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Roser Tarragó
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Gómez Noya
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Editorial

Les dones esportistes al poder
La societat avança a passos de gegant cap a la igualtat de gènere.
Afortunadament ja deixa de ser tema de debat que en un
govern hi hagi més dones ministres que homes o més conselleres
que consellers ...
En el món de l'esport també s'estan conquerint, a poc a poc,
aquests espais on la dona esportista és igual o més protagonista
que l'home. Per aconseguir-ho, també és essencial que els mitjans
de comunicació posem de la nostra part. I no cal forçar les coses o
les situacions. Només cal ser justos i donar a la dona el reconeixement que mereix i el lloc que li correspon.
En el nostre número d'estiu (juliol i agost), Esportiu Maresme
predica amb l'exemple. Els portem un reportatge exclusiu amb
les jugadores de bàsquet de l'AE Boet Mataró que han aconseguit
l'ascens a la Lliga Femenina 2, la segona categoria nacional. Dos
ascensos consecutius han obrat el miracle de posar al club del
barri de Pla d'en Boet al mapa del bàsquet espanyol.
Igualment entrevistem a una campiona d'una disciplina molt desconeguda i de poca visibilitat: la gimnàstica aeròbica. Anna Serra
Solís, del CG Mataró, és campiona de Catalunya i d'Espanya en diferents proves de gimnàstica.
I després portem a la nostra portada a Roser Tarragó, considerada
un dels grans talents que ha donat el waterpolo femení espanyol
i català. Forjada en els capgrossos de Mataró i criada a la piscina
del Centre Natació Mataró, Tarragó ha tornat de San Francisco, on
ha estat estudiant. Plata en els Jocs Olímpics de Londres i campiona del món i d'Europa, la Roser ens ensenya que moltes vegades
guanyar no és el més important per a una esportista.
I tanquem amb el gran honor d'entrevistar al millor triatleta de
tots els temps, el gallec Javier Gómez Noya. Ens va rebre a Calella,
on va participar, i va guanyar, en l'IRONMAN 70.3
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Roser Tarragó

Talent pur
Una entrevista de Toni Frieros · Fotos: Pep Morata

Va créixer amb els valors adquirits als 'Capgrossos', la colla castellera de Mataró. A la piscina del Centre Natació de Mataró va trobar el seu medi natural per convertir-se en un dels grans talents del waterpolo espanyol.
Medalla de plata als Jocs Olímpics de Londres i campiona del món i d'Europa , la Roser ha tornat de San
Francisco, on s'ha graduat en Sociologia per la Universitat de Berkeley

B

envinguda a casa...
Ha estat una etapa formativa i vital molt bonica als
Estats Units. I dura, tant en
l'àmbit acadèmic com en l'esportiu i
personal, ja que vaig anar a Berkeley
gràcies a una beca que em van concedir per jugar en el seu equip femení
de waterpolo.
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des de molt petita he viscut a Mataró. Vaig anar a l'escola bressol de Les
Figueretes, al col·legi de Rocafonda,
vaig fer l'ESO a l'Institut Damià Campeny i vaig acabar al CAR de Sant
Cugat quan vaig entrar a la selecció
espanyola de waterpolo.

Tornem al passat. Coneguem més i
millor Roser Tarragó...
Sóc la mitjana de tres germans. La
meva germana gran treballa a Alemanya. Em porto onze mesos amb el
meu germà petit. El meu pare, Jordi,
és inspector de sanitat i treballa a
Terrassa. I la meva mare, Carme, és
directora d'una escola.

Abans del waterpolo, els castells,
no?
Així és. La meva germana gran volia
provar-ho, hi vam anar i al final també es van apuntar els meus pares, que
segueixen vinculats als 'Capgrossos'.
La meva mare és 'crossa', el meu pare
és 'pinya', la meva germana va fer de
'gralla' i jo, que vaig començar amb
sis anys, 'enxaneta'. El meu germà
també ho va ser.

Sempre lligada a Mataró?
Encara que vaig néixer a Barcelona,

Tota la família!
Més de quinze anys vivint els castells

al cent per cent. A casa planificàvem
les vacances en funció dels castells.
Ens hem recorregut tot Catalunya!

anar 'pas a pas, pis a pis'. Per a mi els
castells no són una competició, són
un art.

“Els castells m'han
ensenyat que a la
vida no hi ha ningú
millor que un altre,
tots som necessaris,
que cal anar pas a
pas, pis a pis”

Com arribes al món del waterpolo?
La meva germana ja nedava i el meu
germà ja jugava al CN Mataró. Vaig
provar, vaig voler entrar, però no era
molt bona en braça, així que vaig fer
un curs perquè me n'ensenyessin bé.
Tenia set anyets.

Què t'han donat els castells?
Sentit d'equip, saber que tothom serveix, que no hi ha ningú millor que un
altre, que tu ets necessari i que cal

Tossuda ...
Ho vaig tornar a intentar de nou,
però no hi havia equip femení al CN
Mataró. Tot i això, l'entrenador Jordi
Garcia, tota una icona del club, em va
dir que anés a entrenar amb els nois,
encara que no jugués partits. Vaig
aconseguir que em deixessin jugar un
torneig de nens i vaig coincidir amb el
meu germà! Després em van perme-

JULIOL / AGOST 2018

ENTREVISTA
LA DADA

La waterpolista espanyola més jove a
guanyar una medalla olímpica

Roser ha entrat a la història de l'esport espanyol

Amb 19 anys i 138 dies (va nèixer el 8
d'agost de 2012), la mataronina es va penjar la medalla de plata als Jocs Olímpics
de Londres. En tota la història de l'esport
espanyol només la superen 17 esportistes,
les vuit primeres gimnastes. En aquesta
relació destaca un altre maresmenc, Ricky

Rubio, plata a Pequín 2008 amb la selecció de bàsquet. Tenia 17 anys i 309 dies. La
seva amiga de l'ànima Marta Bach, i companya de Roser a la selecció a Londres,
comptava amb 19 anys i 175 dies quan va
disputar la final de waterpolo en aquests
Jocs Olímpics.

tre, en categoria aleví, jugar la lliga
masculina. Era l'única nena.

L'APUNT

Ja eres tan bona?
No destacava. Fins i tot em deien
que tenia un xut de 'matamosques'.
La clau va estar que el club, per fi, va
crear l'equip femení. Hi vam entrar
Marta Bach i altres noies. Amb tretze
anys, tant la Marta com jo ja jugàvem
a l'equip sènior, en lliga estatal. Aquí
sí que ja vaig començar a destacar en
la meva faceta golejadora.

Aficionada al
submarisme
i a ballar

"Vaig començar a
jugar a waterpolo
amb nens, i als
tretze anys ja ho
feia amb dones
que em doblaven
l'edat"

En els últims anys, Roser ha
descobert una de les seves
grans passions: el submarinisme. Va trobar el paradís en
una illa petita de Nicaragua
gràcies al seu esperit lliure
i ganes de viatjar i conèixer
món.
També s'ha aficionat a la
lectura en els últims anys i mai
ha deixat de fer una altra de
les coses que més l’omplen:
ballar. Ballar per oblidarse del tot el que l'envolta,
descarregar tensions i sentirse lliure.

Només arribar de San Francisco, Roser va trepitjar la platja de Mataró

I et crida la selecció...
Tenia quinze anys, però no vaig anar a
la primera convocatòria perquè coincidia amb les festes de Les Santes i
perquè em vaig espantar una mica.
Jo nedava 1.000 metres a la setmana
al CN Mataró i a la selecció es nedaven 5.000 metres ... al dia!
Vas acabar anant...
El 2010 vam quedar subcampiones
d'Europa júnior a Ucraïna i vaig finalitzar com a màxima golejadora del
torneig. Això em va obrir les portes

de l'absoluta. Jennifer Pareja havia
emmalaltit i Miki Oca em va posar
de titular al Campionat d'Europa de
Croàcia.
I arriba el teu primer gran èxit com
a esportista...
Em vaig emportar una gran decepció quan no em van convocar per al
Mundial absolut del 2011, però sí que
vaig anar al Mundial júnior disputat a
Trieste. Vam guanyar! Vaig ser la màxima golejadora del torneig. Va ser
una cosa brutal.

Com et definiries com waterpolista?
Crec que tinc condicions naturals
per a aquest esport. Diuen que a
això se li diu talent. Veig tot el que
passa a la piscina amb molta facilitat.
I defectes?
S'ha dit de mi que no treballo molt,
però és que el meu cos és el que
és, no puc aixecar el pes d'una altra noia més fort que jo. Sóc massa
passional, aquesta és la meva creu.

Què vols dir?
Tot el que faig ho faig amb passió i
això em perjudica. Ja quan estava al
CAR parlava amb psicòlegs esportius
per treballar aquesta irregularitat en
el meu rendiment i en el meu caràcter. Vaig millorar molt al CAR.
El súmmum: plata en els Jocs Olímpics de Londres ...
Ens vam classificar per Londres guanyant el preolímpic amb una gran
solvència. Després, poder viure per
dins uns jocs és extraordinari... i més
si guanyes una medalla. Però aquesta
medalla va tenir conseqüències negatives per a mi.
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"No jugo per ser la
millor, ho faig per
gaudir. La pressió
d'haver de guanyar
sempre, de no poder
equivocar-te, ha fet
que arribés a plorar i
que no volgués seguir
jugant a waterpolo".

Pocs dies abans de fer l'entrevista per l'Esportiu Maresme, Roser va fer una sessió fotogràfica en el famós Golden Gate Bridge de San Francisco

Quines?
El waterpolo es la meva passió, però
la meva intenció mai va ser que es
convertís en la meva feina... Quan
això va passar tot va canviar al meu
cap i a la meva manera de jugar. No
n’hi havia prou amb guanyar, amb
jugar molt bé... com a jugadora
considerada un “talent”, comparada amb jugadors estrella d’altres
esports - tots ells professionals - havia de ser la millor. Mai res del que
feia era suficient. Mai jugava prou
bé, sempre ho podria haver fet millor. Això, que és bàsicament el que
vaig estar sentint dins el meu cap
durant mesos, és el que va fer que
llençar-me a l’aigua comencés a ferme mal.
Bé, l'any següent, campiones del
món a casa, a Barcelona...
Va ser molt especial per això, perquè vam guanyar davant les nostres
famílies i amics, però aquesta pressió de què parlava va anar creixent.

I vas decidir anar-te'n a San Francisco...
La Universitat de Berkely em va contactar a través de Facebook i em va
oferir una beca. Em va semblar interessant canviar d'aires i formar-me
acadèmicament als Estats Units.

“Si aconsegueixo
trobar l’equilibri
que necessito,
crec que puc
tornar a ser la
mateixa de
sempre”
PALMARÈS

SELECCIÓ ESPANYOLA ABSOLUTA
Campiona de la Copa Kirishi 2012
Campiona del Torneig Preolímpic de Trieste 2012
Medalla de plata en els Jocs Olímpics de Londres 2012
5a classificada en la Superfinal de la Lliga Mundial de waterpolo 2013
Medalla d'or en el Campionat Mundial de Barcelona 2013
Medalla d'or en el Campionat Europeu de Budapest 2014
Medalla de bronze en la Copa del Món de Waterpolo FINA 2014
4a classificada en el Campionat Europeu de Belgrad 2016
Medalla de plata a la Superfinal de la Lliga Mundial de waterpolo 2016
SELECCIÓ ESPANYOLA JÚNIOR
Medalla de plata al Campionat Europeu Júnior en Dniprodzerzhynsk (2010)
Medalla d'or en el Campionat Mundial Júnior a Trieste (2011)
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I vas seguir jugant...
Sí, allà defensar l'escut del teu equip
universitari és un orgull immens. I
treballen molt intensament per ser
els millors. Vam quedar segones en
la nostra conferència i quartes a escala nacional, cosa que està molt bé.
Tornes a la selecció a Rio 2016...
Vam quedar cinquenes i es va viure
com un fracàs. En aquell partit pel
cinquè i sisè lloc, l'últim que he jugat
amb la selecció, vaig igualar el rècord
de gols en un partit olímpic. Em sembla que en vaig fer set.
Què t'ha passat a San Francisco esportivament parlant?

