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Si algú tenia el més mínim dubte de la capacitat organitzativa del 

Maresme, pot donar-se una volta pel nostre número de juny i podrà 

canviar d'opinió. Segur...

El mes de maig es la demostració que la nostra comarca té un ex-

traordinari múscul esportiu i que compta amb ajuntaments i clubs 

molt proactius. Santa Susanna, destinació turística esportiva ho-

mologada per la Generalitat, va reunir a més de 1.100 culturistes 

representant a 44 seleccions nacionals per viure un espectacular 

campionat d'Europa de Bodybuilding&Fitness. Des de fa nou anys, 

Santa Susanna és la meca d'aquest esport a Europa.

I molt a prop d'aquí, a Sant Andreu de Llavaneres, el CN El Balís 

ha tornat a posar en relleu la seva passió per la vela, organitzant el 

Mundial de la classe Finn, guanyat pel mític regatista olímpic José 

Luis Doreste. Cinc dies de competició en aigües del Mediterrani que 

han tornat a posar el Maresme en l'aparador internacional.

I per reforçar la vocació esportiva de la nostra comarca, Calella va 

tornar a ser seu de la prova IRONMAN 70.3. Gairebé 3.000 triatletes 

vinguts de tot el planeta i un guanyador mític: el gallec Javier Gó-

mez Noya, el millor de tots els temps en aquesta especialitat.

El nostre número de juny és, per tant, un homenatge i reconeixe-

ment a la bona feina que es fa al Maresme, on els nostres clubs, en-

titats i esportistes cada vegada tenen més protagonisme.

Com Jordi Amat, el futbolista de Canet de Mar format al planter del 

RCD Espanyol que va jugar tres anys a la Premier League anglesa i 

que aquesta temporada ha brillat en el Real Betis de la lliga espa-

nyola. Vam estar amb ell per repassar tota la seva trajectòria.
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Format al planter del RCD Espanyol des dels vuit anys, va arribar al primer equip amb disset. Després de jugar 
tres anys a la Premier League, ha tornat a la Lliga espanyola per triomfar en el Betis. Porta Canet de Mar i el 

Maresme a la sang

PORTADA
www.esportiumaresme.cat

Estaràs feliç i satisfet...
Moltíssim. Ha estat una gran 
temporada per al Real Betis, 
molt positiva, perquè ens 

hem classificat per l'Europa League, 
un fet històric per al club. I a títol indi-
vidual també, perquè he estat titular, 
he gaudit moltíssim jugant i crec que 
he crescut com a jugador.

Què has après en el Betis aquesta 
temporada?
A gaudir del futbol. Quique Setién té 
una filosofia futbolística molt atrac-
tiva. No volem guanyar de qualsevol 
manera; hem de fer-ho jugant bé a 
futbol. Fins i tot els nostres rivals han 
reconegut que el Betis ofereix espec-
tacle.

Seguiràs en el Benito Villamarín?
Ja veurem que passarà, perquè estic 
cedit pel Swansea, on solament em 

queda una temporada més de con-
tracte. Cal esperar unes setmanes 
més. No tinc pressa, encara que po-
der fitxar pel Betis és una possibilitat 
interessant perquè el projecte espor-
tiu és molt atractiu.. La temporada 
que ve jugarà a Europa i el Swansea 
ha perdut la seva plaça a la Premier 
League. Ja veurem...

T'has consagrat a Primera Divisió, 
però tot té un començament...
Sí, a Canet de Mar, el meu poble, casa 
meva.

Per què et vas iniciar en el món del futbol?
A casa meva no hi havia cap prece-
dent. Tant el meu avi com el meu 
pare, tots dos es diuen com jo, es 
dedicaven al món de la construcció. 
La meva mare, que és holandesa, 
sempre explica que de nen no volia 
perdre a res, que era tremendament 

competitiu. Em va apuntar a l'equip 
de futbol perquè aprengués a compe-
tir de debò, a saber guanyar i perdre.

I 

què va passar?
Vaig començar a jugar a futbol als sis 
anys, en el prebenjamí del Canet de 
Mar, on vaig coincidir amb Sergi Gó-
mez, jugador del Celta... i pràctica-
ment no vam perdre ni un partit en 
dos anys! Així, el RCD Espanyol va fit-

xar a sis o set jugadors d'aquest equip 
del Canet pel seu Benjamí B.

Tu entre ells...
Sí, així va ser.

I com anaves des de Canet de Mar fins 
a la Ciutat Esportiva de l'Espanyol?
Cada dia que tenia entrenament, 
passava un autocar a recollir-me. Un 
autocar de color blau que anava fent 
parades en diferents pobles del Ma-
resme a buscar a altres nens.

I també et portava a casa?
No, després de l'entrenament sem-
pre venia el meu pare a recollir-me. Li 
estaré eternament agraït perquè mai 
va fallar un dia, mai, ni per malaltia ni 
per compromisos laborals. Des que 
tenia vuit anys fins a complir pràctica-
ment els disset. El seu esforç i sacrifici 
han estat un gran exemple per a mi.

Una entrevista de Toni Frieros · Fotos: Fernando Ruso (Real Betis Balompié)

"El meu pare sempre 
m'anava a buscar a 
Barcelona. Des dels 
vuit fins als disset 

anys no va fallar ni 
un sol dia"

Jordi Amat
“No canvio Canet de Mar ni el

Maresme per res del món”
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Et va donar bons consells?
En tot moment. Vaig aprendre molt 
d'ell perquè em feia veure coses que 
jo no veia en els partits. Em va inculcar 
l'esforç, el compromís, la motivació, a 
fer autocrítica, a no creure-m'ho i pen-
sar que estava triomfant en el futbol, 
que encara em quedava molt camí per 
recórrer.

On vas estudiar?
Vaig començar la Primària a l'Escola 
Santa Rosa de Lima de Canet i després 
vaig fer la resta dels meus estudis en el 
Col·legi Meritxell de Mataró.

Els que et van veure jugar en aques-
ta època d'aleví i infantil expliquen 
que ja tenies fusta de líder...
Era molt competitiu i sempre volia 
fer-ho el millor possible, indiferent-
ment de qui fos el rival. La generació 
del 92 és considerada una de les mi-
llors que ha donat l'Espanyol. Vaig 
coincidir amb Gerard Moreno, avui a 
l'Espanyol, amb Saborit, de l'Athletic 
de Bilbao...

Què recordes amb més afecte?
En aquesta època l'Espanyol era un 
club molt familiar, que cuidava molt 
del planter. I això ho notàvem. Vàrem 
guanyar moltes vegades al Barça, el 

nostre gran rival, fins i tot alguna Lli-
ga crec recordar. Vam ser campions 
en tornejos molt importants, com 
el de Brunete, Arona, així que vaig 
gaudir molt del futbol formatiu. El 
millor de tot, sens dubte, ha estat els 
amics que vaig fer. Després de tants 
anys encara ens reunim i gaudim de 
la nostra amistat. De fet, jo segueixo 
considerant l'Espanyol casa meva.

A més, vas ser internacional amb 
Espanya en totes les categories 
menys amb l'absoluta...
Així és. Vaig començar a la sub-16, 

fins a la sub-21. Vaig tenir a Lopetegui 
d'entrenador, vaig disputar un Mun-
dial juvenil i vaig compartir selecció 
amb grans jugadors com Koke, Isco, 
Sergi Roberto, Sergi Gómez, Morata... 
Una experiència molt bonica.

El teu cas és molt especial perquè 
on realment vas explotar com a ju-
gador professional va ser... al Rayo 
Vallecano!
Pochettino va ser molt honest amb mi 
i em va dir que tenint davant a Víctor 
Ruiz i Nico Pareja, ho tenia difícil per 
ser titular. Em va aconsellar sortir ce-

"El Betis és un 
club on he crescut 
molt com a juga-
dor i on he gaudit 
del futbol ... però 

el meu futur 
depèn ara del 

Swansea"

LA DATA

L'APUNT

Jordi va viure una gran experiència a la Premier League

Va debutar al primer equip de l'Espanyol als 17 anys

Si hi ha una data que té gravada a foc en 
la seva memòria Jordi Amat és la del seu 
debut a Primera Divisió amb el RCD Espa-
nyol: "Jo era encara juvenil, però algunes 
vegades em cridaven per entrenar amb 
el primer equip. Aquella setmana s'havia 
lesionat Nico Pareja, així que Mauricio Po-
chettino, que va ser com un pare per a mi, 
em va cridar i em va dir que em portava 
convocat per al partit contra el Mallorca. No 
m'ho podia creure! Recordo que vaig tru-
car al meu pare per comentar-li i ens vam 

emocionar tots dos. Per a un noi format en 
el planter de l'Espanyol des dels vuit anys, 
poder arribar a debutar en el primer equip 
sent tan jove era un somni". Va ser el 24 de 
gener de 2010 a Cornellà-El Prat, una data 
que el Jordi sap de memòria: "El Mallorca 
acabava d'empatar-nos, havien amonestat 
a Moisés Hurtado i a sobre es va lesionar, 
així que Pochettino es va dirigir a mi i em va 
dir: "Jordi, escalfa bé que sortiràs". Va ser 
en el minut 83. Encara tinc guardada la sa-
marreta amb el número 40 com un tresor"

"Mai podré oblidar el 24 de gener de 2010"

Michael Laudrup el va fitxar pel Swansea
El 27 de juny de 2013 es va fer oficial el 
fitxatge de Jordi Amat per part del Swan-
sea, equip de Cardiff (País de Gal·les) que 
juga en la Premier League. El club gal·lès 
va abonar tres milions d'euros al RCD Es-
panyol i va signar al defensa central cat-
alà per quatre temporades que van ser 
ampliades a altres dues posteriorment. 
El 'culpable' de la seva contractació va 
ser Michael Laudrup, que no va perdre 
de vista l'excel·lent temporada que Jordi 
va fer al Rayo Vallecano, sota les ordres 
de Paco Jémez. En la seva primera tem-

porada en el Swansea va ser titular en 
quinze partits de Lliga, però després la 
seva aportació va baixar. Encara i així la 
temporada passada va tornar a ser més 
protagonista, per aquest motiu el Reial 
Betis es va interessar per la seva cessió. 
En el Betis, a les ordres de Quique Setién, 
ha acabat sent titular indiscutible for-
mant parella amb l'ex-blaugrana Marc 
Bartra, amb qui hi havia coincidit en els 
equips inferiors de la selecció espanyola. 
Amat ha disputat 25 partits de Lliga amb 
l'equip verd-i-blanc.

Club  any divisió edat PJ
Espanyol B  2009-10 2a B 17 14
Espanyol  2009-10 1a 17 6
Espanyol  2010-11 1a 18 26
Espanyol  2011-12 1a 19 9
Rayo Vallecano  2012-13 1a 20 27
Swansea  2013-14 1a 21 17
Swansea  2014-15 1a 22 10
Swansea  2015-16 1a 23 8
Swansea  2016-17 1a 24 17
Betis  2017-18 1a 25 23

Jordi Amat Maas · 21 març de 1992 · Canet de Mar · 1,84 m · 80 kg
PERFIL · TRAJECTÒRIA



dit i tenir minuts. No vaig poder ha-
ver triat millor perquè ho vaig jugar 
tot amb el Rayo Vallecano, ens vam 
ficar a Europa, fet històric per al club, 
i es va fixar en mi el Swansea de la 
Premier League.

Què tal l'experiència a Gal·les?
No vaig jugar tot el que m'hagués 
agradat, però la Premier és una altra 
història. És una organització perfec-
ta, no et falta de res, és tremenda-
ment competitiva, es viu amb gran 
intensitat i es té un gran respecte 
pels jugadors. Vaig estar tres anys 
allí -de fet la meva germana petita 
segueix estudiant a Cardiff-  i hi vaig 
aprendre molt.

Cardiff, Sevilla... però sempre et 
queda Canet!
Jo sóc molt de Canet i del Maresme. 
Quan tinc un forat, vinc a casa encara 
que solament sigui per menjar amb 
els meus pares i germans i estar unes 
hores amb la família i els amics. Gau-
deixo molt del meu poble. I sempre 
dic que el Maresme és la millor co-
marca de Catalunya.

