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Editorial

Rubi, sinònim d'èxit
La nostra comarca és una incansable màquina de produir esportistes de gran nivell en nombroses disciplines. I de totes les edats.
Dos joveníssims patinadors artístics d'Arenys de Munt, Mireia Martínez i Aleix Bou, han obtingut la medalla de plata per parelles al
Campionat d'Europa de l'especialitat. Carla Escrich, de Caldes
d'Estrac, va ser bronze en l'individual.
Sense deixar els patins, però passant-nos a l'hoquei, el vilassarenc
Oriol Llenas, del FC Barcelona, format al CH Vilassar, va marcar en
l'últim sospir el gol que li va donar a la selecció espanyola sub-17
el títol de campió d'Europa a Itàlia. I pocs dies després, altres quatre jugadors formats al CE Arenys de Munt, van conquistar l'Europeu Sub-19 de Portugal: Àlex Domènech, Àlex Joseph, Arnau
Anglas i Miki Grau, aquest últim de Malgrat de Mar.
També sobre patins va guanyar l'última OK Lliga i Copa d'Europa
la mataronina Judit Morera, portera del CH Tecnocable de Gijón,
sortida del CH Mataró, escola de magnífiques jugadores. Com ho
és el Centre Natació Mataró, on juga el jove Lluc Bertran, subcampió del món juvenil amb l'equip espanyol de waterpolo. Tant Judit
com Lluc ens expliquen el camí recorregut fins a haver
aconseguit aquests èxits.
I al cim del futbol, com a entrenador, ha arribat Rubi, el flamant
tècnic del RCD Espanyol. Un personatge entranyable que mai ha
oblidat les seves arrels. Amb ell hem visitat el camp de futbol on va
ascendir a Tercera Divisió amb el Vilassar de Mar, on va penjar les
botes i on es va asseure per primera vegada en una banqueta. Un
home molt unit al seu poble i la seva gent.
I no podem oblidar-nos que aquest mes se celebra la competició
esportiva més important de les que acull el Maresme: L'IRONMAN
Barcelona-Calella. El diumenge 7 d'aquest mes, Calella i tots els
municipis per on transcorre la prova, tornaran a demostrar la seva
implicació i alt nivell organitzatiu.
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RUBI
Joan Francesc
Ferrer Sicília,
entrenador del
RCD Espanyol

“Porto Vilassar de
Mar al meu cor”
UNA ENTREVISTA de Toni Frieros · FOTOS de Pep Morata

Va créixer als carrers de Vilassar de Mar i es va fer futbolista i entrenador al
camp de futbol del poble, on somiava en convertir-se un dia en qui és
actualment, un dels millors entrenadors d'Espanya. Tornem al passat amb el
flamant tècnic del RCD Espanyol

Q

"Vaig tenir la
sort de
participar en la
inauguració de
l'actual camp i de
pujar a Tercera
per primer cop"
4

uè sents quan entres al
camp Xevi Ramon?
Per sort vinc molt sovint,
perquè visc aquí al costat. A més, el meu fill ha jugat amb
els infantils del Vilassar i he vingut a
veure'l moltes vegades. També és veritat que he estat molts anys fora i ho
trobava a faltar. Estimo molt a aquest
club, perquè ha estat i és el club de la
meva vida.

La vostra generació de jugadors va
fer història a Vilassar...
Així és. Viure el transvasament de
l'antic camp de terra al nou estadi
amb gespa artificial va ser inoblidable, però sobretot anar ascendint
de categories, des de Segona Regional a Primera, després a Preferent
i finalment a Tercera Divisió. Era la
primera vegada que el Vilassar ho
aconseguia.

Quins records et porta ser ara aquí?
Ufff, molts i tots molt emotius i entranyables. Pensa que aquest camp
el vam inaugurar nosaltres al maig
de 1991 jugant contra el Barça de Johan Cruyff. El Barça ens va guanyar
0-10! Recordo que va fer el servei
d'honor Marta Ferrusola, acompanyada de Kubala. Era el primer camp
de futbol municipal de Catalunya
que tenia gespa artificial. Vam ser
els pioners.

Vas néixer a Barcelona...
Sí, un 1 de gener, un gran dia per venir al món! Els meus pares, la meva
germana Susana i jo ens vam mudar a
Vilassar de Mar quan jo tenia sis anys,
el 1976.
Va ser a Vilassar on va néixer el sobrenom de 'Rubi'?
Sí, a l'Escola Pérez Sala, a l'EGB. Recordo que era l'únic ros de la classe i tots
van començar a cridar-me "Rubio". No

“Recordo que era
l'únic ros de la
classe i tots van
començar a
dir-me "Rubio".
No sé per què
li van treure la
lletra 'o' i em
vaig quedar amb
"Rubi"
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Cuiner abans que frare

Rubi ha estat i és tota una institució a la UE Vilassar de Mar. Va jugar en tots els seus equips
inferiors i va formar part de la plantilla que va
aconseguir l'històric ascens a Tercera Divisió
per primer cop en la seva història. Va ser un
mitja punta ràpid, golejador i tècnic però a la
vegada lluitador i de magnífica visió de joc.

sé per què li van treure la lletra 'o' i em
vaig quedar amb "Rubi" per sempre. A
casa tampoc em deien pel meu nom.
Em deien 'Jota'...
Quan vas començar a jugar a futbol?
A l'escola, com tots els de la nostra
generació. Els meus amics de classe
Román i Ramon, amb els que encara conservo relació, em van dir: "Has
d'apuntar-te al Vilassar". La meva
pregunta va ser: "Què val això?". Em
van respondre que no havia de pagar
res, que era gratis. Ho vaig consultar a
casa i em van donar permís per apuntar-m'hi. I així va ser com amb nou
anys vaig entrar al Vilassar de Mar.
Tota una vida...
Així és, tota una vida. Els dos anys de
benjamí, els dos d'aleví, els dos d'infantil. Llavors no hi havia cadet. Vaig
estar un any de juvenil i després una
temporada al Premià de Mar i una altra a L'Hospitalet.
I vas tornar a casa...
En acabar la meva etapa juvenil de
juvenil vaig tornar al primer equip
del Vilassar de Mar. Només vaig estar
mig any, perquè el 1989 vaig haver de
anar-me'n al gener al Servei Militar. En
acabar vaig tornar a jugar els últims
sis mesos de la temporada a Vilassar.
En aquests dos anys vam passar de
Segona Regional a Primera i de Primera a Preferent.
Com era la teva vida d'adolescent a
Vilassar?
Gaudia moltíssim. He estat molt feliç a
Vilassar, perquè és un poble on tot ho
tens a mà: la platja, la muntanya, pots
anar caminant a tot arreu. Vilassar de
Mar ha crescut molt, perquè quan jo

TRAJECTÒRIA
Com a jugador:

U. E. Vilassar de Mar
1989-1992
A. E. C. Manlleu
1992-1994
R. C. D. Espanyol "B"
1994-1995
C. E. L'Hospitalet
1995-1996
Pontevedra C. F.
1996-1997
Terrassa F. C.
1997-1998
U. E. Vilassar de Mar
1998-2001

Com a entrenador:

Com entrenador, Rubi ha tornat l'optimisme a la parròquia blanc-i-blava

vaig venir a viure aquí amb 6 anys hi
havia 10.000 habitants i ara som més
de 20.000.
Com jugaves, quines característiques tenies?
Quan l'entrenador utilitzava un 4-42, jo era el segon davanter. Llavors
en deia: "El davanter alt i el davanter
baix". Jo era el davanter baix, és clar.
Tenia molta mobilitat, intentava ajudar el davanter a donar-li pilotes, feia
gols... En el que més destacava, crec,
era en la visió de joc.
Quin va ser el teu recorregut com a
jugador?
Amb 21 anys vaig fitxar pel Manlleu.
Després per l'Espanyol B, l'Hospitalet,
Pontevedra, Terrassa i els tres últims
anys com a jugador els vaig fer en el
Vilassar de Mar, on vaig penjar les botes amb 31 anys.

