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La selecció espanyola de waterpolo acaba de proclamar-se cam-
piona d'Europa a Hongria sis mesos després d'haver aconseguit 
el subcampionat mundial de Corea del Sud. Un combinat format 
exclusivament per jugadores catalanes. I en aquest elenc dirigit pel 
tècnic Miki Oca, quatre d'elles estan estretament lligades al Cen-
tre Natació Mataró. Marta Bach, Anni Espar i Irene González estan 
defensant els colors del club mataroní que persegueix aconseguir 
aquesta temporada el títol de Lliga per primera vegada en la seva 
història. També hi era Roser Tarragó, el gran talent format a les pis-
cines del Mataró, que enguany defensa els colors del CE Mediterra-

ni, i va ser triada millor jugadora de l'últim mundial.
Que Mataró i el Maresme destaquin tant en un esport tan minoritari 
com és el waterpolo femení és digne de destacar. Darrere d'aquest 
èxit contrastat hi ha una gran feina de molts anys potenciant el 

planter i apostant per construir equips competitius.

Un altre gran exemple de l'alt nivell esportiu de la nostra comarca 
és la presència de Carles Duran en l'elit de l'ACB. L'actual entre-
nador del Joventut de Badalona es va formar com a jugador i en-
trenador en el Bàsquet Vilassar de Mar. Esportiu Maresme ha estat 
amb el tècnic de la Penya recorrent alguns racons del seu Vilassar 

natal, poble on viu i al qual se sent estretament vinculat.

Fidels al nostre compromís de donar visibilitat als clubs i espor-
tistes del Maresme, en la present edició ens acostem a conèixer el 
treball del Club Bàsquet Sant Pol 07, i els presentem al campió del 

món júnior de Brazilian Jiu Jitsu, el premianenc Hugo Alonso.

Editorial

El Maresme forma part
de l’elit de l’esport

La millor manera de donar-teLa millor manera de donar-te
a conèixer al Maresmea conèixer al Maresme

Al costat dels nostres esportistes, clubs, associacions i ajuntamentsAl costat dels nostres esportistes, clubs, associacions i ajuntaments
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Q uins records li porta fer 
aquesta entrevista al 
pavelló Paco Martin de 
Vilassar de Mar?

Molt bons. Molts llunyans, per des-
gràcia (riu), però molt bons. He pas-
sat gairebé tots els dies aquí des dels 
14 anys fins als 20. Recordo sortir a 
les cinc de l’escola i venir directa-
ment aquí a entrenar. A partir dels 15 
anys ja vaig ser entrenador i per tant 
m'hi passava moltes més hores. Els 
meus millors amics els he conegut 
aquí i per tant són meravellosos re-
cords d’aquest pavelló. És un lloc que 
fa poble i jo em sento molt de poble.

Per vostè, el Bàsquet VDM és part 
de la seva família…
Sí, ha format part del que jo sóc. 
A més, per una situació personal, 
passava més hores aquí que a casa 
meva. La meva mare treballava i on jo 
estava controlat era aquí, al club i al 
pavelló. Ha marcat molt la meva vida, 
no només professionalment sinó que 
m’ho ha ensenyat quasi tot.

Va néixer a a Barcelona...
Sí, a l’Hospital Lourdes, que ja no 
existeix, però als tres dies ja estava a 
Vilassar.

Parli’ns dels seus pares…
El meu pare, que per desgràcia ja no 
hi és, es dedicava a la banca. Des-
prés va canviar de sector. La meva 

mare, que em va marcar més, va ser 
subcampiona d’Espanya de gimnàs-
tica rítmica, va estar a punt d’anar 
als JJ.OO. de Montreal 1976 però va 

quedar embarassada d’un noi que es 
diria Carles Duran un any abans dels 
Jocs (riu). Ara treballa als Jesuïtes 
de Sant Ignasi. Tota la vida ha sigut 
professora i entrenadora de gimnàs-
tica rítmica. A casa meva, el món de 
l’esport ve de part de la meva mare. 
Ella m’ha inculcat una forma de ser i 
de fer, sobretot en l’esport.

Té germans?
Sí, tinc germans varis, ja que els meus 
pares estan separats, però el meu ger-
mà de sang és l’Albert. És sis anys me-

nor que jo. L’esport sempre ha sigut 
molt important per ell. És un fanàtic 
del Barça de futbol i un hooligan del 
Joventut de Badalona. A vegades, 
quan perdem, s’enfada amb mi!

Qué curiós és el destí, ara vostè és 
l’entrenador de la Penya…
Sí, circumstàncies de la vida. Ell em 
diu que és més de la Penya que jo (riu).

On va començar a estudiar?
A l’Escola Pérez Sala de Vilassar de 
Mar fins a 8è d’EGB, on ara estudia el 
meu fill petit. D’allà vaig estudiar dos 
anys a la Salle Comtal i després vaig 
tornar a l’Institut de Vilassar.

Per què el bàsquet i no altres             
esports?
Amb cinc anys vaig fer una mica de 
futbol, però hi va haver una persona 
que va crear la Tortuga Esportiva, una 
mena d’escola multiesports, molt 
més focalitzada en el bàsquet. A l’any 
d’existir va ser absorbida pel Bàsquet 
Vilassar. En aquella època, el Bàsquet 

“Vilassar és casa 
meva, la família, 
la tranquil·litat, 
els amics… És un 
poble petit però 

gran alhora”

Entrenador del
Club Joventut de Badalona

Carles
Duran

“A Vilassar de Mar
ho tinc tot. No hi ha

res que em faci
moure d’aquí”
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Vilassar només tenia equip sènior, jú-
nior i juvenil, però no tenien base. Va 
ser a través d’aquella escola quan vaig 
començar al bàsquet i fins ara.

Era base...
Sí, jo era petit i molt ràpid, qui pujava 
la pilota... 

La seva vida canvia quan el fitxa el 
Joventut…
Amb 19 anys em vaig retirar del bàs-
quet havent jugat només a Vilassar. 
L’entrenador del sènior, Martí Cabre-
ra, em va proposar ser el seu ajudant 
quan em vaig lesionar del dit i vaig 
quedar fora de la pista per tota la tem-
porada. Set o vuit partits després, ell 
va deixar l’equip i em va dir que me 
n’encarregués jo. Per tant, vaig passar 
a entrenar els meus amics!

Però…
L’últim any notava que necessitava 
un canvi, necessitava millorar. Vaig 
estar durant un any veient entrenar 
el Miquel Nolis, que entrenava al Sant 
Josep de Badalona, l’equip vinculat al 
Joventut. Al final d’aquella tempora-
da es va trencar la vinculació entre el 
Sant Josep i la Penya i ell va fitxar per 
la Penya. Em va oferir ser el seu aju-
dant júnior del Joventut.

I així, 15 anys a Badalona...
Sí, quinze anys a la Penya, vinculat en 
diversos equips, fins que vaig marxar 
a València com a ajudant de Velimir 
Perasovic. 

Com va ser l’experiència?
Molt enriquidora. La meva formació 
va créixer molt. Vaig tenir la gran sort 
d’estar al costat de grandíssims juga-
dors i de molt bons entrenadors, com 
Aíto García Reneses.

El va marcar l’Aíto?
Sí, ell va ser la persona que em va do-
nar l’oportunitat d’estar en un equip 
professional, però especialment ell 
va marcar molt la manera de fer del 
Joventut, del bàsquet espanyol i eu-
ropeu en general. En la seva segona 
etapa del Joventut, que jo vaig viure, 
va apostar fort pels jugadors joves 
com Rudy Fernández, Ricky Rubio… 
Amb ell vam tornar a ser competitius. 
Molts entrenadors d’avui en dia, copi-
em i ens reflectim en l’Aíto.
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“Als 19 anys vaig passar de ser jugador del 
Vilassar a entrenar els meus companys” 

Perfil

Carles Duran i Ortega
Barcelona · 15/01/1976

Trajectòria
1998-2003

Joventut de Badalona.
Categories inferiors.

2003-05
DKV Joventut (ACB), Copa del Rei 
i ULEB Cup. Entrenador ajudant 

d'Aíto García Reneses
2005-06

CB Prat EBA
2006-07

CB Prat LEB 2
2007-08

DKV Joventut Cadet
2008-09

DKV Joventut (ACB), Copa del Rei 
i Eurolliga. Entrenador ajudant 

de Sito Alonso
2009-10

DKV Joventut (ACB) i Eurocup. 
Entrenador ajudant de Sito   
Alonso i de Pepu Hernández

2010-14
CB Prat LEB Plata

2014
València Basket (ACB). Entrena-
dor ajudant de Velimir Perasović

2015
València Basket (ACB).                 
Entrenador principal

2015-2016
València Basket (ACB). Entrena-
dor ajudant de Pedro Martínez 

Sánchez
2016-2017

Bilbao Basket (ACB).                      
Entrenador principal
2018-Actualitat

Club Joventut de Badalona 
(ACB). Entrenador principal

“La passió per l’esport 
em ve de part de la 

meva mare. Ella m’ha 
inculcat una 

forma de ser i de fer”



www.esportiumaresme.cat FEBRER 2020

Ricky Rubio ha estat el talent més 
important que ha tingut a les seves 
mans?
Bé, seria egoïsta dir que he tingut el 
Ricky. He estat al costat d’ell, però 
mai l’he entrenat. He entrenat grans 
talents com  David Jelinek, Pau Ribes, 
Marko Todorovic… Entre aquests dos 
últims estaria el jugador amb més ta-
lent que he entrenat. 

El València va ser el seu primer 
equip com nàxim responsable…
Sí. Després de Reis de l’any 2014 van 
destituir Perasovic i jo vaig agafar 
l’equip. Vaig estar els tres primers 
partits ‘a prova’ i els vam guanyar 
tots, així que em vaig quedar fins a 
final de temporada. En acabar, torno 
a ser l’ajudant perquè entra Pedro 
Martínez. 

I després, cap a Bilbao!
Sí, el València em va oferir renovar 
contracte com a ajudant, però Sito 
Alonso va marxar al Barça i va deixar 
lliure la banqueta del Bilbao.

Quant de temps va estar al País 
Basc?
Un any i mig. Al novembre de la sego-
na temporada em van destituir. Vaig 
marxar pensant que no entrenaria 
mai més i vaig tornar a Vilassar... I al 
febrer de 2019, el Joventut em va fer 
una oferta per agafar l’equip.

Com estava la Penya en aquell mo-
ment?
Estava penúltima i amb una situació 
econòmica molt greu. Quan arribo 
perdem els primers cinc partits con-
secutivament… Però a partir de l’últi-
ma derrota, vam guanyar nou de deu 
partits i ens vam salvar. I el Bilbao va 
baixar. 

Què és la Penya per a vostè?
Com a entrenador professional, la 
Penya és on ho he après gairebé tot, 
i és el club que em dóna l’oportunitat 
d’estar a l’elit del bàsquet. Considero 
que el Joventut és un club diferent de 
la resta. És un club veritablement de 
bàsquet. És veritat que necessitem 
diners, com tothom, però el valor 
fonamental és fer créixer jugadors i 
entrenadors de la casa. Pocs clubs 
poden dir això en el món. És un club 
que amb aquesta filosofia ha guanyat 
títols importants, com una Eurolliga 
amb vuit jugadors de la casa.

O el més important no és guanyar o 
perdre?
No diria tant com això, ja que a l’elit, 
per desgràcia, se’ns valora molt per si 
guanyem o perdem, però el fet d’ha-
ver estat a València o a Bilbao, clubs 
on sí que els resultats són el factor 
determinant, m’ha fet veure que al 
Joventut no és només guanyar sinó 
la manera de guanyar.

Quina és aquesta filosofia del com?
Jugar un bàsquet atractiu, amb gent 
jove, de la casa… Al cap i a la fi, l’afici-
onat que va a l’Olímpic no només vol 
guanyar, sinó guanyar amb uns certs 

valors que representin el club. Parti-
cularment, m’emmirallo en el Barça 
de Puyol, Xavi, Iniesta, Messi i com-
panyia: no és només guanyar, sinó la 
manera de guanyar, fer-ho amb gent 
de la casa i que representin els va-

lors d’un club… i que la gent recordi 
aquests jugadors.

Creu que això s’ha perdut?
Sí, sobretot per circumstàncies eco-
nòmiques. El fet que el jugador eu-
ropeu tingui els equips grans i l’NBA 
tan a prop fa que els grans jugadors 
es perdin per gegants europeus i per 
Amèrica. Penso que el Joventut ha de 
tornar a recuperar aquesta essència.

Veu l’NBA?
Poc, m’agrada veure jugadors i coses 
puntuals, però m’agrada molt més 
l’Eurolliga que l’NBA.

Podeu competir contra el Barça i el 
Madrid, o és impossible?
Podem en moments puntuals. Per 
exemple, l’any passat vam guanyar al 
Barça, però en línies generals és molt 
difícil competir contra ells per pressu-

post. Al final fa que tinguin plantilles 
plenes d’estrelles i, per tant, en una 
lliga regular, o en un play-off a 5 par-
tits, és molt complicar poder guanyar 
més d’un partit seguit. 

Què va significar per a vostè l’ex-
periència com a seleccionador naci-
onal sub-17?
Per una banda, il·lusió. El Mundial va 
ser a Dubai, una experiència merave-
llosa. Vam tenir un grup de jugadors 
que molts d’ells ara estan a l’elit. La 
llàstima va ser que vam perdre la se-
mifinal contra Austràlia a la pròrroga, 
i el tercer i quart lloc el vam perdre 
amb Sèrbia. Tot i així, va ser una ex-
periència molt enriquidora com a 
entrenador perquè vaig ser capaç de 
veure moltes maneres diferents d’en-
tendre el bàsquet arreu del món. 

Espanya és campiona del món de 
bàsquet...
Està clar que el bàsquet espanyol i 
català dels últims anys té un nivell ex-
traordinari. Històricament, Espanya 
sempre ha fet bons papers en com-
peticions, però ara és una de les fa-
vorites en totes les competicions per 
endur-se alguna medalla. A més, hi 
ha jugadors espanyola extraordinaris 
arreu del món.