Què destaques de Canet i del Ma-
resme?
M'agrada fer vida a Canet. Passo 
molt temps a casa. Vaig a la platja, 
a la muntanya, passejo pel poble, 
vaig a prendre un gelat a la Rambla i 
quedo amb els meus amics d'Arenys, 

Vilassar o Mataró. Jo que he passat 
molts anys fora, a Madrid, Cardiff, Se-
villa, i tot i que totes les ciutats tenen 
coses estupendes, puc assegurar-te 
que com el Maresme no hi ha res. •
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Jordi Amat va arribar a ser tot un 
símbol del planter 'perico'. No 
solament per la seva personalitat 
i rendiment en els equips inferiors 
de l'Espanyol. També perquè des 
de molt jove va ser un dels repre-
sentants del club en les selecci-
ons inferiors d'Espanya. Membre 
de la fabulosa generació del 92, 
Jordi va disputar amb Espanya el 
Mundial sub-17 del 2009 jugat a 
Nigèria. També va representar a 
Espanya en el Mundial sub-20 de 
Colòmbia, on el combinat espa-
nyol, després d'empatar 2-2, va 

caure als quarts de final per pe-
nals davant Brasil. Jordi va fallar 
el penal decisiu. Va seguir jugant 
amb Espanya sota les ordres de 
Julen Lopetegui qui, sorprenent-
ment, no el va convocar per a 
l'Europeu sub-21 d'Israel el 2013.
Amat ha defensat en diverses oc-
asions la samarreta de la selecció 
catalana, el 2011 contra Tunísia i 
el 2013 enfront del Camerun: "Va 
ser molt especial jugar aquests 
partits al costat de Piqué, Bus-
quets, Xavi... i amb Cruyff com a 
entrenador", recorda.

El bàsquet és la seva vida

"Jugar a la
Premier League 
és extraordinari. 

És molt
competitiva i 

professional i als 
jugadors se'ls

respecta molt"

Habitual en la selecció espanyola

Internacional

"Sóc molt de
Canet de Mar i
del Maresme.
Sempre que puc 
m'escapo per
estar amb la meva 
família i els meus 
amics"

Jordi ha   contribuït a la classificació del Real Betis per jugar la pròxima temporada l'Europa League





El Memorial Josep Barceló, 
com a torneig de futbol-7 
benjamí, va néixer l'any 
1998 per l'impuls d'uns pa-

res promotors amb l'encomiable in-
tenció de rendir homenatge a Josep 
Barceló, jugador del CF Tordera mort 
en accident de moto. Així mateix, es 
volia aprofitar la vessant esportiva 
de finalitzar l'etapa dels nens dins el 
F-7 amb un acte de relleu que actués 
com a element cohesionador, a la 
vegada que s'organitzava un torneig 
sense ànim de lucre i al servei dels ju-
gadors i acompanyants i no al revés. 
En una paraula, quelcom més que un 
torneig esportiu.

Des del primer dia hi ha hagut la 
màxima implicació del club, ajunta-
ment, entitats, establiments comer-
cials, voluntaris, pares i mitjans de 
comunicació, que han fet possible 
que el torneig gaudeixi d'un gran 
prestigi nacional i internacional, 
com es demostra amb l'alt nivell dels 
equips participants. Això és impos-
sible d'aconseguir sense una gran 
rigorositat organitzativa: horaris, 

puntualitat, serveis, informació... 
Són més de 150 voluntaris que con-
figuren l'equip organitzador, amb 
un comitè autònom de 10 persones. 
Altres trets diferencials són que, si hi 

ha beneficis, són pel futbol base, ac-
tivitats per als nens, l'equilibri entre 
la competició i l'aspecte lúdic amb 
activitats paral·leles, la cerimònia de 
clausura... i que es reparteixen sím-
bols i records propis per cada edició 
del torneig.
Per aquesta edició ja han confirmat 
la seva presencia equips tan impor-
tants com FC Barcelona, RCD Espa-
nyol, Girona, València, Villareal, At-
lètic Club de Bilbao, Osasuna i Rayo 

Vallecano entre d'altres. També hi 
haurà representants d'equips inter-
nacionals de diferents països.
El Memorial Josep Barceló ja és aquí. •
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Aquesta primavera, Tordera torna a ser l'epicentre d'uns dels tornejos de futbol 
més prestigiosos de tot Catalunya. El 16 i 17 de juny arriba una altra edició del ja 

històric Memorial Josep Barceló.

JUNY 2018
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ALEVÍ A
2013  CF Girona 
2014  Fund. Marcet 
2015  FC Barcelona 
2016  Nàstic Manresa 
2017  FC Barcelona 

ALEVÍ B 
2013 CE Mataró 
2014 RCD Espanyol 
2015 FC Barcelona 
2016 Málaga CF 
2017 RCD Espanyol

BENJAMÍ C
2013 FC Barcelona
2014 Villareal CF
2015 Gim. Manresa
2016 FC Barcelona
2017 FC Barcelona

Últims campions

Dos dies de gran futbol-7

Regal que reben tots els participants

Tres categories. Participen 
entre 16 i 20 equips en 

cada una d'elles

✓ Categoria Aleví A 
(Nascuts el 2006)

✓ Categoria Aleví B
(Nascuts el 2007)

✓ Categoria Benjamí A
( Nascuts el 2008)

Fase de grups
Grups de 4 equips. Tots 
els equips juguen tres par-
tits de 30 minuts (2x15). El 
primer i segon classificats 
passen a quarts de final. La 
resta juguen pels llocs del 
9è al 20è.

Fase eliminatòria
Tots els equips juguen com 
a mínim 1 partit. Eliminatò-
ries de 1⁄4, 1⁄2, i final. Hi ha 3r 
i 4t lloc, així com també del 
5è al 8è. 

✓  Més detalls del regla-
ment del torneig que 

podreu consultar al web:

www.cftordera.cat

Dissabte 16 Juny:
de 8:30 a 21:00 h.
✓ Fase de grups.

4 camps de gespa artificial
✓ Durant tot el dia

activitats paral·leles

Diumenge 17 Juny:
de 8:30 a 18:00 h.

✓ Últims partits fase de 
grups i inici eliminatòries
✓ Activitats paral·leles

de 18:00 a 18:30
✓ Cerimònia de clausura 
I lliurament de records i 

trofeus

21è Memorial Josep Barceló

Un club, un poble, un record...

Sistema
de competició

Segueix els preparatius a:

Horaris
Generals   



El passat i el present es van tornar a trobar en el club de l'Avinguda John F. Kennedy del Masnou per gaudir dels actes 
centrals d'un aniversari molt especial i inoblidable, organitzats amb molta professionalitat i passió
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Mig segle de vida d'un gran club
Festa del 50è aniversari del CA Masnou

FUTBOL
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EFEMÈRIDES

El dissabte 5 de maig, el Club 
Atlètic Masnou va celebrar 
el seu cinquantè aniversari 
amb presència de tota la 

família de l'Atlètic. L'acte va repassar 
la història del Club i va comptar amb 
la presència dels fundadors, presi-
dents, coordinadors i jugadors que 
han format part de l'entitat al llarg 
d'aquests 50 anys d'història.
La festa va comptar amb diverses 
personalitats vinculades al món del 
futbol i associatiu, així com una gran 
representació del consistori masnoví: 
Jaume Oliveras, alcalde del Masnou, 
Joaquim Fàbregas, regidor d'Esports 

de l'Ajuntament del Masnou, Antonio 
Jiménez, directiu i delegat de la Fe-
deració Catalana de Futbol del Ma-
resme i Ángel Lázaro, coordinador de 
Clubs amb Cor Càritas Barcelona.
Durant la primera part de l'acte es 
van lliurar els reconeixements insti-
tucionals a aquelles persones vincu-
lades al Club que amb el seu suport 

i implicació han fet possible que l'en-
titat pugui celebrar el seu 50è aniver-
sari. També es van premiar els equips 
de la història de l'Atlètic Masnou que 
han destacat per assolir alguna fita 
esportiva.
La festa que es va allargar fins ben 
entrada la nit, va comptar amb les 
actuacions de la Colla Bastonera Ple 
de Cops i del grup de Batucada del 
Masnou, i va finalitzar amb un sopar 
de germanor, música i ball i uns focs 
artificials per commemorar aquest 

dia tan especial per a la família de 
l'Atlètic. A l'acte hi van assistir més de 
500 persones entre jugadors, perso-
nes vinculades a la història del club, 

membres actuals i familiars i amics.
David Fornies, president de l'Atlètic, 
diu que "aquest aniversari és la cons-
tatació que els èxits esportius es po-
den assolir treballant a partir dels va-

lors socials, solidaris i educatius del 
futbol. Aquests 50 anys d'història del 
Club són la prova que amb la implica-
ció, la constància i el treball en equip 
els èxits tant socials com esportius 
arriben. Vull donar les gràcies a tots 
per fer-ho possible".
Per la seva part, l'alcalde del Mas-
nou, Jaume Oliveras, afegeix que "és 
un exemple de club esportiu i social 
implicat al Masnou, donat que hi 
participen molts dels nostres joves i 
infants. La seva història dels 50 anys 
forma part de la nostra història lo-
cal, de tot un seguit de persones que 
van començar-ne a teixir les passes, i 

moltes d'altres que ha vingut després 
i que fan possible que l'Atlètic avui si-
gui una realitat de present i de futur".
Avui dia el club té 32 equips, 406 ju-
gadors, 56 entrenadors i seccions de 
Futbol 7 i 11 masculí, Futbol Femení, 
Futbol Sala i Futbol adaptat i ha rebut 
per segon any consecutiu el reconei-
xement en els Premis Solidaris de la 
Fundació Catalana de Futbol en la 
promoció de l'ètica esportiva, així 
com de la Diputació de Barcelona 
pel suport i contribució al programa 
Clubs amb Cor de Càritas. Va ser fina-
lista dels Premis Nit de l'Esport que 

atorga l'Ajuntament del Masnou en la 
categoria Entitat amb millor tasca de 
promoció per la promoció del futbol 
adaptat i la tasca amb el treball de 
valors dins l'esport. •

El president David Fornies, envoltat a l'escenari de tota la seva junta directiva

“Som la constatació que 
els èxits esportius es po-
den assolir treballant a 

partir dels valors socials, 
solidaris i educatius del 

futbol”

David Fornies
President CA Masnou

Les autoritats no hi van faltar

Gran festa a l'Avinguda Kennedy

Espectacular batucada

Més de 500
persones van 

viure una jorna-
da històrica per 
commemorar  
les noces d'or



   

10

La pràctica esportiva ocupa una part considerable de l'activitat diària dels nens, tant dins com fora de l'horari
escolar. Les lesions cutànies atribuïbles a l'esport no són infreqüents. Poden ser a causa del fregament, de la

humitat, de l'adquisició d'infeccions o de l'exposició solar en l'esport a l'aire lliure.

Esport infantil i cura de la pell

Llicenciada en Medicina i Cirurgia 
per la Universidad de Navarra l'any

1998
Especialista en Dermatologia l'any

2003
Membre de l'Acadèmia Espanyola de 
Dermatologia i Venereologia (AEDV).
Premi Fi de Residència “Emili Letang” 
de l’Hospital Clínic de Barcelona l'any 

2003
Especialista del Servei de                     

Dermatologia de la Fundació Hospital 
de Nens de Barcelona

Dra. M. Isabel
Martínez de Pablo

N. Col. 34199

El dia 13 de juny es commemora el Dia Europeu de la Prevenció Contra el Càncer de Pell, una jornada que pretén sensi-
bilitzar sobre la importància de prevenir aquesta malaltia amb dos pilars: els hàbits preventius i el diagnòstic precoç.
Concenciar especialment els infants i adolescents i les persones que practiquen esports a l'aire lliure és fonamental.
En la majoria de casos, el càncer de pell es relaciona amb l'exposició a les radiacions ultraviolades del sol. Establir uns 
hàbits adequats com evitar el sol a les hores centrals del dia, utilitzar material – roba, ulleres, gorres- per protegir-se i so-
bretot fer servir fotoprotectors, aconsegueixen disminuir la incidència de la malaltia.