Que vaig acabar molt cremada de
jugar a waterpolo. Em ficava al llit i
plorava perquè no volia seguir jugant
a aquest nivell tan competitiu. Em
sentia malament. Hi ha una frase que
diu "juga com si fos el primer partit i
gaudeix com si fos l'últim". Vaig perdre aquesta sensació.
Què faràs a partir d'ara?
El CN Mataró és casa meva. A Catalunya o a Espanya no jugaria en un
altre club. El Mataró m'ho ha donat
tot. Tinc propostes per jugar a Itàlia,
a Austràlia ... Tinc clar que si vull tornar a la selecció, he de recuperar el
meu millor nivell.
Vols recuperar-lo?
M'agrada guanyar i jugar tot el que
es pugui jugar, però hi ha vida més
enllà del waterpolo. Si aconsegueixo
trobar aquest equilibri, crec que puc
tornar a ser la mateixa de sempre.
El waterpolo et necessita... •

Medalla de plata en el Campionat Mundial Júnior a Volos (2013)
CENTRE NATACIÓ MATARÓ
Campiona de la Copa de la Reina (2016)
Campiona de la LEN Trophy (2016)
DISTINCIONS PERSONALS
Millor jugadora del Campionat del Món Júnior (2011)
Màxima golejadora del Campionat del Món Júnior (2011)
Millor jugadora de la Divisió d'Honor Femenina (2012)
Màxima golejadora de la Divisió d'Honor Femenina (2012)
Màxima golejadora del Campionat del Món Júnior (2013)
MVP de la Final de Conferència MPSF (2015)
Màxima golejadora de la Superfinal de la Lliga Mundial (2016)
Millor esportista de Mataró (2011, 2012 i 2013)
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Històric Argentona!
Un any després d'haver guanyat la promoció d'ascens de Tercera Catalana a Segona, el FC Argentona ha tornat a aconseguir
l'impossible: l'ascens a Primera Catalana. Un èxit sense precedents en els 95 anys d'història de l'entitat. Esportiu Maresme
parla amb els protagonistes i explica les claus d'aquesta temporada per emmarcar

El Municipal d'Argentona es va quedar petit i va ser tota una festa

‘Chava’ Jiménez
Entrenador

"La clau ha estat en la
gran segona volta que
hem fet i en la unió dels
jugadors"

E

ra la ventafocs del grup,
l'acabat d'ascendir que sortia a mantenir la categoria.
Un grup de nois aficionats
comandats per José María Jiménez
'Chava', exjugador de Segona B i Tercera Divisió i que procedia de la banqueta del Cerdanyola Mataró. Una
plantilla equilibrada entre veterania i
joventut que a la jornada 22 del Grup
2 de la Segona Catalana ocupava la
cinquena plaça de la classificació i
estava a 14 punts del líder Guineueta
i a 8 del segon, el Mataró.
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Va guanyar el
play-off al
Bescanó i jugarà
la propera
temporada a
Primera
Catalana, com el
Vilassar de Mar
El que va passar a partir d'aquella jornada cal entendre-ho des de l'èpica.
Dotze partits jugats, 10 victòries i dos
empats. L'Argentona hauria pogut
certificar la classificació per disputar
el play-off a casa, en la penúltima
jornada, però va empatar sense gols

El FC Argentona va 'tocar' la glòria al minut 82 davant el Bescanó

davant el Sant Pol. S'ho jugava tot a
cara o creu en el camp del Sarrià en
l'últim partit. Havia de guanyar sí o
sí perquè el Mataró, que depenia del
que fes l'Argentona per promocionar,
estava golejant a la Fundació Privada
Hermes. En els minuts finals, concretament al 82, Joaquín Hernández va
marcar el gol del triomf que ficava als
quadribarrats en l'històric play-off.
Al sorteig va tocar com a rival el Bescanó, de Girona. A l'anada, els de
'Chava' van saber mantenir la seva
porteria a zero per a jugar-s'ho tot a
casa. No es recorda a Argentona un
ple tan espectacular al Raúl Paloma.
Tot el poble va acompanyar l'equip. I
com era habitual, la gesta es va certificar en el tram final del partit, al
83. El golejador de l'equip, Christian
Pérez, amb 27 gols a la Lliga, va obrar
el miracle.
L'Argentona estarà la temporada
2018-19 a Primera Catalana, compartint categoria amb el Vilassar de Mar,
que va descendir de Tercera Divisió.
Seran els clubs de futbol que representaran al Maresme en la categoria
més alta.
Antonio Gómez Cabrera, el president
de l'Argentona, atribueix el mèrit
d'aquesta gesta "de la gran pinya
que han fet tots els jugadors des del
primer dia". El conductor d'aquests
herois anònims, 'Chava' Jiménez,

És el segon
ascens
consecutiu del
club, que ara
compleix 95 anys
de vida

afirma que "estava convençut que
faríem una gran segona volta, que ha
estat la clau del nostre èxit".
Ara toca gaudir del moment i establir les bases per fer un gran paper a
Primera Catalana: "És una categoria
molt difícil, però sortirem a competir com hem fet aquest any", conclou
l'entrenador. •
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Josep Triadó, alcalde de Premià de Dalt

Premià de Dalt va acollir la
Nit dels Campions del Maresme

E

l Pavelló Poliesportiu Municipal de Premià de Dalt va
albergar una de les ja tradicionals Nits dels Campions
que se celebren arreu del territori, en
aquest cas al Maresme, i que organitza l'FCF per premiar tots els equips
i clubs que van guanyar les seves
respectives lligues en la temporada
2017-2018.
Unes 1.200 persones van omplir el
Pavelló de Premià de Dalt i van assistir a l'acte el vicepresident de l’FCF
Pere Guardiola; l'alcalde de Premià
de Dalt, Josep Triadó; el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Premià de
Dalt, Antoni López; el directiu de l'FCF
i l'LCFS Javier Lerma; el subdelegat
del CTA al Maresme, Manuel Romero;
el subdelegat de l'LCFS al Maresme,
Joan Vázquez; i la subdelegada de
l'FCF al Barcelonès, Maria Jesús Mateo; entre d'altres.
Durant la diada, es va retre un homenatge als presidents que aquesta

Més de 1.200
jugadors i
acompanyants
van
protagonitzar
la gran festa del
futbol
maresmenc
temporada han deixat el càrrec a la
seva entitat. Per aquest motiu, la Federació Catalana de Futbol va voler
fer-los un petit detall per agrair-los

la seva tasca al capdavant d’un club
i contribuir a fer un millor futbol i
futbol sala català. Els expresidents
homenatjats van ser: Javier Riera
(Empenta AE), Joan Vidal (CF Alella),
Albert Forns (CE Pla d'en Boet) i Joaquim Doy (CF Arenys de Mar)
També es va voler fer un reconeixement especial a la responsable de
l'àrea social de la UD Cirera, Laira
Seijo; al president de l'Atlètic Masnou, David Forniés; al vocal del Sant
Joan de Vilassar FS, Xavi Sambola;
i al responsable de futbol adaptat
del Ciutat Mataró CFS, Josep Maria
Batlle. Aquests guardons reconeixen
la implicació dels quatre clubs en la
promoció del futbol adaptat a la comarca.
En total es van premiar a 49 equips
de totes les categories, inclosos els
campions de futbol sala. Més de 1.000
jugadors, i les seves respectives famílies, van protagonitzar la gran festa
del futbol de la nostra comarca. •

Pere Guardiola, vicepresident de la FCF

Primer equip del Vilassar de Dalt

L'Aqua Hotel va ser el club amb més campions

Equip aleví de l'Olímpic de Malgrat

Els Campions 2017/2018

ALEVÍ 2a DIVISIÓ

AQUA HOTEL FUTBOL CLUB "B"

PREBENJAMÍ

PREMIÀ CLUB ESPORTIU, "A"

ALEVÍ 3a DIVISIÓ

CABRERA, UE "A"

PREBENJAMÍ

ESCOLA FUTBOL MATARÓ, CE "D"

4a CATALANA

PREMIÀ DALT, CD "C"

ALEVÍ 3a DIVISIÓ

ARENYS DE MAR, CF "C"

PREBENJAMÍ

AQUA HOTEL FUTBOL CLUB "C"

4a CATALANA

VILASSAR DALT, CE "A"

ALEVÍ 3a DIVISIÓ

CABRILS, CE "C"

2a DIVISIÓ FEMENÍ

ESCOLA FUTBOL MATARÓ, CE "A"

PREFERENT JUVENIL ESCOLA FUTBOL MATARÓ, CE 'B'

ALEVÍ 3a DIVISIÓ

ROCAFONDA CLUB FUTBOL "A"

2a DIVISIÓ JUVENIL CADET

CIRERA, UD "A"

JUVENIL 2a DIVISIÓ

VILASSAR MAR, UE 'B'

ALEVÍ 3a DIVISIÓ

ESCOLA FUTBOL MATARÓ CE "F"

JUVENIL 3a DIVISIÓ FS

HUMMEL ALELLA FS "A"

JUVENIL 2a DIVISIÓ

CALELLA, CF "A"

ALEVÍ 3a DIVISIÓ

ALELLA, CF "C"

INFANTIL 1a DIVISIÓ FS

FUTSAL ARENYS LA RACLETTE-CLAPES "A"

CADET 2a DIVISIÓ

CABRERA, UE "A"

BENJAMÍ 1a DIVISIÓ AQUA HOTEL FUTBOL CLUB "A"

INFANTIL 2a DIVISIÓ FS

PREMIÀ DE DALT CFS "A"

CADET 2a DIVISIÓ

LLAVANERES, CE 'B'

BENJAMÍ 2a DIVISIÓ ARENYS DE MAR, CF "A"

INFANTIL 3a DIVISIÓ FS

PREMIÀ DE MAR CFS "A"

CADET 2a DIVISIÓ

VILASSAR MAR, UE 'D'

BENJAMÍ 2a DIVISIÓ VILASSAR MAR, UE "D"

ALEVÍ 3a DIVISIÓ FS

CFS CIUTAT DE MATARÓ-ENLLEURA'T "B"

INFANTIL 1a DIVISIÓ

PREMIÀ CLUB ESPORTIU "A"

BENJAMÍ 3a DIVISIÓ SINERA UNITED FUTBOL CLUB ASS. "A"

BENJAMÍ FS

HUMMEL ALELLA FS "A"

INFANTIL 2a DIVISIÓ

SANTVICENTÍ CLUB FUTBOL "C"

BENJAMÍ 3a DIVISIÓ PLA D'EN BOET, CLUB ESPORTIU "A"

PREBENJAMÍ FS

ROGER'S ATLÈTIC CATALÀ FS "A"

INFANTIL 2a DIVISIÓ

PREMIÀ DALT, CD "B"

BENJAMÍ 3a DIVISIÓ VILASSAR DALT, CE "G"

JUVENIL CADET 1a DIVISIÓ FS CFS ARENYS DE MUNT

INFANTIL 2a DIVISIÓ

LA LLÀNTIA, AD "A"

BENJAMÍ 3a DIVISIÓ VILASSAR MAR, UE "G"

DIVISIÓ HONOR FS

CFS ARENYS DE MUNT "A"

INFANTIL 2a DIVISIÓ

VILASSAR MAR UE "C"

BENJAMÍ 3a DIVISIÓ MASNOU, AT "D"

3a DIVISIÓ CATALANA FS

SANT CEBRIÀ DE VALLALTA C.F. "A"

ALEVÍ 1a DIVISIÓ

AQUA HOTEL FUTBOL CLUB "A"