Aquí, al Maresme, podem presumir 
d’en Ricky…
Hem de presumir d’en Ricky! Ja no 
només com a jugador, que és un ta-
lent extraordinari. És una persona 
diferent, molt propera, molt normal i 
que transmet uns valors molt impor-
tants per a tots els nens i nenes que 
s'iniciïn en qualsevol tipus d’esport.

Què li agrada fer quan desconnecta 
del bàsquet?
M’encanta estar amb la meva famí-
lia. Tinc dos fills encantadors i passo 
molt poques hores amb ells perquè el 
meu dia a dia no m’ho permet. També 
m’agrada estar amb els amics de tota 
la vida. I una altra cosa que envejo 
quan no estic al poble: poder passe-
jar per Vilassar. M’agrada moltíssim i 
m’ajuda a relaxar-me.

Què vol dir Vilassar per a vostè?
Vilassar és casa meva, Vilassar és la 
família, els amics, la tranquil·litat… 
És un poble petit però gran alhora. 
Tenim Mataró i Barcelona al costat i 
tenim una gran qualitat de vida. Com 
a Vilassar, enlloc.

Vagi on vagi, sempre torna a Vilas-
sar…
Sí. València és una ciutat meravello-
sa, i Bilbao és sens dubte el lloc on 
aniria a viure si no pogués viure a Vi-
lassar, però a Vilassar ho tinc tot. No 
hi ha res que em faci moure de Vilas-
sar de Mar. 

“La Penya és el club que m’ha donat 
l’oportunitat d’estar a l’elit del bàsquet. 

El Joventut és diferent de la resta, un club 
veritablement de bàsquet”

“Aíto García Reneses em va influir 
molt. Els entrenadors d'avui dia el 

copiem i ens reflectim en ell”

“El Bàsquet VDM ha 
marcat la meva vida, 

no només professi-
onalment sinó que 
m’ho ha ensenyat 

gairebé tot”

PORTADA
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Antonio
Jiménez
La veu i
l’ànima
de l’FCF
al Maresme

Una entrevista de Toni Frieros
Fotos d'Àlex Gallardo (FCF)

Vaja, que no pot viure sen-
se el futbol...
Sempre va ser la meva pas-
sió. Primer com a jugador, 

després com a president i ara com a 
representant dels nostres clubs del 
Maresme.

Quina ha estat i és la seva relació 
amb l'FCF?
Sempre ha estat estreta i amb afany 
d'ajudar i col·laborar, tant sota la pre-
sidència de Jaume Roura com amb 
Andreu Subies, que va ser qui em va 
nomenar per a aquest càrrec, i ara 
amb Joan Soteras. Sempre va ha-
ver-hi una gran predisposició per es-
coltar-nos i solucionar els problemes 
del futbol del Maresme. I ara, la veri-
tat, vivim una autèntica lluna de mel.

D'on venim?
D'una època en la que hi havia una 
gran distància entre l'FCF i els clubs. 
Sempre calia baixar a Barcelona per a 
qualsevol tràmit. Estàvem deixats de 
la mà de Déu i amb greus problemes 

estructurals, d'instal·lacions en males 
condicions, així com molts casos de 
violència en els camps de futbol. No 
podia ser que només existíssim per a 
pagar la llicència i ja està.

Això ha canviat?
Moltíssim. Avui el futbol català no té 
res a veure amb el passat. Se li ha gi-
rat com a un mitjó i ha estat gràcies 
a l'esforç de tots, però sobretot de la 
sensibilitat dels diferents presidents 
que hem tingut en els últims temps 
a l'FCF.

Exemples?
Ara tenim una seu federativa extra-
ordinària, moderna, àmplia, on s'im-

parteixen classes per a entrenadors i 
àrbitres, diferents reunions de treball 
i de la que tots els clubs del Maresme 
poden disposar per a qualsevol esde-
veniment o activitat.

Abans...
Teníem una seu petita que no passava 
de ser com una botiga.

Quin ha estat el gran canvi?
Les campanyes de conscienciació que 
ha introduït l'FCF. 'Prou violència', 'Joc 
Net' i 'Respecte' han tingut un èxit his-
tòric perquè la violència en els camps 
de futbol, els insults i les males con-
ductes, han passat de ser una cosa ha-
bitual a ser residual i molt puntual. No 

hem aconseguit erradicar la violència 
al cent per cent, però estem molt a 
prop. Aquest serà el millor partit que 
podem guanyar.

Hi ha més campanyes...
Particularment sóc un enamorat de 
la campanya '#Orgullosa' perquè 
el canvi ha estat brutal. El futbol fe-
mení no existia pràcticament fa deu 
anys i avui hi ha moltes nenes i molts 
equips femenins. La igualtat ha ar-
ribat al futbol català. És veritat que 
és un terreny en què encara hem de 
créixer molt, però l'evolució ha estat 
extraordinària.

Quin impacte està tenint la campa-
nya 'Tots som un equip'?
L'acolliment i acceptació està sent 
molt bona. No hi ha un sol president 
d'un club del Maresme que no estigui 
content. Els descomptes en la Mutuali-
tat, Portal del Federat i arbitratges aju-
da moltíssim a l'economia dels clubs. 
Alguns han pogut crear més equips 
gràcies a aquests incentius. L'objectiu, 

Estimat i respectat, és tota una institució en el futbol maresmenc. Durant dotze anys va ser
president de la UD Cirera i ja en porta vuit com a representant de l'FCF a la nostra comarca. 

Antonio Jiménez repassa amb nosaltres la realitat del futbol al Maresme

“En l'àmbit del
futbol formatiu tenim 

una salut de
ferro, immillorable”
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ENTREVISTA

a més, és que el pas del futbol juvenil 
a l'amateur sigui més fàcil tant per als 
jugadors com per als clubs.

Vostè que coneix tan bé el futbol del 
Maresme... quina salut tenim?
En l'àmbit del futbol formatiu, una sa-
lut de ferro, immillorable. Cada vega-
da tenim més clubs que cuiden millor 
el seu futbol base. Sobretot en valors, 
perquè creixin com a jugadors i perso-
nes, en educació, respecte i igualtat. 
Tenim molts nois i noies del Maresme 
en les diferents seleccions catalanes 
i grans clubs com Barça, Espanyol, 
Damm o Cornellà es nodreixen dels 
nostres futbolistes.

Què ens falta?
El Vilassar de Mar a Tercera Divisió i el 
Mataró a Primera Catalana. Havíem 
tingut equips a Segona B i crec que 
això és el que li faria falta a la comar-
ca. Amb el potencial que tenim hau-
ríem de comptar amb un equip, una 
altra vegada, a Segona B.

Què li sembla l'acord Mataró-Cirera?
Magnífic, perquè està obert a tots els 
clubs del Maresme. Els clubs de Ma-
taró no han de competir entre ells, al 
contrari. L'objectiu és que els jugadors 
de casa no hagin de marxar fora per 
poder jugar en categories més altes. 
Que el talent es quedi aquí. 

Futbol-11

Futbol-7

Històric llicències Maresme (per temporades)

Radiografia del futbol al Maresme

Nois 91

Noies 8

Total 99

Total
99

Noies
8

Nois
91

1

Jugadores 7.855

Jugadores 528

Total 8.383

Total
8383

Jugadores
528

Jugadores
7855

1

Àrbitres

Mitjana de partits
en cap de setmana

250

Àrbitres de la
CTA de l'FCF

Llicències
jugadors FCF

Base femení
29

Sènior femel
7

Prebenjamí
62

Benjamí
122

Aleví
137

Infantil
83

Cadet
62

Juvenil
55

4a Catalana
30

3a Catalana
13

2a Catalana
7

1a Catalana
1

3a D Nacional
1

2

Base femení
395

Sènior femel
138

Prebenjamí
725

Benjamí
1.383

Aleví
1.587

Infantil
1.564

Cadet
1.267

Juvenil
1.183

4a Catalana
765

3a Catalana
387

2a Catalana
217

1a Catalana
33

3a D Nacional
30

2

Equips

Federats

Equips i Federats  (per categories)

Total
9.674

Total
609

Llicències
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V as néixer a França… Com 
t’ha portat la vida a Pre-
mià de Dalt?
La meva mare és francesa 

i el meu pare, valencià, va viure a 
Premià de Mar de nen. Tot i que vaig 
néixer a França, vivia a Eivissa. Va ha-
ver un moment que els meus pares es 
van cansar de la vida a l’illa i van bus-
car un altre lloc per viure. Com que el 
meu pare coneixia la zona i li agradava 
molt estiuejar aquí de petit, van esco-
llir Premià de Dalt.

Compagines els estudis amb el 
Jiu-Jitsu? 
Sí, estudio batxillerat a l’Institut Va-
lerià Pujol de Premià de Dalt. 

Com ho portes?
De vegades és una mica complicat 
combinar-ho. En els períodes d'exà-
mens no puc entrenar el 100% de les 
hores perquè per ara prioritzo estudi-
ar, però intento portar-ho de la millor 
manera i recuperar els entrenaments 
els caps de setmana o quan pugui.

En què consisteix el Jiu-Jitsu brasi-
ler? Què el diferencia del tradicional?
El Jiu-Jitsu tradicional és un art de 
defensa personal on hi ha cops, claus, 

estrangulacions, immobilitzacions, lu-
xacions... El brasiler, en canvi, és una 
adaptació per practicar el Jiu-Jitsu 
com a esport, on es manté tot excepte 
els cops.

En què consisteix el teu entrenament?
Doncs es tracta d’un entrenament en 
grup on 30 minuts abans de començar 
practiquem una tècnica de manera 
independent. Després, quan comen-
ça la classe, l’entrenador ens proposa 
una tècnica i nosaltres la practiquem 
mentre el entrenador ens corregeix. I, 
per acabar, fem 6 lluites de 6 minuts 
entre nosaltres per posar en pràctica 
el que aprenem. Entreno 5 dies a la 
setmana, durant dues hores i mitja.

T’entrena el campió mundial brasi-
ler Jonas Andrade… Què ens pots 
dir d’ell?
És un gran entrenador, m’ha ajudat 
molt. Gaudeix d’un gran prestigi dins 
del món del Jiu-Jitsu ja que, a part de 
ser campió mundial, entrenava a una 
acadèmia molt famosa d’on han sortit 
grans campions com ell. A més, puc 
viatjar amb ell a les competicions i 
així gastar menys diners, ja que abans 
viatjava amb els meus pares. Això em 
permet competir en més llocs.
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BRAZILIAN JIU-JITSU

“Em considero un lluitador 
equilibrat. La clau de tot està 

en la constància”

Campió del món júnior

HUGO ALONSO
El jove lluitador premianenc de 17 anys es va proclamar campió del món de Jiu-Jitsu brasiler en categoria 

Júnior a Birmingham (Anglaterra). Estudiant de batxillerat, entrena cinc cops a la setmana

Una entrevista
de MARC FRIEROS



Es tracta d’un esport amb pocs re-
cursos econòmics…
Sí, és difícil. Hi ha poques ajudes i 
només hi ha una federació que en-
tregui premis en metàl·lic, la d’Abu 
Dhabi. En no ser un esport tan famós 
no es prioritza gaire i no ajuden els 
joves que competeixen arreu d’Eu-
ropa i del món. Ens ho paguem tot 
nosaltres.

Com et definiries com a lluitador?
Em considero un lluitador equilibrat. 
Hi ha dos estils principals: fer guàr-
dia i passar guàrdia. Hi ha competi-
dors amb estils molt marcats, a mi 
m’agrada utilitzar els dos, m’adapto 
al que toca en la lluita i al rival.

Recentment et vas proclamar cam-
pió del món júnior. Què se sent a 
dalt del podi?

Et sents bé, molt bé, perquè veus la 
recompensa a tot el treball i esforç. 
Per a mi va ser una alegria immensa.

Quina és la clau de l’èxit?
En primer lloc, la constància. Hi ha 
molta gent amb talent que no han 
treballat suficientment i no han arri-
bat a allò que podien ser. I també crec 
que és clau una bona rutina d’entre-
nament, ben pensada.

Quines expectatives de futur tens?
La meva idea és seguir estudiant, 
anar a la universitat i poder compagi-
nar-ho de la mateixa manera en què 
ho faig ara. Vull mantenir el ritme que 
tinc ara  i aconseguir més títols en ca-
tegoría adult.

De ben segur que els aconsegui-
ràs... 

FEBRER 2020
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El Camp Municipal de Premià de Dalt 
acull els dies 21, 22 i 23 de febrer la 
setena edició de la ja tradicional i es-
perada 'International Carnaval Cup', 
el millor torneig de futbol sub-13 
d'Espanya i que gaudeix d'un gran 
prestigi en tot el món, com ho de-
mostra la participació d'equips pro-
cedents de diferents 
continents.
Sota l'organització 
de Marin Esports 
Events i la col·labo-
ració del Ajuntament 
de Premià de Dalt, la 
competició presenta 
enguany importants 
novetats. La primera, 
l'augment d'equips 
participants: un total 
de 32. La meitat ho 
fan per primera vegada. Entre altres 
equips, enguany estaran presents el 
FC Barcelona, RCD Espanyol, Valèn-
cia, Betis, Celta, Reial Societat, Sevi-
lla, amb la gran novetat del Chelsea 
anglès, que lidera una participació 
internacional de primer ordre amb 

conjunts procedents del Japó, els 
Estats Units, Islàndia o Israel.
El format de la competició consisteix 
en 8 grups de 4 equips cadascun que 
disputen un partit de 40 minuts. Es 
classifiquen per als vuitens de final 
els dos primers de cada grup. Els 
equips no classificats jugaran partits 

de consolació. 
La gran novetat 
d'enguany és 
la creació d'un 
canal de YouTu-
be exclusiu per 
al torneig i que 
retransmetrà els 
últims 12 par-
tits en directe. A 
més, el canal Es-
port 3 de Televi-
sió de Catalunya 

(TV3), oferirà també en directe els 
partits de quarts de final, així com 
les semifinals i la final.
Les sis edicions anteriors van ser 
guanyades pel FC Barcelona (2015, 
2016 i 2017), RCD Espanyol (2014), 
València (2018) i CF Damm (2019). 