 

L ESIONS PER FREGAMENT 
La fricció continuada de 
parts del cos entre si, o 
amb la roba o calçat es-

portiu, pot ocasionar lesions irri-
tants, èczemes i fins i tot ampolles. 
Els nens atòpics són especialment 
proclius, a causa de l'especial sensi-
bilitat de la seva pell, i l'exercici pot 
empitjorar o fer evidents les seves 
lesions de dermatitis atòpica. Les 
rascades cròniques, d'altra banda, 
poden acabar desenvolupant callo-
sitats, sobretot en les plantes dels 
peus.
La manera de prevenir lesions per 
fregament és: elecció adequada de 
calçat i roba, de manera que no hi 

hagi zones on la peça vagi massa 
ajustada ni massa folgada. Convé 
hidratar la pell amb emol·lients 
adequats abans i després de l'exer-
cici, i fins i tot aplicar vaselines o 
ungüents per a les zones que patei-
xen més fricció. Mai s'ha de estrenar 
calçat en una competició perllon-
gada, ja que augmentarà el risc de 
butllofes.
Si ja s'ha produït la irritació, s'apli-
carà crema hidratant amb més fre-
qüència, però pot ser necessari l'ús 
d'algun producte amb corticoide 
per eliminar èczemes. Les butllofes 
per fricció es cobriran amb apòsits 
protectors fins a la seva desaparició, 
i només es buidarà el contingut si hi 
ha dolor o risc d'infecció.
En cas de callositats pot ser neces-
sària la intervenció del podòleg i / o 
el dermatòleg.

LESIONS PROVOCADES PER
LA HUMITAT

Quan la pell es veu exposada de 
forma constant a un ambient humit 
acaba macerant-se, esquerdant-se i 

fins i tot afavorint la proliferació de 
microorganismes com fongs o bac-
teris. Les engonals, les aixelles i els 
espais interdigitals dels peus ("peu 
d'atleta") són localització habitual 
de càndides, dermatòfits i bacteris 
que aprofiten les condicions d'humi-
tat per multiplicar-se. Per prevenir 
aquest tipus d'infeccions s'aconsella 
que el nen eixugui bé tota la pell des-
prés de la higiene personal, inclo-
ent-hi els plecs, així com evitar estar 
molt de temps amb la roba o el cal-
çat humits per la suor. Quan ja s'ha 
desenvolupat la infecció caldrà apli-
car el tractament mèdic adequat.

INFECCIONS VÍRIQUES DE LES 
PISCINES

Els esports aquàtics predisposen a 
l'adquisició d'infeccions per virus 
que habitualment colonitzen les 
piscines. La infecció per mol·lusc 
contagiós és molt freqüent en nens 
petits i sembla que l'origen més 
habitual són les piscines. Produ-
eix unes lesions arrodonides, d'un 
to blanc brillant, i es multipliquen 

i contagien amb molta facilitat, 
sobretot si apareixen en el con-
text d'una pell atòpica. Tot i ser un 
procés benigne, és molt molest i 
s'aconsella tractar-lo, especialment 
si el nen vol continuar amb la seva 
activitat esportiva. El metge acon-
sellarà la tècnica de tractament més 
adequada en cada cas.
El virus del papil·loma humà (VPH) 
és el causant de la berruga vulgar, 
molt freqüent en plantes dels peus, 
encara que pot desenvolupar-se en 
qualsevol part del cos. És menys 
contagiosa que el mol·lusc contagi-
ós, però provoca lesions més grans i 
dures (papil·lomes) i molt rebels als 
tractaments.
No hi ha cap forma efectiva d'evitar 
aquestes infeccions quan el virus 
es troba en l'aigua de la piscina. 
Serà útil la dutxa abans i després de 
l'activitat, i l'ús de calçat protector, 
ja siguin xancletes o escarpins de 
goma. •

SALUT I ESPORT
www.esportiumaresme.cat JUNY 2018

HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA

123
Sovint ens oblidem de la pell, però 
és l’òrgan més gran que tenim al 
cos, i sovint està exposat en la pràc-
tica esportiva. 

No oblidis:

✓ Protegir-te de les radiacions so-
lars, especialment durant els me-
sos de l’any en el que les radiacions 
són més intenses, és a dir, a la pri-
mavera i l’estiu.

✓ Fer atenció a la roba que esco-
llim, per tal que sigui respectuosa 
amb la pell i les condicions neces-
sàries en la pràctica esportiva.

✓ Si hi ha problemes cutanis de 
base com la dermatitis atòpica, 
consulta al teu pediatre quines 
precaucions addicionals poden ser 
útils.

Dia Europeu de Prevenció Contra el Càncer de Pell

Capítol 1



Conservas y especias

www.dani.es
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Mundial Màster de Finn 

Una competició de rècord 
al CN El Balís

VELA
www.esportiumaresme.cat

Els 353 participants arribats 
de 32 països, acompanyats 
per més de dos centenars 
d’acompanyants, han dei-

xat un retorn econòmic que, segons 
els càlculs, podria superar els dos 
milions d’euros —1,5M d’euros en 
el sector serveis i més de 0,5M d’eu-
ros de retorn mediàtic nacional i 
internacional—. Així mateix, fins a 
180 membres han format l’equip or-
ganitzatiu de l’esdeveniment, en la 
competició internacional de major 
prestigi i renom de la història del CN 
El Balís, que ha comptat amb els mi-
llors regatistes veterans de la classe 
dels cinc continents, entre els quals 
s’han trobat campions olímpics, 
mundials i continentals.

Tots aquests visitants han omplert 
bona part de l’oferta hotelera i de 
serveis de la zona. Les categories 
màster porten un públic d’un poder 

adquisitiu alt, ja que es tracta d’es-
portistes veterans, i que en bona 
part dels casos han estat d’alt nivell. 
Això fa que independentment de la 

vessant esportiva, allò que busquen 
és passar uns dies en un lloc que no 
coneixen i per això aprofiten per a fer 
turisme. Paral·lelament a la competi-
ció hi va haver un programa turístic i 
d’oci per als acompanyants.
El president del CN El Balís, Fran Ri-
poll, es mostra molt satisfet: “Per a 
nosaltres aquest campionat del món 
era un gran repte. Era l’esdeveniment 
més important que mai havia acollit 
el CN El Balís, i després de molts me-
sos de treball podem dir que ha estat 
un gran èxit. Això ens han transmès 
els participants i la classe Finn”. Res-
pecte a l’impacte per a la comarca, 
Ripoll explica que “tot allò que orga-
nitzem al club busquem que tingui 
també una contrapartida per a la 

El Mundial Màster de de la classe Finn, que s’ha celebrat del 18 al 25 de maig al CN El Balís, situat a la costa de Sant Andreu 
de Llaveneres, ha deixat números de rècord al Maresme. Unes xifres rellevants pel que fa al seu impacte econòmic sobre el 
territori en un únic esdeveniment, a més de l’elevat nombre de participants, el volum de públic d’arreu del món que s’ha 

aplegat a la comarca i les persones mobilitzades en l’organització de la regata.

Podi del finalistes en el CN Balís, que va organitzar un impecable Mundial des de tots els punts de vista

“Era l’esdeveniment 
més important que mai 

havia acollit el CN El 
Balís i podem dir que ha 

estat un gran èxit”

Fran Ripoll
President del CN El Balís

El retorn de
forma directa i

indirecta supera
els dos milions

d’euros
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zona i en aquest cas ha estat extraor-
dinari”.

L’or olímpic José Luis Doreste, 
campió
Aquest estiu es compleixen 30 anys 
de la medalla d’or de José Luis Do-
reste als Jocs Olímpics de Seül’88, i 
no ho podia commemorar de millor 
forma que amb un altre triomf, el de 

campió del Mundial Màster de Finn, 
en aigües del CN El Balís. “La veritat 
és que esperava lluitar per guanyar 
en la franja de regatistes de la meva 
edat, però no pel campionat”, ha ex-

plicat sorprès Doreste (CN Port d’Aro). 
A més de vencedor absolut, Dores-
te s’ha emportat el títol de campió 
mundial en la categoria Grand Grand 
Màster.
Han acompanyat en el podi a Doreste 
el xilè Antonio Poncell, que a la vega-
da s’ha endut el títol en Grand Màster, 
mentre que ha finalitzat en tercer lloc 
l’italià Giacomo Giovanelli, guanya-
dor en categoria Màster.

Un dels grans favorits
José Luis Doreste partia com un dels 
grans favorits, després de portar més 
d’un any preparant-se a consciència 
per aquesta cita. Doreste ha demostrat 
estar en un estat de forma espectacu-
lar i els números en aquest campionat 
així ho demostren. Després de cinc 
mànegues disputades, tres el dime-
cres i dues aquest divendres, els seus 
parcials han estat dos primers i dos 
segons, amb un descart.
No era gens fàcil, i menys sent un 
Grand Grand Màster, però el gran ca-
nari s’ha mostrat espectacular nave-
gant amb vents fluixos i mitjans al CN 
El Balís.
S’arribava a la jornada final amb una 
classificació més que ajustada amb 
Doreste líder, seguit a un sol punt per 
l’italià Giacomo Giovanelli, però ha 
estat capaç de suportar la pressió per 
confirmar la seva victòria.
Doreste estava molt feliç “per la vic-
tòria i pel fet que també han acabat 
entre els deu primers Xavier Planas i 
el meu cosí Joaquín Blanco. Això de-
mostra que la classe Finn està molt 

forta a Espanya”. Participaven un to-
tal de 23 regatistes espanyols.

El altres destacats
Els altres dos espanyols que han con-
clòs entre els deu primers han estat el 
català Xavier Penas (CV Calella) –cin-
què– que també ha estat subcampió 
en Màster i el canari Joaquín Blanco 
(RCN Gran Canaria) –setè i segon en 
categoria Grand Grand Màster–.
Els altres campions per categories 
han estat nord-americans, en Le-
gends Henry Sprague i en Súper Le-
gends, categoria per majors de 80 

anys, l’històric August Miller.
El director de regata del Mundial Màs-
ter de Finn al CN El Balís, Manel Lli-
gé, feia “una valoració general molt 
bona. Malgrat haver estat tres dies 
sense vent, les jornades que hem tin-
gut les condicions per navegar han 
estat les ideals”.
D’aquesta forma el rus Vladimir 
Krutskik traspassa la copa daurada 
de campió del Mundial Màster de Finn 
a José Luis Doreste, que la custodiarà 
durant el pròxim Mundial, l’any 2019 
a Dinamarca, agafant el relleu al CN 
El Balís. •

JUNY 2018

REPORTATGE

José Luis Doreste, el guanyador del Mundial

Cartell propagandístic de la prova

El xilè Antonio Poncell, segon classificat

Les aigües de Sant Andreu de Llavaneres, plenes de vaixells

353 partipants de 32 països van donar color al mar

Més de 350 regatis-
tes van competir

en aigües de
Sant Andreu de

Llavaneres

El club acull la com-
petició internacio-

nal de major prestigi 
de la seva història
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INSTAL · LACIONS ESPORTIVES
www.esportiumaresme.cat

H2O Sports Canet és, sens 
dubte, una de les millors 
instal·lacions esportives 
de tot el Maresme. Un 

centre esportiu que ha dotat a Ca-
net de Mar d'un actiu extraordinari 
per a ús dels seus habitants i també 
de nombroses persones de mu-
nicipis adjacents atretes per 
la gran oferta de serveis 
que ofereix.
Estem parlant de 
més de 6.000 me-
tres quadrats de-
dicats a la salut, 
a l'esport i 
també, per 
descomptat, 
a la socialit-
zació, perquè 
la pràctica 
esportiva no és 
solament la millor ma-
nera de cuidar-se, també de 
fer amics.
El Centre Esportiu, convençut com 
està que la pràctica esportiva, o el 
fet de fer exercici físic regularment, 
incideix molt positivament sobre 
l'estat de salut de les persones, 
ofereix un servei integral amb un 
munt d'espais, serveis i activitats al 
seu abast. En un sol recinte es pot 
gaudir de la piscina, de la zona d'ai-

gües, d'un completíssim gimnàs, de 
classes dirigides, de serveis associ-
ats com wellness, fisioteràpia i un 
llarg etcètera.
Des de fa 14 mesos i coincidint amb 
el canvi de direcció, el centre es tro-
ba en una etapa de proximitat abso-

luta a Canet i els seus 
voltants. Durant 

l’últim any, 
ha diver-

s i f i c a t 
m o l -
t í s s i m 
la seva 

o f e r t a 
i n t r o -
d u i n t 

noves ac-
t i v i t a t s , 

reforçant els 
RRHH a totes les 

àrees, creant noves 
quotes per adaptar-se als 

nous patrons de consum i, sobretot, 
estant presents al teixit associatiu 
del poble a través de la dinamitza-
ció d’activitats i sent membre molt 
actiu de l’associació de comerci-
ants. Amb totes aquestes accions, 
el centre pretén convertir-se en un 
model de referència pel que fa a 
clubs esportius i socials de la co-
marca del Maresme.