El futbol mai et va impedir estudiar...
Això va ser gràcies als meus pares. És
cert. Ells em van dir que s'esforçarien
a anar a buscar-me al camp després
dels entrenaments, a portar-me als
partits, però que jo havia de concentrar-me en els estudis. Vaig acabar la
carrera d'Empresarials a la Universitat
de Vic aprofitant que vaig estar jugant
dos anys a Manlleu.
El 2001, el llavors president del
club, Pere Guardiola, et va donar
l'oportunitat d'agafar el primer
equip del Vilassar quan vas penjar
les botes. No es pot negar que tenies
ànima d'entrenador ...
Sempre em va agradar. Quan em vaig
retirar ja tenia el carnet d'entrenador
nacional. M'apassionava entrenar. De
fet, quan jo tenia 14 anys, ja era ajudant de l'entrenador dels benjamins. I
després també vaig entrenar infantils
i cadets. Ho portava a la sang. De fet ›

U. E. Vilassar de Mar
2001-2003
C. E. L'Hospitalet
2003-2004
C. E. Sabadell F. C.
2004-2005
R. C. D. Espanyol "B"
2005-2008
S. E. Eivissa
2008
Benidorm C. F.
2009-2010
Girona F. C.
2012-2013
Real Valladolid C. F.
2014-2015
Levante U. D.
2015-2016
Real Sporting de Gijón
2017
S. D. Huesca
2017-2018
R. C. D. Espanyol
2018

Passat i present de la UE Vilassar de Mar
Pere Guardiola, a l'esquerra de la fotografia, va ser el president de la Unió Esportiva Vilassar de Mar
que el 2001 va tenir la valentia de donar-li el timó del primer equip, llavors a Tercera Divisió, a un jove
Rubi de tan sols 31 anys: "Li vaig dir llavors, que un dia arribaria a ser entrenador de Primera Divisió.
Portava gravades al seu front totes les qualitats per ser un gran tècnic", recorda ara Pere Guardiola,
vicepresident de la FCF i president de la seva Fundació. A la fotografia també està Xevi Ramon, exjugador del FC Barcelona format al planter del Vilassar i que va coincidir amb Rubi en els seus últims
anys de jugador. Xevi Ramon és des de fa uns anys el president del Vilassar de Mar, el camp de futbol
porta el nom del seu pare, que també va ser el màxim responsable de l'entitat vilassarenca.
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Manolo Carrasco

Entrenador del
Premià de Dalt i company
d'equip de Rubi el 1990 a
Vilassar de Mar

Al Vilassar de Mar va penjar les botes i va ser el primer equip que va entrenar

em vaig retirar amb 31 anys perquè
m'il·lusionava més ser entrenador
que seguint jugant a futbol. I això
que aquell any havia estat molt bé
a Tercera, marcant gairebé 20 gols...
Va sorgir l'oportunitat, perquè Manel

›

”Com a
entrenador,
l’Espanyol és
el màxim. Tinc
molt clar que vull
aprofitar aquesta
oportunitat”
Moya va marxar al Badaloní i Pere
Guardiola va confiar en mi, cosa que
mai he oblidat.
El vas agafar com una cosa 'amateur', perquè no et guanyaves la
vida amb el futbol.
Qué va! Jo vaig estar treballant a
l'empresa del meu pare tots els dies
al matí fins al 2012, encara que dos
anys abans, estant a Benidorm, feia
els treballs des de casa amb l'ordinador. Jo vaig deixar definitivament de
treballar a l'empresa del meu pare
quan em van donar el primer equip
del Girona.

6

A què et dedicaves?
Confeccionava totes les nòmines,
assegurances, impostos... Això avui
en dia ja es pot fer telemàticament.
És una empresa, 'Transrutas', que té
prop de 70 treballadors, amb oficines
a Madrid, Bilbao i Barcelona.

club. A nosaltres no ens van fitxar per
pujar a Primera Divisió, ens van fitxar
per donar-li una nova estructura a
l'entitat. Hi va haver gent que quan
va saber que anava a l'Osca em va

Amb quina filosofia de futbol
t'identifiques?
El meu esperit és el mateix ara que sóc
entrenador de l'Espanyol que quan
vaig agafar el Girona a Segona i vam
jugar el 'play-off' per pujar a Primera.
A mi m'agrada dominar la pilota per
fer gols, no per fer passades i no mirar
la porteria. Si pots arribar a meta amb
dues passades, millor que amb vint.
Però això depèn de com s'estructura
i es posiciona l'oponent. Per a mi el
que és impensable és, si vas per davant del marcador, tirar-te cap enrere.
Una altra cosa és que el rival tingui la
virtut de robar-te la pilota i fer que tu
retrocedeixis. Però fer-se molt enrere
voluntàriament per defensar un gol,
no, no és el meu estil.
Què li demanes a un jugador professional?
El que li demano són moltes coses,
perquè els entrenadors som molt
pesats. Principalment, que sigui
exigent amb si mateix, que tingui la
mentalitat de voler millorar encara
que estigui a punt de retirar-se. Que
gaudeixi, que s'ho passi bé entrenant,
jugant...
Increïble el que vas fer a Osca!
Va ser un any extraordinari, amb la
ciutat bolcada. No es parlava d'altra
cosa que de l'equip de futbol. Teníem en 18è pressupost més baix de
la categoria. Vam estar murris amb
algun fitxatge, els jugadors van creure
en el que feien i vam modernitzar el

"Tècnicament era molt bo i
estava dotat d'una gran visió
de joc. Era el més llest de tots,
perquè en cada moment sabia el que havia de fer. A més,
era un company generós,
gens egoista al camp. També
destaca per la seva velocitat i
capacitat golejadora. Podria
haver jugat perfectament en
categories superiors."

Què vol dir per tu ser entrenador
de l'Espanyol?
L'Espanyol és el més important que
hi ha per a mi. És un club històric, el
quart club espanyol que més anys
ha estat a primera divisió, després de
Barça, Reial Madrid i Athletic. Hi ha
molta gent que ha fet de l'Espanyol
un club important, dels més grans del
futbol nacional. Com a entrenador,
per a mi és el màxim. Tinc molt clar
que vull aprofitar aquesta oportunitat i que la gent se senti orgullosa del
nostre treball.

La seva primera banqueta

dir que m'equivocava, però un quan
pren una decisió ho fa després d'un
profund anàlisi de les coses.
El 2001, quan fas el teu debut com a
entrenador del Vilassar, t'haguessis
imaginat que arribaries on ets ara
mateix?
Jo m'ho creia, sí, estava convençut
que com a entrenador podria arribar
a una gran categoria. Com a jugador
no vaig arribar mai a creure-m'ho i
alguns em van criticar perquè creien
que podia haver arribat més lluny.
He estat a punt de no fer-ho, de quedar-me, però tenia clar que no seria
per falta de ganes en les meves possibilitats.

Vius absort amb el futbol. Què hi
trobes a faltar? Què t'agradaria fer
que no pots?
Tenir la capacitat per relaxar-me i
desconnectar quan tinc festa. Però
sobretot, trobo a faltar pescar. És una
afició que tinc gràcies a la meva mare.
Anàvem a pescar junts, tant a Vilassar,
Palamós o Platja d'Aro, on anàvem de
vacances. Des del primer instant que
notes que pica un peix i es mou el fil
de la canya t'enganxes a la pesca. Ja
ho gaudia des de ben petit. També he
sortit moltes vegades amb la barca
del meu amic Pere Guardiola.
Fas vida a Vilassar de Mar?
Sí, passejo molt pel poble. Vaig a l'Espinaler, a Cal Tito, a Palomares, a La
Jijonenca... Tot i que som del món,
presumeixo molt de ser de Vilassar de
Mar i del Maresme.
Digues que sí!