L’International Carnaval 
Cup arriba als 32 equips

FUTBOL

El Municipal de 
Premià de Dalt 
acull del 21 al
23 de febrer el
torneig sub-13 
més important 

d’Espanya

20192019
Doble campió mundial

Juvenil en Brazilian Jiu Jitsu
i Grappling Open Weight
Campió Europeu Juvenil

Grappling

20182018
Doble campió mundial

Juvenil en Brazilian Jiu Jitsu
i Grappling

20172017
Subcampió europeu Cadet 

Grappling i bronze en Brazilian 
Jiu Jitsu

20162016
Campió europeu Cadet

Grappling

20152015
Campió europeu Infantil
Grappling i subcampió

europeu Brazilian Jiu Jitsu

PERFIL

PALMARÈS

Hugo Alonso Le Mêtour
Lloc de naixement: Montpellier (França)
11/10/2002 · Alçada: 1,85m · Pes: 75 kg

Lloc de residència: Premià de Dalt



El Club Bàsquet Sant Pol 07 
es va fundar, tal i com el seu 
nom indica, l’any 2007, sota 
la tutela d’una colla de pares 

i mares de l’escola Sant Pau del mu-
nicipi costaner, que van formalitzar 
l’entitat enfastidits pel monopoli del 
futbol, que copsava l’oferta esportiva 
disponible per als seus fills. Així, es va 
formar una junta, que va presentar el 
club a les autoritats corresponents.

UN CREIXEMENT FULGURANT
Des d'aleshores, el club ha experi-
mentat un creixement notable. El 
primer registre oficial de dades de 
l’entitat, que data de la temporada 
2012-2013, indica que el Club Bàs-
quet Sant Pol 07 tenia 6 equips fe-
derats i 85 persones inscrites, inclo-
ent jugadors i jugadores, directius i 
entrenadors. A dia d’avui, aquestes 
xifres han crescut fins als 9 equips fe-
derats, una ‘escoleta’ més nombrosa 
que mai, amb més de 30 jugadors i ju-
gadores, i 160 inscrits a la Federació 
Catalana de Bàsquet. Aquesta filoso-
fia es reflecteix en el lema del club: 
“Petits però lluitadors”.
A més, el club aspira a assolir cims 
més alts, i bona prova d’això és el 

conveni que ha signat amb el Femení 
Maresme, equip punter de la comar-
ca a nivell de bàsquet formatiu feme-
ní de Sant Andreu de Llavaneres. El 
municipi cedirà les instal·lacions al 
Femení Maresme perquè jugui tots 
els partits oficials de la temporada, i a 
canvi aquest últim enriquirà la planti-
lla sènior femenina del Sant Pol per 
tal d’intentar un ascens de catego-

ria. Ambdós equips es beneficiaran 
d’aquesta col·laboració no només a 
nivell esportiu i d’instal·lacions, sinó 
també a nivell de convivència i d’unió 
del bàsquet femení. 
El club és conscient que aquest crei-
xement és gràcies a la feina constant, 
dia rere dia, de tots els entrenadors i 
entrenadores, que promouen el bàs-
quet amb valors, amb tècnica i amb 
joc en equip. No obstant això, part 

d’aquest auge es deu també a l’en-
tusiasme i al ‘boca a boca’ dels més 
petits i els joves. Això ha provocat 
que aquest últim any hagin sorgit 
dos nous equips: el Premini femení i 
el Mini femení. Aquest fet omple d’or-
gull al club, que defensa que el bàs-
quet és per a tots, independentment 
de sexe, raça i edat. El president del 
club, Albert Gómez, explica que “es-

tic molt orgullós de la feina feta, dels 
valors i de l’educació en l’esport, que 
són objectiu primordial del club”. Afe-
geix que “cada dia omplim de som-
riures el pavelló”. 
Com curiositat cal dir que el capità de 
l'equip sènior és Albert Pla, a la vega-
da alcalde de Sant Cebrià de Vallalta.
El club gaudeix d’una gran salut i 
continuarà causant somriures d’ore-
lla a orella als joves de Sant Pol! 

www.esportiumaresme.cat
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BÀSQUET
www.esportiumaresme.cat

ALBERT
GÓMEZ 
President

"Estic molt 
orgullós de la 
feina feta al 

club, els valors 
i l'educació en 

l'esport, que 
son els nostres 

objectius
primordials”

CLUB BÀSQUET SANT POL 07

Petits però lluitadorsPetits però lluitadors

El club ha signat un 
conveni de col·laboració 

esportiu i d'instal·lacions 
amb el Femení Maresme 

de Llavaneres

Text de MARC FRIEROS · Fotos de Xavi Carrión, Jordi Morell i Xavi García



CLUB BÀSQUET SANT POL 07

Petits però lluitadorsPetits però lluitadors
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AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR

JÚNIOR FEMENÍ

PREMINI FEMENÍ

JÚNIOR MASCULÍ

ESCOLETA

PREMINI MASCULÍ

INFANTIL

MINI FEMENÍ

SÈNIOR FEMENÍ

JÚNIOR FEMENÍ MARESME

MINI MASCULÍ

SÈNIOR MASCULÍ

160 llicències
10 entrenadors

10 delegats d’equip
2 delegats de camp
9 equips federats

1 escoleta

LES DADES



E l pilot canetenc Joan 
Pedrero va rebre el pas-
sat 30 de gener el re-
coneixement del poble 

on viu i entrena, Canet de Mar. 
L’alcaldessa del municipi, Blan-
ca Arbell; el regidor d’Esports, 
Josep Tenas; i d’altres regidores 
i regidors de l’equip de Govern 
el van rebre per felicitar-lo per la 
16a posició obtinguda en l’edició 
d’enguany del Ral·li Dakar que va 
finalitzar el passat 17 de gener.

AGRAÏMENTS
Durant la recepció, l’alcaldessa 
va felicitar Pedrero pel gran re-
sultat aconseguit i li va mostrar 
el seu agraïment pel fet d’haver 
contribuït a dur el nom de Ca-
net pel món gràcies al seu èxit 
esportiu en una de les proves de 
motor més dures del món.
La trobada realitzada a la Sala de 
Juntes de l’Ajuntament, va servir 
perquè les regidores i regidors 
poguessin conèixer en primera 
persona quina ha estat l’experi-
ència de Joan Pedrero en el seu 
12è Dakar, el primer celebrat a 
l’Aràbia Saudita. 

El canetenc va arribar al Ral·li 
amb una intensa preparació tant 
física com de rodatge en la moto... 
i amb més de 700 mil quilòmetres 
d'experiència en el desert a l'es-
quena. Prèviament al Dakar 2020 
va obtenir excel·lents resultats: 3r 

en la Baixa Aragó, 2n en el Moroc-
co Desert Challenge i guanyador 
en Les 1.000 Dunes pilotant el LS2 
AVENTURA TOUAREG.

Pedrero va explicar a l'Ajunta-
ment de Canet que a la prova 
d’enguany "hi ha hagut etapes 
molt ràpides però amb poca difi-
cultat tècnica". 
El pilot també va voler destacar 
que durant la cursa no va patir 
cap problema mecànic, lamen-
tant que no va poder escalar més 
posicions a la general a causa de 
l’alta velocitat de les motos ofici-
als. Igualment va reconèixer que 
va quedar "molt afectat per l'ac-
cident mortal del meu amic por-
tuguès Paulo Gonçalves durant 
la setena etapa del Ral·li Dakar".

TORNARÀ
Pedrero va aprofitar la rebuda 
per agrair el suport i l’escalf que 
ha obtingut per part de la pobla-
ció de Canet, afirmant amb molt 
d'optimisme que l’any que ve 
disputarà el seu 13è ral·li Dakar.
Recordem que Joan Pedrero va 
finalitzar el Dakar 2020 en 16a 
posició a la classificació general 
a tres hores, 45 minuts i 33 se-
gons del pilot americà Ricky Bra-
bec, guanyador de l'edició en la 
categoria de motos. 

MOTOR AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
www.esportiumaresme.cat FEBRER 2020

  

Molt pocs riders al món poden presumir 
d'haver participat en dotze edicions consecutives del 

prestigiós i dur Ral·li Dakar. El de Canet va tancar la 
prova de 2020 en la setzena posició de la 

classificació de motos com tercer millor pilot català

JOAN PEDRERO

El gegant de 
Canet de Mar

L'alcaldessa de Canet 
de Mar, Blanca Arbell, 
el regidor d'Esports, 

Pep Tenas, el van rebre 
al consistori després de 
tornar del Dakar 2020

Perfil
Joan Pedrero García

Canet · 27/02/1978

2020: 16è
2019: Abandó en la 3a etapa

2018: 11è
2017: 13è

2016: Abandó
2015: Abandó en l'11a etapa
2014: 21è (Guanyador de la

4a etapa; 7 vegades en el
Top 10 de l'etapa)

2013: 5è
2012: Abandó en la 10a etapa

2011: 5è
2010: 10è
2009: 42è

Palmarès Dakar
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É s temps de neu, temps d’es-
capar-se amb els amics, 
amb la família, de llar de 
foc i trineus, temps de sentir 

l’adrenalina i la llibertat de les mun-
tanyes nevades, i sobretot, d’ escollir 
molt bé el material i tot el tèxtil ne-
cessari per aquestes onades de fred.
Com cada any, Decathlon vol apro-
par-se més als esportistes apassi-
onats de la neu i celebra la WEDZE 
EXPERIENCE.
El cap de setmana de l'1 i el 2 de fe-
brer i els propers 29 de febrer i 1 de 
març torna la Wedze Experience La 
Molina, l’oportunitat de viure una jor-
nada d’esquí o snow testant tota la 
gamma de material wedze, de forma 
gratuïta. I a més, amb el teu compte 
Mydecathlon, podràs gaudir d'un 
descompte en el forfet de dia amb un 
preu de 27,50 € + 3 € de l'assegurança 
inclosa obligatòria, per persona i dia.
A més podràs comptar amb un equip 
tècnic, entre els que es troben els 
teus venedors de Decathlon Mataró, 
que t'assessoraran i resoldran els 
teus dubtes. 

ELS CONSELLS
Us deixem alguns consells dels nos-
tres venedors tècnics de neu per a 
les vostres jornades de neu.
Ja coneixes la teoria de les tres 
capes?
Equipa’t bé amb una primera capa 
tèrmica, això et farà mantenir la ca-
lor corporal. Com a segona, un forro 
polar i ja com a última, protegeix-te 
de la pluja, el vent i la neu amb una 
bona jaqueta tallavent impermeable 
que t’aportarà la protecció que ne-
cessites.
Així, mantindràs el teu cos protegit 
del fred, evitaràs suar i passar fred i 
sobretot, no t’oblidis de protegir el 
teu cap, aproximadament un 20% de 
la nostra escalfor corporal se’n va per 
aquesta extremitat.
Els teus peus i mans també són molt 
importants, així que recorda portar 
uns bons guants impermeables per 
protegir les mans del fred, i uns bons 
descansos per relaxar els peus un 
cop acabis la teva pràctica.
De segur que tindràs moltes ganes de 
tenir-los ben calentons i còmodes.

No t’oblidis de protegir també la 
teva pell amb una bona crema pro-
tectora pel sol i una barra de llavis. I 
de tota la seguretat necessària, tant 
les ulleres pels teus ulls com el casc 
per protegir el cap davant qualsevol 
caiguda.

L'ESDEVENIMENT
Amb tot això, us hi esperem a la 
WEDZE EXPERIENCE! Inscriu-te a 
la nostra pàgina d’esdeveniments 
www.experienciadeportiva.decat-
hlon.es o escanejant el codi QR que 
trobaràs a aquesta pàgina. Només 
necessites el teu compte MyDecat-
hlon i moltes ganes de passar-ho bé!
L'esdeveniment es realitzarà en 
l'estació d'esquí La Molina, sector 
Font Canaleta, al costat de l'apar-
cament del Telecabina. I si després 
de la teva pràctica creus que és con-
venient renovar el teu material es-
portiu, recorda que al març tornem 
amb el sempre esperat DECATHLON 
OCASIÓ, l'activitat de compra-ven-
da de material esportiu de segona 
mà més important de Mataró! 

ESPORT DE NEU
www.esportiumaresme.cat FEBRER 2020

DECATHLON MATARÓ, AMB ELS ESPORTISTES DEL MARESME
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L'esdeveniment es realitzarà a l'estació d'esquí La Molina,
sector Font Canaleta, al costat de l'aparcament del telecabina.

Dissabte: de 9:00h a 15:30h · Diumenge de 9:00h a 13:30h

El 29 de febrer i
l'1 de març torna la 
Wedze Experience 

La Molina,
l’oportunitat de 

viure una jornada 
d’esquí o snow
testant tota la 

gamma de
material Wedze de 

forma gratuïta

Wedze Experience
Gaudeix de la neu!

MATERIAL ESPORTIU



www.esportiumaresme.cat

16

PERSONATGES
www.esportiumaresme.cat

Maite Viñals és l’alcaldessa de Cabrils des de l’any 2019 i regidora des del 2015, càrrecs que exerceix en representació 
d’ERC. A més és vicepresidenta segona del Consell Comarcal del Maresme, responsable de relacions institucionals i por-
taveu del Govern. La màxima representant del municipi del Maresme central ens parla dels seus inicis en la política, de 

l'esport cabrilenc... i de moltes coses més.

Alcaldessa de Cabrils

MAITE VIÑALS El Maresme
a les venes

“El Maresme és una comarca que pot oferir moltes
coses si tots remem conjuntament”
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D es de quan està vincula-
da a Cabrils?
Des dels 14 anys. Vivia a 
Vilassar de Mar des dels 

dos anys i amb 14 anys vaig entrar a 
l’Institut Jaume Almera de Vilassar 
de Dalt, on confluíem tots els joves 
dels pobles del voltant: Vilassar de 
Mar, de Dalt, Premià de Dalt... i Ca-
brils. En fer amics cabrilencs, vaig 
començar a conèixer i viure el poble. 
Un cop em vaig casar, vam marxar a 
viure a Cabrils. Ja fa 28 anys...