El director de H2O, Ferran Herre-
ra, ens explica que “la filosofia de 
l'H2O Sports Canet es basa a oferir 
als usuaris un servei de qualitat en 

un ambient agradable i familiar. El 
centre esportiu compta, a més a 
més, amb professionals nutricionis-
tes, fisioterapeutes i esteticistes que 
vetllen per cuidar i obtenir el ben-
estar, l'harmonia i l'equilibri que el 
teu cos necessita”. 
Afegeix que “disposem d'instal·laci-
ons modernes i tècnicament avan-
çades complementades amb una 
àmplia zona d'aigües. Un ventall 
d'activitats per posar-se en forma i 
gaudir de l'esport. Un grup de pro-
fessionals capaços d'atendre les ne-
cessitats de cada soci amb un servei 
integral de dilluns a diumenge”.

Deu anys al costat de les persones
El Complex Esportiu Municipal de Canet de Mar H2O arriba als seus 10 anys de vida en un extraordinari moment 

de forma i màxim vigor, amb la il·lusió del primer dia per seguir millorant. Ofereix un ventall d'activitats per 
posar-se en forma gaudint de l'esport amb l'ajuda d'un gran equip de professionals

El centre ha donat 
a Canet de Mar un 

extraordinari actiu 
per a ús dels seus 

habitants i d'altres 
municipis

El centre compta amb una piscina de 25 metres i una altra de 16 El club té dues pistes de pàdel per satisfer la demanda dels seus abonats i clients

“La filosofia de l'H2O 
Sports Canet es basa 

a oferir als usuaris un 
servei de qualitat en 

un ambient agradable 
i familiar. El centre es-
portiu compta, a més a 
més, amb professionals 
nutricionistes, fisiote-
rapeutes i esteticistes 
que vetllen per cuidar 
i obtenir el benestar, 

l'harmonia i l'equilibri 
que el cos necessita"

Ferran Herrera 
Director H2O



Campus H2O: Aprenent gaudint de l'estiu

La sala de musculació està dotada amb aparells d'última generació

Una de les àmplies sales polivalents per fer classes dirigides

Sales per relaxar-se i rebre        
tractaments professionals

La sala de cycling compta amb 
nombroses bicicletes per fer classes

Els petits també tenen el seu racó, 
per a la tranquilitat dels pares

Imatge corresponent al dia en què 
es va inaugurar el centre

Vista aèria del cor del club: les 
dues piscines

JUNY 2018

CANET DE MAR
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L'esport, la diversió i l'aprenentatge, es-
tan garantits durant el Campus d'Estiu 
H2O Sports Canet, on els nens podran 
desenvolupar al màxim els seus sentits i 
capacitats conjugant l'oci i la disciplina 
en uns apassionants dies de convivèn-
cia que es convertiran en inoblidables! 
Una gran oportunitat per iniciar-se en 
un esport, perfeccionar habilitats i pas-
sar-ho bé amb els amics i companys.  Hi 
haurà sortides lúdiques a parcs aquà-
tics, a la platja, acampades... en defini-

tiva, un campus molt complet, intens i 
sobretot molt divertit.

6.000 m² 
d'instal·lació

2
pistes de pàdel

4
vestuaris

1
zona d'aigües i sauna

1
sala cycling

3
sales polivalents

1
sala fitness

Tant el gimnàs com les pistes de 
pàdel i, sobretot, la zona d'aigües, 
tenen un gran protagonisme en el 
centre, que no s'oblida dels més pe-
tits, per als quals  hi ha classes espe-
cífiques, com judo. Un altre punt fort 
són les classes de natació, per a totes 
les edats, nivells i horaris.
H2O Sports Canet està ubicat a Canet 
de Mar i rodejat per un entorn natural 
dins del Parc Natural del Montnegre 
i el Corredor. A més a més, dispo-
sa d'un ràpid i fàcil accés des de les 
poblacions del Maresme a través de 
C-32. Estem parlant, sense cap mena 
de dubte, d'una de les millors instal-
lacions esportives del Maresme. •

m2

Deu anys al costat de les persones

El club té dues pistes de pàdel per satisfer la demanda dels seus abonats i clients
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TRIATLÓ
www.esportiumaresme.cat

L a localitat de Calella va ce-
lebrar la cinquena edició de 
l'IRONMAN 70.3 Barcelona 
amb unes condicions me-

teorològiques immillorables i 2.800 
atletes en acció. El màxim favorit a la 
victòria, el gallec Javier Gómez Noya, 
va ser el més fort en tot moment, 
mentre que el títol d'Emma Pallant 
va ser més lluitat.
Amb un ràpid parcial de 22"31", el 
campió del món va sortir primer de 
l'aigua al costat del britànic Adam 

Bowden. A escassos segons de marge 
sortia David McNamee. Amb un fort 
ritme des dels primers quilòmetres, 
el lideratge de Noya va arribar als 2 
minuts al pas per l'alt de Collsacreu.
McNamee, Bart Aernouts i Etienne Di-
emunsch van ser els homes que més 
van pressionar l'espanyol, amb un alt 
ritme sobre la bicicleta tot i el desni-
vell acumulat. Amb només mig minut 
de marge va arribar Noya al capda-
vant a la segona transició, avantatge 
que va trigar poc a incrementar.

Amb pas ferm, el que va ser meda-
lla de plata en els Jocs Olímpics de 
Londres el 2012 no va deixar espai 
per als dubtes i després d'una sòlida 
mitja marató va creuar la meta com 
a campió en 4h 01"39", seguit de 
McNamee amb 4h 04"46" i Aernouts 
amb 4h 06'40.
Pel que fa a la cursa femenina, l'in-
tercanvi de posicions al capdavant 
de carrera va ser constant i emoci-
onant. La sueca Annie Thoren va 
ser la més ràpida en completar la 

Preciosa imatge de l'arribada d'un atleta a meta amb el 
símbol de Calella al fons

Gómez Noya va guanyar amb una gran autoritat El podi, amb McNamee i Aernouts flanquejant Gómez Noya

La prova de ciclisme va ser la més dura de la competició a 
nivell tècnic

La logística i l'organització van ser perfectes gràcies a         
centenars de voluntaris

El gran campió
gallec va fer bons 
tots els pronòstics 
imposant-se amb 

una autoritat
aclaparadora

Calella i el Maresme van tornar a demostrar a tota la comunitat esportiva internacional la seva sòlida estructura per organitzar grans esdeveniments. L'IRONMAN 70.3 va reunir els especialistes més destacats del món, amb el millor 
triatleta de tots els temps liderant la competició. La presència i el triomf final de Javier Gómez Noya va donar a la prova maresmenca un gran prestigi i la va tornar a posicionar dins del mapa mundial del triatló

Javier Gómez Noya conquista Calella
Fotos: Getty | IRONMAN     Carles Iturbe | IRONMAN i J.M.Arenaza/Aj.Calella
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AJUNTAMENT DE CALELLA

natació amb un parcial de 25'10'', 
al costat de la britànica Fenella Lan-
gridge i la danesa Camilla Pedersen. 
Aquestes dues últimes atletes van 
ser les grans protagonistes sobre 
la bici, al costat de la defensora del 
títol Emma Pallant, que va anar de 
menys a més.
Al km 70 Pallant va agafar el lide-
ratge, però va ser Pedersen la que 
va arribar primera de la prova a la 
segona transició. Emoció assegura-
da en els últims 21 quilòmetres de 

cursa a peu, amb poc més d'1 minut 
entre les tres atletes.
Amb un ritme de carrera superior, 
Pallant no va trigar a posar-se líder 
i mantenir l'avantatge fins endur-se 
la victòria amb un temps de 4h 
32"54". La seva compatriota Lan-
gridge va resistir i va acabar segona 
amb 4h 39"04". La tercera posició va 
ser per a l'austríaca Eva Wutti, es-
pectacular en la cursa a peu. 
Calella va vibrar més que mai amb 
la multitudinària participació dels 

90 clubs classificats per a la Final del 
Campionat TriClub EMEA. Centenars 
d'atletes van gaudir de l'espectacu-
lar circuit i van portar els seus clubs 
al més alt en les seves respectives 
divisions. La presència del millor 
triatleta de tots els temps, Gómez 
Noya, premi Princesa d'Astúries el 
2016, va ser un enorme atractiu per 
a aquest IRONMAN 70.3 i un clar avís 
que el mític atleta espanyol serà el 
gran favorit per aconseguir el títol 
mundial a Hawaii. •

Tot Calella va sortir al carrer i es va bolcar un any més amb la prova A les 7 del matí va començar el tram de natació

Espectacular imatge; millers d'atletes, nadant

La britànica Emma Pallant va 
revalidar el títol de l'any passat

La guanyadora, en el podi al costat de la seva 
compatriota Langridge i l'austríaca Eva Wutti

Els carrers de Calella van viure en primera persona l'especta-
cularitat de l'IRONMAN 70.3

2.800 atletes de tot 
el món van

participar en una 
prova on els clubs 
van ser els grans 

protagonistes   

Fotos: Getty | IRONMAN     Carles Iturbe | IRONMAN i J.M.Arenaza/Aj.Calella

La logística i l'organització van ser perfectes gràcies a         
centenars de voluntaris



D esprés de l'èxit aconse-
guit el 2017, Cabrera de 
Mar tornarà a viure l'emo-
ció dels partits d'alguns 

dels millors jugadors de pàdel del 
panorama internacional. Per segon 
any consecutiu seran les espectacu-
lars instal·lacions del Clark Pàdel & 
Wellness les que acullin aquesta pro-
va del Challenger, que l'any passat va 
rebre més de 3.000 espectadors du-
rant la setmana de competició.
Les immillorables instal·lacions del 
Clark Pàdel & Wellness, gestionades 
pel jugador professional Jake Ben-

zal, es convertiran de nou en l'esde-
veniment de referència en el pàdel 
català amb un torneig que tornarà a 
ser un èxit. Aquesta cita, que tindrà 
lloc del 9 al 15 de juliol, serà, una ve-
gada més, el millor punt de trobada 
per als aficionats al millor pàdel del 
món i tornarà a posar a Cabrera de 
Mar a l'aparador dels grans esdeveni-
ments a escala nacional, amb el con-
següent retorn econòmic i d'imatge 
per al municipi. L'ajuntament del 
municipi del Maresme dóna suport a 
l'organització del torneig i es conso-
lida com un dels municipis amb més 
afició al pàdel de Catalunya, com 

ho demostren les més de vint pistes 
amb què ja compta Cabrera de Mar.
Una població i un club idíl·lics a l'al-
tura d'una de les grans cites amb 
l'esport del pàdel, que l'any passat 
va coronar com a vencedors els ju-
gadors Willy Lahoz i Pablo Lijó, actu-
alment números 25 i 28 del rànquing 
World Padel Tour respectivament. El 
torneig té una dotació econòmica en 
premis de 15.000 euros. •

El torneig té una 
dotació econòmica de 
15.000 euros i va ser 

tot un èxit l'any passat

 PÀDEL
www.esportiumaresme.cat JUNY 2018
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La pista central del Clark Pàdel es va omplir de gom a gom en l'edició de l'any passat, posant a Cabrera de Mar en el panorama del pàdel nacional

Els guanyadors de la primera edició amb organitzadors, àrbitres i ajudants

Què és un
Challenger?

El torneig, que forma 
part de l'organització 

esportiva del World Pa-
del Tour, es diferencia 
del circuit principal en 
què està reservat per a 
totes aquelles parelles 
amb un rànquing per 

sota del número 8. 
D'aquesta manera es 

vol potenciar la partici-
pació de jugadors que, 
per la seva classifica-
ció, no poden accedir 

encara als tornejos 
més importants

Espectacular vista de les instal· lacions  del Clark Pàdel&Wellness club

Cabrera de Mar, terra de pàdel
Les millors pales del panorama internacional se citaran, del 9 al 15 de juliol, al Clark Pàdel & Wellness                                   

de Cabrera de Mar per segon any consecutiu



BODYBUILDING&FITNESS

Santa Susanna, ja més cone-
guda com la capital mundial 
de fitness, va acollir un any 
més, una nova edició del 

Campionat d'Europa de Bodybuil-
ding i Fitness de la EBBF-IFBB – Euro-
pean Federation of Bodybuilding and 
Fitness.
Aquesta localitat costera del Maresme 
s'ha convertit al llarg dels anys en un  
dels punts de referència a nivell mun-
dial pel desenvolupament d'aquest 
esport. Nou anys consecutius fan 
d'aquesta població, un dels llocs mes 
adequats per dur a terme aquest ti-
pus d'esdeveniments esportius.
LA IFBB Internacional va fer fundada 
l'any 1946 i està present en 196 paï-
sos de tot el món on es divulguen les 
virtuts i les conveniències de realit-
zar esport a nivell general i específi-
cament l'esport de l'aixecament de 
peses.

