fermin, travessia del riu Arga. Igualada, campionats de 

Catalunya. Mar lliure a la platja de Mataró. Campionats de Catalunya. Festivals de Banyoles, 

Terrassa, Barcelona, Tarragona, aconseguint la proclamació de campió d’Espanya Universitari 

en la seva especialitat. 

1945 i 1946. Anys de servei militar. Pren part a la Travessia de l’Estany de Banyoles i al Port de 

Barcelona i a Madrid participa en els campionats d’Educación y Descanso. Travessia del port de 

Roses, vencedor absolut. 

1947 i 1948. Valladolid. Anys d’estudis de medicina amb poques activitats esportives, fent petits 

entrenaments. Travessia del riu Pisuerga. 

1949. Re emprèn les seves activitats sota la tutela de l’entrenador del C.N.Barcelona, el Sr. 

Andrés Zovomi, tornant a participar en diverses competicions nacionals i estrangeres, acabant 

l’any amb els campionats d’Espanya a Madrid. 



1950. En ple hivern participa en el trofeu Speisseguer del C.N.Barcelona. Cursets de Salvament 

de nàufrags organitzats per la Creu Roja de Barcelona. Recorre la Costa Brava a vela  amb “Snipe” 

amb Pere Carreras. Campionats d’Atleta complert al C.N .Barcelona, amb curses, salts, 

llançaments i natació; modalitat que ell va introduir al seu Club Gironí.  

1951. Concurs hivern C.N.Barcelona. Trofeus de primavera, campionat de Catalunya, reforçant 

al C.N.Banyoles. Altres festivals a Montjuïc, Banyoles, Girona, Reus, Nimes, Sete, per acabar amb  

les proves de l’atleta complert altra cop. 

1952. Participant en la Pasqua del Esportista. Campionat de Catalunya de Wàter-Polo  a Girona. 

Sallent, Banyoles i entrenaments diaris al mar durant les vacances d’estiu. Acabant l’any amb les 

proves de l’atleta complert de Barcelona. 

1953 i 1954. Recent llicenciat en medicina. Campionats de Catalunya de wàter-polo. Primera 

Travessia de Mar de “La Fosca a Calella” de sis kilòmetres, per fer poc desprès la de la Fosca a 

Platja d’Aro i la de Sant Feliu de Guíxols a Palamós. També practica escalada i muntanyisme com 

a nous esports al seu currículum. Repeteix proves de fons nedant i també fa la Escala –Roses. 

1955. Girona ha guanyat un gran esportista i un nou gran metge com els seu pare i avi. Però la 

seva afició esportiva segueix a l’alça. Gimnàstica, atletisme i tennis li serveixen d’entrenament 

per fer el Pentatló modern ( natació, tir, esgrima, equitació i atletisme). Fa esquí i muntanyisme 

a Núria. Preparació per a més grans travessies. Tossa de mar- sant Feliu de Guíxols; Tossa de 

Mar-Palamós; La Fosca –Calella, per acabar amb la proesa de fer, el setembre, la Travessa de 

Gibraltar-Tarifa-Ceuta en  cinc hores i mitja; segona marca d’Espanya i quarta del món. 

En el transcurs de la seva vida esportiva ha recollit: 

32 copes 

26 medalles 

2 plaques 

9 rècords socials 

1 Medalla d’Or al mèrit esportiu de la Ciutat. 

Com a curiositat, dir que ha acumulat nedant durant aquest anys  uns 2.599.100 metres. 

Dades extretes del recull del Diario Los Sitios de 15 de març del 1956, amb motiu del lliurament 

de les Medalles Esportives del GeiEG. 

Com ell mateix s’autoanomenava “Tragamilles”, d’ençà l’any 1956, als seus 32 anys, encara 

hauria de fer moltes més proeses, sense deixar de fer cada any la seva estimada Travessia de 

l’Estany, la gran festa de la natació catalana, que tan be l’ha recordat i recorda. 

 

 

F.Xavier Carreras 

Metge capçalera i esportista. 

Banyoles, 9 de maig del 2018. 



 

Sánchez Babot va ser un nedador de fons reconegut en l’àmbit internacional; un notable saltador 

 

una dècima), pioner del cros i coimpulsor de la pujada als Àngels. A més, va ser president de la 

Federació Catalana d’Atletisme a Girona i membre de la Junta Provincial d’Educación Física y 

Deporte. Li van atorgar la Medalla d’Or de la Ciutat al mèrit esportiu, va ser soci d’honor del Club 

a provar qualsevol esport i havia practicat vela, patí de vela i excursionisme. 

ADespués, Felipe Sánchez Babot haría las travesías a nado de Tossa a San Feliu de Guixols, de 

San Fehu de Guíxols a Palamós y del Golfo de Rosas. Y saltaría a lo internacional. Travesía del 

Estrecho de Gibraltar, del Bosforo, de los Dardanelos. 


