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Maite Fandos presenta Xop, la mascota que 

representarà el Mundial de Natació Barcelona 2013 

 

 

» La Tinenta d’Alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, Maite Fandos, ha 

presidit l’acte de presentació de Xop, la mascota seleccionada per representar els 

Campionats de Natació 2013 i de l’exposició de totes les propostes rebudes arran 

la convocatòria.  

 

Xop: aquest és el nom de la mascota que representarà el Campionat Mundial de Natació 

Barcelona 2013, presentada a l’acte que ha tingut lloc avui dimarts 22 de maig a les 12.00 

hores. La Sala Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona ha acollit  Maite Fandos, Tinenta d’Alcalde 

d’Esports; Enric Bertran, president de la Federació Catalana de Natació; Fernando Carpena, 

president de la Real Federació Espanyola de Natació i Gemma Mengual, esportista, entre 

d’altres convidats.  

 

Al llarg de l’acte, Maite Fandos ha destacat el paper clau de la mascota per tal d’implicar 

especialment els infants perquè s’identifiquin amb l’esport. “Xop és una mascota gaudiniana, 

molt barcelonina i mediterrània, que transmet molt bé els valors de l'esport, que ajudarà a 

transmetre els valors de l’esport, molt especialment entre els més petits” 

 

La mascota serà també l’encarregada de difondre el Planeta Aigua.  Aquest projecte vinculat al 

Campionat Mundial de Natació Barcelona 2013 que pren l’aigua com a element integrador per 

difondre els valors de l’esport com la cohesió social, la convivència, la integració, la superació 

personal així com també la promoció de la salut. La mascota representarà “Barcelona, una 

ciutat amb persones que tenen hàbits saludables, unes persones que veuen en els esportistes 

d’elit un model a seguir”, ha apuntat Fandos.  

 

 

Albert Mir, el creador 

 

El creador de la mascota és un dissenyador menorquí resident a Barcelona que ha aconseguit 

superar a la resta de participants al procés de selecció impulsat pel Comitè Organitzador de 

Barcelona 2013 i que en total ha reunit a més de 200 artistes. Mir ha creat una gota d’aigua 

amb tocs gaudinians.  

 

El jove dissenyador, nascut a Ferreries el 19 de juny de 1985, viu a Barcelona des de fa més 

de sis anys. Treballa en diferents projectes, tots relacionats amb el disseny gràfic, pàgines web 

o realització de vídeos.  
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