PREBENJAMÍ

CERDANYOLA MATARÓ ASSOC. ESP. LL. "A"

ALEVÍ 2a DIVISIÓ

OLÍMPIC MALGRAT, CE "A"

ALEVÍ 2a DIVISIÓ

JUVENTUS, AC "B"

PREBENJAMÍ

ARENYS DE MUNT, CE "A"

BENJAMÍ 2a DIVISIÓ

CERDANYOLA DE MATARÓ ASSOC. LL "A"
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El memorial Josep
FOTOS: REMImages

FC Barcelona, RCD Espanyol i Girona FC, els tres clubs catalans que militen a Primera Divisió, es van proclamar
el diumenge dia 17 de juny guanyadors del 21è Memorial Josep Barceló de futbol7, torneig de futbol base disputat durant tot aquell cap de setmana a les instal·lacions del Camp Municipal d’Esports de Tordera

Gran torneig del Girona que es va imposar al Vila-real en una magnífica final

Santi Barrera
Coordinador General

"Tot ha sortit com estava
planejat. Ha estat el premi
a molts mesos d'esforços.
Compensa perquè molts
equips ja han reservat
plaça per a l'any que ve"

U

n total de 56 equips de
Catalunya, de l’Estat Estat Espanyol i fins i tots els
Estats Units van estar presents en aquesta competició clàssica
no sols del Maresme, sinó de tot el
futbol català. Clubs de tant potencial
com FC Barcelona, RCD Espanyol, Athletic Club de Bilbao, Osasuna, Rayo
Vallecano, València CF o Vila-real CF

10

L'Espanyol va fer unes semifinals i final perfectes: 4-0 en tots d

van jugar el torneig, on van competir
amb equips catalans vinguts d’arreu:
Gimnàstic de Manresa, Fundació
Marcet, Igualada, Vilassar de Dalt,
Les Franqueses, Sant Cugat, Aqua
Hotel, Porqueres, Arbucienca, EF Ter
Brugent... Tampoc hi va faltar una
nombrosa representació d’equips de
l’entitat anfitriona i organitzadora de
l’esdeveniment, el Tordera CF, i el toc
internacional el va aportar en aquesta
ocasió l’Elite Soccer dels Estats Units.
ELS CLUBS CATALANS, A DALT DE TOT
En la categoria més petita, la de benjamins (nens/nenes nascuts l’any
2008), hi van participar un total de
20 equips. El nivell va ser força alt i
no van faltar-hi tampoc les emocions fortes, com en una de les dues
semifinals, en la que va caldre anar
a la tanda de penals per decidir el
finalista. Després de que Barça i Vila-real empatessin a tres gols, des
del punt fatídic els barcelonistes van
estar més encertats i van poder accedir al partit decissiu contra l’Athletic
de Bilbao, que es va desfer (3-1) del
Rayo Vallecano en l’altre semifinal.
La final va tenir clar color blaugrana,
amb victòria del FC Barcelona per un
contundent 4-0.
En la categoria d’alevins de primer
any (2007) -16 equips participants-

El centre ha donat
a Canet de Mar un
extraordinari actiu
per a ús dels seus
habitants i d'altres
municipis

El Benjamí del Barça va guanyar la seva categoría amb molta autoritat

van aixecar la copa els els joves representants del RCD Espanyol, dominadors absoluts de la competició. Els
blanc-i-blaus van passar per damunt
del València a semifinals i de l’Osasuna a la final, partits que van guanyar
amb força claredat (4-0). Els subcampions navarresos s’havien desfet a
l’altre semifinal del Girona per un
apretat 2-1.
La final més emocionant, sens dubte,
va ser la tercera, o sigui el darrer partit del Memorial Josep Barceló 2018.
En la categoria d’alevins de segon any

(jugadors nascuts, doncs, el 2006),
entre els 20 participants van acabar
disputant-se el títol el Vila-real i el
Girona, que en semis s’havien desfet
–respectivament- de l’Athletic de Bilbao (3-2) i l’Igualada (4-0). El conjunt
groguet va començar la final marcant
primer, però una gran reacció dels gironins els va permetre donar la volta
al marcador i acabar imposant-se per
2-1. El Girona, doncs, va tancar el ‘triplet català’ en aquesta 21a edició de
la competició, marcada pel gran nivell del futbol vist i també per la gran
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Barceló, tot un èxit
28

56

670

121

25

CLUBS

EQUIPS

JUGADORS

PARTITS DISPUTATS

ÀRBITRES

El València va ser un dels grans
equips participants

dos partits

El Tordera va lluitar de valent
davant el Barça

L'Espanyol va fer 12 gols en els últims tres partits

esportivitat que van mostrar tots els
participats. En les desenes i desenes
de partits que es van jugar en dos
dies no es va haver de lamentar ni
el menor tipus d’incident, un fet que
tothom va voler destacar a la conclusió del torneig.
PENSANT EN EL FUTUR
L’acte de clausura va estar centrat en el Club
Twirling Vila de Tordera i les seves atletes,
que durant bona part
de la seva espectacular actuació damunt el
terreny de joc van desplegar diferents pancartes
amb alguns valors generals
de l’esport com l’amistat, la superació, el compromís o el respecte.
Els parlaments del president del CF-

Tordera, Carles Gamonal, l’alcalde
de Tordera, Joan Carles Garcia, i de
Carles Mallart, com a representant
de la Federació Catalana de Futbol,
van tencar l’acte, juntament amb
l’entrega dels records a les institucions i família del mateix
Barceló.
L’organització del
Memorial, tot i estar molt satisfeta
del nivell assolit,
ja treballa en
l’edició del 2019
i properament, a
través de les seves xarxes socials,
presentarà un seguit d’espectaculars
vídeos que es van enregistrar durant aquests dos dies de
competició a través d’un dron.

BENJAMÍ (Any 2008)

Santi Barrera, coordinador general
del torneig, fa un balanç molt positiu
de l'última edició: "Hem vist grans
partits i finals molt interessants en

Barça, Espanyol
i Girona,
campions de les
tres categories
de la XXI edició
les tres categories. Tot ha sortit com
estava planejat, el premi a molts mesos d'esforços, que ens compensa a
tots perquè molts dels equips que
vénen ja ens demanen que els reservem plaça per a l'any que ve”. •

ALEVÍ (Any 2007)

L'Athletic va caure a la final de la
categoría Benjamí

Els jugadors de Barça i Tordera
van posar junts

ALEVÍ (Any 2006)

1/4 F (1) FC Barcelona

3

Les Franqueses 1

1/4 F (1) Rayo Vallecano

0

RCD Espanyol

3

1/4 F (1) Gim. Manresa

0

Vila-real CF

2

1/4 F (2) Athletic Club

4

Aqua Hotel FC

2

1/4 F (2) Vila-real CF

3

València CF

4

1/4 F (2) Aqua Hotel FC

1

Girona FC

4

1/4 F (3) Sant Cugat Esp

1

Vila-real CF

2

1/4 F (3) AT Osasuna

3

Marcet

1

1/4 F (3) Athelic Club

3

Marcet

1

1/4 F (4) AT Osasuna

1

Rayo Vallecano

2

1/4 F (4) Aqua Hotel FC

0

Girona FC

4

1/4 F (4) CF Igualada

2

Primer Toque CF 2

1/2 F (1) FC Barcelona

3

Villareal CF

3

1/2 F (1) RCD Espanyol

4

València CF

0

1/2 F (1) Vila-real CF

3

Athelic Club

2

1/2 F (2) AthleticClub

3

Rayo Vallecano

1

1/2 F (2) AT Osasuna

1

Girona FC

1

1/2 F (2) Girona FC

4

CF Igualada

0

Final

4

Athletic Club

0

Final

4

AT Osasuna

0

Final

1

Girona FC

2

FC Barcelona

RCD Espanyol

Vila-real CF
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SANT POL DE MAR

THE CUP

El torneig amb majúscules
Del 16 al 19 d'agost, el Sot del Bagueny de Sant Pol de Mar tornarà a ser seu de 'THE CUP', probablement el torneig de futbol
juvenil més important d'Espanya. Vuit equips de primer ordre s'enfrontaran en la competició que obre la temporada

Lluís Carreras

Manu Campás

"Volíem fer un torneig
diferent i molt lligat
al nostre poble,
Sant Pol de Mar"

"La gran novetat
d'aquest any és que
vuit partits es veuran
per televisió"

Director Esportiu

R

eial Madrid, Atlètic de Madrid, FC Barcelona, RCD
Espanyol, Athletic Club de
Bilbao, Reial Societat, Girona i Sant Pol. Déu n'hi do... Els grans
del futbol espanyol, juntament amb
l'equip local, seran els protagonistes
de la tercera edició de THE CUP, un
torneig que en només tres anys ha
aconseguit un enorme prestigi.
Els creadors i responsables de THE
CUP són dos exjugadors estretament
lligats a Sant Pol, Manu Campàs i Lluís Carreras. El primer, exjugador de la
casa, és Màster en Gestió Esportiva
pel Cruyff Institute i el segon és tota
una llegenda a Sant Pol. Exjugador
del FC Barcelona, Atlètic de Madrid
i Mallorca entre d'altres equips, Carreras ha posat tota la seva passió i
coneixement perquè THE CUP sigui
tota una referència.
"Ens apassiona el futbol, estimem el
futbol base i volíem fer alguna cosa
diferent i que, al mateix temps, estigués lligat a Sant Pol", explica Lluís

Athletic Club

12

At. Madrid

Director THE CUP

L'exjugador Lluís Carreras i el gestor esportiu Manu Campás són els organitzadors

Carreras. "Des del primer moment
vam tenir molt clar que havíem d'organitzar un torneig que no existís i
vam donar a la diana perquè a Espanya els grans equips juvenils, en estar dividits per zones geogràfiques i
no haver-hi Copa del Rei juvenil, mai
s'enfronten entre ells", afegeix Lluís
Carreras.
Passar de les paraules als fets sempre és difícil, però THE CUP va tenir
des del primer moment el suport de
l'Ajuntament de Sant Pol i la resposta positiva dels grans del futbol espanyol: "No és habitual en juvenils que
el Barça s'enfronti al Reial Madrid o
l'Atlètic, per exemple. Aquest plus fa
que el torneig generi molta expectació. En quatre dies passen pel Sot
del Bagueny més de 5.000 persones,

FC Barcelona

Girona FC

entre elles prestigiosos entrenadors
i molta gent vinculada al futbol",

Únic en
el seu gènere a
Espanya, reuneix del
16 al 19 d'agost als
millors equips juvenils
de primer any
diu Manu, que fa una observació
molt adequada: "En jugar-se a finals
d'agost, el torneig és tota una prova

Real Madrid CF

Real Sociedad

de foc per als equips, que tenen a tocar l'inici de la temporada".
Manu Campás posa tot el seu coneixement i la seva empresa (Auria
Sports) al servei del torneig, que requereix una important logística, com
habilitar grades supletòries, muntar
el village, càtering, servei personalitzat als clubs (cada un té destinat un
equip de persones per atendre'ls):
"Una prova inequívoca del creixement de THE CUP és que aquest any
tindrem la cobertura tant de TV3 a
través del canal Esport Club com de
Real Madrid TV", revela amb satisfacció Carreras.
"Estem treballant tot l'any perquè el
torneig sigui un èxit i ens plantegem
ampliar-lo amb la participació de
grans equips internacionals", apunta
Manu qui, com Carreras, agraeix el
gran suport de l'Ajuntament de Sant
Pol i dels diferents espònsors que
han contribuït a la gran dimensió
que ha assolit THE CUP en tan sols
tres anys. •

At. C. Sant Pol

RCD Espanyol

www.esportiumaresme.cat
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HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA
Capítol 2

Esport infantil i cura de la pell

La pràctica esportiva ocupa una part considerable de l'activitat diària dels nens, tant dins com fora de l'horari escolar.
Les lesions cutànies atribuïbles a l'esport són freqüents. Poden ser degudes al fregament, a la humitat, a l'adquisició d'infeccions o a l'exposició solar en l'esport a l'aire lliure

123

Dra. M. Isabel
Martínez de Pablo
N. Col. 34199

✓ La millor forma d’hidratar
la pell és bevent aigua. Beure
de forma freqüent durant la
realització de l’esport és indispensable. Més encara si tenim
temperaturas altes que ens fan
suar més.
✓ L’exposició al sol de forma
perllongada no només pot donar cremades a curt termini sinó
que és responsable de l’aparició
de càncer a la pell un cop passen
els anys. Tingues cura des del
principi!
✓ Un calçat adequat afavoreix
la transpiració dels peus i evita
traumatismes en les ungles.