Va estudiar Història Contemporània...
La meva vocació era el periodisme, 
però a l’hora d’entrar a la carrera 
no em va arribar la nota de tall. Tot 
i que vaig tenir diverses feines de pe-
riodisme a nivell local, vaig decidir 
continuar cursant Història Contem-
porània, fins i tot després de dema-
nar el trasllat d’expedient i m’oferis-
sin plaça després d’acabar el primer 
any d’Història.

El seu pare era un apassionat de la 
història, oi?
I tant! A mi m’apassionava i a ell en-
cara més. Curiosament, molta de 

la bibliografia que demanaven a la 
carrera universitària la tenia a casa 
gràcies al meu pare.

I quan va acabar, periodisme!
En acabar la carrera, la Universitat 
Pompeu Fabra oferia la llicenciatura 
de Periodisme a l’estil americà, és a 

dir, com a complement a una altra 
llicenciatura. Així doncs, m'hi vaig 
inscriure i als dos anys vaig ser lli-
cenciada en Periodisme.

De què ha treballat abans de dedi-
car-se a la política?
Vaig estar a Ràdio 4 (Ràdio Nacional 
d'Espanya) a nivell de periodisme 
informatiu. També al món editorial i 
a la revista Pànxing, on em desenvo-
lupava en l’àmbit cultural, de turis-

me i d’oci. Concretament en aquesta 
última feina he après molt sobre el 
nostre territori. Amb aquesta experi-
ència i la representació al Consell 
Comarcal m’he adonat que no tenim 
prou consciència de comarca, que 
una punta i l’altra del Maresme no 
tenen res en comú...

Com a consellera comarcal, creu 
que s’han de fer tasques per unir 
la comarca?
Sí, s’està fent tasca comunicativa i 
molts consellers comarcals de di-
versos municipis ens estem movent 
per engegar iniciatives que perse-
gueixin aquest objectiu. També in-
tentem promoure els nostres serveis 
als ajuntaments, que en són molts 
i a vegades els ajuntaments no en 
són del tot conscients. Creiem que 

el Maresme és una comarca que pot 
oferir moltes coses si remem con-
juntament.

Quan arriba al món de la política?
Des de ben petita, a casa s’ha respi-
rat política. He viscut moltes mani-
festacions amb els meus pares sent 
una nena. Penso que era una transi-
ció natural que jo acabés en política, 
però l’entrada de debò va ser a tra-
vés de l’educació.

Com?
Quan els meus fills entren a l’escola, 
automàticament m’apunto a l’AM-
PA per conèixer l’escola i, en con-
seqüència, l’educació que reben.  
Em vaig involucrar molt i vaig aca-
bar sent vicepresidenta de l’AMPA i 
membre fundadora de la comissió 
que demanava un institut per a Ca-
brils. Gràcies a això, vaig conèixer 
molta gent de l’Ajuntament i altres 
institucions.

La va venir a buscar el PSC, oi?
Més aviat van començar dema-
nant-me consell sobre temes d’edu-
cació. No te n’adones, i comences a 

“Cabrils és un poble 
molt agraït per

viure, molt tranquil 
i molt cohesionat”
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capficar-te més en aquest món que 
és la política. Finalment sí, em van 
fitxar i em vaig presentar a unes 
eleccions municipals com a segona 
de llista del PSC.

Ara està amb Esquerra...
El fet d’estar amb ERC no fa que re-
negui del meu passat amb el PSC, 
sinó al contrari. Em sento molt or-
gullosa d’haver format part del PSC, 
en una època on era molt diferent 

del que és ara, amb gent catalanista 
com els Maragall, que van marxar ja 
fa temps.

Com es defineix políticament?
D’esquerres sempre. No he sigut 
sempre independentista, m’he con-
vertit en independentista a força dels 
cops que ens han arribat durant tots 
aquests anys des de l’altra banda. Jo 
sempre havia cregut en el federalis-
me com a model d’estat. Però quan 

l’any 2012 el PSC va negar el dret a 
decidir, em vaig indignar i vaig aban-
donar el partit. Aquest desencís va 
fer que em desvinculés de la política.

Fins que arriba ERC...
Sí, de la mateixa manera que el PSC, 
en primer lloc van demanar-me con-
sells educatius. El grup d’Esquerra 
era un grup molt jove, la majoria no 
arribava als 30 anys. En aquell mo-
ment vaig oferir la meva ajuda però 

des de l’exterior, no volia sentir a par-
lar de la política. No en tenia ganes 
i crec que no era correcte presentar 
a la llista una persona que venia del 
PSC. No per mi, sinó pel partit.

Tot i així, es va presentar com a nú-
mero 3 sense ser militant...
En un principi no estava convençuda 
perquè ERC tenia moltes possibilitats 
d’aconseguir tres regidors i encara re-
negava una mica del món polític.

I va sonar la flauta...
Sí, vaig sortir escollida com a regido-
ra i vam estar 4 anys a l’oposició des 
del 2015 al 2019.

Com arriba a cap de llista?
El llavors cap de llista que va ser qui 
em va fitxar, en Xavi Viudez, va venir 
a Cabrils sent ja un adult. Va fer una 
feina esplèndida. Tot i així ja havia 
encapçalat dos cicles electorals i es 
va considerar positiu fer unes pri-

màries per triar un nou cap de llista. 
La seva marxa a viure a l'estranger 
també va ajudar a facilitar el procés. 
Llavors jo vaig agafar el seu relleu.

I al 2019 guanyen...
Sí, hem treballat molt per arribar fins 
aquí. He tingut la sort d’estar envol-
tada de gent molt potent i engresca-
dora. El 2015 eren 8 militants d’ERC, 
ara en som 23. En menys de quatre 
anys vam donar la volta al partit.

Confiàveu en la victòria electoral?
Bé, sabíem que l’escissió de Con-
vergència ens ho posaria més sen-
zill, ja que si s’haguessin presentat 
com a partit únic, hi hauria un em-
pat a 5 regidors. El que sí sabíem 
és que el nostre nombre de vots 
pujaria molt: vam passar d’uns 700 
el 2015 a més de 1.200 el 2019. Això 
és fruit de la feina ben feta per part 
de tots.

Com definiria Cabrils?
És un poble molt agraït per viure, 
molt tranquil i molt cohesionat. Te-
nim molta qualitat de vida, la natura 
a prop, i se li dona certa importància 
a l’esport, i molta a la cultura.

Quina radiografia fa de la salut es-
portiva de Cabrils?
Crec que tenim una bona salut es-
portiva. Era un dels punts més im-
portants del programa d’ERC a Ca-
brils, donar consistència a l’esport 
del poble, perque és salut i cohesi-
ona el territori. Per exemple, aquest 
any el CE Cabrils fa 50 anys. Es trac-
ta d’un club molt consolidat, on la 
prioritat són els valors. Ha crescut 
molt en els últims anys i té equips 
en categories on fins fa poc era im-
pensable trobar el Cabrils. També 
estem orgullosos de clubs com el 
de bàsquet o el de vòlei, que han 
experimentat un creixement molt 
gran en pocs anys. Ara estem treba-
llant per tirar endavant la cobertura 
per la pista de patinatge, molt ne-
cessària per poder entrenar durant 
tot l’any sense problemes.

I tres clubs de tennis...
Sí, és una cosa poc habitual. Cabrils, 
com dèiem abans, va néixer com un 
poble per a gent benestant de Barce-
lona que venia a estiuejar i es tracta 
d’un municipi amb un alt nivell soci-
oeconòmic, que va fer que durant la 
dècada dels 60 i dels 70 es creessin 
aquests clubs. Més enllà d’això, ac-
tualment els tres clubs funcionen 
bé i tenim una gran escola, sobretot 
al CT Cabrils, d’on surten campions 
com el Max Alcalà.

Quins objectius té per aquests 
propers quatre anys?
Sempre dic que vaig entrar en políti-
ca per millorar el meu poble i la qua-
litat de vida dels meus veïns a tots 
els nivells. Obviant això, també vo-
lem fer un poble molt més sosteni-
ble, i pretenem instal·lar plaques fo-
tovoltaiques a tots els equipaments 
municipals que siguem capaços. Fi-
nalment, volem promoure lloguers 
municipals per tal que els joves de 
Cabrils que vulguin emancipar-se, 
ho puguin fer sense destinar gairebé 
tot el seu sou a la vivenda, que a Ca-
brils és molt cara. 

L'alcaldessa coneix molt a fons tot el Maresme gràcies a les tasques periodístiques que va desenvolupar durant molts anys

PERFIL
Maite

Viñals Clemente
5 de febrer de 1968

Barcelona
Lloc de residència

Cabrils

“Vaig entrar en política per 
millorar el meu poble i la

qualitat de vida dels meus
veïns a tots els nivells”
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E ls passats dies 24, 25 i 26 
de gener es va celebrar la 
Primera Copa Infantil Sant 
Vicenç de Montalt de bàs-

quet, amb la presència dels millors 
jugadors d'Espanya en edat infantil 
(13-14 anys). De fet, a mitjans de fe-
brer es jugarà la MiniCopa Endesa 
ACB, on hi participaran sis dels 
vuit equips que van oferir un gran 
espectacle al pavelló municipal de 
Sant Vicenç.
El torneig estava dividit en dos 
grups. El grup A el composava el 
Real Madrid, Club Joventut de Ba-
dalona, Unicaja de Málaga i Ma-
resme 3 Viles, i el grup B estava 
format pel FC Barcelona, Valencia 
Basket, Real Betis i Basket Zarago-

za. Tots els equips del mateix grup 
s’enfrontaven entre ells per obtenir 
una plaça per als partits del diu-
menge 26, on es definien els fina-
listes i, com no, el campió.
A la primera jornada van destacar 
les victòries del Reial Betis sobre 
el Barça, l’Unicaja davant el Real 
Madrid i l'equip organitzador Ma-
resme 3 Viles, que es va imposar al 
Club Joventut de Badalona.
Dissabte es van disputar les places 
per a les finals. Al grup A,  l’Unicaja 
va seguir mostrant la seva solidesa 
imposant-se al Maresme 3 Viles al 
matí i al Joventut a la tarda. En el 
grup B, es va presenciar un partit 
espectacular a Caldes d'Estrac en-
tre el Real Betis i el Valencia Basket 

que es va decantar a favor dels va-
lencians amb un triple als últims 
segons.
En una jornada matinal plena de 
bon bàsquet, el Joventut es va 
imposar còmodament al Zaragoza 
en el partit pel setè i vuitè lloc. El 
cinquè lloc va ser per al Valencia 
Basket, no sense haver de treba-
llar durament per aconseguir-lo,  ja 
que els locals van donar la sorpresa 
durant els tres primers quarts tot i 
que, finalment, el Maresme 3 Viles 
no va aconseguir culminar l’avan-
tatge. El Real Madrid va vèncer al 
Real Betis per agenciar-se el tercer 
i quart lloc, respectivament. I s'ar-
ribava al plat fort... la final entre 
Unicaja de Málaga i el Barça.
Els andalusos van dominar des de 
l'inici del matx, però a l'últim quart 
el Barça va posar-se les piles. A 
manca de tres minuts pel final, el 
partit estava empatat. En un mo-
ment de màxima tensió, el jugador 
de l’equip malagueny Mario Saint-
Supery Fernández va posar-se 
l’equip a l’esquena i va liderar Uni-
caja amb pas ferm per fer-se amb 
el títol, amb una victòria per 89-83. 
El mateix jugador seria triat, final-
ment, l’MVP del torneig.
Sant Vicenç de Montalt va ser el 
centre d’atenció del bàsquet for-
matiu a tot Espanya Espanya grà-
cies al prestigiós torneig, que no 
només va aplegar milers de perso-
nes als pavellons de Sant Vicenç i 
Caldes, plens a vessar, sinó que 
també es va seguir arreu d’Espanya 
a través de la difusió dels partits i 
estadístiques en directe a traves de 
streaming.
En acabar la gran final i entregar-se 
els premis corresponents, es va 
realitzar l'acte de cloenda amb la 
convicció general que l’èxit rotund 

del torneig s’havia de repetir. Així 
doncs, no serà estrany que Sant 
Vicenç torni a acollir l’any vinent 
aquest torneig de gran enverga-
dura a nivell de bàsquet formatiu 
nacional. 