Conservas y especias
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FUTBOL

LA LLARGA VIDA
DEL CF ALELLA
Text: Bernat López

L’Alella va assolir el curs
passat el mig segle de vida,
segons la FCF, però la realitat dibuixa un escenari
completament
diferent.
El club té una trajectòria
molt més àmplia dins del
Maresme i es troba només
a quatre anys d’arribar al
centenari d’activitat l'any
2022. És a dir, mig segle…
quasi centenari.

T

radició i singularitat.
D’aquesta manera es pot
definir la trajectòria històrica que ha traçat el Club
de Futbol Alella des de la seva creació.
La data que podem agafar com a punt
de partida de la fundació del club és
el 30 de juny de 1922. Aquell dia, segons consta per escrit, Marcel·lí Pons,
mestre de l’escola del poble, juntament amb els alellencs Joan Duran i
Font i Josep Brutau i Giralt, aconsegueixen l’arrendament d’uns terrenys
coneguts amb el nom de la Vinya d’en
Moreu per poder-hi jugar partits de
futbol. Aquests terrenys són els mateixos on actualment hi ha el camp Municipal de Futbol d’Alella. Des de ben
aviat es van crear els primers equips
de base, com ho demostra el fet que

8

Passat i present s'uneixen per aspirar a un gran futur

l’entitat disposés d’una plantilla infantil des de la data de la seva creació.
L’amateurisme dels primers temps

Segons la FCF, el
club ha assolit
els 50 anys durant 2018, però la
seva activitat va
començar el 1922
d’activitat va fer que l’entitat no acudís a la Federació Catalana de Futbol
per a registrar-se de forma oficial, fet
que ha creat una dualitat d’edat singular en el si de la institució. Segons
els estaments federatius, l’Alella va
assolir el curs passat el mig segle de
vida, però la realitat dibuixa un esce-

nari completament diferent. El club té
una trajectòria molt més àmplia dins
del Maresme, i es troba només a quatre anys d’arribar al centenari d’activitat l'any 2022.
A nivell esportiu, el primer equip ha
militat sempre en les categories regionals, bàsicament a Tercera Regional
(actual Tercera Catalana), aconseguint l’ascens a Segona per primera
vegada l’any 1967 i després l’any 1990.
El juny del 1994 es va tocar fons caient a la ja desapareguda categoria
d’aficionats, però el club aconseguiria
refer-se ràpidament, tornant a ascendir el curs següent i obrint una etapa
daurada a nivell esportiu, amb vuit ascensos seguits en les temporades que
acabaven en any imparell. El 2001 va
ser l’any daurat del CF Alella, ja que la
primera plantilla va pujar a la ja desapareguda Regional Preferent, actual
Primera Catalana.

Les categories, però, no són el principal motor de la feina diària del club.
Prop de 40.000 persones visiten el
club cada any, públic que a partir
d’aquesta temporada podrà gaudir d’un camp Municipal totalment
equipat i renovat. El projecte social
i esportiu impulsat des del 2014 per
l’actual directiva ha dut l’entitat a sanejar tots els seus comptes i a assolir el deute zero, a banda de dotar la
institució d’un organigrama esportiu
adaptat als temps moderns.

El club enceta la
renovació del seu
camp amb un nou
projecte esportiu
Centrant-nos en els uniformes de joc,
el tradicional verd d’Alella segueix
ocupant un espai important dins
del club, tot i que també s’ha apostat per una nova imatge. La primera
equipació és negre-i-grana, tonalitats inspirades en el Sheffield FC, el
primer equip de futbol de la història,
i que evoquen passió, valor i ambició
davant l’equip contrari. El grana un
color noble que evoca la sang, el vi
dels cellers d’Alella i uneix la vitalitat
i la tradició de la D.O. alellenca amb
l’elegància i el rigor que projecta el
color negre. •
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Cristina Cardiel Germán
Presidenta del CF Alella

Ella i Mònica Olivares, del CE Arenys de Munt, són les dues úniques dones que
presideixen un club de futbol al Maresme

Núm d’equips

16

(comptant
Escoleta)

Nº de jugadors

191

Creixement
equips vers
temporada
2017-2018

23%
Creixement
jugadors vers
temporada
2017-2018

36%

P

er què s’estima el
CF Alella?
Per ser el club on he
estat treballant els
darrers quatre anys.
Encara que la gent
no pugui arribar a imaginar-s’ho,
han estat moltes hores de feina.
Això ha fet que el club s’hagi convertit en quelcom molt meu.
Quin càrrec ocupaba abans dins
de la junta directiva?
Fins fa uns mesos m'encarregava
de l'àrea social i la comunicació.
Ara ocupo el càrrec de presidenta i
encara que assumeixo noves funcions i responsabilitats, tampoc deixaré de banda l'anterior. El nostre
principal objectiu ha estat sempre
el de crear un club accessible als
jugadors i les seves famílies. Per
davant de tot, transparència total
i absoluta cap a les famílies i socis.
Quin valor li dóna a la proximitat
que té el CF Alella amb els seus
jugadors i famílies?
Crec que és essencial. Al final, el CF
Alella és una gran família on tots
som importants. Treballem plegats
per aconseguir un mateix fi.
Com ha evolucionat el CF Alella
durant el mandat de l’actual junta directiva?
En positiu, tot i que encara manca
molta feina per fer. Jo únicament
fa quatre anys que sóc a la junta.
Quan vam encetar aquest projecte vam trobar un club amb totes
les àrees descurades: l’esportiva,
l’econòmica, la social, la legal... El
CF Alella era una institució que havia caigut en l’oblit. Les normes no
es respectaven, els valors esportius no existien i se li havia perdut
el respecte al club com a referent
esportiu dins del poble. En aquest
sentit, els meus companys de direcció i coordinació esportiva estan fent una tasca extraordinària.
Quines són les línies mestres del
projecte del CF Alella?
Aprenentatge, treball, esforç i competició, sense oblidar-nos de la
companyonia i el respecte.

Fa quatre anys que la Cristina és al club i ja n'és la presidenta

Quin impacte tindrà a nivell social el fet de disposar d'unes
instal·lacions esportives renovades?
L'impacte serà important. El poble comptarà amb un camp com
es mereix i els nostres jugadors
seran els primers beneficiats. Gespa, il·luminació, reg, infermeria,
grades i seu social en condicions.
La pena és que malgrat el nostre esforç en les converses amb
l'Ajuntament, no hem aconseguit
que es canviïn els vestidors. La
gespa nova, a més tardarà més del
previst en arribar.

de les úniques dones que presideix un club al Maresme. Se sent
orgullosa?
Per descomptat que és un orgull,
però penso que el simple fet de formular aquesta pregunta ens indica
que encara resta molta feina per fer.
Que una dona presideixi un club de
futbol encara no es veu com un fet
normal. En el meu cas, en el 99% de
les situacions mai m’he topat amb
cap problema, tot i que sí que he
viscut un parell d’experiències on el
meu interlocutor va preferir parlar
amb el vicepresident del club pel
simple fet de ser home.

Per què va decidir continuar a la
junta directiva i presentar-se de
nou a les eleccions?
Com he dit anteriorment, la directiva s'hi ha deixat la pell en els darrers quatre anys. Hi ha moments
on llençaries la tovallola, perquè
és una feina a la qual dediques
les teves hores lliures per pur altruisme. Després et pares a pensar
i t'adones que els 191 jugadors que
tenim actualment al club es mereixen que segueixis lluitant per ells.
Es mereixen que continuem fent
tot el possible per donar-los el club
ideal i col·locar el CF Alella en el
lloc que li correspon.