Llicenciada en Medicina i Cirurgia
per la Universitat de Navarra l'any
1998
Especialista en Dermatologia l'any
2003
Membre de l'Acadèmia Espanyola de
Dermatologia i Venereologia (AEDV).
Premi Fi de Residència “Emili Letang”
de l’Hospital Clínic de Barcelona l'any
2003
Especialista del Servei de
Dermatologia de la Fundació Hospital
de Nens de Barcelona

LESIONS PER EXPOSICIÓ SOLAR
La pràctica d'esport a l'aire lliure
implica una exposició a la radiació
ultraviolada de les zones corporals
descobertes. Una exposició intensa
aguda pot arribar a produir cremades de diferent grau, depenent de
la radiació, del temps d'exposició i
del fototipus de l'infant. A més, algunes persones tenen una especial

intolerància a la llum solar, i poden
manifestar lesions cutànies fins i
tot amb exposicions mínimes.
L'exposició al sol de forma perllongada i / o de forma repetida en el
temps, no només pot provocar
alteracions en la pigmentació (pigues, efèlides, discromies...) sinó
que a llarg termini es considera un
dels majors causants del càncer de
pell, que apareix en general a l'edat
adulta.
Sempre d'ha d'aconsellar protegir
l'infant amb roba i gorres quan sigui possible, amb locions o cremes
de protecció solar, i evitant l'esport
a l'aire lliure en les hores de major
insolació. En aquest assumpte convé fer partícips, tant les famílies
com els col·legis i clubs esportius,

que cada vegada mostren més la
seva preocupació buscant activitats protegides per a les hores del
migdia.

finalment acabin infectades pels
mateixos fongs que produeixen el
peu d'atleta, i també necessitin de
tractament farmacològic.

PROBLEMES DE LES UNGLES
Els cops repetits (microtraumatismes) que reben els dits dels peus,
sobretot si el calçat no és prou folgat, poden provocar hematomes
(vessaments sanguinis). L'ungla
es veurà de color granat o negra,
de vegades dolorosa, i en molts
casos acaba amb un desprendiment de tota la làmina unguial. A
llarg termini els joves esportistes
poden desenvolupar ungles que
anomenem distròfiques, és a dir,
ungles gruixudes, groguenques i de
creixement lent. No és estrany que

CONCLUSIÓ
La pràctica d'esport de forma regular a la infància té incomptables
beneficis per a la salut. Però l'exercici intens i prolongat pot produir
lesions en diferents òrgans, entre
ells la pell. El fregament, la suor i el
sol són els principals responsables
d'aquestes lesions, i hi ha mitjans,
si no per evitar-los, sí per reduir els
seus efectes. Una bona elecció de
les peces esportives, a més de la
protecció de les zones més sensibles, són fonamentals per a minimitzar aquests efectes. •

Fotoprotecció solar: Indispensable des de la infància
El sol és la causa principal del càncer de pell. En els darrers anys s’ha detectat un augment alarmant en el nombre de casos
de càncer de pell entre les persones de raça blanca.
La proporció més gran de càncers de pell es produeixen en gent gran o adults d’edat avançada. No obstant això, també
es pot veure en nens i adolescents.
Al desenvolupament de càncer de pell hi contribueix tota l’exposició solar acumulada durant tota la vida. Els nens dediquen
més temps a activitats a l’aire lliure que la majoria dels adults, especialment a l’estiu. Bona part de l’exposició solar es rep
durant els primers divuit anys de vida, per la qual cosa és imprescindible una protecció solar correcta.
Quines mesures bàsiques són aconsellables en la protecció de la radiació solar?
1. La protecció contra el sol més econòmica i efectiva és mantenir-se a l’ombra. Busqui ombres en els espais oberts o proveeixi’s de para-sols.
2. No s’han de fer exposicions prolongades al sol. Cal evitar les hores centrals del dia.
3. Elecció d’un protector solar més adient.
4. Vestir-se de forma adequada.
L’elecció del factor de protecció solar depèn del tipus de pell i de l’edat del nen.
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BÀSQUET
Associació Esportiva

La ‘Taronja

Boet Mataró

Mecànica’

Un club humil, de barri, ha aconseguit fer història en el bàsquet femení català i espanyol. Dos ascensos
consecutius han obrat el miracle. Després de conquerir la Copa Catalunya i de guanyar el Play-off d'ascens a
Mallorca, l'AE Boet Mataró jugarà la temporada vinent a la segona divisió d'aquest esport, la Lliga Femenina 2.
Un èxit sense precedents

FOTOS: Pep Morata

Q

La temporada del Mataró Parc Dori Boet Mataró és una bella història de superació. No sabien que era impossible i ho van aconseguir.

Quim Navarro
PRESIDENT

"El club viu un moment
d'esplendor. Tenim l'equip
masculí a la
Lliga Estatal EBA i ara el
femení en Lliga 2"

14

uim Navarro és un home
de barri, del Pla d'en Boet,
de Mataró i de bàsquet. Un
nexe d'unió que l'ha portat a
ser president, en tres etapes diferents,
de l'AE Boet Mataró. Va començar des
de zero i avui l'entitat compta amb 41
equips i més de 400 llicències: "Vam
néixer l'any 1981 a través de l'associació de veïns del barri, amb l'esperit de
fer activitats esportives i crear un bon
clima social, no per competir". Per això,
Quim remarca que "per sobre de tot
som un club de barri i de Mataró. Aquestes són les nostres arrels".
Curiosament, el primer equip de bàsquet que va constituir l'entitat va ser
el femení sènior. I 37 anys després, és
aquest equip el que ha fet història: "El

gran punt d'inflexió de la nostra entitat el vam fer quan l'any 2010, ja en la
meva tercera etapa com a president,
va entrar Albert Peña com a gerent
del club. Es va crear una estructura
més professional dins que tots som
aficionats i es van establir les bases
de creixement sostingut dins de les
nostres possibilitats econòmiques".
Quim Navarro se sent "molt orgullós
del que ha aconseguit l'equip femení.
Jugar a la segona màxima categoria
del bàsquet espanyol no passa cada
dia". Tant el primer equip masculí, entrenat per Albert Peña, com el femení,
dirigit per Jordi Vizcaíno, "han despertat l'afició al bàsquet a Mataró, on
aquest any s'han viscut ja alguns derbis molt intensos amb la UE Mataró".

de

Jordi Vizcaíno
ENTRENADOR

"La clau de l'èxit ha
estat en la paciència,
la solidaritat i l'ambició
durant tota
la temporada"
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PIVOT

ALERA

El president de l'AB Boet li dóna molt
de mèrit també a la figura del tècnic
Jordi Vizcaíno: "van venir amb ell a
Boet després d'ascendir a la màxima
categoria al Sant Adrià i es va portar
amb ell a dues grans jugadores. És
de lloar l'aposta que va fer pel nostre
projecte".
Jordi Vizcaíno, jugador del CIB Lloret,
Blanes, Sant Narcís i un any en el Boet,
i entrenador del Blanes, UE Mataró i
Sant Adrià, explica per què va preferir
agafar un equip de Copa Catalunya
que continuar en la màxima categoria: "Coneixia en Quim Quim Navarro,
coneixia l'Albert Peña i em va entusias-

Jugarà a la
Segona Divisió
estatal després de
dos ascensos
consecutius
mar el projecte. Poder fer història en el
Boet era un repte meravellós. I ho hem
aconseguit. Ja era la primera vegada a
la història que l'equip femení jugava

la Copa Catalunya. I que hagi pujat de
categoria per segon any consecutiu és
una cosa extraordinària".
Van acompanyar Vizcaíno dues jugadores que havien estat amb ell al Sant
Adrià, Núria Giménez i Olga Ruano,
que ha estat escollida MVP del campionat: "Set de les tretze jugadores de
l'equip són de la casa, del club. Hem
tingut la Judy Jones que, com bona
americana, ens ha aportat aquest plus
d'individualisme que sempre va bé
en aquest esport. Però, per sobre de
tot, l'èxit ha estat en la paciència que

hem tingut (vam començar perdent
els primers partits!), la mentalitat guanyadora, la gran ambició de totes i la
solidaritat".
De cara a la temporada vinent, Vizcaíno, que ha estat escollit millor
entrenador de la Lliga per part de la
Federació Catalana, no es posa límits:
"Sortirem a competir sense renunciar
a res. Ens costarà adaptar-nos a la categoria, al nivell, però aquest equip ja
ha demostrat del que és capaç".
Una autèntica 'Taronja Mecànica'. •

Olga Ruano, MVP de la Copa Catalunya

El cas d'Olga Ruano és digne
d'elogi. La temporada passada
va pujar a la màxima categoria del bàsquet espanyol amb
el Sant Adrià. No obstant això,
va preferir anar-se'n amb el
seu entrenador, Jordi Vizcaíno, dues categories més avall:
"Jordi ha estat el meu entrenador durant sis temporades i
crec molt en ell. A més, jo sóc
professora de secundària als
Maristes Valldemia de Mataró i
poder entrenar i jugar al costat

de casa i de la feina també em
compensa".
L'Olga ha estat escollida MVP
de la Lliga Catalana per part de
la Federació, una distinció que
ja va obtenir en dues ocasions
més: "Ha estat una temporada
meravellosa, molt dura, molt
difícil, on hem competit molt bé
i on hem format un gran grup".
L'Olga seguirà a l'AE Boet la
temporada vinent. I ja avança
que "sortirem a per totes perquè som molt competitives"
La clau de l'èxit ha estat la gran unió entre totes les jugadores
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TRIATLÓ

JAVIER
GÓMEZ NOYA

Un mite
ens visita
UNA ENTREVISTA DE TONI FRIEROS

Esportiu Maresme ha tingut l'honor i el privilegi d'entrevistar el millor triatleta de tots els temps. Campió del món, plata
als Jocs Olímpics de Londres i premi Princesa d'Astúries 2016, va participar i va guanyar l'IRONMAN 70.3 de Calella

E

ls grans campions de veritat són humils i exemplars.
I Gómez Noya ho demostra
amb els seus actes i el seu
comportament.
La veritat és que anaves per futbolista...
Així és. Vaig començar a jugar a 'Os
Amigos', un equip del Ferrol. Normalment jugava de lateral dret.
M'agradava molt i ho vaig estar
compaginant un temps amb la natació.
Per què ho vas deixar?
Em sentia més còmode fent esports
individuals i els meus millors amics
del col·legi nedaven al Club de Natació del Ferrol, així que vaig decidir
provar, també per seguir la tradició
del meu pare, que havia estat nedador.
I va ser quan vas conèixer a José
Rioseco...
Sí, segurament una de les persones
més importants en la meva vida. Va
ser el meu primer entrenador i vam
començar junts aquesta aventura
del triatló fins a arribar a ser campió del món..
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la majoria de proves es decideixen en
la cursa a peu.