BASKET ZARAGOZA JOVENTUT DE BADALONA
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MARESME 3 VILES

VALENCIA BASKET

REAL BETIS

REAL MADRID

FC BARCELONA

MVP DEL TORNEIG

COPA INFANTIL

SANT VICENÇ DE MONTALT
Una primera edició per emmarcar

RESULTATS PRIMERA JORNADA
Real Madrid 65-67 Unicaja

Maresme 3 Viles 68-59 Club Joventut
FC Barcelona 50-53 Real Betis

Valencia Basket 94-74 Basket Zaragoza

SEGONA JORNADA
Real Madrid 81-72 Club Joventut

Maresme 3 Viles 59-76 Unicaja de Málaga
Maresme 3 Viles 56-82 Real Madrid

Club Joventut 49-86 Unicaja Málaga
FC Barcelona 73-56 Basket Zaragoza

Real Betis  59-60 Valencia Basket
Basket Zaragoza 70-93 Real Betis

FC Barcelona 82-65 Valencia Basket

TERCERA JORNADA
7è i 8è lloc

Club Joventut 78-54 Basket Zaragoza  
5è i 6è lloc

Maresme 3 Viles 44-60 Valencia Basket
3r y 4t lloc

Real Madrid 80-73 Real Betis

FINAL
Unicaja Málaga 89-83 FC Barcelona

Millor entrenador 
Ignacio Benítez (Betis)

MVP
Mario Saint-Supery Fernández

(Unicaja)

Extraordinàries
jornades de bàsquet 
de categoria infantil 
amb vuit equips de 

primer nivell

Fotos de CARLES BARROS
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L a història de la primera edi-
ció de la MontaltCronoBike, 
filla de la ja extinta Montal-
tBike, es remunta fins l’any 

1995, quan es funda el Club Ciclista 
Xurribikers. Aquesta entitat (ja que 
no es va inscriure com a club fins 
l’any 2006) deu el seu nom a un ocell 
anomenat xurraví, molt comú a Sant 
Vicenç en terrenys de vinya i conreu. 
Aquest nom, usat durant molts anys 
com a gentilici no oficial del santvi-
centins, va ser adoptat pel club i ex-
pressa les seves arrels.  
Va ser l’any 2002 quan els socis del 
club van decidir organitzar una 
cursa al municipi. Així va néixer la 
MontaltBike. Un d’aquests socis és 
Vicenç Argelés, soci fundador i en-
cara membre del club. En Vicenç 
explica que “la primera edició va 
ser tot un èxit. Vam tenir 350 corre-
dors, ens vam espantar una mica!”. 
Les edicions vinents van ser encara 
més espectaculars: cinc-cents cor-
redors el 2003, sis-cents el 2004... El 
club va eliminar, dels dos recorre-

guts originals, el menys exigent, per 
així reduir la participació i evitar les 
aglomeracions, que feien molt difí-
cil l’organització. “La mesura no va 
anar com esperàvem i un any vam 
arribar als 900 participants”, diu en 

Vicenç. Veient l’excessiva afluència 
de participants, el club va limitar les 
places de la cursa a 600 participants. 
Finalment, l’any 2017 la Generalitat 
hi va intervenir i va limitar la parti-
cipació a 500 participants, a més de 
posar moltes traves a l’organització 

original de la prova. “Amb les restric-
cions de la Generalitat es perdia per 
complet el nostre concepte de peda-
lada, així que vam decidir deixar-ho 
estar”, comenta en Vicenç.
Però no es va acabar aquí. El club 
tenia ganes de seguir organitzant 
quelcom diferent. “Hem creat un 

concepte diferent, limitat a 300 par-
ticipants i que consisteix, en primer 
lloc, en fer 7 quilòmetres urbans que 
no es cronometren. Quan s’entra al 
bosc, els corredors troben una carpa 
on s’inicia l’etapa cronometrada. Al 
final del recorregut per la muntanya, 
de 22 quilòmetres i 1200 metres de 

desnivell, una altra carpa acaba 
l’etapa cronometrada. La diferència 
radica en què qui arriba primer no té 
perquè ser el guanyador, tot depèn 
del temps que s’inverteix al bosc, ja 
que no tots els participants comen-
cen alhora.”
Amb aquesta idea s’ha organitzat la 
primera edició de la MontaltCrono-
Bike. Tot i el devastador temporal 
Glòria, moltes hores de feina dels 
operaris van deixar el recorregut en 
perfectes condicions per disputar 
una prova en què van participar 140 
corredors. La pedalada en categoria 
masculina la va guanyar Éver Alejan-
dro Gómez, seguit de Marc Donadeu 
i Roger Colomina, En categoria fe-
menina, la guanyadora va ser Sonia 
Quiroga, i Sonia Escudero i Núria 
Bertran van completar el podi.
En Vicenç apunta que “l’opinió dels 
corredors va ser molt gratificant, 
vam rebre felicitacions per la be-
llesa del recorregut i l’estat en què 
es trobava després del temporal”. 
Es tracta d’una prova mítica que es 
reinventa i s’espera que continuï 
gaudint d’aquest bon ambient i èxit 
en els propers anys. 
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La tradicional prova 
que es disputa pels 

corriols de Sant Vicenç 
de Montalt es 

reinventa després de 
18 anys organitzada 

sota el format original 
de la MontaltBike

  
 

Cartell de la competició

Alcalde i regidor amb Vicenç Argelés

Text de MARC FRIEROS · Fotos de TONI BUCH

L’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt i l’empresa GOXtreme or-
ganitzen la Cursa d’Orientació, que 
tindrà lloc el 9 de febrer al terme 
municipal de Sant Vicenç. Es trac-
ta d’una prova que posarà a prova 
als participants amb 5 circuits dife-
rents ordenats per nivell d’exigèn-
cia, sent el C1 el més dur, i el C5 el 
més benèvol. A més, hi ha la pos-
sibilitat de participar en parella en 
els circuits C3, C4 i C5, i també en 
grup en els dos últims esmentats 
anteriorment. 

La prova s’ha organitzat de manera 
que els participants no tinguin una 
hora d’assignació de sortida, sinó 

que podran iniciar el seu periple pel 
bosc a qualsevol hora entre les 10:00 
i les 11:30, sempre amb un espai de 

temps mínim entre corredors, que 
serà regulat pel responsable de sor-
tides de la cursa. La sortida, l’arriba-
da i el centre de control i competició 
es trobaran al mateix lloc: el carrer 
del Rocà, 43. A més, en la mateixa 
àrea els participants disposaran 
d’una zona d’aparcament. 
El preu de la participació varia se-
gons el circuit i si el participant està 
federat o no. Podeu trobar tota la 
informació referent a la cursa i el 
formulari d’inscripció a:
www.grionsorientacio.cat

Cursa d’orientació al municipi

El 9 de febrer té lloc una 
prova amb cinc circuits di-
ferents ordenats per nivell 
d'exigència; una activitat 

que està molt de moda

Neix amb força la
MontaltCronoBike
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El 9 de febrer està prevista la 
celebració del 50è Cros Ciutat 
de Mataró que organitza el Grup 
d’Atletisme Lluïsos Mataró i que 
enguany és Campionat de Cata-
lunya Absolut en les categories 
sub-23, 20, 18, 16, 14 i 10. Una 
cita esportiva que reunirà milers 
d’esportistes en el Circuit Muni-
cipal de Cros de Mataró, un dels 
pocs circuits permanents de 
Cros que hi ha a tot Catalunya 
que permet preparar amb bo-
nes condicionals aquesta prova 
i també poder entrenar durant 
tot l’any. 
El Cros Ciutat de Mataró és, en 
l’actualitat, el quart més antic 
de Catalunya. Des d’aleshores, 
s’hi han disputat ja 49 edicions  
i hi han participat gairebé tots 
els atletes catalans més impor-
tants, a més d’algunes figures 
de fora de Catalunya (inclòs un 
bon reguitzell d’ atletes africans 
molt destacats).
L’aniversari d’aquesta prova at-
lètica és molt rodó i per aquest 
motiu el GA Lluïssos ha organit-
zat una exposició històrica que 
es pot visitar a la Fundació Iluro 
de Mataró del 23 de gener al 23 
de febrer.

El Circuit Municipal de Cros 
de Mataró és un dels pocs 
circuits permanents de 
Cros que hi ha a tot Catalunya

50 anys del Cros 
Ciutat de Mataró

ATLETISME AJUNTAMENT DE MATARÓ
www.esportiumaresme.cat FEBRER 2020

Estadi Municipal d’Atletisme 
La nova pista ja és una realitat

  

El dissabte 11 de gener es 
va inaugurar la nova pista 
de l’Estadi Municipal d’At-
letisme amb la participa-

ció del Centre Atlètic Laietània i 
del Grup Atlètic Lluïsos, que van 
fer proves combinades d’atletisme 
amb els joves de les seves esco-
les, veterans i atletes adaptats. La 
inauguració va comptar amb els 
parlaments de l’alcalde de Mataró, 
David Bote; la regidora d’Esports, 
Bea Delgado; el president de la 
Federació Catalana d’Atletisme, 
Joan Villuendas; i els presidents 
dels dos clubs mataronins. 

ELS INICIS
L’Ajuntament va començar les 
obres de renovació del paviment 
de les pistes de l’Estadi Municipal 
d’Atletisme el 29 de juliol del 2019 
amb la intenció d’interferir el mí-
nim possible en l’activitat esporti-
va dels clubs, col·lectius i usuaris 
que fan ús habitual d’aquest equi-
pament. Les obres van finalitzar el 
passat mes de desembre. 

PAVIMENT HOMOLOGAT
L’antic paviment, que es va ins-
tal·lar durant la remodelació de 
l’equipament feta al 2008, presen-
tava deficiències a causa de l’ús 
intensiu i les inclemències meteo-
rològiques que ja no el feien apte 
per a l’activitat esportiva. El nou 
és un tipus de paviment sintètic 
d’execució in situ de doble capa, 
estarà homologat per la Reial Fe-
deració Espanyola d’Atletisme i 
tindrà el control de qualitat de la 
Federació Internacional Associa-
ció d’Atletes (IAFF). La nova pista, 
amb dues tonalitats de blau, pot 
acollir competicions i entrena-
ments de les federacions espa-
nyola i catalana, i també d’inter-
nacionals.
  
IMPORTANT INVERSIÓ
A banda del paviment de les pis-
tes s’ha renovat la gespa artificial 
existent al carril d’entrenament. 
A la zona de mitja lluna sud amb 
més trànsit d’espectadors s’ha 
col·locat una barana delimitado-
ra d’accés i una franja de formi-
gó de 2,5 metres d’amplada. Les 
obres, executades per la UTE Vo-
racys-OPSA, tenen un pressupost 
d'adjudicació total de 513.487 €. 

Vista de part del perímetre de la nova pista d'atletisme

Atletes del GA Llüisos i CA Laietània van participar en la inauguració

L'alcalde de Mataró, David Bote, va fer un parlament davant autoritats i invitats

La nova pista està homologada per la RFEA i la IAFF
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C atalunya ha estat pionera 
del voleibol a Espanya i 
aquesta empremta sem-
pre l'ha mantingut des de 

la seva fundació l'octubre de 1956. 
Com a motor d'aquest esport en tot 
el territori, Catalunya no ha deixat 
de créixer de manera continuada, 
consumant un augment del nombre 

de llicències superior al 350% des de 
2008, coincidint amb el mandat de 
Maribel Zamora com a presidenta 
de la Federació Catalana de Voleibol 
(FCVb).
La promoció a les escoles, la creació 
de la categoria aleví, la implantació 
de la Lliga Màster i la consolidació de 
diferents proves, com la Lliga de Vò-

lei Platja tant d'estiu (Vichy Catalan 
Volei Tour) com d'hivern (es disputa 
de novembre a abril amb sis proves 
a l'any, havent participat 236 pare-
lles l'última temporada), han estat 
alguns dels factors que expliquen 
aquest gran creixement.
I aquesta realitat queda reflectida 
també en l'aclaparador domini de 

Catalunya en el Campionat d'Espa-
nya de Seleccions Autonòmiques, 
on des de 2010 sempre ha obtingut 
medalles, sent especialment desta-
cables els equips infantils i cadets 
femenins.
L'esforç que duu a terme la FCVb per 
a la promoció del voleibol es posa de 
manifest amb la celebració del 17è 
Trofeu Internacional Ciutat de Bar-
celona de Vòlei Platja, que serà una 
prova puntuable per al FIVB Beach 

Volleyball World Tour. Es disputarà 
en el Centre Municipal de Tennis de 
la Vall d'Hebron el 19 i 20 de setem-
bre d'enguany.
I per acabar d'arrodonir un any que 
es preveu extraordinari per al volei-
bol català, la FCVb serà l'encarrega-
da d'organitzar el primer Campionat 
d'Espanya de Snow Volley, una altra 
modalitat reconeguda per la federa-
ció europea i que ja compta amb el 
seu propi tour. 

La magnífica salut del
voleibol català

VOLEIBOL
www.esportiumaresme.cat FEBRER 2020
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En deu anys ha crescut un 350% en nombre de llicències i ja compta amb 126 clubs i 735 equips

El Campionat de Catalunya de Vòlei Platja Vichy Catalan Volei Tour és una de les competicions més importants que fa la FCVb

A més dels circuits 
de vòlei platja

d'hivern i estiu, 
enguany la FCVb

 organitzarà el
primer Campionat 

d'Espanya... de neu!

27
Lligues

26
Equips a categoria estatal

546
Equips de menors

350
Partits

Àrbitres Clubs

285

735

126

Equips

La FCVb regula un total de
27 lligues, des de categoria Màster 

fins Alevins, tant masculina com 
femenina

Catalunya té 26 equips en
categoria de nivell estatal 

entre Superlliga, Superlliga 2
i Primera Nacional

Dels 735 equips actuals,
546 són de categories de 

menors, dels quals 69 són 
masculins

Cada cap de setmana es 
disputen a Catalunya més de 

350 partits

Creixement sostingut de llicències

Competicions de pista

La Federació en xifres

11.891 llicències
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L ’Ajuntament de Calella i el 
CAP de Calella, gestionat 
per la Corporació de Salut 
del Maresme i la Selva, han 

qualificat d’èxit el desplegament 
de la primera edició del programa 
‘Pas a pas, fem salut – Caminades 
de descoberta’. Una mitjana de 20 
persones van par-
ticipar cada dijous, 
des del mes d’octu-
bre i fins al desem-
bre, a les 10 cami-
nades d’entre 3 i 5 
quilòmetres que 
ha organitzat el 
consistori conjun-
tament amb el CAP.   
Els participants van valorar l’activi-
tat mitjançant una enquesta i tots 
van coincidir en què les sortides 
els han permès crear nous vincles 
socials. Precisament aquest era un 
dels objectius del projecte, a més 
de promoure els hàbits saludables 
entre la ciutadania. 
També van posar la màxima nota 
(5 sobre 5) al format de l’activitat, 
que entre altres aspectes, contem-
pla una petita xerrada sobre salut 
abans de començar les sortides, un 
detall molt aplaudit. 

El regidor adjunt a l’alcaldia res-
ponsable de l’Àrea de Salut, Ra-
mon Llamazares, va avançar que 
davant l’èxit de participació es pre-
veu donar continuïtat a l’activitat: 
“Es reprendran les caminades el 
mes de febrer i s’allargaran fins al 
maig”. Unes sortides que mantin-

dran el mateix 
format que ara, 
és a dir, hi haurà 
rutes dissenya-
des per l’Àrea 
d’Esports i de Sa-
lut del consistori 
calellenc amb la 
col·laboració del 
personal sanitari 

del CAP, i les altres rutes les marca-
ran directament els mateixos parti-
cipants.
Així mateix, el regidor també va 
confirmar que, a l’inici de cada 
caminada, els professionals del 
Centre d’Atenció Primària oferiran 
una breu xerrada monogràfica so-
bre un tema vinculat amb la salut. 
El regidor va fer una crida a nous 
participants: “Esperem que la gent 
vingui i s’animi a participar. Segur 
que decidiran participar setmana 
rere setmana”. 