En quina posició li agradaria situar el CF Alella durant els propers
quatre anys?
Si seguim la trajectòria actual, aspirem a tenir diversos equips de
diferents categories disputant la
Segona Divisió. S’ha treballat per
incrementar el nombre de jugadors
i equips. De fet, aquesta temporada
hem augmentat un 36% el nombre de fitxes, afegint un Aleví, un
Infantil i un Juvenil a l’organigrama
esportiu de l’entitat. També seguim
treballant per, a mitjà termini, poder
crear un equip femení de futbol base
que pugui créixer a casa seguint les
directrius del club. Tampoc ens hem
d'oblidar del Primer Equip i dels Veterans, els quals van fer un gran any
el curs anterior... •

Vostè és, al costat de Mònica Olivares (CE Arenys de Munt), una
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Carlos Martínez
De Mataró a l'Hèrcules passant pel Japó

El Maresme té incomptables esportistes de totes les disciplines que han fet, o estan fent, una brillant carrera. És el cas d'aquest
veterà futbolista que des de Mataró va arribar al futbol base del FC Barcelona, fa uns mesos va tornar del Japó i ara vol fer
història a l'Hercules d'Alacant. Coneguem la història de l'íntim amic d'Andrés Iniesta.

Al CE Mataró aleví

Capità del Juventus AC

F

Carlos ja coneixia Esportiu Maresme estant al Japó

ill de Juan Martínez,
taxista de Mataró ja
jubilat, i d'Isabel Rodríguez, administrativa també jubilada, Carlos
Martínez va començar a fer
els primers passos futbolístics, com Dídac Vilà, jugador
del RCD Espanyol, al Juventus AC de Mataró: "Jugava de
mig centre. De fet, no va ser
fins edat juvenil quan vaig començar a jugar de davanter",
recorda des d'Alacant el mataroní nascut a l'Hospital de
Sant Pau de Barcelona fa poc
més de trenta anys. En edat
aleví va passar al CE Mataró,
sempre pendent de qualsevol
nen amb bon nivell de la ciutat. Tampoc va estar molt de
temps perquè el Barça es va
fixar amb ell i va passar a formar part del seu futbol base
en el seu últim any d'aleví:
"Des de Mataró anava al Miniestadi en taxi, que passava

Jugant al Verdy Tokyo

a recollir-me prop del col·legi.
En aquest mateix taxi venia
des d'Arenys de Mar Cesc Fàbregas, que era un any més
petit. Era molt bo, com Piqué
i Messi, a qui veia entrenar i
jugar freqüentment".
Va ser en aquesta època quan
va començar a fer amistat
amb Andrés Iniesta, que sempre ha mantingut i reforçat
fins al dia d'avui: "La seva
dona, Anna, és de Mataró i
sempre ha estat la meva millor amiga".
Carlos va ser descartat amb
16 anys pel FC Barcelona i va
tornar al Maresme per jugar
els tres anys de juvenil al CE
Premià de Mar: "Van ser anys
molt bons perquè vam pujar
a l'equip de Nacional a Divisió d'Honor, jugant contra els
millors juvenils d'Espanya ",
recorda amb afecte.
En absolut es va sentir dolgut amb la decisió del Barça:

"Formar part de La Masia ha
marcat tota la meva vida. Va
reforçar la meva educació,
els meus valors i em van ajudar a seguir estudiant. Vaig
poder acabar després la carrera de Dret a la UB".
Com amateur, Carlos va
començar un llarguíssim
periple per molts equips de
Catalunya amb grans èxits
esportius: "Vam ascendir de
categoria amb la Gramanet
B i en l'Olot vaig viure un
moment històric, com va ser
l'ascens per primera vegada
en la seva història a Segona
B". En l'Olot es va convertir
en el màxim golejador de
la categoria i això li va valer
que fitxés pel Vila-real B, des
d'on va fer un salt molt important, el Tòquio Verdy del
Japó: "Em van sortir diverses
ofertes per jugar a l'estranger
i la del Japó em va semblar
increïble. Que l'entrenador

Amb Cesc, al Barça infantil

Actualment a l'Hèrcules

fos Miguel Ángel Lotina va fer
que acabés de decidir-me.
Van arribar la meva dona i jo
amb un nen de pocs dies i la
veritat és que va ser un any
molt bonic. Japó és un país
extraordinari i els japonesos
molt amables i detallistes".
Després de l'aventura japonesa ha tornat al futbol espanyol: l'Hèrcules d'Alacant:
"És un dels projectes esportius més ambiciosos en què
he participat mai, perquè el
club vol no solament pujar
a Segona A, també a Primera
Divisió. És una entitat històrica amb una afició increïble i
un estadi que mereix estar en
la màxima categoria".
A la seva edat, Carlos no pensa a penjar les botes: "En absolut. L'altre dia li vaig dir a la
meva dona que em trobo físicament en el millor moment
de la meva carrera". Així és.
No se li oblida marcar gols. •

Golejant en l'Olot

Juvenil al Premià de Mar

Al Vil· larreal B

FICHA / TRAJECTÒRIA
Carlos Martínez Rodríguez · Lloc de naixament: Barcelona · Data: 27/06/1986 · Residencia: Mataró
Clubs: Benjamí: Juventus AC Mataró · Aleví: CE Mataró · Infantil-Cadete: FC Barcelona · Juvenil: CE Premià de Mar

2005-06: Badalona B/Cerdanyola FC · 2006-2007: Sant Celoni/UE Rubí · 2007-2008: Gramanet B · 2009-10: Gramanet· 2010-11: Terrassa FC
2012-13: UE Olot· 2015-16: Vil.larreal B · 2017-18: Tokyo Verdy (Japón) · 2018-19: Hércules CF
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HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA

L’epilèpsia durant la infància no
contraindica la pràctica esportiva
La pràctica esportiva suposa un revulsiu que millora l’autoestima dels nens i nenes, sovint minvada per una malaltia
que pot ser estigmatitzant

123

Dr. Francisco
González de la Rosa
N. Col. 18578

✓ L’epilèpsia és una malaltia
causada per una activitat elèctrica inadequada del cervell.
N’hi ha de molts tipus i sovint
apareix durant la infància.
✓ L’epilèpsia no contraindica
la pràctica esportiva. Només
és necessari prendre de forma
adequada la medicació per
controlar les crisis i respectar
els horaris de son.
✓ La pràctica esportiva suposa
un revulsiu que millora l’autoestima dels nens i nenes, sovint minvada per una malaltia
que pot ser estigmatitzant.

› Especialista en Pediatria i

les seves àrees específiques
› Màster en Neuropediatria

Instructor en Reanimació
Cardiopulmonar Avançada
Pediàtrica i Neonatal
› Neuropediatra de la Fundació

Hospital de Nens de Barcelona

"Un pacient epilèptic no és un
pacient malalt": Això és una cosa
que convé recordar, de cara al dia
a dia d'un nen o d’una nena amb
epilèpsia. Mentre prengui adequadament la seva medicació (de vegades i depèn del tipus de crisi, ni
tan sols requereixen fàrmacs), són
nens que fan una vida normal i per
tant no han de limitar la seva activitat. L'esport és un clar exemple
d'això.
Existeixen molts tipus de crisis epilèptiques, les més conegudes per
la població general són aquelles en
què el pacient perd el coneixement
i convulsiona. Després tenim un
segon grup en què no hi ha pèrdua
de coneixement, i el mateix pacient
experimenta "sensacions o moviments involuntaris". En aquest últim grup en general mai es limita
l'activitat esportiva: només quan

és una epilèpsia en la que les persones perden el coneixement s'ha
de cuidar més el moment de fer
esport o reprendre’l. Generalment
són necessàries unes setmanes fins
que la medicació i les crisis estan
controlades, la qual cosa sol suc-

ceir passats dos o tres mesos des
de l’inici de la medicació.
Sempre que el nen estigui controlat, i en funció de la seva edat, vigilat per un monitor o adult, com
qualsevol altre nen, pot realitzar
tot tipus d'esports a excepció dels

que impliquin escalada o una immersió profunda i llarga.
Hem de desmitificar igualment idees errònies com el pensar que, per
un cop al cap fent exercici, o per
prendre moltes begudes energètiques, un pacient epilèptic pot patir
una crisi.
L'única cosa que un pacient epilèptic ha de complir rigorosament
són els seus horaris de son, així que
mentre el seu esport ho permeti,
pot realitzar qualsevol activitat.
A més, no només des del punt de
vista físic sinó social, estaria molt
indicat realitzar algun esport. Recordem que de vegades els nens
epilèptics, més per desconeixement que per realitat, pateixen incomprensió en el seu entorn, motiu
que pot influir en la seva autoestima, per la qual cosa un reforç físic
i social com el que ofereix l'esport,
pot ser fonamental per conviure
sense complexos amb la malaltia. •