"L'IRONMAN 70.3
de Calella és un dels
més bonics, exigents
i reconeguts del
món. Té un nivell
altíssim"
Vas començar nedant i vas ser
campió de Galícia en aquesta disciplina. És la que millor et va, en el
triatló?
Al principi, sí, però després vaig haver
d'estar a la mateixa altura en bicicleta
i corrent. Fixa't que per la meva naturalesa el que millor se m'ha donat
sempre és córrer. He tingut molta facilitat. I això és bàsic en triatló perquè

El triatló està de moda, però... Té
el reconeixement que es mereix?
Com triatleta he de dir-te que crec
que encara no té l'atenció mediàtica d'altres esports, però sí que cada
dia compta amb més adeptes. Estem
creixent molt, moltíssim, si bé encara
no tenim l'espai que sí que tenen altres disciplines.
Gràcies a tu, Mario Mola, Iván Raña
abans, doneu molt de què parlar...
Es tracta d'això, d'aconseguir bons
resultats i que la gent i els mitjans ens
prestin atenció. Per a mi el més bonic
és comprovar que cada dia hi ha més
curses i més gent practicant aquest
esport.
Ho acabes de dir. Cada dia hi ha
més gent que el practica. Quin consell donaries a aquelles persones
que volen dedicar-se al triatló?
El triatló és un esport assequible per
a tothom, però necessita una bona
preparació. No pots passar d'estar
estirat en un sofà a fer un Ironman. I
en funció de les teves qualitats i nivell d'entrenaments podràs anar més

"Per triomfar en
triatló cal tenir unes
condicions innates,
naturals, facilitat
per córrer, nedar i
sobretot moltíssima
disciplina per
treballar”
ràpidament o més a poc a poc. Per
acabar un Ironman amb garanties,
una persona que estigui bé de forma
i entreni una mica, ho pot aconseguir.
El meu consell és que sempre parlis
amb un entrenador, perquè ell et guiï
i et marqui les pautes d'entrenament.
No es pot passar de res al tot. Hi ha
d'haver una progressió.
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ENTREVISTA

De petit ja va ser campió de natació de Galícia

El gallec ha estat 5 vegades campió del món per la ITU

I per triomfar en triatló?
Cal tenir unes condicions innates, naturals, facilitat per córrer, nedar, però
sobretot moltíssima disciplina per
treballar molt, de forma constant ...
És un esport amb el qual no et faràs
famós ni milionari, però que et donarà una gran satisfacció personal.
Jo he tingut la sort de poder viure
d'aquest esport i de dedicar-me professionalment al triatló, però hi ha
molt sacrifici darrere.
Cap i alimentació...
Són dos aspectes essencials per a un
bon triatleta. Cal ser molt fort mentalment per treballar bé i patir quan
toca. Sóc molt estricte amb la meva
alimentació quan toca fer-ho, però
no segueixo cap dieta en particular.
Menjo de tot, però molt sa, producte
de qualitat, poc processat.
Quantes hores al dia entrenes
quan et prepares per a una carrera?
Habitualment faig hora, hora i mitja de natació, entre tres i cinc hores
de bicicleta i de carrera a peu entre
cinquanta minuts el dia que menys, i
fins a tres hores el dia que més. En total, prop de vuit hores diàries, encara
que no cada dia, és clar ...
T'han posat sempre com un gran
exemple de superació. Vas tenir
una malaltia cardíaca i et van retirar la llicència per córrer. I vas
guanyar aquesta batalla...
Va ser el moment més difícil de la
meva vida i de la meva carrera professional, sens dubte. Vaig demanar
consell i ajuda als millors especialistes del món i una vegada que vaig
tenir garanties que podia fer aquest
esport sense risc per a la meva salut,
vaig lluitar de valent per recuperar el
meu dret a competir. Aquesta va ser
la carrera més difícil que he hagut de
fer. Aquesta experiència em va ajudar
a tenir més cap, a fer-me més fort i
millor triatleta.

Palmarès
5 vegades Campió del Món
ITU de Triatló
2008, 2010, 2013, 2014 i 2015

En període de competició arriba a entrenar-se vuit hores al dia

vull anar any a any. Quan s'acostin els
Jocs, ja veuré com ho afronto.

“M'agrada molt la
música, tocar la
guitarra, tant que
podria estar les
mateixes hores
o més que
entrenant-me”
Només així se supera la mala sort
que vas tenir dies abans dels Jocs
Olímpics de Rio...
Sí, vaig caure amb bicicleta i em vaig
trencar el colze. Va ser molt dur.
¿Aniràs per l'or en els Jocs de Tòquio?
És una cosa que no descarto, encara
que aquest any estic més concentrat
en la mitja distància. Faré 35 anys i

Què ha significat en la teva vida el
premi Princesa d'Astúries a l'Esport?
Més que per a mi, és un reconeixement per al nostre esport, el triatló.
No estem acostumats a rebre premis
d'aquesta magnitud i per tant va ser
un gran èxit i un gran orgull.
A Gómez Noya, quan no entrena,
no competeix, no viatja ... Què li
agrada fer?
Estar amb la meva xicota i amb la
meva gent, però sobretot tocar la guitarra. M'agrada molt la música, tant
que podria estar les mateixes hores o
més que entrenant-me.
Has competit en tot el planeta, en
múltiples proves de triatló, d'Ironman ... les competicions de Calella
estan a l'altura de les millors del
món?
Sens dubte. L'Ironman de Calella és
una de les proves més boniques, exigents i reconegudes del món. Té un
nivell altíssim i la prova de ciclisme,
particularment, és molt dura i la fa
molt atractiva per als triatletes.
Un honor, campió... •

2 cops Campió del Món
Ironman 70.3
2014 i 2017
1 Campió del Món Xterra
2012
2 cops guanyador mundial
Ironman
2012 i 2013
1 Campió del Món sub-23
2003
Medalla de Plata JJOO
Londres 2012
4 vegades Campió d'Europa
de Triatló
2007, 2009, 2012 I 2016
Campió d'Europa de Triatló
Mitja distància
2013 Challenge Barcelona

Condecoracions
REAL ORDRE DEL
MÈRIT ESPORTIU
Medalla de Plata 2008
REAL ORDRE DEL
MÈRIT ESPORTIU
Medalla d'Or 2013
PREMI PRINCESA
D'ASTÚRIES d'esports 2016
PREMI NACIONAL
DE L'ESPORT
Millor esportista espanyol de
l'any 2013
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GIMNÀSTICA AERÒBICA

ENTREVISTA

Palmarès

2013 Ct. d'Europa
(Arques - França)
Grup: 6a (finalista)
Trio: 10a

Anna Serra Solís

Una altra campiona
a Mataró

FOTOS: Pep Morata

E

L'Anna ha estat campiona de Catalunya de la seva especialitat en els últims tres anys i d'Espanya en la modalitat trio i grup

l Club Gimnàstic Mataró, el
més important del Maresme
i un dels més destacats de
Catalunya, compta en l'actualitat amb més de 270 gimnastes
i una plantilla de prop de 20 tècnics.
L'any passat, l'entitat presidida per
Mireia Jofra va decidir ampliar la seva
oferta esportiva i va crear la secció de
Gimnàstica Aeròbica, sumant-se així a
la Gimnàstica Artística. Per fer-ho, la
directora esportiva del CGM, Mónica
Rodrigo, va fitxar a la millor gimnasta
catalana de l'especialitat, Anna Serra
Solís, amb la missió que competís per
al club i, al mateix temps, exercís de
professora.
Nascuda a Barcelona i veïna de l'Hospitalet, l'Anna es desplaça dimarts i
dijous a Mataró on imparteix classes
al CGM des de les 17:30 hores fins a les
20:30 hores: "La vam fitxar després de
parlar amb Noemí Irurtia, la seva entrenadora i seleccionadora catalana",
explica Mónica Rodrigo.
Als seus 21 anys, l'Anna, que té una
germana bessona amb la qual també
competeix, està molt feliç de formar
part de la família del CGM: "Em sento
molt còmoda, molt a gust, hi ha una
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“Tant de bo la
gimnàstica aeròbica
pugui ser esport
olímpic ben aviat”
gran comunicació. Ja tenim un grup
de vint nenes amb les quals competim
quatre vegades a l'any".
L'Anna ha estat campiona de Catalunya de la seva especialitat en els
últims tres anys i d'Espanya en la modalitat trio i grup, i subcampiona individual aquest any: "Vaig començar
fent gimnàstica artística al meu club,
l'INEF, i després em vaig especialitzar
en aeròbica, una modalitat on hi ha
més ball, més ritme i potser és més
plàstica, tot i que la base és l'artísti-

ca, per això el salt d'una a una altra és
més fàcil".
La gimnàstica aeròbica té moltes modalitats: "Es competeix en individual,
parella, trio, grup i hi ha dos submodalitats més: aerodance i aerostep",
explica l'Anna, molt contenta per haver conquerit aquest any el campionat
d'Espanya de grup i trio amb l'equip
del gimnasta olímpic Gervasio Deferr.
L'Anna s'ha classificat per disputar el
2019 els Jocs Europeus, on participen
esportistes de tots el països d'Europa
pertanyents als Comitès Olímpics Europeus: "Serà a Minsk, Bielorússia. Ja
he competit amb la selecció espanyola en tres europeus, on vaig ser finalista en grup el 2013, i tres mundials. Les
grans potències d'aquest esport són
els països de l'Est i les asiàtiques. Tant
de bo algun dia la gimnàstica aeròbica
pugui ser una modalitat olímpica".
Amb un Grau en Esports, als seus 21
anys l'Anna segueix preparant-se:
"M'agradaria ser fisioterapeuta i continuaré competint per arribar el més
lluny possible en aquest esport que
tant estimo. I formant nenes perquè
tinguem una bona base i puguem seguir creixent". •

2014 Ct. del Món
(Cancún - Mèxic)
Individual: 17a
Grup: 13a
Trio: 14a

2015 Ct. d'Europa
(Elvas - Portugal)
Grup: 4a
Trio: 6a

2016 Ct. del Món
(Incheon - Corea)
Grup: 9a
Trio: 17a
Aerodance: 7a

2017 Ct. d'Europa
(Ancona – Itàlia)
Grup: 8a
Trio: 17a

2018 Ct. d’Espanya
(Sòria)
Individual: 2a
Grup: 1a
Trio: 1a
Aerodance: 3a

2018 Ct. del Món

(Guimaraes - Portugal)
Grup: 10a
(Classificada 6a pels
European Games)
Trio: 19a
Aerodance: 8a

2016 Ct. de Catalunya
Grup: 1a
Trio: 1a
Individual: 1a

2017 Ct. de Catalunya
Grup: 1a
Parella: 1a

2018 Ct. de Catalunya
Grup: 1a
Trio: 1a
Individual: 1a

nEdant
27a
aL por t
TrAvessa
nEdant
aL por t
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Dissabte 28 de juliol / A les 9.30 h
Des del Nou Parc Central
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Distància de 5.000 metres
Inscripcions limitades a 2.500 participants.
Inscripció gratuïta a la Botiga de Les Santes (passatge de Can Marfà, 1)
Del 23 al 26 de juliol de 17.30 h a 20.30 h i el mateix dia de la cursa,
des d’una hora abans de l’inici, al punt de sortida
www.lessantes.cat

Diumenge 22 de juliol / A les 10.30 h
Port de Mataró
Curses de 500 m i 1000 m

Inscripció a partir d’una hora abans de la prova. Inscripció prèvia
imprescindible en el cas de menors d’edat, fins al dimecres 18 de juliol
a la piscina municipal, al centre municipal d’esports El Sorrall o al
Centre Natació Mataró. Inscripció gratuïta.
Col·laboreu amb el Banc de sang i teixits.
Podeu donar sang de 10 a 14 h al Port de Mataró
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AJUNTAMENT ARENYS DE MUNT

PENYES

Bartomeu, protagonista del 50è
aniversari de la PB Arenys de Munt

E

El president i directius del FC Barcelona amb l'alcalde d'Arenys de Munt, regidora d'Esports i president de la Confederació de Penyes del Barça del Maresme

l passat diumenge 10 de
juny, Arenys de Munt va
rebre la visita del president
del Futbol Club Barcelona,
Josep Maria Bartomeu, dins els actes de celebració del 50è aniversari
de la Penya Barcelonista d’Arenys de
Munt.
A banda del president, es va comptar amb la presència del Sr. Emili
Rousaud, membre de la Junta Directiva; el Sr. Antoni Guil, president de
la Confederació Mundial de Penyes;
el Sr. Ramon Alfonseda, president de
l’ABJ del FC Barcelona; el Sr. Manel
Flores, president de la Federació de
Penyes el Maresme; el Sr. Josep Artigas, president de la Penya Barcelonista d’Arenys de Munt; i diversos representants de penyes barcelonistes
del Maresme.
A l’arribada, el Sr. Bartomeu va ser rebut per l’alcalde, Il·lustríssim Sr. Joan
Rabasseda, la regidora d’Esports,
Sra. Marta de la Iglesia, i la resta de
regidors del consistori.
Durant l’acte, celebrat a la Sala Municipal de l’Ajuntament, es van lliurar diversos obsequis a les penyes
barcelonistes representades allí, als
expresidents i membres totes les juntes de la PB d’Arenys de Munt durant

20

aquest 50 anys, i totes les autoritats
presents van obsequiar l’actual junta
amb recordatoris d’un dia tan especial.
Durant els parlaments, el Sr. Josep
Artigas va agrair l’esforç desinteressat de tots els membres de la seva
junta i de les juntes anteriors, sense
els quals no hauria estat possible
aconseguir aquesta fita.