I no és en va que les 44 federacions 
que van assistir al Campionat d'Eu-
ropa vulguin repetir l'any vinent, ja 
que el paisatge coster, l'oferta ho-

telera i de serveis, conjuntada amb 
una magnífica organització, fan que 
tot plegat funcioni com un rellotge 
suís d'alta precisió, comptant sempre 
amb la inestimable col·laboració del 
Excm.Ajuntament de Santa Susanna 
al capdavant del qual es troba el seu 
alcalde, Joan  Campolier.
Es va celebrar també el congrés anual 
de la Federació Europea, que aquest 
any , com cada 4 anys, acollia unes 
noves eleccions per escollir la Presi-
dència d'aquesta federació. Elecci-
ons que va revalidar un cop més el 
doctor Rafael Santonja , que també 
és president de la IFBB Internacional.
1158 atletes es van citar aquest any 
al Pavelló Esportiu del Parc del Colo-
mer. El Campionat d'Europa es va divi-
dir en 4 dies per poder donar cabuda 

a les gairebé 90 categories que van 
resultar del total d'aquesta quantitat 
de participants, les edats de les quals 
oscil·laven entre 21 i 56 anys.

La quantitat de participants va ser 
bastant semblant pel que fa a sexes. 
La difusió d'aquest esport , el fitness, 
és universal i atrau tant homes com 
dones. El món de la competició con-
grega aficionats per igual als mem-
bres de tots dos sexes. Les categories: 
mens fisic, bikini fitness, culturisme 
clàssic, wellness bikini, culturisme, 

woman fisic....entre altres, van prota-
gonitzar aquest llarg cap de setmana 
de competició.
El bodybuilding i el fitness és prac-

ticat arreu del món per milions de 
persones que troben en les acti-
vitats físiques el benestar que els 
aporta la diversitat de les especi-
alitats que s'hi inclouen, com l'ae-
róbic,l'step, el zumba, el pilates , 
entre altres. Si be el gènere masculí 

és més propens a trobar-lo en les 
sales de màquines pel desenvo-
lupament de la massa muscular, 
actualment els estudis mèdics i 
científics ja donen per assentat 
que es tan útil per homes com per 
donesi així  ja es comença a veure 
una major afluència de dones a les 
àrees on troben les maquines per 
fer musculació.
Cap esportista, sigui quina sigui la 
seva especialitat esportiva ( atletis-
me, natació, basket...), no contem-
pla fora dels seus entrenaments l'ús 
de les peses i de la musculació per 
a l'optimització del seu estat físic i 
rendiment.
És un esport apte per a totes les 
edats, que en la seva justa mesura, 
beneficia a tothom que ho practica. •

Van participar esportistes des dels 21 anys fins als 56 La competició va tenir 90 categories diferents

Exhibició espectacular de fitness

Poster de la competició

El Pavelló Parc del Colomer, ple cada dia

L'alcalde i la regidora de comunicació

www.esportiumaresme.cat JUNY 2018

Una vegada més, Santa Susanna ha demostrat la seva capacitat per organitzar grans esdeveniments esportius. El pas-
sat mes de maig va ser capital mundial del bodybuilding & fitness amb la celebració de l'European Championships 2018 

organitzat per la federació europea i mundial. Els millors culturistes del continent es van donar cita en el Maresme

AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA

Santa Susanna treu múscul          
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1.158 atletes es van citar 
al Parc del Colomer

representant 44 fede-
racions europees, un 

rècord sense precedents



La vallesana, després de dotze anys a l'alta competició, sis victòries en campionats d'Espanya i sent habitual de la
selecció espanyola en Mundials i Europeus, agafa el timó de la selecció catalana com a seleccionadora. Una ciclista que 

coneix molt bé les pistes i els corriols del Maresme.
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“El Maresme és un paradís pels 
amants del BTT”

Anna Villar, nova seleccionadora catalana
BTT
www.esportiumaresme.cat JUNY 2018

ENTREVISTA

F a mal haver de penjar la 
bicicleta de competició?
La veritat és que no em puc 
queixar. He viscut una bona 

vida esportiva, he viatjat, he vist món 
i per això tinc la tranquil·litat de sa-
ber que ho he deixat quan era difícil 
assolir fites més altes de les que ja 
havia aconseguit.

Com vas reaccionar en rebre l'ofer-
ta de ser seleccionadora?
Al principi fa una mica de por, però 
me n'adono que, amb la meva ex-
periència com a corredora, tinc una 
visió i unes opinions de competició 
que alguna altra persona que no ha 
competit potser no té.

Com encares aquest repte?
És un món molt nou per a mi, perquè 
jo sempre he estat la seleccionada 
i no la seleccionadora. Però em fa 
il·lusió i vull pensar que puc aportar 
d'experiències pròpies en les selecci-
ons, perquè he estat molt temps se-
leccionada tant a la selecció catalana 
com l'espanyola i sé com funciona. 
Estem treballant molt i crec que que-
darà una bona feina. Ho afronto amb 
il·lusió. També és cert que el càrrec 
requereix treballar més amb la base 

i amb els nens, i que per a mi és un 
repte bastant nou però m'agrada 
poder veure els nens i les nenes que 
venen.

Com han anat aquests primers mesos?
Molt bé. Hem estat treballant temes 
de normativa, de reglaments... i 
aquí aportes una mica l'experièn-
cia. I també estic molt satisfeta per 
la comissió de fèmines. Sempre he 
estat una corredora que he reivin-
dicat molt els drets de les ciclistes, 
perquè sempre estem una mica 
marginades.

Com veus l'estat de salut del BTT a 
Catalunya?
Jo el veig molt bé. Cada dia es veuen 
més federats, més nois i noies com-
petint... Veus ara a la Copa Catalana 
Infantil que hi ha 200, 240 inscrits... 
Veure que hi ha molts nens que, com 
a primera opció, per diversió, estan 
escollint una modalitat com el BTT ès 
una tendència molt positiva.

Quines seran les principals cites 
d'aquest any per la selecció?
Estem a mitja temporada, i la part 
forta ve ara a l'estiu, al juny, juliol... 

Per començar, encara ens queden 
els campionats de Catalunya, que se 
celebraran a finals de juny. Després 
tenim els campionats d'Espanya es-
colars, els campionats d'Espanya 
de rally ,el team relay... tenim feina. 
També a Andorra, que encara que no 
és Catalunya és el germà veí i hi tenim 
molt vincle. Allà es faran els Mundials 
de Màsters i les Copes del Món.

Tu coneixes molt bé el Maresme...
Molt, perquè hi tenim molts amics 
i hi hem sortit a córrer moltíssimes 
vegades. De fet puc afirmar que per 

als amants del BTT, el Maresme és 
un dels grans paradisos que tenim a 
Catalunya. Hi ha rutes molt boniques 
i exigents, corriols espectaculars i 
unes vistes meravelloses. Cada dia 
hi ha més afició al Maresme i més 
proves: la Teialada, la Cabrilenca, 
ara la Transmaresme... Sabem que hi 
ha moltes penyes i molts clubs i que 
treballen molt bé amb els més petits. 
Això és el més important, perquè ells 
són el futur d'aquest esport. •

L'Anna, el dia de la seva presentació com a nova seleccionadora És una experta ciclista

Anna va ser 8 vegades campiona de Catalunya

"Té rutes i corriols 
espectaculars...
i molta tradició
i afició pel BTT"

Palmarès:
✓ 8 vegades campiona de 

Catalunya (del 2008 al 2010 i 
2012 al 2016)

✓ 2 vegades campiona d'Espa-
nya absoluta en 2010 i 2012.

✓ 3 vegades subcampiona 
d'Espanya a 2011/14/15

✓ 4 vegades campiona 
d'Espanya en Team Relay 

(2008/12/14/15)

✓ 6 Participacions en el
Campionat del món i d'Europa 
ambla Selecció Espanyola de 

Ciclisme



El Maresme, protagonista del
Vichy Catalan Volei Tour

VOLEI
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P er tercer any consecutiu, la 
Federació Catalana de Vo-
leibol organitza el Campio-
nant de Catalunya de Vòlei 

Platja Vichy Catalan Volei Tour, con-
sistent en set proves en set localitats 
costaneres de la geografia catalana 
i una fase final que se celebrarà a 

Cambrils (Tarragona) a mitjans de 
setembre.
El Vichy Catalan Volei Tour va ser 
presentat a les instal·lacions de Cre-
ativialab per Laura Álvarez, directora 
de màrqueting de Vichy Catalan, i 
Maribel Zamora, presidenta de la Fe-
deració Catalana de Voleibol.
Maribel Zamora va destacar que 

"aquest any el Campionat de Ca-
talunya anirà de la mà de la cam-
panya d'hàbits saludables, 'Estiu 
saludable', que té per objectiu pro-
moure hàbits de vida saludables 
i sostenibles conscienciant de la 
importància de tenir cura d'un ma-
teix i de l'entorn". En aquest sentit 
es comptarà amb la participació de 
Vichy Catalan, Danone, Ecovidrio o 
Margalef. D'altra banda, Maribel Za-
mora també va destacar la presència 
de Televisió de Catalunya al llarg del 
campionat amb la retransmissió en 

directe de les finals de totes les pro-
ves i la reemissió els dilluns després 
de cada jornada de competició pel 
canal Esport3.
El Tour va començar el primer cap 
de setmana de maig en la localitat 
tarragonina de Vilanova. La platja de 
Ribes Roges va acollir aquesta com-
petició, disputada per 29 parelles en 
el quadre femení i 28 en el quadre 
masculí. En categoria femenina va 
guanyar la parella formada per Erika 
Kliokmanaite i Carla Martínez i en la 
masculina, Nicolás Zanotta i Federi-

co Corbo després de vèncer en un tie 
break que es va allargar més enllà 
dels 20 punts, a la dupla formada per 
Ferran Serra i Conrad Rovira.
La segona prova del calendari va te-
nir lloc al Masnou, a les instal.lacions 
del seu Club Naùtic. Nicolás Zanotta 
i Federico Corbo, en categoria mas-
culina, i Erika Kliokmanaite i Nuria 
Bouza, en categoria femenina, van 
ser els guanyadors. Més de 80 pare-
lles van participar davant un nom-
brós i entregat públic.
La Federació Catalana de Voleibol 
atorgarà més de 10.000 euros en 
premis, i prop de 6.000 en ajudes als 
jugadors. La marca d’ulleres oficial 
del torneig, Bextrm, i la de rellotges, 
Kronos, vestiran l'organització i àr-
bitres i premiaran els guanyadors 

de cada prova amb els seus exclu-
sius productes. A part, el campionat 
també compta amb altres patrocina-
dors com Securitas, Fundació Casa 
Ametller, Wilson, Score, Esteban o 
Reprosa, necessaris per fer possible 
la competició. •

Acte de presentació del Tour a càrrec de Maribel Zamora i Laura Álvarez

El volei platja és un dels esports més especta-
culars que es poden veure avui dia

Els guanyadors de la prova de Vilanova amb 
l'alcaldessa i la presidenta de la FCVB

Podi dels guanyadors de la segona prova del 
circuit disputada al Masnou

Calendari oficial del Campionat de Catalunya 2018

www.esportiumaresme.cat JUNY 2018

EL MASNOU VA ACOLLIR UNA PROVA AL MAIG I MATARÓ SERÀ SEU D'UNA ALTRA AL JULIOL

REPORTATGE

“Aquest any el Campi-
onat anirà de la mà de 
la campanya d’hàbits 

saludables”

Maribel Zamora
Presidenta de la FCV

El passat mes de maig va arrencar l'esperat Vichy Catalan Volei Tour, Campionat de 
Catalunya consistent en set proves i un torneig final. El Tour es deté en dues seus al 
Maresme. A finals de maig es va disputar al Masnou i al juliol se celebrarà a Mataró

Campionat de Catalunya



ATLETISME
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AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR

La Cursa de Pineda de Mar 
arriba a la 15a edició 

Es tracta d’una prova impul-
sada i organitzada gràcies a 
l’esforç del Grup de Fondis-
tes Pineda, Gesport i l’Ajun-

tament de Pineda.
El tret de sortida es donarà a les 9 del 
matí, però enguany tornarà a ser, com 
en els seus inicis, a l’exterior del Com-
plex Esportiu de Can Xaubet, espai que 
aglutinarà tots els serveis de la prova, 
també l’arribada que, per segon any 
consecutiu, serà a l’interior del Camp 
de Futbol Municipal de Can Xaubet. 
Els participants disposaran de servei 
de guarda-roba i de vestidors amb 
dutxes, així com 3 amplis aparcaments 
de fàcil accés i degudament indicats. 
La integració del Complex Esportiu 
Municipal de Can Xaubet genera una 
sèrie de sinergies imprescindibles per 
donar el millor servei als participants 
així com als seus familiars. 