Dia Nacional de la Pediatria
El dia 10 d’octubre se celebrarà per cinquena vegada i per iniciativa de l’Asociación Española
de Pediatría (AEP) el Dia Nacional de la Pediatria. Aquest dia sorgeix per visibilitzar la tasca dels
pediatres com els especialistes en salut infantil per garantir la qualitat d’aquesta atenció durant la
infància i adolescència, una etapa importantíssima per les implicacions en la salut de la vida adulta.
En aquesta ocasió el lema de la jornada serà “Orgullosos de ser pediatres”. Moltes felicitats als
pediatres que tenen cura dels nostres infants!
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BÀSQUET

EL MASNOU

Ricky Rubio deixa la
seva petjada al Masnou

Va jugar partits 3x3 amb la canalla

Fotos: Ajuntament del Masnou

El masnoví Ricky Rubio, base de l’equip Utah Jazz de l’NBA, va protagonitzar la
festa d’inauguració de la nova pista de parquet del Complex Esportiu Municipal
del Masnou. Una multitud va omplir les grades del pavelló per tal de no perdre’s
el que va ser una autèntica festa del bàsquet

E

l base de l’equip Utah
Jazz va fer les seves
primeres passes en
aquest esport defensant la samarreta del
Masnou Basquetbol i en la mateixa pista que ara duu el seu nom.
L'acte va començar amb els partits 3x3 que van enfrontar l’equip
format per Ricky Rubio i els seus
germans, Marc i Laia, amb els
tres equips guanyadors del torneig 3x3 que s’havia disputat
prèviament.
L’actor Pep Plaza va conduir i
presentar la festa del bàsquet i
tot seguit es va fer la gran foto de
família, amb Ricky Rubio i tots els
jugadors i jugadores del Masnou
Basquetbol acompanyats per
l’alcalde del Masnou, Jaume Oliveras, el gerent de la Federació
Catalana de Bàsquet, Toti Mumbrú, el president del club, Josep
Hinojosa, amics i familiars de
Ricky Rubio.
Josep Hinojosa va agrair la predisposició de tots els jugadors i
jugadores per participar d’aquesta festa. Va dirigir algunes paraules a Ricky Rubio: “D’aquí vas
sortir i ens omple d’orgull que
ens relacionin amb tu”.

Ricky Rubio també va agafar el
micròfon i va confessar que “sóc
un admirador més del Masnou
Basquetbol. Vaig créixer aquí,
vaig fer els meus primers passos
en aquesta pista, que abans era
verda i ara de parquet, i tant de
bo el meu últim any el pugui jugar aquí”.

La Fundació de
Ricky ha donat
90.000 euros per
pavimentar la
pista del pavelló
municipal
L’alcalde del Masnou, Jaume
Oliveras, va tancar l’acte agraint
a Ricky Rubio, a la seva família
i a la seva fundació per la col·
laboració en la instal·lació del
parquet a la pista del Complex
Esportiu i en altres iniciatives.
“Hem viscut una gran festa gràcies a tu, Ricky. N’esperem moltes
més com aquesta”, va dir l’alcalde. “Com a Ajuntament s’ha de

reconèixer les persones que fan
una gran tasca pel nostre municipi i Ricky fa que el Masnou sigui
conegut a tot el món”.
Per últim, i abans d’acabar l’acte, i Ricky Rubio va deixar l’empremta de les seves mans en
una mitja esfera d’argila que representa una pilota de bàsquet.
Un cop processada perquè adquireixi duresa, serà col·locada
al mateix Complex Esportiu. La
tarda anterior, Ricky Rubio va
signar al llibre d’honor de l’Ajuntament del Masnou, on el van
rebre l’alcalde i altres regidors i
regidores del consistori.
Després d’aquesta festa, la pista
ja s’anomena oficialment “Ricky
Rubio”. Així es va acordar al conveni de col·laboració que van
signar el mes de març l’Ajuntament del Masnou i la Ricky
Rubio Foundation. A través
d’aquest acord, la fundació de
l’esportista masnoví es va comprometre a fer una aportació de
90.000 euros per pavimentar la
pista amb parquet. Els treballs
s’han dut a terme durant aquest
estiu. En concret, s’han substituït 1.250 metres quadrats de linòleum per parquet flotant. •

El crack de l'NBA entrant al pavelló

Ricky demostrant el seu talent

Jaume Oliveras, alcalde del Masnou
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TRIATLÓ

Agustí Pérez

Country Manager
d’IRONMAN Espanya i Portugal

“Al Maresme
som testimoni
del somni
de milers de
triatletes”
Text: David Giménez

Contínuament amb el telèfon a l’orella, el dia a dia d’Agustí Pérez està farcit de reunions i tasques de
coordinació i recerca, sempre amb una tassa de cafè ben a prop. Country Manager d’IRONMAN per a Espanya
i Portugal, junt amb el seu germà Jordi, han creat una família, cada vegada més nombrosa, que fa realitat els
somnis de milers de triatletes populars. El 7 d’octubre, nova edició de l’IRONMAN Barcelona a Calella.

J

untament amb el teu germà
Jordi heu impulsat a casa nostra un projecte d’abast i èxit
mundials. On és el llistó?
Curiosament, el projecte sorgeix per
altres persones, que tenen el desig
de portar a Catalunya un triatló de
nivell mundial. Amb un nou model de
turisme esportiu com a paradigma,
el 2008 el Jordi i jo ens hi involucrem
però l’autèntic repte ens arriba l’any
següent. Gairebé sols hem d’intentar
salvar la prova Challenge que tot just
acaba d’aterrar, però que ja pateix
problemes de consideració.
Una prova de foc només posar-hi
els peus.
Amb l’ajuda d’un empresari de la
zona, el 2010 fem un pas endavant
i donem un fort impuls al projecte,
que té el seu punt àlgid el 2013 quan
acull el Campionat d’Europa de Mitja
Distància, amb victòria per a Javier
Gómez Noya. Vam esprémer la marca
al màxim.

14

Des que IRONMAN va aterrar a Espanya, us heu acostumat a penjar
el cartell d’inscripcions esgotades.
On és la?
No hi ha dubte que l’arribada d’IRONMAN suposa un salt qualitatiu que
ens permet tenir avui dia les dues
proves, IRONMAN 70.3 Barcelona i
IRONMAN Barcelona, com les dues
amb més participació d’Europa i
entre les cinc primeres del món. Calella és una aposta personal que fa
la marca, que es troba en expansió
europea. Els 40 anys d’experiència
d’IRONMAN, la visió 360º que ens
aporta el seu cap d’operacions, Paul
Huddle, i els recorreguts de les dues
proves, molt diferents, són factors
decisius.
La sensació, quan un s’endinsa una
mica en les vostres proves, és que
funciona amb la precisió d’un rellotge. Com s’aconsegueix?
Fent un símil futbolístic, crec que de
la mateixa manera que Cruyff va cre-