El president del
FC Barcelona va
posar com a exemple
a la Penya per la seva
constància i com a
gran ambaixadora del
barcelonisme arreu
Per la seva banda, el president Bartomeu va posar com a exemple la PB
d’Arenys de Munt per la seva constància i va recalcar la importància
de les penyes barcelonistes com a
ambaixadores del Barça, no només a
casa nostra sinó a tot el món.

Trobada dels participants a la sala de reunions de l'Ajuntament

25a Trobada de Penyes del Maresme

Presentació a la sala d'actes

En finalitzar l’acte, i després d’un brindis amb cava, el president Bartomeu,
acompanyat de l’alcalde Joan Rabasseda i tots els regidors del consistori, va
signar el Llibre de Distincions de l’Ajuntament d’Arenys de Munt. Tot seguit,

els actes van continuar al Restaurant
l’Era, on es va celebrar el dinar conjunt
per commemorar el 50è aniversari de
la Penya Barcelonista d’Arenys de Munt
i el de la 25a Trobada de Penyes Barcelonistes del Maresme. •

www.esportiumaresme.cat
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PÀDEL

INSTAL·LACIONS

Xavier Vidal, director i promotor

“És un bon moment per obrir
vuit pistes de pàdel a Arenys de Munt”
A mitjans de juliol s’inauguraran les pistes de pàdel d’Arenys de Munt, però un parell de setmanes
abans ja s’hi podrà anar a jugar de forma gratuïta per compactar les pistes. A partir de la inauguració es
podran llogar les pistes i recuperar forces a la nova cafeteria del pavelló de Can Zariquei, just a l’entrada
del poble. Arenys de Munt té una altra gran oferta esportiva

X

Text: Oriol Leo

avier, presenteu-nos una
mica qui sou l’empresa
que gestionarà aquestes
pistes.
Nosaltres som Trequa i actualment
estem estem gestionant la concessió
municipal Putxet Sport de Barcelona.
I estem aixecant una empresa, Reburn-Studio, que són entrenaments
funcionals a Barcelona, també.

Vista d'una de les vuit pistes

Ara, al 2018, és un bon moment per
obrir vuit pistes de pàdel a Arenys de
Munt?
Nosaltres creiem que sí! La zona
està molt ben situada, entre els dos
Arenys, al costat de la sortida de l’autopista, fàcil d’aparcar allà mateix, i
amb molt volum d’esportistes pel fet
de tenir el pavelló allà mateix.
Per què el pàdel?
És un esport molt social i en volum
de practicants ja s’ha situat per damunt del bàsquet i únicament es
troba per sota del futbol. Ha crescut
molt en jugadors federats, i és un esport amb molts nivells, que encara
que hagis jugat poc de seguida t’ho
passes bé. Ara s’estan creant interclubs per anar a jugar a altres instal·lacions i competir. Jo crec que és
un bon moment per “fer club” i a la
zona dels Arenys hi havia un dèficit
de pistes fins ara.
I què oferireu a Arenys de Munt quan
tot estigui en marxa?
Tindrem 8 pistes de pàdel de primera qualitat, amb molt bona gespa.
Oferirem una cafeteria on fer una
cerveseta o un refresc després de
jugar, que això fomenta la part so-

Xavier Vidal, 'alma mater' del nou club de pàdel d'Arenys de Munt

cial de l’esport. Farem entrepans i
potser ens atrevim a fer alguna tapa.
Així anem creant el clima social que
tant ens agrada a tots els aficionats
al pàdel. També tindrem escola, tant
per a infants com per a adults, per
aprendre aquest esport meravellós
i conèixer les seves virtuts, per després llogar una pista i venir a jugar
amb amics o amb gent que puguis
conèixer a través d’una aplicació
mòbil que tindrem per trobar gent
de nivell similar que potser no coneixes. Això també reforça l’àmbit social del pàdel.
I us feu càrrec de la consergeria i
manteniment del poliesportiu?
Sí, exacte, portem consergeria i neteja. Tot va molt lligat. Ara hem fet una
inversió important amb les pistes i

també canviem una mica la recepció
per donar-li un look més modern. I
com que hi haurà un increment d’ús
per a la gent que esperem que vingui
a jugar a pàdel més la que ja practica
esports al pavelló, això comportarà
un augment de la necessitat de la
neteja, i ens correspon a nosaltres
fer que tothom s’hi trobi a gust i estigui tot adequat.
Diuen que el pàdel és el tennis per
a la gent que no ens agrada córrer...
En això tens tota la raó. En el tennis,
si hi ha diferència de nivell entre jugadors, tots dos pateixen: un perquè
no sap com jugar-l’hi i l’altre perquè
no arriba enlloc i està més estona
anant a recollir les pilotes que divertint-se. En canvi, el pàdel és més
recollit i això no passa. Quan falles

La nova cafeteria va agafant forma

pots recollir la pilota a un màxim de
dos metres d’allà on ets. No has de
fer una caminada fins al fons de la
pista. L’èxit rotund del pàdel és que
tothom s’hi pot enganxar.
I quins preus hi trobarem?
Ara estem definint la política de
preus. Tindrem lloguer de pista
d’acord amb el preu de la competència, uns 24 euros l’hora, que es reparteixen entre els quatre jugadors.
Tindràs un preu similar a altres llocs
però amb un plus de qualitat, pistes,
vestuaris, recepció i servei. I el preu
de l’escola dependrà de si t’apuntes
a classes per a infants o classes particulars per a adults, individuals o en
grup. Hi haurà varietat de preu perquè tothom pugui venir a aprendre i
jugar al seu club. •
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VOLEI

ENTREVISTA

Maribel Zamora, presidenta de la Federació Catalana de Voleibol

"El Maresme és un pilar bàsic de
l'èxit del volei platja a Catalunya"
El 14 i 15 de juliol, el Vichy Catalan Volei Tour torna al Maresme, a Mataró. La presidenta de la FCVB ens explica en aquesta
entrevista per què el volei platja ha crescut tant i per què el Maresme hi té tant a veure.

V

ostè va arribar a la Federació el 2008...
Quan vam arribar hi havia
75 clubs i 2.500 llicències.
Avui tenim més de 115 clubs i més de
10.000 llicències. I tot això, dins d'un
context de crisi econòmica molt acusada.
Felicitats ...
Vam passar de tenir 1,2 milions d'euros de pressupost el 2008 a 1,6 milions en l'actualitat. Amb una gran
diferència. D'aquells 1,2 milions, el
80% eren subvencions públiques. En
el pressupost actual no arriba al 10%.

El volei platja és un dels esports més espectaculars que es poden veure avui dia

"Gaudim d'una gran
salut, però el
millor encara està
per arribar"

Com ho ha fet?
S'aconsegueix millorant la gestió econòmica, aplicant rigor i transparència
i invertint en els clubs. La nostra federació ha aconseguit ser capdavantera
en l'organització de grans esdeveniments de voleibol, com el World Tour
Volei Platja o la Fase Mundial de pista
el 2017. Gaudim d'una gran salut.
Per què és tan important el volei platja per a la Federació?
És una modalitat olímpica que està
en auge. Cada dia té més practicants.
Hi ha molts jugadors amateur que
ens agradaria tenir com a federata.
En què es diferencia del volei pista?
En la seva visibilitat. En jugar-se a la
platja, l'espectador actiu o passiu el
veu sense necessitat d'anar a un pavelló.
L'activitat del volei platja pot 'arrossegar' a practicants al volei pista?
Inicialment l'objectiu del volei platja era captar llicències per a la pista.
Avui en dia, encara que sigui una
conseqüència, no és una finalitat de
la federació. El volei platja té la seva
pròpia vida: el seu calendari, els seus
tornejos d'hivern...
Parlem d'un esport que gaudeix
d'una gran salut?
Sí, però estem encara en la nostra
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Maribel Zamora també és vicepresidenta de la Federación Española de Voleibol

adolescència, creixent. S'han fet
canvis normatius molt importants,
com ha estat incorporar la figura del
club dins de la competició i la llicència d'entrenador de volei platja, que
abans no existia. Ens estem dotant
d'una estructura que era molt necessària. El millor està per arribar!
Quines competicions hi ha a hores d'ara?
A escala catalana, la Lliga d'Hivern
de categoria sènior que enllaça amb
el Vichy Catalan Volei Tour, que és
el Campionat de Catalunya. Aquest
campionat té dues branques, el Vichy
Pro i el Vichy Tour pròpiament dit. I
després tenim les competicions de
menors, sub-21, sub-19, sub-17, que
és d'on surten els jugadors que representen Catalunya en els diferents
campionats d'Espanya. I a més, molts
tornejos amateurs que organitzem
amb diferents clubs.

Què significa per a la Federació el Vichy Volei Tour?
Ens ha permès fer el salt qualitatiu que
necessitàvem. Fa més de vint anys que
es juga a volei platja a Catalunya, però
mai com fins ara havia tingut tanta
visibilitat gràcies al patrocini de Vichy
Catalan i a l'estructura de la Federació.
Hem consolidat aquest esport... I no
parem de créixer.
Crec que el Maresme hi ha tingut molt
a veure ...
I tant! De les set proves que té el circuit, dues es disputen al Maresme:
El Masnou i Mataró. És una comarca
amb una llarga tradició de volei platja i un pes molt important en el volei
pista. Molts clubs tenen les dues modalitats i les potencien. Hi ha molts
jugadors i seleccionadors del Maresme en les diferents seleccions catalanes. És una comarca on els ajun-

“El Vichy Catalan
Volei Tour ens ha
permès fer el salt
qualitatiu que
necessitàvem”
taments s'hi han implicat molt i han
sabut associar esport amb turisme de
qualitat. Amb les fantàstiques platges
que hi ha al Maresme ens ho posen
molt fàcil. Sens dubte el Maresme és
un pilar bàsic per a la federació.
Benvinguda! •
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BTT

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT

El Club Ciclista BTT Premià de
Dalt compleix 25 anys de vida

El club és una entitat esportiva de l'Ajuntament de Premià de Dalt i el seu principal objectiu és promoure la pràctica
de l'esport de la Bicicleta de Muntanya Tot Terreny (Mountain Bike). Un club on gairebé sempre hi ha hagut bikers
de totes les modalitats, des de Rally (Cross Country) a Descens (Down Hill), Free Ride, Enduro, Dirt Jump i Trial...