A rran de la proposta del 
treball de recerca de Ser-
gi Ferrer i Mas, alumne 
de l’Escola Pia de Cale-

lla, l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament 
de Calella i el Servei d’Esports de la 
Diputació de Barcelona van disse-
nyar la implementació d’un Circuit 
Permanent d’Orientació a la ciutat 
de Calella. Evidentment van comp-
tar amb l’ajuda del 
mateix Sergi Ferrer, 
qui és l’autor intel-
lectual i l’organitza-
dor. Aquest circuit 
va ser inaugurat 
el diumenge 24 de 
novembre de 2019, 
al pont de fusta de 
la Riera de Capas-
pre. 
Però... què és un circuit d’orienta-
ció? Es tracta d’un recorregut on 
la persona que el completa ha de 
trobar uns punts de control mitjan-
çant un mapa, amb el qual ha de 
saber orientar-se i moure’s.

Amb motiu de la inauguració del 
circuit es va celebrar la 1a Cursa 
Popular d’Orientació ‘El Far’, en la 
qual van participar persones de 
totes les edats, en equips de 2 a 5 
persones. La cursa i el circuit van 
comptar amb la col·laboració de 
Xoc Esport, l’entitat Calella Marxa i 
l’Escola Pia de Calella. Es va establir 
una inscripció simbòlica de 3€ per 

persona per fidelit-
zar els participants 
i poder donar tota 
la recaptació a una 
organització soli-
dària de la ciutat, 
anomenada ‘Para 
los valientes’. 
En qüestió de poc 
temps s’inaugu-
raran dos circuits 

més, però hi ha la previsió de fer-ne 
un tercer, amb el qual també es pro-
mourà una altra cursa d’orientació. 
L’organització del projecte espera 
que serveixi per conèixer Calella  
d’una manera més divertida. 

PAS A PAS, FEM SALUT
CAMINADES DE DESCOBERTA

Èxit de participació 
en la 1a edició

SE N'INAUGURARAN DOS MÉS EN BREU

Implementat el 
Circuit Permanent 

d’Orientació    

ESPORT LOCAL

A banda de crear 
nous vincles socials, 
les caminades pro-
mouen els hàbits 

saludables entre la 
ciutadania

Un dels objectius 
d'aquesta activitat 
és que pugui servir 
per conèixer Calella 

d'una forma més 
divertida

Les caminades es reprenen aquest mes de febrer i s'allargaran fins al maig

El regidor d'Esports, Marc Buch, el dIa de la inauguració del circuit



Text de Marc Frieros

L ’Alberto Llorens és un jove 
malgratenc d’onze anys, 
però no és com qualsevol 
altre. Estudia a les Escoles 

Fonlladosa de Malgrat, com molts 
dels nens i nenes del seu poble... El 
que sorprèn és que estem parlant 
d’un autèntic tetracampió de Ca-
talunya de la categoria precadet, a 
més de tenir també en el seu palma-
rès importants títols com l’Open de 
Figueres 2019 o un subcampionat 
de l’Open d’Eivissa, entre d’altres.

PETIT I GRAN ALHORA
Aquesta brillant vitrina denota un 
enorme talent i una gran maduresa 
dins un cos petit, ja que fins fa poc 
competia en categoria de menys 
de 30 kg. En una entrevista a Ona 

Malgrat, el jove lluitador, acompa-
nyat del seu mentor i entrenador 
Álex Herranz, deia que “mentre els 
meus amics de l’escola juguen al 
parc o estan amb el mòbil, jo entre-
no al màxim, però m’agrada i no és 
cap sacrifici per a mi. M’agrada fer 
esport perquè és bo per a la salut 
i m’esforço per aconseguir bons 
resultats”. El seu entrenador afegia 
que “l'Alberto és conscient que no 
només ha d’entrenar cada dia, sinó 
que sempre ha de donar el 100% 
per aconseguir èxits. Tot el que ha 
aconseguit no és per sort, sinó que 
és fruit de la constància”. 

CONSTÀNCIA I SUPERACIÓ
L'Alberto, que es va iniciar en aquest 
món als 5 anys en un gimnàs de Mal-
grat, entrena cada dia a Palafolls 
quan surt de l’escola. “És molt maco 
guanyar campionats, però l’eufòria 

dels bons resultats és molt breu, 
realment t’ha d’agradar aquest es-
forç dia rere dia, si no no compen-
sa”, explica l’Álex. Per assolir aquest 
èxit, l'Alberto té el ferm suport dels 
seus pares. “Els meus pares sempre 

em donen suport, em diuen que 
m’esforci perquè així aconseguiré 
tot el que vulgui i m’aconsellen que 
em posi metes al cap, perquè així la 
meva mentalitat s’enfocarà cap a 
aconseguir el que m’he proposat”. 

Aquesta temporada, l'Alberto ha 
començat al CAR de Sant Cugat. Es 
tracta d’un punt d’inflexió en la car-
rera del jove, perquè “al CAR, els en-
trenaments i les persones que t’en-
volten són molt més exigents, és un 
centre d’elit”, comenta l’entrenador. 
“De moment m’estan fent un segui-
ment al CAR, ara vaig només en dies 
esporàdics i continuo entrenant 
amb l’Àlex”, diu el taekwondista. 
Finalment, el petit Alberto va voler 
enviar un missatge a la gent jove, 
dient que “és molt important fer un 
esport que t’agradi, mai t'hi has de 
sentir obligat. Un cop has trobat allò 
que t’agrada, amb esforç i constàn-
cia es poden aconseguir grans èxits”.
És sorprenent la maduresa i la clare-
dat d’idees d’un noi tan jove, que ja 
té clars els seus objectius a la vida. 
“Encara que estic molt capficat en 
el taekwondo, tinc pensat seguir es-
tudiant sempre”. Estem davant d’un 
autèntic diamant en brut, que, si 
continua així, de ben segur assolirà 
el seu màxim potencial. 

TAEKWONDO AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
www.esportiumaresme.cat FEBRER 2020

  

ALBERTO LLORENS

Un diamant en brut a Malgrat

Alberto, medalla d'or infantil al Campionat de Catalunya

Alberto, amb el regidor d'Esports

2323

Alberto Llorens Rabelo és un jove taekwondista d’onze anys que viu a Malgrat. Però que no ens enganyi la seva curta 
edat, ja ha estat quatre vegades consecutives campió de Catalunya precadet. El seu entrenador Álex Herranz li ha 

ensenyat els valors de la constància i l’esforç, i aquest any inicia la seva preparació esportiva al CAR de Sant Cugat.

Quatre vegades
consecutives campió de 
Catalunya precadet, ha 

estat seleccionat per
entrenar-se al

CAR de Sant Cugat

Es va iniciar als 5 anys 
en un gimnàs de 

Malgrat i actualment 
forma part del club 

Taekwondo 
Avellaneda Palafolls, 
on entrena cada dia 
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L 'agenda 2020 de competi-
cions i activitats esportives 
outdoor es va iniciar amb la 
jornada del dimecres 29 de 

gener en què Pineda va acollir, en el 
marc del Cicle de Passejades per a la 
Gent Gran impulsat per la Diputació 
de Barcelona, els participants que 
venien des dels municipis de Sant 
Joan de Vilatorrada, Esparraguera i 
Santa Perpètua de Mogoda, cita en 
què van participar més de 170 per-
sones procedents dels esmentats 
municipis.

La jornada va combinar la pràctica 
d'activitat física, l'intercanvi d'ex-
periències entre tots els partici-
pants i el coneixement del territori 
i de la cultura local. El 19 de febrer 
té lloc a Santa Perpètua de Mogoda 
la següent activitat corresponent a 
aquest cicle.
Tot seguit, el dissabte 1 de febrer 
arriba el torn dels i de les atletes 
amb la 4a edició del Cros de Pineda, 
prova puntuable pel Circuit Mares-
menc de Cros. La prova, que havia 
de disputar-se el dissabte 25 de ge-
ner a l'espai de la Platja dels Pins de 
Pineda va haver d'ajornar-se i buscar 

una ubicació alternativa a causa dels 
danys causats pel temporal Glòria a 
tot el litoral.  El Circuit Maresmenc 
de Cros 2019/2020 va començar el 
passat 26 d'octubre amb el Cros de 
Santa Susanna i finalitza el dissabte 
22 de febrer amb el Cros de Canet, 
per un total de 8 proves puntuables 
al llarg de tota la comarca.
El cap de setmana del 15 i 16 de 
Febrer tindrà lloc el 7è Enduro BTT 
Pineda Rocs, puntuable per la Copa 

Catalana d’Enduro, aquest any a 
més serà la cursa que obrirà la tem-
porada d'enduro 2020 a nivell eu-
ropeu. A nivell competitiu, aquesta 
setena edició de l’enduro comptarà 
amb 5 trams especials, de fàcil accés 
i indicats per fotògrafs i assistents. 
Arriba ja a la setena edició una pro-
va que es consolida en el panorama 
BTT del territori, a nivell nacional i 
internacional amb una participació 
de 300 riders i una afluència apro-

ximada de 2.000 espectadors en els 
darrers anys.
Una setmana després, el dissabte 
22 de febrer se celebra la IV Duatló 
TriRelay de Pineda de Mar, prova en 
què cadascun dels 3 integrants de 
cada equip realitza un duatló súper 
sprint en la seva totalitat abans de 
passar el relleu al següent membre 
del seu equip. La classificació final 
està determinada pel temps entre la 
sortida del primer participant i l'arri-
bada del darrer rellevista. Les distàn-

cies per a cadascun dels rellevistes 
són de 3 km de cursa a peu, 7 km de 
ciclisme i novament 1,5 km de cursa 
a peu per finalitzar. Es tracta també 
d'una prova que s'ha consolidat jun-
tament amb la Triatló TriRelay que 
es realitza tradicionalment a inicis 
del mes de juny, ambdues proves 
formen part del circuit de la Federa-
ció Catalana de Triatló.
Per acabar, el cap de setmana del 14 i 
15 de març el camp de futbol munici-
pal de Can Xaubet serà seu de la ter-
cera jornada de la Lliga Nacional de 
Futbol-7 per a persones amb paràlisi 
cerebral i dany cerebral adquirit, or-
ganitzada per l'entitat local ADIAM, i 
en què s'enfrontarà a AMDDA Màlaga 
dissabte a les 18:00 h i a l'Eibar diu-
menge a les 9:00 h. La resta d'equips 
participants a la competició són el 
Levante UD, l'Extremadura, el Dis-
port FC, l'Hèrcules Paralímpico i el 
Rayo Vallecano. 

ESPORT A L'AIRE LLIURE

Gran activitat en els primers
mesos de l'any a Pineda

ESPORT LOCAL
www.esportiumaresme.cat FEBRER 2020

AJUNTAMENT PINEDA DE MAR

El municipi es
prepara per acollir el

7è Enduro BTT
Pineda Rocs, la

IV Duatló TriRelay i
ja al març la tercera
jornada de la Lliga

Nacional de Futbol-7 
per a persones amb 

paràlisi cerebral

El Cros de Pineda forma part del circuit maresmenc d'aquest esport

Esport per a totohom a l'aire lliure

El 22 de febrer arriba el Duatló TriRelay, una prova molt exigent



  

El Club Ciclista BMX Mataró 
és un club jove, però ple de 
ganes i il·lusió. Va ser fundat 
el desembre de 2014 sota 

l’empara de membres de l’antic club 
de BMX que hi havia a les mateixes 
instal·lacions, pares de joves corre-
dors que es van reunir per no perdre 
el club de BMX i el que representa. 

ELS INICIS
Oficialment, però, la seva fundació 
data del gener de 2015, quan es va 
inscriure oficialment en l’Ajunta-
ment i l’Agència Tributària. Es tracta 
d’un club que segueix un suau però 
ferm camí de creixement. Poc a poc, 
el club ha anat gestionant, millorant 
i modernitzant les seves instal·laci-
ons. En aquest últim any han acon-
seguit pavimentar la sortida i els tres 
revolts del circuit, una de les obres 
més costoses i alhora més neces-
sàries per al club. Aquesta gestió és 
duta a terme per una junta directiva 
formada per 6 membres, que obté 
aquest dret mitjançant una conces-
sió de l’Ajuntament, a canvi d’un llo-
guer de les instal·lacions.

EL CREIXEMENT
Amb un lideratge i un club cada cop 
més sòlid, floreix la branca més im-

portant de qualsevol club: l’esport. 
El Club Ciclista BMX Mataró ja comp-
ta amb 17 llicències federatives i és 
seu de dues curses del circuit català 
de BMX de la Federació de Ciclisme. 
El club s’encarrega íntegrament de 
l’organització dels esdeveniments, 
no sense comptar amb l’ajuda de 
pares de corredors i, fins i tot, de 
membres d’altres clubs, cosa que 
demostra la gran solidaritat i l’ambi-
ent familiar que es viu en el club i en 
el món del BMX. 
Actualment, les curses oficials orga-
nitzades pel club tenen una afluèn-
cia d’entre 90 i 110 riders per cada 
cursa, i l’ambició del club fa que no 
vulguin aturar-se aquí. Una de les 
grans motivacions del club a curt 
termini és organitzar competicions 
a nivell nacional. Tot i l’ajuda més 
propera, el club no està sol a nivell 
institucional. Durant les competici-
ons oficials, és costum la presència 
de membres de l’Ajuntament de Ma-
taró, com la regidora d’Esports, Bea-
triz Delgado, o fins i tot l’alcalde de 
la ciutat, David Bote. Per afegiment, 
el club rep subvencions del màxim 
ens municipal per a la realització de 
millores en el circuit i les instal·laci-
ons, i accelera el seu creixement i la 
seva qualitat. 