Les inscripcions per a la, que per 
aquesta edició compta amb 1000 
dorsals disponibles, es tancaran el 
divendres anterior a la prova, a les 8 
del matí, o bé en exhaurir les places. 
Es posaran sis llebres als ritmes de 37’, 

40’, 45’, 50’, 55’ i 60’ per tal que els cor-
redors i corredores puguin assolir les 
marques personals.
Tots els participants rebran una bos-
sa del corredor amb obsequis dels 

col•laboradors, que podran recollir 
juntament amb el dorsal el dissabte 
9 de juny entre les 17.30 h i les 20.00 
h o bé el mateix dia de la cursa de 
7.30 h a 8.30 h a les instal•lacions 
esportives de Can Xaubet, tot i que 
s’aconsella, per evitar cues, recollir 
el dorsal el dissabte. A l’edició de 

2017, que va comptar amb més de 
800 participants, va imposar-se amb 
claredat amb un temps de 30 minuts 
i 57 segons el favorit per aconseguir 
la victòria, l’atleta Radoune Nour, que 
venia de vèncer a la Cursa del Corte 
Inglés i a la Mitja Marató de 2017. La 
segona posició vas per Joan Palome-
ras del CN Caldes i la tercera per Isam 
Mounir.
En categoria femenina, va revalidar 
la victòria aconseguida a l’edició de 
2016 l’atleta Sílvia Segura, amb un 
temps de 38 minuts i 34 segons. En 
segona posició va entrar l’etíop De-
guti Jebesa, exmembre de l’equip de 
maratons del seu país, i la tercera va 
ser l’atleta Paula Salgado. Podreu for-
malitzar la vostra inscripció i ampliar 
la informació a la pàgina web de la 
cursa:
www.gesport.cat/cursapineda

Diumenge 10 de juny tindrà lloc una nova edició de la Cursa de Pineda de Mar,
de 10 kilòmetres de distància, que aquest any 2018 celebra la 15a edició. Serà prova 
oficial de la nova lliga de Championchip i Gesport CIRCUIT MARESMENC DE CURSES

Els guanyadors de l'any passat amb el regidor d'Esports de Pineda, Santi Macip

Els habitants de Pineda viuen molt a prop 
la competició

Moment de la concorreguda sortida de la prova

Consolidada en el 
Maresme com una 

gran prova, l'any pas-
sat va tenir més de

800 participants
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En un temps rècord, l'Ajuntament de Malgrat de Mar, amb l'ajuda de diferents regidories, 
principalment la d'Esports, així com de dotzenes de voluntaris, ha estat capaç d'organitzar 

una de les proves lúdico-esportives més impactants que hi ha al món: l'Eternal Running
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Malgrat ja és Eternal!

ESPORT LOCAL
www.esportiumaresme.cat JUNY 2018

Tal com el seu nom indica, 
és una carrera que se'ls 
fa eterna a tots els parti-
cipants a causa de la seva 

singularitat. La cursa la va crear 
Thunar Esports i es va realitzar 
per primera vegada a Barcelona el 
2002. El que va començar sent una 
aventura per als més bojos i atre-
vits de Barcelona, ara s'ha conver-
tit en un repte que la gent espera a 
tot el món amb el Circuit Mundial.
Eternal Running és repte, supera-
ció, sacrifici i diversió per als que 

senten que la vida és un desafia-
ment constant. Contenidors, tela 
d'aranya, deslizator, fang, la ràfia, 
camions de palla, inflables bojos, 
filat espinós, tempesta elèctrica, 

tobogan, zona d'escuma, la piràmi-
de, el coliseu, el desballestament, 
el rusc, el safareig, el tsunami, to-
bogan de 6 metres .... són només 
alguns dels 80 obstacles que for-
men l'Eternal Running durant els 

10 quilòmetres que té la prova.
En l'espectacular competició de 
Malgrat van participar 1.919 es-
portistes que van combinar esforç 
físic amb el millor sentit de l'humor 
passant un matí inoblidable. El mu-

nicipi ja forma part del calendari 
de proves que s'han disputat en 
nombroses poblacions espanyoles. 
En els quinze anys que porta Eter-
nal Running hi han participat més 
de 300.000 atletes en prop de 300 
competicions.
L'alcaldessa de Malgrat, M. Car-
me Ponsa, i el regidor d'Esports, 
Miquel Àngel Martínez, van lliurar 
els trofeus als primers classificats, 
encara que en aquest cas sí que 
pot afirmar-se que van guanyar 
tots ... Malgrat també. •

El filat espinós és un dels obstacles 
més durs

Gairebé 2.000 atletes van partici-
par-hi

Passar sota un tràiler i al costat del 
foc

La prova es molt exigent... i molt 
divertida

Moment de la sortida de la prova, de 10 km 

El fang no podia faltar

L'alcaldessa va estar al costat dels 
participants

Espectacular
competició

lúdico-esportiva en
què van participar
1.919 esportistes

La Regidoria d’Esports de l’Ajun-
tament de Malgrat de Mar, en 
cooperació amb diverses enti-
tats i clubs esportius malgra-
tencs, organitza un any més la 
Festa de l’Esport, que tindrà lloc 
el 16 de juny.
Aquesta Festa, que enguany 
presenta la seva 7a edició, pre-
tén el foment i la dinamització 
de l’activitat esportiva a nivell 
local. És una festa esportiva de 
caire recreatiu i popular oberta 
a la participació de tothom.
Com cada any, el dia 16 de juny 
des de les 10 del matí, al Camp 
Municipal d’Esports de Malgrat 
de Mar, s’instal·laran totes les 
entitats i clubs que col·laboren 
en la Festa de l’Esport. Es podran 
conèixer i provar els esports que 
es fan al municipi, com són Bàs-
quet, Futbol, Ciclisme, Atletis-
me, Muay Thai, Escalada, Futbol 
Sala, Tennis, Handbol, Defensa 
Personal, Kitesurf, Hoquei, Pati-
natge, Kenpo Karate. 
Tots els nens i nenes que parti-
cipen, reben un passaport, que 
han d’emplenar amb els segells 
de les entitats un cop han provat 
l’esport. Quan ja han passat per 
totes les activitats, la Regidoria 
d’Esports els hi dóna una meda-
lla com a premi de participació.
A les 11.00 del matí, els profes-
sionals del complex esportiu 
Mes Malgrat oferiran una Master 
Class de Zumba, i alguna sor-
presa més.
Les activitats es poden realitzar 
de 10.00 a 14.00 hores, i de 16.00 
a 19.00 hores. Per finalitzar la 
Festa de l’Esport, s’organitza el 
reconeixement esportiu a tots 
aquells esportistes i equips 
esportius que han aconseguit 
algun èxit durant la temporada 
passada.

La festa de l’esport,
el 16 de juny

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR



 

L a SantJaumenKa 2018 és la 
cinquena edició d'una cursa 
popular impulsada per So-
cietat Cultural Sant Jaume 

que es desenvoluparà per la localitat 
de Premià de Dalt. La Societat Cultu-
ral Sant Jaume  es una associació cul-
tural, privada, sense ànim de lucre, en 
benefici dels habitants de Premià de 
Dalt i els voltants, situada al vell mig 
del nucli antic del poble, en una anti-
ga casa senyorial del segle XVI. 
Amb sortida i arribada al mateix Sant 
Jaume, la prova anirà pels indrets 
més significatius de la localitat. En 
aquesta edició, la cursa tindrà dues 
modalitats: 
La SantJaumenKa 5K i La SantJau-
menKa 10K. La primera està adreça-
da a qualsevol participant, ja que el 
recorregut és molt més pla i ràpid. 
L’hora de sortida será a les 20.10 h i 
hi podran participar atletes entre 14 
i 17 anys.

La segona prova, de mitja distància, 
està plantejada per participants amb 
una certa preparació i amb un mínim 

nivell de formació i entrenament. És 
un recorregut una mica més dur , ja 
que durant els ultims quilòmetres hi 
ha tres rampes en pujada. La sortida 
es a partit de les 20.00 hores.
A més de la general, aquesta cursa 
tindrà aquestes subcategories per 
cada una de les dues distàncies:

sub-23 (23 anys o menys el dia de la 
prova), veterans masculí (45 anys o 
més el dia de la prova) i
veteranes femení (45 anys o més el 
dia de la prova)

Hi haurà premis pels tres primers 
classificats masculins i femenins de 
les dues distàncies de la General, així 
com per al primer classificat de cada 
subcategoria.
Tots els participants de La Sant-
JaumenKa 2018 podran disposar 
dels serveis de guarda-roba, banys 
i dutxes a les instal·lacions de Sant 
Jaume, avituallament a l’arribada i 
bossa del corredor amb samarreta i 
regals.
SOREA torna un any més a ser el 
patrocinador principal de la prova 
amb la seva vocació irrenunciable 
d'estar al costat de les persones amb 
un servei de proximitat i qualitat: 
"Ens agrada implicar-nos amb les 
activitats que es fan als municipis 
on prestem serveis, especialment en 
les activitats esportives, pel seu cai-
re cohesionador i participatiu", diu 
Francesc Mayné, director general de 
Sorea. •
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La SantJaumenKa 'assalta' els 
carrers de Premià de Dalt

El dissabte 9 de juny se celebrarà, a partir de les 20.00 hores, una de les proves esportives més populars i
esperades d'aquest municipi que tant aposta per l'esport com un signe d'integració i cultura

L'any passat van participar-hi gairebé 300 atletes de totes les edats

Cartell de la popular prova 

L'alcalde Josep Triadó, de blau, el primer que dóna exemple

SOREA torna a
patrocinar la cursa 
popular amb la seva 
vocació d'apropar-se 

a les persones

AJUNTAMENT
Premià de Dalt

PROVA PILOT 

1r PROJECTE DE 
FUTBOL COOPERATIU 



 P ep, explica’ns com heu ide-
at la celebració d’aquest 
mig segle de penya.
Doncs hem celebrat dife-

rents actes durant l’any. Alguns ja els 
hem fet i altres els tenim programats. 
Vam arrencar la celebració amb una 
calçotada popular al mes de març. 
El dia 27 d’abril ens va visitar Sor 
Lucía Caram en un acte solidari per 
presentar el ‘Projecte Invulnerables’, 
destinat a lluitar contra la pobresa i 
l’exclusió social de les famílies, so-
bretot dels nens, i treballar per la 
igualtat d’oportunitats. El 27 de maig 
hem fet un torneig de PlayStation 4. 
Al juny fem l’acte central, i ja passat 
l’estiu, al setembre, farem una festa 
de caire més popular. A la tardor ani-
rem el Camp Nou i el Museu, i enca-
ra anirem fent altres actes puntuals 
que ens falta definir.

Aturem-nos un moment 
en l’acte central del dia 
10 de juny. Què teniu 
previst que es faci?
Doncs serà l’acte ins-
titucional. Fem la ce-
lebració conjunta dels 
nostres 50 anys amb el 
25è aniversari de la Fe-
deració de Penyes del FC 
Barcelona del Maresme. Ens vi-
sitaran representants de Penyes del 
Maresme, i ens han confirmat que 
vindrà el president Josep Maria Bar-
tomeu. Hem organitzat un acte d’ho-

menatge i agraïment a les persones 
que resten entre nosaltres i que han 
format part de les diferents juntes di-
rectives de la Penya per agrair-los la 
seva dedicació.