E

Membres del BTT Premià de Dalt abans de sortir a gaudir d'un dia de bicicleta de muntanya

l BTT Premià de Dalt és el
promotor del Bici Park La
Poma, que s'ha convertit en
un dels millors recintes especialitzats del món, on s'han fet curses
infantils oficials, curses de FourCross
i on també s'ha celebrat molts cops
el Happy Ride Weekend, un esdeveniment de concurs i exhibició de salts
amb renom internacional que ha rebut premis que reconeixen la qualitat
d'organització i espectacularitat, èxit
de públic i la participació dels millors
riders del món.
Son diverses les vegades que el club
ha organitzat curses com per exemple l'Open Provincial de Barcelona de
cross-country i unes quantes edicions
de Copa Catalana de descens consecutives, així com Campionats de Catalunya de Four Cross, que van obtenir
molt prestigi per la seva bona organització i pels espectaculars circuits.

AJUNTAMENT

Premià de Dalt
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Una de les sortides nocturnes que fa el club

Alguns dels components del club s'han
convertit en grans corredors. Cal destacar en Rally a Oriol Domènech, als
infantils David Parrondo i Àlex Martín.
Pel que fa a Descens a Blanca Julià,
Telma Torregrossa, Àlex Marín, Carlos
Langelaan, Edgar Peyra, Ángel Perales
i Syske Lucas. De La Poma han sorgit
grans riders de Dirt Jump com Xavier
Pasamontes, Bienvenido Aguado, Adolf
Silva i en l'especialitat de Trial, i de l'es-

La Serralada Litoral és ideal per promoure el BTT al Maresme

cola de César Cañas ubicada al bikepark, Domènech Lladó, Alba Hidalgo,
Toni Guillén i Nil Benítez entre d'altres.
La força del club està en la seva tasca
formativa. Per promoure la pràctica de
la bici de muntanya, quina millor manera que fer-ho possible des del ciclisme de base amb sortides cross-country
d'iniciació per a nois i noies de 9 a 13
anys per la Serralada Litoral. Aquestes
sortides estan dirigides pels monitors
Xavi Ruiz i Aleix Godina tots els caps de
setmana. Parlem d'una activitat que fa
7 anys que es duu a terme i va ser dels
primers clubs de BTT a Catalunya en
posar-la en pràctica. El club també va
ser un dels pioners en organitzar sortides nocturnes per la muntanya, concretament des de 1997, fa ja 21 anys. El setembre passat va organitzar la primera
sortida nocturna infantil. A més, en dies
laborables el monitor Xavi Gascón dóna
classes de tècnica i preparació física. •

PROVA PILOT

1r PROJECTE DE
FUTBOL COOPERATIU

Xavi Ruiz
MONITOR

“Som pioners a
Catalunya en sortides
de muntanya per a nois
i noies de 9 a 13 anys”
Telèfons per a més informació:
660 213 774 (Cross-Country)
659 679 231 (Descens, Dirt, Trial)
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ESPORT LOCAL

AJUNTAMENT MALGRAT DE MAR

Malgrat de Mar va ser una
gran festa... esportiva
Reconeixements esportius 2017

M

L'alcaldessa i el Regidor d'Esports amb Lola Llussà, seleccionada en bàsquet l'any 1943

algrat de Mar es va vestir de gala per donar la
benvinguda a una de
les seves festes més
esperades i concorregudes: la Festa
de l'Esport, on el consistori reuneix
a totes les entitats esportives del
municipi per reconèixer la seva labor
formativa i educativa, així com competitiva. Amb l'alcaldessa de Malgrat
de Mar al capdavant, Carme Ponsa,
així com el regidor d'Esports, Miquel
Àngel Ruiz Giménez, el Camp Municipal d'Esport va viure una gran jornada de germanor el passat 16 de juny.
Més de 300 nens i nenes van tenir
l'oportunitat de fer una petita exhi-

bició del seu esport, per a satisfacció
dels seus familiars i acompanyants.
Aquest any, com a novetat, els clubs
ciclistes de Malgrat van realitzar un
espectacular circuit de bicicletes,
que va ser tot un èxit. Com cada any
(ja són set edicions), va haver-hi una
nombrosa participació en la Master
Class de Zumba que organitza amb
gran professionalitat el Complex Esportiu Mes Malgrat.
Els clubs i entitats esportives de Malgrat de Mar van gaudir d'una jornada
lúdica esportiva on van poder donar
a conèixer l'esport que practiquen
a tots aquells que s'hi acostaven a
demanar informació. S'hi va poder

Agrupació Esportiva Clubs de l’Alt Maresme (AECAM):
Jordi Clopés i Javi Clopés
Penya Barcelonista L’Avi Xaxu: Enric Mill
Joventut Handbol Malgrat: Josep Forroll Romaní, Rafa Romero Rivera i
Francisco Vicent Forroll
Club Esportiu Olímpic Malgrat: Cristóbal Sánchez Reverte
Associació de Patinatge Artístic Malgrat de Mar:
Mariona Pujadas Cotillas
Associació de Formació Esportiva: Carlos Martínez i Pau Salvá Duarte
Club d’Atletisme Malgrat: Martina Martínez Serra
Esport Ciclista Malgrat: Josep Arellano Cano
MRT Cycling: Sergio Moreno Duarte, Maribel Barnes i Anselmo Cortado
Club Tennis Malgrat: Equip infantil A: Nil Trujillo, Oriol Navarrete,
Danil Mishchanin, Martí Sais, Joan Melero i Marc Perea.
Club Tennis Malgrat: Equip Infantil B: Jordi Armengol, Jan Extremera, Marc
Babot, Matt Ramos, Víctor Molina, Miquel Gallego i Vlad Vancea.
Associació Catalana de Kenpo Karate: Erika Rojas, Daria Limont, Shaila
Tierno, Judith Gómez, Eric Fernández, Roberto Llanes, Gerard Daussa, Joan
Carril, Sandra Aguilera, Jeroni Oliva, José Tierno, Fernando Martínez i els
seus entrenadors Liana i Pedro Rojas
Club Esportiu Malgratenc de Patinatge Artístic: Grup Juvenil: Yaiza Pozo,
Lidia Codola, Andrea Ros, Lucía Espí, Yaiza Córdoba, Ariadna Castañé, Lucia
Lorenzo, Luna Fuentes, Aina Esteve.
Club Patí Malgrat: Equip 2a Catalana Femení: Ainhoa Pastor, Laia Ibañez,
Odette Garcia, Aixa Navarro, Judit Juiz, Eva Requena, Natalia Oñate. L’entrenador Oscar Pastor i la delegada Sandra Muñoz
Club Deportivo Malgrat: Equip Juvenil: Ramón Adamuz, Sergio Blanco, Tudor Tudoran, Bouba Kante, Diego Viedma, Mamadou Cámara, Manel Aragay,
Alex Dominguez, Guillem Adrià.
Club Judo Malgrat: Equip Prebenjamí: Bruno Suárez, Alexis Espert, Asier Espada, Aleix Sampere, Rita Alonso i Pol Contreras.
Culturisme: Maribel Barnes i Anselmo Cortado
Bàsquet: Lola Llusà

practicar bàsquet, futbol, ciclisme,
atletisme, Muay Thai, escalada, futbol sala, tennis, handbol, defensa
personal, kitesurf, hoquei, patinatge
i Kenpo Karate.
La Festa va acabar amb l'acte del re-

coneixement esportiu a tots aquells
esportistes i equips esportius que
van aconseguir algun èxit o títol durant la temporada passada... que
van ser molts. Moltíssimes felicitats
a tots! •
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CURSES DE MUNTANYA

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR

Burriac Atac

Emblemàtica i tot un referent
La Burriac Atac s'ha convertit, per dret propi, en una de les curses de muntanya nocturnes més importants de tot el
Circuit Català. El 8 de setembre, Vilassar de Mar tornarà a viure una altra 'Festa Major'

N

it i dia. Mar i muntanya.
19 quilòmetres. 1.000
metres de desnivell positiu. I tot un poble implicat. Adults i nens. Aquests són,
només, alguns dels trets i atractius
que han fet de la Burriac Atac la
cursa de muntanya nocturna més
famosa i concorreguda de Catalunya.
El dissabte 8 de setembre és el dia.
Es citaran 700 atletes i hi participaran prop de 300 voluntaris repartits per tot el recorregut. Sortiran
a les nou de la nit des de la plaça
de l'Ajuntament de Vilassar de Mar i
posaran rumb al Castell de Burriac
amb les llanternes al front. Els atletes més avesats trigaran unes dues
hores aproximadament en realitzar
aquesta aventura esportiva. Els últims metres els completaran sobre
la sorra de la platja de Cabrera de
Mar, on hi ha la meta, oberta fins
entrada la matinada.
La imatge de la muntanya amb una
reguera de llums serpentejant, tant
a la pujada com a la baixada, li confereixen a la Burriac Atac un atractiu únic.
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tantes sinergies, il·lusions i esforços,
fan de la Burriac Atac una competició única en el seu gènere i esperada
cada any amb il·lusió.

La competició, que ja té 14 anys de
vida, està organitzada pel Centre
Excursionista Vilassar, conegut per
tots com 'El Piri'. Fundat el 1954,
s'ha convertit en una de les organitzacions esportives més importants

Sortirà a les 9 de la
nit de l'Ajuntament
i acabarà de matinada a la platja de
Cabrera de Mar
de Vilassar de Mar. El director de la
prova, Jordi Lledó, no dubta a afirmar que La 'Burriac Atac és la segona
Festa Major del poble. Tothom, d'una

El 8 de setembre es
viurà una de les
proves populars més
esperades de tot el
Circuit Català
forma o una altra, s'hi implica. En les
hores prèvies és duu a terme la cursa
infantil coneguda com 'La Marrec', on
centenars de nens i nenes inunden
els carrers de Vilassar".
L'any passat, la Burriac Atac va ser
designada com a Campionat de Catalunya individual de Curses de Muntanya. A més de Vilassar de Mar, també s'hi impliquen els ajuntaments de
Cabrera de Mar i Cabrils. La suma de

700 atletes hauran
de completar 19
quilòmetres amb un
desnivell positiu de
1.000 metres
El 28 de juliol el club fa un 'simulacre'
de la prova, un reconeixement del
circuit que sortirà a les 18:30 hores
de la plaça de l'Ajuntament de Cabrera de Mar. Tothom hi és convidat. 700
esforçats esportistes que viuran una
nit màgica: la Burriac Atac. •
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ACTIVITATS

AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR

Pineda de Mar estrena dues Vies Braves
Pineda de Mar compta des d’aquest estiu amb dos itineraris marins senyalitzats, de 0,8 km i 0,5 km, destinats a la
pràctica de la natació en aigües obertes i la immersió lleugera o snorkelling. Es tracta de les Vies Braves, un projecte pioner al món que permet promocionar el territori i gaudir explorant el litoral des del mar de forma segura
a través d’una xarxa d’itineraris marins paral·lels als camins de ronda de les comarques de Girona i Barcelona

L

Vies Braves és la primera experiència marítima del món catalogada com a sostenible

A Pineda s'han programat 12 activitats gratuïtes al llarg de l'estiu

es Vies Braves són una xarxa pública d’itineraris marins abalisats i destinats a la
pràctica d’activitats esportives, lúdiques i pedagògiques. A partir
d’aquest estiu, Pineda de Mar compta amb dues vies: la Via Brava Pins –
Pescadors, de 0,5 km i d’una durada
d’entre 13 i 22 minuts, i la Via Brava
Poblenou – La Riera, de 0,8 km de recorregut, amb una durada d’entre 18
i 16 minuts i dificultat mitja.
Tant a la platja dels Pins com a la
platja del Poblenou, els usuaris dis-