Aquest creixement i aquesta gran 
gestió fa que molts joves (i no tan 
joves) s’interessin per l’oferta for-

mativa del club, que cada cop és 
més àmplia i abasta més disci-
plines. El club disposa d’un tècnic i 
director esportiu titulat i d’una mo-
nitora titulada. Ambdós treballa-
dors imparteixen classes a l’escola, 

un cop a setmana a nens d’entre 5 
i 15 anys. També s’ofereixen classes 
de tecnificació a partir dels 16 anys, 
i hi poden acudir riders del club o 
d’altres clubs, sempre que tinguin 
llicència federativa. 

CADA COP MÉS GLOBALS
Alguns socis del club, que val a dir 
que participen en competicions 
catalanes, nacionals, estrangeres o 
fins i tot en campionats mundials, 
no només practiquen el BMX, sinó 
que les instal·lacions permeten 
practicar disciplines de carretera, 
pista o Dirt Bike. La selecció cata-
lana de BMX, per exemple, entrena 
tot l’any al circuit mataroní, i un dels 
seus membres, l’Ibai Viñas, és soci 
del club des del dia en què es va 
fundar. El jove rider de la casa, que 
participa en categoria infantil, ja ha 
assaborit l’èxit amb, entre d’altres, 
un segon lloc al Campionat d’Espa-
nya de BMX 2019 o un tercer lloc en 
la Lliga Catalana de BMX 2019.
El desig del club i dels amants del 
BMX és que aquesta gran aventura 
continuï creixent i donant alegries 
a tothom que es veu implicat. Per 
descomptat, passió, il·lusió i amor 
per l’esport mai falten al Club Ciclis-
ta BMX Mataró. 

BMX Mataró, cinc anys
d’il·lusió i amor per l’esport

CICLISME/BMX
www.esportiumaresme.cat FEBRER 2020
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Una de les grans motivacions del club a curt termini és organitzar competicions a nivell nacional

A l'esquerra, espectacular vista del circuit al Camí de Can Pilé de Mataró, a la dreta, membres de la selecció catalana entrenant-se al recinte del Club Ciclista BMX Mataró

BMX Mataró @clubbmxmataro

Club, Escola i Tecnificació 661401189 (de 15h a 21h)

bmxmataro@hotmail.com · escolabmxmataro@hotmail.com

BMX Mataró Camí de Cal Pilé, 9
(Nacional II)

08304 Mataró

El club
s’encarrega

de l’organització 
d'esdeveniments 

i té la seva 
pròpia escola



Diumenge 9 de febrer tindrà lloc 
al Camp Municipal de Futbol de 
Sant Berger de Teià la ‘1a Jor-
nada de futbol femení teianenc’. 
Des de les deu del matí fins al 
migdia es jugaran diferents par-
tits de futbol en una matinal 
organitzada pel Club de Futbol 
Joventut Teià 2016, l'Ajuntament 
de Teià i la Federació Catalana de 
Futbol.
A les 10.00 hores hi haurà un 
partit de futbol-7 entre dos com-
binats de jugadores de Teià per  
donar pas a un partit de futbol-11 
que enfrontarà a un equip de ju-
gadores de Teià i el Baix Maresme 
contra la UE Alella. A les 12:45 ho-
res es disputarà el partit de lliga 
entre el CF Joventut Teià Infantil 

Masculí contra el RCD Espanyol 
Infantil Femení. A les 14:00 hores 
es farà l'acte de cloenda amb un 
aperitiu.

Des de l'Ajuntament de Teià es 
vol fer una gran aposta pel futbol 
femení en el municipi i aquest és 
només un primer pas dels molts 
que es volen fer.

La selecció espanyola femenina de 
waterpolo, formada íntegrament 
per jugadores que estan en equips 
catalans, continua fent història en 
aquest esport. Sis mesos després de 
proclamar-se subcampiones del món 
davant els Estats Units en Gwangju 
(Corea del Sud), Espanya es va fer 
amb l'or en l'Europeu disputat a Bu-
dapest (Hongria). En l'equip de Miki 
Oca hi havia ni més ni menys que tres 
jugadores del CN Mataró: Anni Espar, 
Irene González i Marta Bach. A més de 

Roser Tarragó, jugadora del CN Medi-
terrani formada en el planter del club 
mataroní i que durant molts anys va 
defensar els seus colors.
Anni Espar ha arribat aquesta tem-
porada al Centre procedent del 
Sabadell, club amb el qual ho va 
guanyar absolutament tot, mentre 
que Irene González ha estat fitxa-
da després d'acabar el seu periple 
de quatre anys en la Universitat de 
Hawaii, on va guanyar dues vegades 
la lliga de la seva conferència i va ser 

triada millor jugadora. Marta Bach, 
per la seva part, porta tota la vida al 
Mataró, i aquest or se suma a altres 
medalles conquistades en europeus, 
mundials i jocs olímpics.

La talentosa Roser Tarragó, després 
d'un temps jugant als Estats Units i a 
Austràlia, va tornar a la selecció per 
ser peça fonamental en la plata de 
l'últim mundial (va ser MVP del tor-
neig) i en aquest or conquistat ara a 
Hongria.

El combinat femení va fer el més difí-
cil en les semifinals d'aquest europeu 
en derrotar a les amfitriones en un 
ambient infernal i amb decisions ar-
bitrals molt discutides. En la final, en 
un partit de gran emoció fins a l'últim 
segon, van aconseguir imposar-se a 
Rússia (13-12). Abans de començar 
l'Europeu ja tenien la plaça assegu-
rada en els Jocs Olímpics de Tòquio 
gràcies a la plata mundial conquerida 
al juny de l'any passat. Un èxit extra-
ordinari que posa al waterpolo espa-
nyol i català al nivell més alt i, de pas, 
també la política esportiva del CN Ma-
taró. El waterpolo femení nacional ha 
guanyat deu medalles entre totes les 
competicions internacionals en els 
últims vuit anys, des que conquerís la 
plata en els Jocs Olímpics de Londres 
en 2012.

FUTBOL

Forta i decidida aposta de Teià pel futbol femení

WATERPOLO

Quatre 'mataronines', campiones d'Europa

Marta Bach, Anni 
Espar, Irene González 

i Roser Tarragó van 
guanyar l’or amb la 
selecció espanyola a 

Hongria

L'Ajuntament i el
CF Joventut Teià 

organitzen diumen-
ge dia 9 una jornada 

per potenciar-ho i 
donar-li visibilitat

Anni Espar, Irene González, Marta Bach i Roser Tarragó

Una generació de waterpolistes de llegenda

Erio tem quundi cumet quias cumqui sam num quia
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Sí al futur, el projecte liderat 
per Víctor Font que té l’objectiu 
d’oferir una proposta nova a les 
sòcies i socis del FC Barcelona 
quan es convoquin les properes 
eleccions a la presidència del club 
blaugrana, es presentarà a Mata-
ró el dilluns 2 de març a les 19h, 
a l'Ateneu de la Fundació Iluro 
(Carrer Bonaire, 3).  Aquesta serà 
la sisena presentació pública del 
projecte després dels actes a Bar-
celona, Granollers, Sant Cugat del 
Vallès, Vic i, el darrer, de nou, a 
Barcelona, coincidint amb el pri-
mer aniversari de la presentació 
pública de Sí al futur.
Per assistir-hi no caldrà reservar 
plaça, simplement presentar-se 
a l’Ateneu de la Fundació Iluro a 

partir de les 18:30 hores, quan 
s’obriran les portes del recinte. A 
mesura que els assistents arribin, 
podran seure mentre hi hagi lloc.
Al llarg de la presentació, Víctor 
Font continuarà explicant el pro-
jecte que encapçala en una con-
versa amb Antoni Bassas. A més, 
també relatarà com Sí al futur pre-

tén fer possible el Barça del 2030, 
quan Messi i la millor generació de 
futbolistes de la història blaugra-
na ja no siguin a la gespa. Un cop 
acabada la conversa inicial, els 
assistents podran formular pre-
guntes o donar opinions per tal de 
resoldre els seus dubtes i les seves 
inquietuds sobre el projecte. 

El FC Canet va ser premiat com a 
club  centenari en la Gala de l'Es-
port Català organitzada per la UFEC 
(Unió de Federacions Esportives 

de Catalunya) i el diari SPORT. La 
presidenta de l'entitat, Gloria Ruiz, 
va rebre la distinció en nom de tota 
l'entitat canetenca. Va estar acom-

panyada durant la gala pel regidor 
d'Esports de Canet, Pep Tenas. Tant 
el regidor com la presidenta van re-
presentar en la festa tot el futbol del 

Maresme i van departir, entre altres, 
amb el president de la Federació 
Catalana de Futbol, Joan Soteras. 
Des de fa anys, la gala de l'Esport 
Català reconeix i premia de la trajec-
tòria de tots els clubs centenaris de 
Catalunya de totes les especialitats 
esportives.

La jugadora que la pas-
sada campanya va ai-
xecar el títol de Lliga ha 
abandonat el quadre 
gironí per fitxar pel Va-
lència Basket, club amb 
el qual s'ha compromès 
fins a final de la present 
temporada. Després de 
quatre anys en les files 

de l'Uni Girona, la juga-
dora de Mataró inicia 
una nova aventura en la 
seva carrera esportiva, 
on ja té una Lliga, una 
Supercopa i una Copa en 
el seu palmarès. 
L'escorta de 27 anys i 1,76 
metres d'alçada apuntala 
el cada vegada més am-

biciós projecte taronja, 
que se situa com una al-
ternativa per lluitar amb 
l'Uni Girona i Perfumerias 
Avenida, tant a la Lliga 
com a la Copa de la Rei-
na. Rosó Buch és consi-
derada una de les millors 
directores de joc del bàs-
quet espanyol.

FUTBOL

El FC Canet, premiat a la gala 
de l’Esport Català

BÀSQUET

Rosó Buch deixa l'Uni Girona 

FUTBOL

Víctor Font presentarà Sí al futur a Mataró

L'entitat canetenca 
va ser reconeguda 

per haver arribat la 
temporada passada 
als 100 anys de vida
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CURSES DE MUNTANYA/BTT

Sant Iscle de Vallalta

Arriben la
TransPerfect

Mountain Challenge
i la Vallalta Trail

Rosó Buch, a València

Víctor Font és precandidat a la presidència del FC Barcelona

La carrera anual solidària de Trans-
Perfect, la multinacional de serveis 
lingüístics i solucions tecnològiques 
més gran del món, torna amb més 
força que mai. La tercera edició de 
la TransPerfect Mountain Challenge 
se celebrarà el cap de setmana del 6 
i 7 de juny a Sant Iscle de Vallalta, i 
tornarà a tenir com a objectiu la re-
captació de fons per a l'Associació de 
Familiars i Amics de Nens Oncològics 
de Catalunya (AFANOC) i la lluita con-
tra el càncer infantil.
En aquesta nova cita, en la qual es 
pretén superar els 700 participants 
i recaptar més de 50.000 euros, la 
TransPerfect Mountain Challenge 
veurà ampliada la seva oferta d'ac-
tivitats en una primera jornada, el 
dissabte 6 de juny, en la qual se ce-
lebraran les ja clàssiques proves 
d'orientació − una de tres hores per 
a famílies i una altra de quatre per a 
adults –, i que comptarà amb la gran 
novetat d'una carrera de BTT amb 
un recorregut circular d'entre 30 i 40 
quilòmetres per pistes i senderes en 
el qual els participants podran conèi-
xer els boscos de la Serralada Marina.
D'altre banda, el diumenge 7 se 
celebrarà la V edició de la Vallalta 
Trail-TransPerfect Edition, en les dis-
tàncies de 10 i 24 quilòmetres, amb 
la presència de reconeguts atletes en 
les diferents disciplines.

Gloria Ruiz, presidenta del FC Canet, i Pep Tenas, regidor d'Esports
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El Tutor de Joc: figura clau dels Jocs Escolars

    

 

Durant el segon trimestre 
del curs s’inicien la majoria 
de les competicions indivi-
duals dels Jocs Esportius 

Escolars del Maresme. Fins al mes 
de juny es duran a terme trobades,  
shows i competicions a diferents mu-
nicipis de la comarca en les modali-
tats de Gimnàstica Rítmica, Gimnàs-
tica Artística, Patinatge, Tennis Taula, 
Natació i Judo. A més, durant els me-
sos de gener i febrer se celebren les 
últimes curses del Circuit Maresmenc 
de Cros.

Algunes d’aquestes competicions 
són d’àmbit local i d’altres, la majo-
ria, són comarcals amb la participa-
ció d’escoles, entitats i clubs de di-
versos municipis. Sense comptar el 
circuit de cros, uns 2.000 esportistes 
del Maresme participen a les activi-
tats individuals.  En els darrers anys 
la gimnàstica i el patinatge són els 
esports amb més demanda.

CIRCUIT MARESMENC DE CROS
Es va iniciar a l’octubre de 2019 i ja 
s’han realitzat 5 de les 8 proves que 
configuren el circuit als municipis de 
Santa Susanna, Arenys, Malgrat, Ale-
lla i Pineda de Mar. La sisena prova 
es durà a terme a Mataró, el diumen-
ge 9 de Febrer i coincidirà amb el 
Campionat de Catalunya de Cros i es 
commemorarà el 50è Cros de la Ciu-
tat, amb l’organització, novament, 
del GA Lluïsos. La penúltima cursa 
serà a Calella el 16 de febrer i l’últi-
ma prova i Cloenda del Circuit, amb 
el lliurament de premis als millors 
corredors de totes les categories es 
celebrarà a Canet de Mar el dissabte 
22 de Febrer.

GIMNÀSTICA RÍTMICA
Enguany tindrem 5 cites, les dues 
primeres seran exhibicions, concre-

tament el 22 de febrer a Alella i el 8 
de març a Cabrera de Mar i les tres 
següents competicions. El 29 de 
març la primera competició es de-
senvoluparà al Masnou, mentre que 

la segona jornada de competició se 
celebrarà a Mataró el 19 d’Abril. Per 
finalitzar la competició comarcal de 
Gimnàstica Rítmica s’organitzarà la 
fase final el 26 d’abril i la seu serà el 
poliesportiu de Montgat.