Aixó està molt bé...
Ells han fet possible ar-

ribar a aquests 50 anys 
de Penya. Ens agra-
daria que ens acom-
panyés tothom que 
estigui interessat en 

aquest acte. Esperem 
no deixar-nos ningú, tot 

i que hi ha absència de pa-
pers en alguns períodes. Final-

ment hi haurà, per a qui ho desitgi, 
un dinar amb la presència del presi-
dent del Barça, l’alcalde i altres auto-
ritats al restaurant L’Era.

Això serà la celebració, però com 
és el dia a dia de la PBAM? Com us 
organitzeu?
Actualment som 240 socis, i molt fi-
dels. Hi ha socis que ho són de tota 

la vida, grans nissagues familiars que 
són socis, avis, pares i fills.  El Barça 
és el segon club amb més socis del 
món. Té 176.000 socis i uns 150.000 
penyistes. Això sí que és una cosa 

que el fa únic. La nostra penya és una 
de les més antigues.

Sou molt actius, no?
I tant! Nosaltres tenim una junta di-
rectiva formada per 12 persones més 
el president, que sóc jo. I fem activi-
tats regulars. Per exemple, la Penya 
és propietària de 6 abonaments a 
l’Estadi i van circulant entre els socis. 
A cada partit al Camp Nou 6 socis hi 
poden assistir. I també muntem l’au-
tocar per anar-hi. Quan juguen fora 
de casa, obrim el nostre local social 
a l’edifici de les Monges per veure els 
partits per televisió que són de paga-
ment. 

Fins i tot teniu un programa de ràdio!
Sí! També tenim un programa a 
Ràdio Arenys de Munt cada dilluns 
mentre dura la Lliga; és la tertúlia 
de tribuneros “Amunt Barça”. L’àni-
ma del programa és Jaume Romà. 
I, per altra banda, assistim a les 
reunions de les Penyes del Mares-
me, de periodicitat trimestral, i a la 
Confederació Mundial de Penyes pel 
Gamper. Col·laborem amb les Nits 
de l’Esport organitzades per l’Ajun-
tament d’Arenys de Munt... i tenim 
costum de reunir-nos la junta com a 
mínim una vegada al mes, el primer 
divendres normalment. Fem activi-
tats puntuals, mirem partits impor-
tants a la Sala Municipal en pantalla 
gegant, fem festes blaugrana de fi 
de temporada. •
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compleix 50 anys
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Sor Lucía Caram va estar a la Penya el passat 27 d'abril amb Pep Artigas, el president

Mig segle animant el Barça, cantant tots els seus gols, tant a casa com a fora, al camp o per TV. Un sentiment 
blaugrana que passa de generació en generació i que aquest any està d’aniversari. Parlem amb Pep Artigas, 

president de la Penya Barcelonista Arenys de Munt (PBAM)

Gran actuació de l’equip de relleus a l’IRONMAN 70.3
L’equip d’Arenys de Munt, format pel Xavi Solà, el Ricard 
Novell i el Jaume Roig, que va fer per relleus l’Ironman 
70.3 de Calella el passat diumenge 20 de maig, 
va quedar en desena posició d’un total de 
42 equips participants, un repte esportiu 
aconseguit que hem valorat amb Xavi 
Solà, que va fer el relleu de cursa a peu. El 
Xavi s’ha mostrat molt satisfet dels resul-
tats, ja que tots els integrants de l’equip 
van baixar del temps que havien previst. 
“Ricard Novell feia el relleu de natació, 
venia d’una lesió i comptava estar ¾ d’hora 
nedant i va completar el circuit en 36 minuts”, 
una situació que es va repetir amb els altres dos re-
llevistes: “Santi Roig a la bicicleta també va baixar el seu 

temps i jo comptava acabar la mitja marató en unes dues 
hores i vaig trigar 1 hora 44 minuts”, ha comentat content 
Xavi Solà.

Tot plegat una experiència molt recomanable per 
a tothom a qui li agrada l’esport, que deixa els 

triatletes sense paraules. Solà: “És impressio-
nant. Córrer amb tanta gent animant fa que 
treguis forces d’on no n’hi ha. I l’organització, 
fantàstica. Hi ha molts països que organitzen 
Ironmans i és tot un món a part. L’arribada va 

ser espectacular”.
Els tres integrants de l’equip van creuar junts la 

línia d’arribada, i així es van coronar com a finis-
hers d’un Ironman 70.3 completat per relleus amb l’or-

gull de dur el nom d’Arenys de Munt als mallots.

El president del FC 
Barcelona, Josep Maria 
Bartomeu, participarà 
en els actes oficials del 

dia 10 d’aquest mes 

Solà,
Novell i Roig

van quedar en
desena posició

de 42
participants



La gimnasta i entrenadora del Club 
Gimnàstic Mataró, Anna Serra Solís, 
es va proclamar campiona d'Espa-
nya en gimnàstica aeròbica en la 
modalitat trio i també en la de grup, 
juntament amb el Club La Mina Ger-
vasio Deferr. Igualment l'Anna va 
assolir el subcampionat disputat a 
Sòria en la prova d'Aerodance. La 
representant del CGM és una de les 

millors gimnastes del panorama na-
cional i és membre de la selecció es-
panyola, ha participat en nombrosos 
campionats d'Europa i del món. Per 
altra banda, el CGM va participar en 
la final de la Copa Catalana de Gim-
nàstica Artística disputada a Salt (Gi-
rona) i va obtenir sis podis després 
de superar les tres fases classifica-
tòries.

El Club Nàutic El Balís organit-
zarà entre el 27 de juliol i el 4 
d’agostde l'any que ve el Mundi-
al de Classe Europe 2019. Al vol-
tant d’unes 150 embarcacions 
competiran en aigües de Sant 
Andreu de Llavaneres, després 
que el president del CN El Balís, 
Fran Ripoll, i el president de 
l’Associació Internacional de la 
Classe Europe, Paul Depoorter, 
hagin segellat l’acord, en un acte 
de signatura conjunt on també 
hi han estat presents el viceco-
modor del CN El Balís, Alfredo 
Llobet, i el Secretari Català de la 
Classe Europe, Jesús Tello.
El CN El Balís, que compta amb 
l’aval de l’Associació Internacio-
nal de la Classe Europe per con-
vertir-se en la seu del Mundial 
2019 des del passat estiu, acolli-
rà així mateix una Open Week de 
forma prèvia. En aquesta com-
petició podran participar-hi els 
regatistes que no han obtingut 
bitllet en els campionats classifi-
catoris, per aconseguir una plaça 
per a la fase final.
El president del CN El Balís, Fran 
Ripoll, ha destacat el bagatge 
del club en regates internacio-
nals com una de les claus per 
sumar al projecte el Mundial de 
Classe Europe 2019. “Són la nos-
tra vocació. Ens agrada assumir 
aquests reptes, reunint al nos-
tre port participants d’arreu del 
món”, ha subratllat, afegint que 
s’ha conformat un equip humà 
que treballarà “en exclusiva en la 
preparació de l’esdeveniment”.

El directiu i delegat de la Federació Catalana de Futbol al Maresme, An-
tonio Jiménez, s'ha reunit amb la nova presidenta del CF Alella, Cristi-
na Cardiel, i el seu vicepresident, Manel Domínguez, a la seu de l'FCF al 
Maresme, ubicada a Mataró. L'objectiu de la trobada era tractar diversos 
temes com el projecte #Orgullosa, la campanya 'Zero insults a la grada' i 
aspectes relacionats amb la normativa. És una bona notícia que les do-
nes assumeixin càrrecs de responsabilitat al món del futbol. La Cristina 
se suma a la Mònica Olivares, presidenta del CE Arenys de Munt, fins al 
moment, única presidenta d'un club de futbol del Maresme.

GIMNÀSTICA
Anna Serra (CG Mataró) campiona
d'Espanya en gimnàstica aeròbica

VELA
El CN El Balís 
acollirà el 
Mundial de 
Classe Europe 
2019

FUTBOL
Cristina Cardiel, nova presidenta del CF Alella

PATINATGE ARTISTIC
Mireia Martínez i Aleix Bou, campions d'Espanya 
de parelles per tercer any consecutiu

NOTÍCIES
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La jove parella de patinatge artístic ca-
det d'Arenys de Munt formada per Mi-
reia Martínez i Aleix Bou, amb la seva 
entrenadora Gèsica Pi, van participar 
al Campionat d’Espanya el passat cap 
de setmana a Alhaurín de la Torre (Mà-
laga), on van tornar a fer gaudir de va-
lent el públic demostrant una vegada 
més el seu alt nivell tècnic i artístic.
Tot i que ha sigut una temporada molt 
dura per a aquests patinadors, ja que 
han hagut d’estar sis mesos sense en-
trenar a causa d’una lesió i posterior 

malaltia per la part femenina de la 
parella, van aconseguir una primera 
plaça provisional en el programa curt, 
que van mantenir després d’execu-
tar un espectacular disc llarg que els 
va posar a dalt de tot del podi i van 
aconseguir així la medalla d’or. Així, 
han esdevingut campions d’Espanya 
per tercer any consecutiu. Cal desta-
car que tan sols porten tres anys junts 
com a parella de patinatge artístic, i en 
aquest temps han aconseguit totes les 
màximes fites possibles.

Els integrants de l'equip de tennis 
taula Quadis Centre Natació Mataró, 
Xavier Peral, Sergi Grau i Yordi Jason, 
han tancat la temporada 2017-2018 
amb el títol de campió del Grup 2 de 
la Divisió d'Honor, un èxit que els va 
donar dret a participar en la fase d'as-
cens a la Superdivisió, la categoria 
més alta del tennis taula nacional. 
Els matarorins van tenir la mala sort 
d'enfrontar-se en primera ronda amb 

els grans favorits i amfitrions, el Visit 
Pontevedra, que van acabar guanyant 
el duel per 4-1. A la segona oportu-
nitat per ascendir, el CN Mataró es 
va enfrontar a l'Establimentos Otero 
Cambrados, arribant-se a un dramàtic 
3-3. En l'últim i decisiu partit l'equip 
local es va fer amb l'últim punt i els 
del Maresme es van quedar sense el 
que hauria estat un just premi a una 
temporada per emmarcar.
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TENNIS TAULA
El CN Mataró, campió de la Divisió d’Honor
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Consumat fa temps el descens del 
Vilassar de Mar de Tercera Divisió 
a Primera Catalana, la gran notícia 
per al futbol del Maresme ha estat la 
sensacional temporada que a Sego-
na Catalana ha realitzat l'Argentona. 
Pujat de categoria l'any passat, de 
Tercera Catalana a Segona, l'Argen-
tona es va classificar en l'últim par-
tit de la Lliga (davant el Sarrià amb 
un gol al minut 85) per promocionar 
i aspirar a pujar a Primera Catalana. 
El sorteig va voler que el seu rival 
hagi estat, a partit d'anada i torna-
da, el CD Bescanó. Aquest cap de 
setmana es disputarà el primer dels 
dos partits a Girona. Si l'Argentona 

aconsegueix la proesa, compartirà 
categoria amb el Vilassar de Mar.
Per contra, a Segona Catalana cal 
lamentar el descens a Tercera de 
tres equips del Maresme: Palafolls, 
Llavaneres i Fundació Privada Her-
mes de Montgat.

El Centre Natació Mataró, amb la 
col·laboració de la Direcció d'Es-
ports de l'Ajuntament de Mataró, 
va organitzar el passat diumenge 
dia 27 la XVIII Triatló Ciutat de Ma-
taró, competició ràpida vàlida per al 
Campionat de Catalunya per clubs 
i puntuable per a la Lliga Catalana. 
L'espectacularitat d'aquest triatló 
està garantida per la rapidesa amb 
què es porta a terme: 750 metres 
nedant, 20 quilòmetres en bicicle-
ta (sortida des del Passeig Marítim 
amb dirección NII, entre el Rengle il 
'Experience) i 5 quilòmetres de cursa 
a peu (pel Passeig Marítim i braç del 
Port). Van prendre la sortida més de 
600 atletes, molts d'ells represen-

tant als millors clubs de Catalunya. 
La prova masculina va ser guanyada 
per Genis Grau, del Club Prat Triatló 
1994, mentre que la guanyadora de 
la competició femenina va ser Anna 
Flaquer, del CN Montjuïc.