Les Vies Braves són
una xarxa pública
d’itineraris marins
abalisats i destinats a
la pràctica d’activitats
esportives, lúdiques i
pedagògiques

posaran d’uns plafons informatius
amb les característiques de les vies,
recomanacions d’ús, seguretat, biodiversitat i característiques del fons
marí. Ambdues vies es podran practicar durant la temporada de bany (a
partir del mes de juny) i estan destinades als usuaris que vulguin gaudir
de l’esport i del mar.
Més d’1 km d’itineraris marins aptes
per a tots els nedadors, siguin del
nivell que siguin, que acolliran diferents activitats, al llarg de l’estiu, destinades a fomentar la pràctica espor-

tiva i recreativa al mar. A banda de la
natació lliure i l’snorkelling, les activi-

tats que s’hi ofereixen inclouen sortides guiades, modalitats de natació
no competitives, sessions d’iniciació
i perfeccionament de la natació o trobades per a fer operacions de neteja
dels fons marins dels itineraris.
A Pineda s’han programat 12 activitats gratuïtes al llarg de l’estiu. Les
persones interessades a participar
en aquestes sessions s’han d’inscriure de manera gratuïta i prèviament
a la pàgina web de la via de Pineda
clicant damunt l’activitat que volen
realitzar. •

+ Info
El calendari de les activitats de les Vies de Pineda de Mar es pot consultar a: Pineda de Mar gaudeix del servei gratuït whatsapp Vies Braves amb un
grup propi. En aquest enllaç hi ha tota la informació d’aquest servei gratuït:
viesbraves.com/vies-costa-barcelona/via-brava-pineda-poblenou
viesbraves.com/whatsapp-vies-braves
viesbraves.com/es/vias-costa-barcelona/via-brava-pineda-pins

Sobre les Vies Braves
Vies Braves és la primera experiència marítima del món catalogada
com a sostenible. Ho certifica el segell Biosphere atorgat per l'Institut
de Turisme Responsable, entitat
associada a la UNESCO i a l'Organització Mundial de Turisme. Es tracta
d’una iniciativa pionera al món que
permet promocionar el territori i
gaudir explorant el litoral des del
mar de forma segura a través d’una
xarxa d’itineraris marins paral·lels
als camins de ronda de les comarques de Girona i Barcelona.
A la Costa Brava hi ha 14 Vies habilitades a la Costa Brava, que pertanyen als municipis de Portbou,
Colera, Llançà, Cadaqués, Pals,
Palafrugell, Platja d’Aro, Sant Feliu

de Guíxols, Tossa i Lloret de Mar.
A Costa Barcelona n’hi ha 10 més
entre les Vies de La Baells, Santa
Susanna, Calella, Pineda de Mar i
Barcelona ciutat.
La majoria dels itineraris estan
abalisats de maig a octubre i disposen de panells informatius on
es detalla el nom, el mapa topogràfic i les característiques de la
via (longitud, amplada, durada,
nivell de dificultat...), a més d'indicacions sobre la biodiversitat i
les característiques del fons marí.
El panell incorpora també recomanacions d'ús i seguretat.
El projecte Vies Braves es va iniciar
el 2014 a les comarques de Girona
amb deu itineraris en set munici-

pis de la Costa Brava i un a l’interior de la demarcació de Girona.
El Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, el nedador d’aigües obertes
i ambaixador de la Costa Brava,
Miquel Sunyer, i l’empresa TechnojetSwim, especialitzada en
material tècnic d’entrenament
aquàtic, impulsen aquesta iniciativa publicoprivada.
A la demarcació de Barcelona, el
projecte compta amb el suport de
la Diputació de Barcelona, promotora també de la iniciativa, i
dels ajuntaments de Calella, Santa Susanna, Pineda de Mar, Cercs
i Vilada, i el Consell Comarcal del
Berguedà.
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BÀSQUET

AJUNTAMENT DE CALELLA

FOTOS: J.M. Arenaza

Al juliol es juguen les '24 hores de bàsquet'

Extraordinari mural de l'artista Jan Barceló

Calella va ser seu del C. Infantil de Catalunya

El Parc Dalmau va viure un Barça-Joventut

Presentació de la nova mascota, Wolfy

La Festa del Bàsquet al carrer va ser tot un èxit

Calella, més bàsquet que mai
El municipi està fent honor a la seva condició de 'Ciutat del Bàsquet Català 2018'. Una responsabilitat que
comparteixen i viuen tots els calellencs a través dels múltiples actes esportius i culturals relacionats amb aquesta
històrica efemèride. Esport, bàsquet, poble ...
Des de la presentació oficial de Calella com a 'Ciutat del Bàsquet Català',
tota la Vila s'ha bolcat i ha participat
activament, sentint que aquest esdeveniment forma part del dia a dia de
les seves vides. Des de la Rua Infantil
de Carnestoltes, passant per la Volta
Ciclista a Catalunya i l'IRONMAN 70.3,
s'han anat organitzant activitats que
han reforçat la unió entre Calella i el
bàsquet català.
A més de tallers, clínics i taules rodones, s'han dut a terme actes esportius d'un gran calibre i participació
ciutadana. Calella va tenir l'honor de
ser la seu de la Final del Campionat

28

de Catalunya Cadet Femení Nivell A i
Infantil masculí A1, que va oferir una
extraordinària final entre el FC Barcelona i el Joventut de Badalona.
També va ser espectacular la Festa
del Bàsquet al Carrer, que es va fer
a la Plaça Lluís Gallart i on hi van
participar 28 equips de diferents categories jugant-se 54 partits en total.
Igualment es va organitzar el Torneig
de Bàsquet Familiar de Festa Major,
amb 8 equips formats per gent de totes les edats.
Un altre acte especialment brillant
va ser la inauguració de l'extraordinari mural de 'Calella Ciutat del

Bàsquet Català 2018' a càrrec de l'artista Jan Barceló, que es pot veure a
la pista de joc del Pavelló d'Esports
'Parc Dalmau'. Alhora, es va presentar Wolfy, la mascota renovada del
CB Calella.
Si els sis mesos anteriors han estat
frenètics quant a activitats, juliol
tampoc descansa. S'ha projectat una
pel·lícula de bàsquet en el marc del
'Calella Film Festival', s'ha disputat el
'1r Torneig de Bàsquet Platja', hi haurà Campus de Tecnificació i tallers
per a entrenadors, així com la Setmana de Cinema de Bàsquet a la fresca.
Per tancar juliol, els organitzadors

han disposat el 'Torneig de Bàsquet
3x3' (dia 21). I un any més, arriba una
nova cita amb les '24 hores del Club
Bàsquet Calella'. Enguany, i després
de l'èxit de l'última edició amb 300
inscrits i 32 equips, el club aspira a
més. La inscripció d'aquest any inclou una novetat molt important: és
fa a través del web del club. Podeu
pagar i triar la talla de la samarreta
al formulari que està operatiu. El responsable de l'equip és l'encarregat
d'inscriure'n tots els seus membres;
amb un mínim de 5 i un màxim de 15
per equip.
A Calella, més bàsquet que mai! •
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NOTÍCIES
WATERPOLO

Marta Bach i Helena Lloret, or en els Jocs del Mediterrani
Les jugadores entrenades per Miki Oca es van
alçar amb el primer or del waterpolo femení espanyol de la història d'uns Jocs Mediterranis
després d'imposar-se Itàlia per 9-8 en una gran
final, molt disputada i emocionant. En la selecció

TENNIS TAULA

Galia Dvorak, campiona
d'Espanya i gran protagonista
en els Jocs del Mediterrani
Impressionant mes de juny per a
la palista de Mataró. Primer es va
proclamar campiona d'Espanya absoluta a Antequera (Màlaga), on no
va cedir un sol set en tota la competició. Galia ha igualat el rècord
històric d'Ignacia Hospital, amb sis
títols, i està a un d’arribar a Ana Godes, amb set.
En aquesta mateixa competició,
la palista del Suris Calella, Alba
Fernández, va conquistar la medalla
d'or en la prova de dobles juvenil.
Igualment, l'equip del Suris Calella
va rebre la distinció de millor equip
femení de tennis de taula del 2017.
Ja en els Jocs del Mediterrani de
Tarragona, Galia Dvorak va aconse-

guir la medalla de bronze en la prova individual i l'or en la competició
per equips, formant trio amb la seva
companya Sofia Xuan Zhang, palista del Suris Calella, i Maria Xiao.

BÀSQUET

El Mini 2006 Bàsquet 3 Viles es
proclama campió de Catalunya
El Mini 2006 del Bàsquet 3 Viles
(Club Bàsquet de Sant Andreu de
Llavaneres, Sant Vicenç Montalt i
Caldes d'Estrac) és va proclamar
campió de Catalunya per primera
vegada a la història del club al campionat disputat a la Seu d'Urgell. Ho
va fer derrotant a quarts de final al
Lleida, a semifinals al Morell i a la
final a l'autèntic dominador de la
competició els últims anys com és el
Joventut de Badalona.
Aquest títol s'afegeix a un llarg nombre d'èxits durant la temporada,
com són acabar la primera fase de
Nivell A imbatuts, i campions de la
Segona fase A1. I també el gran paper realitzat a la Copa d'Espanya de
categoria Aleví disputada a Valèn-

NATACIÓ ADAPTADA

El CN Mataró, subcampió d’Espanya
L’equip de natació adaptada del Centre Natació Mataró s’ha fet amb la
segona plaça del campionat d'Espanya de clubs disputat a Lloret de Mar.
Diferència respecte el tercer, el Club
Fidias cordovès. Una competició
amb doble presència mataronina,
per una banda nedadors del Centre,
però també per la organització de la
competició que anava a càrrec de
la cooperativa mataronina B-Swim,
responsable també de la secció del

Centre Natació Mataró. Més de 226
participants de 43 clubs d'arreu de
l'Estat han competit a un alt nivell a
l'aigua de la piscina de Lloret de Mar,
demostrant l'alt nivell de la natació
adaptada a l'estat espanyol. El club
mataroní ha tancat la seva participació amb 6 ors, 12 plates i 8 bronzes en
individuals i en els relleus per equips,
dos ors en 4x50 lliure masculí i 4x50
estils masculí i un bronze en 4x100
lliure femení.

NATACIÓ

El CN Mataró, campió d'Espanya d’Aigües Obertes
L'equip de fondistes de Torrot-CNM
es va proclamar, per cinquè any consecutiu, campió d'Espanya a Sevilla
en un espectacular escenari com és
el riu Guadalquivir. La fita va començar quan Guillem Pujol guanyava la
prova de 10 km en categoria absoluta i Roger Coma feia el mateix en
la júnior. Incansables aquest dos

30

nedadors, el dissabte van tornar a
demostrar la seva enorme qualitat
i en la prova de 5 km, en Guillem
entrava en la 2a posició (a tan sols
un segon del 1r) i en Roger en la 3a.
Amb aquestes grans classificacions,
l'equip Torrot-CNM es va proclamar
Campió per Equips per cinquena
vegada.

espanyola van tenir un paper molt destacat dos
jugadores del CN Mataró, Marta Bach i Helena Lloret. Ara l'objectiu serà repetir l'èxit en l'imminent
Campionat d'Europa que es disputa a Barcelona
del 14 al 28 de juliol.

cia, on van aconseguir la medalla de
bronze, imposant-se a l’Estudiantes
en el partit pel tercer i quart lloc. El
capità de l'equip, Roger Sandoval,
va ser triat per al quintet ideal del
campionat.

TAEKWONDO

La montgatina Lea
López, subcampiona
d'Espanya sub-21

Lea López, alumna del Gimnàs Gimdantae de Montgat, va competir a la categoria de menys de 73 kg representant
Catalunya al Campionat d'Espanya que
es va celebrar a Marina d'Or (Castelló).
Fruit de la seva gran qualitat individual (només porta practicant aquest esport des de fa dos anys i ara en té 17),
va aconseguir arribar a la final, on va
tenir el premi de la medalla de plata.
Lea està cridada a ser una de les millors
taekwondistes espanyoles de la propera generació.
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Aquesta aigua és
la mar de bona.
Perquè ho és per
a tu i també per al
medi ambient.

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

www.sorea.cat
@sorea