ar un model molt reconeixible per al
Barça, nosaltres també hem creat un
model de treball que ens identifica.
Invertim en l’esdeveniment perquè
tots els atletes s’hi trobin com a casa
i, sobretot, treballem les hores que
faci falta com una família. Volem
que tots els treballadors s’hi sentin a
gust i, de fet, són famoses les nostres
celebracions posteriors a la cursa,
amb treballadors de tots els departaments.
Tot i l’èxit, el triatló segueix sent un
esport minoritari a casa nostra. El
grau de difusió dels mitjans està al
nivell desitjat?
Hem de ser realistes. El nostre és un
esport minoritari, molt nou, i encara
l’ha de descobrir molta gent. Té els
seus hàndicaps però també elements
que ens fan ser optimistes, ja que el
perfil de practicant de triatló ha crescut molt. Per exemple, un bon resultat de Noya al Campionat del Món
IRONMAN de Hawaii també ens aju-

daria. I hem fet una inversió perquè
Facebook retransmeti en directe les
nostres curses.
En l’IRONMAN 70.3 Barcelona del
maig vam viure el triomf del campió mundial Javier Gómez Noya.
Com l’aconseguiu convèncer?
El conec personalment i també el
seu representant i la idea inicial era
córrer a Marbella, però no va poder
ser. Noya està centrat en IRONMAN i
necessitava punts, i va sorgir l’opció
que vingués a Calella. La gestió del
calendari dels atletes professionals
es porta des dels Estats Units i, afortunadament, em van fer cas i va venir
(riu). El nostre 70.3 és espectacular,
exigent i en una bona data, i això afavoreix tenir bons triatletes.
Per què Calella i no una altra localitat del Maresme?
Si alguna cosa necessita IRONMAN,
per poder consolidar-se, és facilitat
per desenvolupar la prova, no només
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ENTREVISTA

“Competir en un
IRONMAN és una
experiència de
vida. L’endemà
d’haver acabat
la prova estaràs
cansat, però no ho
oblidaràs mai”
pel que fa als recorreguts. Calella disposa d’una oferta hotelera prou àmplia
per acollir 3.500 participants, més els
seus respectius acompanyants. Calella
va liderar el projecte juntament amb el
Consell Comarcal i es va donar el compromís polític necessari.

Agustí Pérez, en ple esforç sobre la bicicleta en una prova de llarga distància

Algun any ha sobrevolat l’opció
que els triatletes trepitgin la ciutat
de Barcelona. Està sobre la taula?
"Anything is possible" és l’eslògan
de l’empresa i, en aquest sentit, no
es pot descartar res, però és cert
que en aquests moments no és un
tema que estigui obert. En el seu
moment ho vam plantejar però no
és fàcil i el canvi de consistori a
l’Ajuntament de Barcelona tampoc
va ajudar. Treballem perquè el cir-

Cadascú amb unes funcions, sou
una parella de germans al càrrec
d’una marca global. Com és la vostra relació?
Estar de costat amb el Jordi és fantàstic perquè és el millor treballador del món. Ho demostra cada
any en l’àmbit tècnic, en disseny de
circuits, on munta uns dispositius
rodons i transmet molta seguretat.
Els dos som molt diferents i això és
positiu, ja que de res serveix tenir

cuit sigui encara més segur i en això
ens centrem.
Com és el teu dia a dia com a Country
Manager d’IRONMAN?
No és fàcil. IRONMAN és una empresa en expansió i, més enllà de
gestionar el dia a dia de les proves,
hi ha una tasca de recerca de nous
projectes. Visualitzo llocs, parlo
amb molta gent i sobretot informo
contínuament als meus caps, que
estan als Estats Units. L’empresa vol
dominar el mercat a escala mundial en tots els esports i això significa
molta dedicació.

el que ens ha donat Calella i el seu
triatló.

una bona defensa si no tens un bon
atac. A més, amb l’entrada de nous
treballadors hem crescut i ara hem
ampliat la família.

Acostumat a viure-ho des del vessant organitzatiu, també t’has penjat un dorsal en proves com Challenge Roth i IRONMAN Zurich. Com
comença el teu idil·li amb el triatló?
Fa gairebé 25 anys que el meu germà i
jo hi estem involucrats, però per ràbia
que em faci he de reconèixer que l’atleta de veritat sempre ha estat el Jordi
(riu). Després de jugar a futbol, vaig
fer el meu primer triatló a Banyoles
l’any 90, i en paral·lel ja vam començar a organitzar-ne. El 2009, a la grada
del Challenge Roth, ens vam prometre
amb el Jordi que faríem la prova l’any
següent. Jo, però, la vaig córrer amb
poc entrenament, una característica
que m’avala (riu). Sóc el clar exemple
que si un vol, pot fer-ho.

També presideixes un club a l’alça com és el Club Triatló Costa de
Barcelona - Maresme. Què el caracteritza?
El club neix com una eina per organitzar esdeveniments i, darrerament, el creixement ha estat notable. Tenim una massa social en
augment, una escola de triatló potent i hem incorporat triatletes de
primer nivell. És una manera d’agrair

Segur que hi ha uns quants lectors
a qui els ronda pel cap apuntar-se a
una de les vostres proves.
Que no s’ho pensi. Competir en un
IRONMAN, cadascú al seu nivell, és
una experiència de vida. Canvia el
concepte que tens de tu mateix i creix
la teva capacitat d’afrontar el dia a
dia. L’endemà d’haver assolit el repte
estaràs molt cansat, però tindràs un
record que no oblidaràs. •

“Monserrat Candini i Calella van apostar
molt fort per la prova. L’Ajuntament
sempre ens ha ajudat molt”
Un compromís polític liderat per
l’alcaldessa de Calella, Montserrat
Candini.
Ella va apostar per l’esdeveniment
quan estava a l’oposició i la relació
és positiva. L’Ajuntament sempre ens
ha ajudat, i la mostra més clara va ser
el passat 1 d’octubre de 2017, quan
vam haver d’avançar un dia la prova
pel referèndum. Celebrar una prova
d’aquesta magnitud un dissabte va
ser insòlit i difícil. Només tinc paraules d’agraïment per a l’Ajuntament,
Servei Català de Trànsit, Mossos d’Esquadra, entre d’altres.

“IRONMAN vol
dominar el mercat
a escala mundial
en tots els esports i
això comporta molta
dedicació. No és una
feina fàcil”
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ENTREVISTA

PERSONATGES

Maite Fandos

Diputada d’Esports de la Diputació de Barcelona
UNA ENTREVISTA DE TONI FRIEROS · FOTOS DE PEP MORATA

“El Maresme té una vitalitat
esportiva extraordinaria“
Dotada d'una energia vital poc comuna, l'extinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona ens explica amb la seva passió i
transparència què és, com treballa la Diputació... i què aporta al Maresme.

Q

uè és la Diputació?
Es un organisme supramunicipal governat per diputats
que són alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona.
Per exemple, l'actual president de la
Diputació és l'alcalde d'Igualada, Marc
Castells. La seva raó de ser només és
una: estar al servei dels municipis, per
ajudar-los i assistir-los. En total donem
serveis a 311 municipis on viu el 73%
de la població de Catalunya
I a les persones?
Evidentment és l'objectiu final i primordial, però sempre a través dels
municipis.
Ens posa un exemple?
La teleassistència per a gent gran. Els
30 municipis del Maresme, fins i tot els
més petits, tenen servei de teleassis-
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tència. És un servei de 365 dies a l'any,
24 hores al dia. Molts municipis no podrien assumir aquest servei i per això
es gestiona des de la Diputació.
En quins àmbits ajuda la Diputació?
En tots aquells en els quals tingui competències dels municipis. Per exemple, benestar social, parcs, carreteres,
escoles bressol, promoció econòmica i
turisme, consum i salut pública, cultura etc... i evidentment esports. Un dels
serveis més importants que prestem
són les biblioteques. Són municipals,
però estan en xarxa amb la Diputació,
que subvenciona la seva construcció,
manteniment i la seva gestió.
Com ajuda la Diputació en l'àmbit
esportiu?
Hi ha diverses vies. Una d'elles és a
través del “catàleg de serveis' de la Diputació. Aquí estan tots els serveis que

oferim i on els ajuntaments els poden
sol·licitar. Per exemple : ajuda a activitats esportives locals, accedir a la or-