Extraordinària temporada la de l'equip entrenat per 
Jordi Vizcaíno. Les seves pupil·les van conquistar a 
principis de maig la Copa Catalunya després d'im-
posar-se en un gran partit a l'Almeda de Cornellà 
per 80-64. El millor equip de bàsquet femení del 
Maresme (era la primera temporada a la Copa Ca-
talunya), i que destaca pel seu nivell ofensiu, va ata-
car després l'ascens a la Lliga Femenina 2, la segona 

categoria més important. Per aconseguir-ho va haver de 
desplaçar-se fins a Mallorca i disputar una lligueta, tots 
contra tots, davant el Edbaser Andratx (equip amfitrió), 
Bàsquet Almeda i Centre de Tecnificació de les Illes Bale-
ars. L'Associació Esportiva Boet Mataró, l'equip taronja, 
com se'l coneix, va guanyar a Andratx tots els seus par-
tits amb una autoritat aclaparadora i per primera vega-
da en la seva història jugarà en una categoria estatal.

FUTBOL
Cara i creu: Vilassar de Mar baixa,
Argentona promociona

TRIATLÓ
XVIII Triatló Ciutat de Mataró

BÀSQUET
Gran temporada: El Mataró Parc Dori Dori Boet guanya 
la Copa Catalunya ... i puja a Lliga Femenina 2
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L'equip del Club Tennis Taula de 
Calella, format per Alba Fernán-
dez, Sofia Xuan Zhang i Nora Es-
cartin va proclamar-se subcam-
pió de Catalunya absolut. En la 
mateixa competició, però en la 
prova individual, l'Alba Fernán-
dez se'n va endur el títol de cam-
piona absoluta. Un gran èxit pel 
CTT Calella que aquest any 2018 
celebra el seu 50è aniversari

TENNIS TAULA
Alba Fernandez, 
campiona
absoluta de
Catalunya

Gran èxit: el CH Mataró Sub’16, 
campió de Catalunya i d’Espanya

HOQUEI PATINS

Sota la direcció tècnica d'Albert 
Bou, Vinyet Juncà, Julia Baldrich, 
Aina Lleonart, Nia Almirall, Marlena 
Rubio, Olga Juanolas, Ester Anglas, 
Marina López, Aina Lleonart i Aina 
Florenza s'han convertit en les heroï-
nes del Club Hoquei Mataró en acon-
seguir en aquest final de temporada 
un doblet històric: el Campionat de 

Catalunya Fem 16 a Cambrils (sense 
perdre un sol partit) i el Campionat 
d'Espanya de la mateixa categoria 
celebrat a Galícia, on defensaven 
el títol aconseguit la temporada 
passada. L'entitat està d'enhorabo-
na perquè l'equip femení Sub '14 
també s'ha proclamat campió de 
Catalunya.

Cara i creu per al CE Arenys de Munt. El 
primer equip, que jugava a la màxima 
divisió nacional, l'Ok Lliga, va perdre 
la categoria en quedar antepenúltim. 
Marc Comalat, el seu entrenador, però, 
està molt satisfet de la feina de tot el 

club a nivell formatiu ja que l'equip 
júnior es va proclamar campió d'Es-
panya en derrotar per 2-1 al Manlleu 
en el campionat disputat a la població 
asturiana de Grau. El planter de l'Arenys 
continua donant els seus fruits.

Arenys de Munt, una de freda i una de calenta: adeu a 
l’OK Lliga i el Júnior, campió d'Espanya



 

El Volvo XC60, el nou tot 
terreny mitjà de la marca 
sueca, es va adjudicar re-
centment el premi absolut 

dels guardons Car World of the Year 
que es va anunciar en la cerimònia 
inaugural del Saló de Nova York. El 
familiar suec es va imposar als Ma-
zda CX-5 i Range Rover Velar, els al-
tres dos finalistes, gràcies a la seva 
combinació de disseny, seguretat i 
connectivitat.
Els anteriors guanyadors del Car 
World of the Year van ser els Jaguar 
F-PACE (2017), Mazda MX-5 (2016), 
Mercedes-Benz C-Class (2015), l'Au-
di A3 (2014), el Volkswagen Golf 
(2013), el Volkswagen Up! (2012), 

el Nissan Leaf (2011), el Volkswa-
gen Polo (2010, el Volkswagen Golf 
(2009), el Mazda2 / Mazda Demio 
(2008), el Lexus LS460 (2007), el 
BMW 3-Series (2006), i l'Audi A6 
(2005).
Els guardons, que compleixen la seva 
catorzena edició i són dels que gau-
deixen de major prestigi en la indús-
tria de l'automòbil, no tenen ànim 
de lucre. El jurat està compost per 
periodistes especialitzats en motor, 
82 de 25 països diferents. Per poder 
optar als premis, els models s'han 
d'haver comercialitzat almenys a 
dos continents durant 2017.
A més del trofeu principal, es premi-
en cinc categories, corresponents a 
millor cotxe de disseny, de luxe, es-
portiu, ecològic i urbà. La distinció 
al millor disseny va ser per al Ran-
ge Rover Velar, que va superar als 
Lexus LC 500 i Volvo XC60. En 2017, 
aquest premi va ser també per al Ja-
guar F-Pace.

El premi al millor automòbil de luxe 
o exclusiu va recaure en l'Audi A8, per 
davant de dos Porsche, els Panamera 
i Cayenne, i dóna el relleu al Mercedes 
Classe E, el triat en 2017. I el de millor 
esportiu se l'emporta BMW amb el 
seu M5, que es va imposar als Honda 
Civic Type R i Lexus LC 500, i ocupa el 
lloc que van gaudir els Porsche Boxs-
ter i Cayman l'any passat.

L'elèctric Nissan Leaf va triomfar 
com a millor cotxe ecològic, desban-
cant els BMW 530e i Chrysler Pacifica 
Hybrid, i substituint en el palmarès al 
Toyota Prius Plug-in Hybrid o híbrid 
endollable.
Finalment, en la categoria de millor 
model urbà, que es celebrava per se-
gona vegada i en què només compe-
teixen utilitaris, el guanyador va ser 
el Volkswagen Polo, per davant del 
Ford Fiesta i Suzuki Swift. El BMW i3 
94h va guanyar l'any passat. •
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Els guardons, que compleixen la seva catorzena edició i són dels que gaudeixen de major prestigi en la indústria de l'automòbil, 
s'entreguen cada any en la cerimònia inaugural del Saló de Nova York

El familiar de la 
marca sueca es va 

imposar per la seva 
combinació de dis-

seny, seguretat i 
connectivitat

Volkswagen Polo, millor cotxe urbà

BMW M5, millor cotxe esportiu

L'Audi A8, millor automòbil de luxeRange Rover Velar, millor disseny

Nissan Leaf, millor cotxe ecològic

Els Finalistes
2018

Millor Cotxe de l'Any:
Mazda CX-5

Range Rover Velar
Volvo XC60

Millor Cotxe Urbà:
Ford Fiesta

Suzuki Swift
Volkswagen Polo

Millor Cotxe de Luxe:
Audi A8

Porsche Cayenne
Porsche Panamera

Millor Cotxe Esportiu:
BMW M5

Honda Civic Type R
Lexus LC 500

Millor Cotxe Ecològic:
BMW 530e iPerformance
Chrysler Pacifica Hybrid

Nissan LEAF

Millor Cotxe de Disseny:
Lexus LC 500

Range Rover Velar
Volvo XC60





30

CEM
www.esportiumaresme.cat JUNY 2018

NOTÍCIES

www.cemaresme.cat · 93 757 01 39
Plaça Espanya 1 · 08302 Mataró

E
S P O R T

E

S
C O L A

R

ESPORT
AMB

VALORS

Més de 1.400 alumnes  han participat a 
les Trobades de volei-platja del CEM

En les tres trobades de pro-
moció de volei-platja que el 
Consell Esportiu del Mares-
me amb la col·laboració de 

la Federació Catalana de Voleibol ha 
organitzat a la comarca hi ha hagut 
la participació de més de 1.400 nens 
i nenes. 
Aquest curs s’han fet tres trobades, 
dues a Mataró i una tercera al Mas-
nou. Totes elles al mes de maig que 
ha estat farcit d’activitats del Pla Ca-
talà d’Esport a l’Escola i dels Jocs Es-
portius Escolars de Catalunya.
La primera trobada, va ser a la plat-
ja del Varador de Mataró, dirigida a 
alumnes de cinquè i sisè de primària 
de les escoles del PCEE de Mataró 
i rodalies. Un total de 600 alumnes 
d’onze centres educatius hi van par-
ticipar.
La segona trobada va ser del Masnou 
el 16 de maig i per alumnes de 1r i 2n 
d’ESO. Quatre escoles de Masnou, 
Alella i Teià i 300 alumnes van ser els 

protagonistes de l’activitat que nova-
ment va ser un èxit de participació.
La darrera trobada a la platja va ser 
novament a Mataró, també per a 
alumnes de secundària. 400 nois i no-
ies de 4 centres educatius van ser els 
participants que van gaudir de la tro-
bada i d’un magnífic dia de sol.
Els responsables del consell i de la 
federació fan una gran valoració de la 
col·laboració d’ambdues entitats que 
cada curs porta més nens i nenes a les 
trobades.
Cal destacar també la gran tasca dels 
alumnes del grau superior d’esports de 
l’escola Freta que cada any col·laboren 
en l’organització i el desenvolupament 
de les diferents trobades de volei-platja 
i en d’altres activitats del CEM.
El proper curs, la idea es repetir les tro-
bades i, a poder ser, crear-ne de noves 
a l’Alt Maresme, per fer arribar totes 
les activitats del Pla Català d’Esport 
a l’Escola a totes les poblacions de la 
comarca.

El proper 5 de juny, tindrà lloc al 
camp de futbol del Camí del Mig, 
una nova trobada poliesportiva del 
PCEE, aquesta vegada dirigida als 
alumnes de 4t de primària.
Uns 450 nens i nenes de 9 escoles 
hi participaran. Durant més de dues 
hores i organitzats en tres rotacions, 
els infants podran jugar a mini-fut-

bol a mata-conills i gaudir de dife-
rents jocs tradicionals i altres activi-
tats lúdiques.
Una vegada més, la trobada serà 
totalment participativa, sense cap 
importància dels resultats i sense 
vencedors ni vençuts. La idea del 
JoSempreHiGuanyo i la col·labora-
ció i educació en valors està sempre 
present en totes les activitats del 
CEM i del Pla Català d’Esport a l’Es-
cola.
Amb aquesta última trobada el CEM 
tancarà les activitats del Pla amb 
una participació final de més de 
3.000 nens i nenes. 
Als Jocs Escolars les llicències trami-
tades pel CEM han superat les 5.000 
en un nou curs escolar ple d’èxits or-
ganitzatius

El dissabte 2 de juny, el poliespor-
tiu Euskadi de Mataró, serà la seu 
de les Finals Nacionals dels Jocs 
Esportius Escolars de Catalunya 
de les categories benjamí masculí 
i femení i també de l’aleví masculí.
L’escola La Salle de Premià de Mar 
en la categoria femenina i el Club 
Voleibol Mataró, en la categoria 
masculina seran els representants 
del Maresme a les finals benja-
mins. Aquests equips accedeixen  
com a representants de la territo-
rial de Barcelona, després d’haver 
liderat les seves respectives com-
peticions.
Amb aquestes competicions fina-
litzaran les activitats dels JEEC al 
Maresme i també arreu de Catalu-
nya. Aquest curs més de 150.000 

nens  nenes han participat en les 
activitats organitzades pels dife-
rents consells esportius amb  la 
col·laboració de la Secretaria Ge-
neral de l’Esport.

El proper curs, la idea és repetir les trobades i, a poder ser, crear-ne de noves a l’Alt Maresme, per fer arribar totes les
activitats del Pla Català d’Esport a l’Escola a totes les poblacions de la comarca

Les trobades s'han fet amb col.laboració amb la Federació Catalana de Voleibol

Tot a punt per a la darrera
Trobada poliesportiva del PCEE

La Final Nacional de Voleibol 
dels JEEC se celebra a Mataró





A SOREA treballem per cuidar del nostre entorn tant com de tu
Per això gestionem l’aigua de manera respectuosa amb el medi ambient, reduint
l’impacte que té el seu consum en l’entorn, generant energia neta i contribuint a la 
reutilització de residus.
Vols saber com ho fem? Entra a cuidemdelaigua.cat/entorn i descobreix-ho.

Aquesta aigua és
la mar de bona.
Perquè ho és per
a tu i també per al 
medi ambient.

Cuidem l’aigua,
et cuidem a tu.

www.sorea.cat
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