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
La competició de Gimnàstica Artísti-
ca no arribarà fins els març. Aques-
ta temporada es realitzarà en dues 
dates:  la primera a Mataró el 29 de 
març i la segona, gairebé bé un mes 
després, el 26 d’abril a Sant Vicenç 
de Montalt. Ambdues en categories 
femenina i masculina.

PATINATGE ARTÍSTIC
El patinatge individual, una de les 
modalitats amb més participació co-
marcal i amb tres nivells de competi-
ció, es desenvoluparà en dues jorna-
des en cadascun d’aquests nivells. La 
primera competició serà  a Montgat 
l’1 de Març i la segona el 28 de març a 
Teià, la resta del calendari es tancarà 
les properes setmanes. A més, també 
hi haurà una competició de grups-
shows.

JUDO
Després de la Trobada Comarcal de  
Judo celebrada al novembre al po-
liesportiu d’Arenys de Munt, hi ha al-

Lídia Garcia 

E ls Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya (JEEC) és un 
programa de promoció es-
portiva establerta pel Con-

sell Català de l'Esport de la Genera-
litat de Catalunya i organitzada pels 
Consells Esportius de Catalunya. 
L’objectiu principal és el foment de 
la pràctica esportiva competitiva i 
no competitiva com a eina educa-
tiva, a més aquesta pràctica ha de 
ser compatible amb la transmissió 
de valors formatius i pedagògics.
Amb aquesta voluntat i per assolir 
els objectius, els àrbitres dels JEEC 
són més que jutges, s’anomenen 
Tutors de Joc i la seva funció és par-
ticipar activament en el procés de 
formació i creixement dels infants 
que estan competint. D’altra ban-
da, els Tutors avaluen el compor-

tament dels equips, entrenadors i 
famílies.
 Les principals tasques dels Tutors 
de Joc són:
• Transmetre els valors de joc net.
• Utilitzar el joc com a oportunitat 
per explicar el reglament.
• Treballar per facilitar un joc dinà-
mic i divertit.
• Orientar i contribuir a l’aprenen-
tatge esportiu. 
• Reforçar les actituds positives.

Lídia Garcia, Tutora de Joc dels 
Jocs Escolars del Maresme organit-
zats pel Consell Esportiu.

Com vas començar en el món de 
l’esport escolar?
Vaig començar a l’esport escolar 
amb 16 anys, com a monitora de 

l’escola del Club Voleibol Mataró. 
Entrenar i formar part del procés 
formatiu dels nens i nenes és una 
cosa que m’agrada molt, gaudeixo 
veient com aprenen i com es diver-
teixen amb l’esport.

Des de quan ets Tutora de Joc i 
perquè vas decidir formar-te per 
ser-ho?
Malauradament per motius profes-
sionals va arribar un moment en 
què no m’era possible continuar 
entrenant equips. Tot i això no em 
volia allunyar de l’esport i dels in-
fants. Fer de Tutor de Joc em per-
met continuar en contacte amb 
l’esport escolar.

I la formació?
Quan vaig començar ràpidament 

Al febrer se celebren les últimes curses del Circuit Maresmenc de Cros

El judo és un esport molt practicat

La fase final de la ritmica serà a Montgat

La gimnàstica artística arriba al març

JOCS ESCOLARS 

Els esports individuals
multipliquen les seves activitats

ENTREVISTA A LÍDIA GARCIA



    
 

29

FEBRER 2020

tres dues dates de previstes per al segon 
trimestre. La primera Jornada serà el 22 
de Febrer a la tarda a Alella, i la segona 
Jornada es durà a terme al municipi de 
Masnou el 28 de març, també a la tarda.
La Natació i el Tennis Taula, tenen una 
fase local que se celebrarà a Mataró, sota 
l’organització de la Direcció d’Esports.

Un cop acabades totes les fases comar-
cals, tindran lloc les fases i finals supra-
comarcals, en aquestes competicions 
els esportistes del Maresme, competiran 
amb nens i nenes d’altres comarques de 
Catalunya.
Molta sort a tots els esportistes, gaudiu 
de l’esport! 

Ja ha començat el concurs!
Esportiu Maresme i el Consell Esportiu del 

Maresme uneixen forces per donar el tret de sortida 
al Primer Concurs Fotogràfic sobre Activitat Física 
i Esport, l’objectiu del qual és donar visibilitat a les 

activitats esportives que es duen a terme al Maresme 
i capturar fotogràficament els valors i emocions que 

es veuen en l’esport.

El concurs es divideix en dues categories:
•  Activitat física i esport en edat escolar (dels 0 als 18 anys)
•  Activitat física i esport general (dels 18 anys en endavant)

Participar és molt senzill i podràs guanyar 
un premi! T’expliquem com:

1.  La plataforma Instagram serà el vehicle del concurs.
2. Has d’acceptar les Bases del Concurs mitjançant el formulari 
d’inscripció que trobaràs a la nostra pàgina web, o a l’enllaç que 
trobaràs al nostre perfil d’Instagram (@esportiu_maresme) o al 
del Consell Comarcal del Maresme (@ce_maresme).
3. Segueix a @ce_maresme i @esportiu_maresme a Instagram!
4. Penja un post a Instagram amb els següents requisits:

• Fes ús dels hashtags:
     - #concursesportiumaresmeCEM
     - #categoriaescolar o bé  #categoriageneral,
        en funció de quina categoria escullis per participar

És molt important, és la manera en què veurem la teva foto!
• Menciona a:
@esportiu_maresme i @ce_maresme a la teva fotografia!
• Posa un títol a la teva fotografia i indica-hi en quin municipi 
del Maresme ha estat presa.

5.  Seràs oficialment un participant del concurs!

Els premis que pots guanyar són:
✔ Un xec regal per a la compra de material esportiu valorat
en 100€ per al primer classificat de cada categoria

✔ Un xec regal per a la compra de material esportiu valorat
en 75€ per al segon classificat de cada categoria

✔ Un xec regal per a la compra de material esportiu valorat
en 50€ per al tercer classificat de cada categoria

El Concurs finalitza el 31 de maig de 2020 i el Jurat, composat per 
membres d’Esportiu Maresme i el Consell Esportiu del Maresme, es-
collirà les millors fotografies durant la primera quinzena del mes 
de juny i entregarà els premis a partir del 15 de juny de 2020. 
Estigues atent a les xarxes socials per veure les fotografies partici-
pants i no perdre’t cap detall!

Molta sort a tots els participants i, el 
més important, gaudiu de l’esport!

Fins el 31 de maig
de 2020

em vaig formar com a entrenadora a la 
federació. Després he fet diversos cur-
sos de formació a nivell escolar. Actual-
ment també soc àrbitre de la federació. 
Combino la pràctica d’àrbitre amb Tu-
tor de Joc. També vaig estudiar un cicle 
d’activitats fisicoesportives.

Quina és la principal tasca que fa un 
Tutor de Joc?
Els Tutors intentem explicar el joc i les 
normes. No és tracta únicament de se-
guir un reglament. Intentem adaptar 
les normes de l’esport a les necessitats 
dels nens i nenes. Sobretot intentem 
reforçar els valors i les actituds posi-
tives.

I com veus l’adaptació del reglament 
del vòlei escolar?
És molt interessant la proposta del re-
glament UCEC. Destaco el fet que tots 
els nens i nenes participin com a mínim 
en un set sencer. Que es juguen 4 sets i 

es permet l’empat és una cosa curiosa 
en el món del voleibol. Em sembla molt 
bé que no hi hagi d’haver obligatòria-
ment un guanyador i un perdedor. 

El públic i acompanyants, com veus 
el comportament dels pares?
Amb el voleibol escolar no tenim cap 
problema. Cada vegada més els pares 
són conscients que l’esport escolar és 
per educar i divertir els nens i nenes. 
Els adults hem de ser un exemple per 
els nens i nenes. I evidentment predicar 
amb l’exemple.

Què han de fer les persones que vul-
guin ser Tutors de Joc i contribuir en 
el desenvolupament dels Jocs Esco-
lars?
Contactar amb el consell, fer una petita 
formació i en poques setmanes ja se-
ran un Tutor de Joc. És una experiència 
molt recomanable per a tots els joves a 
qui agrada l’esport. 

DATA ESPORT POBLACIÓ

FEBRER

01-febr CROS PINEDA DE MAR

09-febr CROS MATARÓ

16-febr CROS CALELLA

22-febr

CROS CANET

RÍTMICA ALELLA

JUDO ALELLA

MARÇ

01-març PATINATGE MONTGAT

08-març RÍTMICA CABRERA DE MAR

29-març

ARTÍSTICA MATARÓ

PATINATGE TEIÀ

RÍTMICA MASNOU

ABRIL

19-abr RÍTMICA MATARÓ

26-abr
RÍTMICA MONTGAT

ARTÍSTICA SANT VICENÇ DE MONTALT

1

Agenda de competicions al Maresme
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INDIBA® és el líder del mercat en tracta-
ments de radiofreqüència, accelerant la 
recuperació natural del cos i retornant 
la vitalitat. Un nou concepte de tracta-
ment que integra la teràpia manual i el 
moviment, amb una tecnologia única i 
innovadora que estimula els mecanis-
mes naturals de regeneració tissular. 
Basada en la tecnologia patentada 
PROIONIC®, que provoca un augment 
de la temperatura a les àrees a tractar, 
permetent el moviment dels ions a tra-
vés de la membrana cel·lular, amb l'ac-
ció tèrmica. Els tractaments d'INDIBA® 
són segurs, indolors i no ablatius. No hi 
ha límit de durada de tractament ni de 
sessions, i el que és més important, els 
resultats són visibles des de la primera 
sessió.

Usos d'INDIBA®
- Fisioteràpia esportiva
- Fisioteràpia traumatològica
- Fisioestètica
- Fisio del sòl pèlvic
- Dermatologia

Beneficis d'INDIBA® en
fisioteràpia esportiva
Sabem que hi pot haver moltes pres-
sions sobre els esportistes quan tenen 
una lesió que els impedeix competir. 
Intentaran qualsevol cosa per accelerar 
el procés de reparació del teixit de for-
ma natural.

Amb INDIBA® poden estar segurs que 
aconseguiran resultats de forma segura.
És possible utilitzar INDIBA® des de la 
fase més aguda d'una lesió.

Alguns d’aquests beneficis són:
- Reducció del dolor
- Tractament d'hematomes
- Optimitzar la reparació del teixit
- Recuperació després de la competició
- Millorar el rendiment esportiu
- Preparació prèvia a l’esport

Les patologies que es poden tractar:
- Trencaments musculars
- Esquinços i elongacions
- Tendinopaties

Usos d'INDIBA® en
fisioteràpia traumatològica
Una solució efectiva integrada que:
- Redueix el dolor
- Redueix la inflamació
- Millora la mobilització
- Permet una reparació més ràpida
   del teixit

Tractaments efectius per a una gran 
varietat de patologies musculoes-
quelètiques que inclouen:
- Artrosi
- Dolor lumbar
- Dolor cervical
- Bursitis
- Tendinopatia

- Hematoma
- Fractures
- Trencaments musculars
- Esquinços

Usos d'INDIBA® en fisioestètica
• FACIAL: Aporta lluminositat, reafir-
mació, rejoveniment de la pell, dis-
minució de flaccidesa i regeneració 
de les cèl·lules de col·lagen, reduir les 
bosses degut al seu efecte drenant
• CORPORAL: Reducció de greix, re-
modelació corporal (post-parts), re-
ducció de cel·lulitis, reafirmació.
• POST-Cirurgies: Millora de cicatrius, 
drenatge, rehabilitació del teixit.
• REGENERATIVA: També està indicat 
a manera d'analgèsic en el tracta-
ment de malalties musculars i arti-
culars, hematomes o edemes. A part 
d'ajudar-nos a regenerar la pell.
• DERMATOLOGIA: Acne

Quantes sessions de tractament 
amb INDIBA® són necessàries?
Depenent de la indicació i de les àre-
es de tractament pot ser necessari un 
rang mig de 5-6 o 8-10 sessions. En 
qualsevol cas el seu nombre s'adap-
tarà a les necessitats de cada pacient.

Amb quina freqüència es poden re-
alitzar els tractaments INDIBA®?
Normalment, es realitzen 1 o 3 ses-
sions de tractament per setmana 

d'aproximadament 30 minuts de du-
rada, però en general no hi ha cap 
limitació, ja que la radiofreqüència 
PROIONIC® és completament segura 
per al cos humà i els seus teixits bio-
lògics. La freqüència de les sessions 
s'adaptarà d'acord amb les necessi-
tats de cada pacient.

INDIBA® és un tractament dolorós?
INDIBA® incrementa de manera gra-
dual i homogènia la temperatura a les 
àrees del cos seleccionades, respec-
tant sempre el medi fisiològic cel·lu-
lar. Per aquest motiu els tractaments 
són agradables, no invasius i sense 
efectes adversos.

Quins són els possibles efectes
secundaris produïts per INDIBA®?
No hi ha efectes secundaris, ja que 
la radiofreqüència PROIONIC® és in-
ofensiva per al cos humà i els seus 
teixits biològics. Tot i això, en algunes 
pells més sensibles, pot produir-se 
vermellor i formigueig.

Quines són les contraindicacions
d' INDIBA®?
Marcapassos o d'altres implants 
electrònics, embaràs, pell danyada 
(ferides obertes o cremades) i trom-
boflebitis. L'ús d'INDIBA® no està con-
traindicat amb l'ús de pròtesis com 
les de genoll o maluc. 

Patrocinat per
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INDIBA®: tot el que necessites saber
 ARTICLE CEDIT PEL SERVEI DE FISIOTERÀPIA DEL CENTRE MÈDIC CREU GROGA

Es tracta d'un nou tractament que integra la teràpia manual i el moviment amb una tecnologia innovadora que 
estimula els mecanismes naturals de regeneració tissular. Els tractaments són segurs, indolors i no ablatius. 

ELS RESULTATS SÓN VISIBLES DES DE LA PRIMERA SESSIÓ 