“La nostre raó de ser
només és una:
estar al servei dels
municipis i les
persones”

ganització d’un Gran Premi Diputació,
canvi de material esportiu (porteries,
cistelles...) i cessió de material esportiu lúdic (inflables,jocs .També ajudem en la construcció i manteniment
d’equipaments esportius.
També són presents en grans esdeveniments.
Efectivament, perquè simbolitzen el
que som i pretenem: connectar amb
el territori. Per això donem suport a
la Volta Ciclista, que surt des de Calella, les activitats del Circuit de Catalunya, l'IRONMAN Barcelona Calella,
el Ral·li del RACC, el Barcelona Open
Banc Sabadell-Trofeo Comte de Godó
de tennis... Igualment també donem
suport a campionats mundials com
l’Europeu de Waterpolo, el Mundial de
Pilota, els Jocs Special Olympics i els
World Roller Games que se celebraran
l’any vinent..
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LES XIFRES en equipaments

Dels 49,6 m. € d’ inversió en equipaments esportius de la Diputació
en aquest mandat, en el Maresme aquesta xifra ha estat de
3.467.000 m. € en 24 actuacions diferents

“En total donem
serveis a 311
municipis on viu el
73% de la població
de Catalunya”
Què ha aportat Maite Fandos durant
aquest any en el càrrec?
Degut al meu pas per Benestar Social,
sempre he tingut una especial sensibilitat per aprofitar l'esport com a eina
d'inclusió i cohesió social. Organitzem
jornades d'esport adaptat, com vela,
hípica i senderisme, perquè persones
amb discapacitat s'apropin a aquests
esports. Donem un suport important a
la UFEC en el seu programa INSERESPORT on es posa en valor l’esport com

Esdeveniments
esportius on la
Diputació
està present al
Maresme
.The Cup a Sant Pol de Mar
.IRONMAN de Calella
.Campionat del Món BIC-Vela
a Arenys de Mar
.Challenger de Pàdel a
Cabrera de Mar
.Circuit 3x3 de la Federació Catalana de Bàsquet a
Mataró i Masnou
.Calella Ciutat del Bàsquet
2018
.Mitja Marató de Mataró (Challenge de Mitges Maratons)
.Mitja Marató Costa
BCN-Maresme ((Challenge de
Mitges Maratons)
.Jornada de vela d’Esport
Adaptat a Mataró
.Jornada d’Esport Adaptat
de senderisme al
Parc del Montnegre i
el Corredor (Dosrius)

LES XIFRES en recursos

Del total de recursos destinants a activitats i esdeveniments
esportius (1.632.000 m. €), 202.000 m. € corresponen a la
comarca del Maresme

a eina d’inserció laboral. Col·laborem
amb molts altres projectes d'inclusió
social a través de l'esport com el Projecte Patis Oberts de la Fundació Aíto
García Reneses en col.laboració amb
la UCEC. Finalment fa uns dies vam
presentar un programa de promoció
d’esport inclusiu on es préten garantir
la pràctica esportiva d’ infants, adolescents i famílies en risc d’exclusió per
manca de recursos econòmics.
Sense oblidar-nos de les beques!
Per descomptat! Són molt importants
les beques esportives que concedim
perquè ni un sol nen es quedi sense fer
esport, fora de l'horari escolar, per falta de recursos econòmics. Aquest any,
i sempre a través dels ajuntaments,
hem finançat 7.600 beques.

“A la Xarxa
d'Equipaments
Esportius li hem
dedicat 49,6 milions
d'euros en 377
accions”
La Diputació també ofereix ajuda
tècnica...
És un dels nostres punts més forts. Els
nostres tècnics ajuden als municipis,
sobretot als més petits, a fer estudis
de viabilitat, de finançament, energètics i a donar solucions a les necessitats exactes que tenen en l’àmbit dels
equipaments esportius. La inversió
en els equipaments esportius és un
dels eixos d’actuació més importants.
En aquest mandat, li hem dedicat un
total de 49,6 milions d'euros en 377
accions de nova construcció i manteniment d’equipaments esportius.
Des de la seva experiència, creu que
el Maresme és una de les comarques
amb més musculatura esportiva de
Catalunya?
Sí, és evident. Segurament és la comarca amb més instal·lacions i espais
esportius per habitant de Catalunya.
Col·laborem en molts esdeveniments
esportius al Maresme. Aquest estiu,
per exemple, en el BIC d’Arenys de Mar,
el torneig de futbol The CUP a Sant Pol

Maite Fandos fa un any que està al capdavant dels
esports de la Diputació de Barcelona

de Mar i el Challenger de pàdel de Cabrera de Mar. El Maresme té una vitalitat esportiva extraordinària. El nostre
projecte de turisme esportiu i creació
de llocs de treball l'hem començat
precisament al Maresme, perquè els
seus alcaldes estan fent una aposta
molt important per aquesta indústria.
L'exemple de Calella amb l'Ironman és
el més evident. Nosaltres, a Barcelona,
volíem fer un Ironman i Calella també.
Recordo com l’alcaldessa Montserrat
Candini em va convèncer que l’aposta
de Calella era la millor. Vaig considerar
que era lògic pel treball que esta fent
Calella per l’esport. Val a dir que passats els anys i veient com Calella s’ha
anat consolidant esportivament, la
decisió va ser molt encertada
Què més destacaria?
La gran aposta que fa al Maresme pel
mar. Al final s'aconseguirà que gran
part dels nens i nenes que viuen en
aquesta comarca visquin la vela i els
esports nàutics com a part del seu
dia a dia, com ja passa a la Bretanya
francesa.

La Diputació
de Barcelona
connecta amb
l’esport
✓ Connectem
amb l’esport per a la millora de
la salut i de la qualitat de vida.
✓ Connectem
amb l’esport com a eina
educativa i de valors.
✓ Connectem
amb l’esport femení.
✓ Connectem
amb l’esport con a vehicle d’inclusió I cohesió.
✓ Connectem
amb l’esport per a la millora de
les instal·lacions esportives dels
municipis.
✓ Connectem
amb l’esport fent costat a clubs,
federacions I consells esportius.

Quantes accions esportives dóna suport a la Diputació l'any?
Unes 1.200 aproximadament.

✓ Connectem
amb l’esport per a la creació de
riquesa I llocs de treball.

no ens en podriem anar sense fer
un repàs a la seva llarga trajectòria
política...
Vaig començar com a Consellera Municipal del Districte d'Horta, on militava
políticament. Vaig ser directora general de l'Institut General de la Dona.
Més tard amb l’alcalde Xavier Trias
vaig ser regidora de Gràcia, el que em
va fer molta il.lusió perquè era el meu
districte, i també tinent d'alcalde de
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports.
Vaig tenir la sort de treballar en l'organització dels mundials de bàsquet,
natació i handbol i dels X Games que
es van fer a Barcelona i també vaig pre-

✓ Connectem
amb l’esport amb
esdeveniments esportius per a
la promoció del territori.

sidir la Fundació Barcelona Olímpica.
Durant aquests anys vaig crear també
el programa de beques esportives i el
programa que avui és referent “Convivim esportivament”. No oblido, però,
la organització més dura i difícil en què
he intervingut mai: la Barcelona World
Race de Vela.
Vostè es un llibre obert... •
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CURSES DE MUNTANYA

BURRIAC
ATAC
Tot un
espectacle

V

Fotos de Feliu Vilalta, Ion Jairo i Eloy Jodar

ilassar de Mar, Cabrera de Mar i Cabrils van
ser testimoni i escenari
d'una de les proves atlètiques de muntanya
més emblemàtiques de quantes se
celebren a Catalunya. Sens dubte,
la gran referència del Maresme en la
seva modalitat. La Burriac Atac ha
traspassat fronteres i s'ha convertit en
una de les competicions nocturnes de
més prestigi de totes les que acull la
Federació d'Entitats Excursionistes de
Catalunya (FEEC). Sota la impecable
organització del Centre Excursionista
de Vilassar de Mar (el famós PIRI), que
compta en l'actualitat amb més de mil
afiliats, la Burriac Atac de 2018 va tornar a destacar per la seva espectacularitat i nodrida participació.
La gran novetat de l'edició d'aquest
any (la número 14 ja) va ser el canvi
de sentit del recorregut respecte a la
de 2017. La cursa tenia 19,4 quilòmetres i un desnivell de 960 metres.
"Volíem introduir canvis substancials per fer-la més ràpida, evitant les
cues o embuts que abans es produïen", ens comenta Jordi Lladó, un dels

Cada any puja la participació de dones en aquesta competició tan espectacular
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màxims responsables de la Burriac
Atac.
Els prop de 700 atletes (unes 120 dones i la resta homes) que van prendre part en la gran festa de la Burriac
Atac, perquè en el fons és una gran
festa esportiva, van agrair que la nit

Prop de 700
atletes van ser
protagonistes d'una
de les festes
esportives més
rellevants del
Maresme
anterior plogués intensament, ja que
d'aquesta forma el ferm estava menys
relliscós que en anteriors edicions:
"És veritat que hi va haver menys relliscades, però també és cert que la
pluja del dia abans va provocar que
es corregués sota una gran sensació
d'humitat", explica Lladó.

La baixada de la Burriac Atac és un dels seus principals atractius
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AJUNTAMENT VILASSAR DE MAR

La Marrec,
l'altra gran
festa
El recorregut de la Burriac Atac ens permet gaudir d'imatges de gran bellesa, com la reguera de
llum que formen les balises i les llanternes frontals dels corredors. La prova va començar a les 9 de
la nit i es va tancar la meta a la una de la matinada a la platja de Cabrera de Mar
A les 9 en punt de la nit tots els atletes
van sortir des de la Plaça de l'Ajuntament de Vilassar de Mar proveïts de la
seva llanterna al front (d'ús obligatori)

Extraordinària
organització per
part del PIRI, amb
l'ajut de més de 350
voluntaris
i van posar rumb al Turó dels Cirers, a
472 metres d'altura, el punt més alt de
la cursa. Abans van passar per al cos-

nització que té, reconegut per tots els
que corren a la Burriac Atac, gràcies a
la col·laboració altruista d'una legió de
350 voluntaris (una mitjana d'un voluntari cada dos corredors), que es van
encarregar de la confecció de la bossa
del corredor, senyalització del recorregut, col·locació de les balises, avituallaments (quatre des de la sortida fins
a l'arribada), recollida i lliurament d'entrepans i begudes ... En fi, una tasca que
cal destacar amb justícia.
La competició atlètica va ser tot un
espectacle. La muntanya i el castell de
Burriac es van il·luminar amb la força
dels 700 esportistes que es van inscriure, més acompanyants, aficionats

que la cursa femenina fos guanyada
per la catalana-holandesa Ragna Debatss, campiona del món de trial de
2018 i experta en mil batalles. Va invertir un temps de 52 minuts i 32 segons.
Una mica menys va trigar a travessar
la primera la línia de meta Anibal Fidalgo, també veterà triatleta de 40
anys, que va fer 47 minuts i 46 segons.
La meta es va situar a la platja de Cabrera de Mar, al costat del Club Nàutic,
on el tall de la cursa es va tancar a la
una de la matinada, quatre hores després d'haver començat. La platja es
va convertir en una gran festa per rebre els gladiadors de la Burriac. Hi va
haver música, lliurament d'entrepans

Fantàstic nivell de
participació: la
prova femenina va
ser guanyada per la
campiona del món
de trial

Els guanyadors de les diferents categories, amb els trofeos i regals

tat de l'emblemàtic Castell de Burriac,
de més de mil anys d'història i un dels
punts més bonics del Maresme, al terme municipal de Cabrera.
La prova té l'extraordinari èxit d'orga-

i membres de l'organització. Tots van
dibuixar una aquarel·la de gran bellesa plàstica.
La prova, a més, va tenir competidors
d'un altíssim nivell, com ho demostra

i begudes i guardons per als guanyadors de les diferents categories.
La representació de l'Ajuntament de
Vilassar de Mar va anar a càrrec del
seu regidor d'Esports, Àngel Font, i per
part de l'Ajuntament de Cabrera de
Mar, el seu homòleg Enric Mir, que van
fer entrega dels premis, així com els
representants del patrocinador principal, Motor Lesseps.
Passades dos quarts de cinc de la matinada es va abaixar la persiana de la
Burriac Atac 2018, però amb les il·lusions intactes per preparar l'edició de
2019. D'això s'encarreguen els amics
del PIRI. •

Maresme Lesseps, al costat de
l’esport de la comarca
El grup empresarial Maresme Lesseps, i en aquesta edició també Volmar, concessionaris representants de SEAT i VOLVO al Maresme respectivament, va ser el principal patrocinador de la Burriac Atac. Jaume
Roura i el seu equip estan molt a prop de totes les activitats esportives
de rellevància que se celebren al Maresme, on han aconseguit convertirse en una de les grans referències del sector automobilístic.

La Burriac Atac no
seria el mateix sense
la Marrec, la gran festa
esportiva per als més
menuts. Des de fa deu
anys, hores abans de
començar la Burriac, els
carrers de Vilassar de
Mar acullen la Marrec,
per als nens des d'un
fins a catorze anys, que
se senten part activa de

l'esdeveniment. Aquest
any es van traçar quatre
recorreguts urbans per
a altres tants grups
d'edats. Els nascuts
entre 2004-2008 van

córrer 900 metres, 600
metres els nens de 8 i 9
anys, 600 metres els de 6
i 7 anys i 300 metres els
menors de cinc anys que
van poder recórrer la
distància acompanyats
dels seus pares.
La Marrec ja és tot un
clàssic de Vilassar de
Mar i es gaudeix com si
fos una extensió de la
Festa Major del poble.
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HOQUEI PATINS
Judit Morera Chivas

Campiona de l'OK Lliga i de la Copa d’Europa

"Des que tenia set anys volia
ser portera d’hoquei patins"
Nascuda a Mataró el 30 d'abril de 1995, patina des dels set anys i va triar per voluntat pròpia
ser portera, una posició molt específica. Porta dos anys al CH Gijón i ha guanyat
les últimes dues lligues i la Copa d'Europa.

C

èxits que s'han aconseguit.
Què se sent quan es guanya una Copa
d'Europa?
Una alegria immensa. A més, aquest
any la vam guanyar a Lisboa, al camp
del Benfica, sota una gran pressió ambiental. Tenim un equip de molta qualitat però que, a més, treballa molt.
Forma part dels teus somnis poder
arribar a ser internacional?
Clar! Ja vaig estar en una preselecció i
m'encantaria poder ser-ho. Abans haig
de treballar molt i demostrar un alt nivell de joc.

om es diu, de Mataró de tota
la vida...
Vivim al centre, a prop de
l'antic Hospital de Mataró.
Vaig fer tota l'educació infantil i primària a l'Escola Anxaneta i secundària i
batxillerat a l'Institut Campeny.
Per què una nena es decanta per jugar a hoquei patins?
Els meus pares, que sempre han fet
molt esport, van veure un anunci en
el qual convidaven a provar aquesta
disciplina i van pensar que podria ser
divertit per a la meva germana i per a
mi. Ens van apuntar, hi vam anar i ens
va agradar.
Amb quina edat vas començar?
Tenia set anys quan vaig entrar al Club
Hoquei Mataró. A partir d'aquest moment el pavelló Jaume Parera va passar
a convertir-se en la meva segona casa.
Primer vaig aprendre a patinar, després
a fer servir l'estic i finalment a jugar un
partit. Tot forma part d'un procés.
Portera!
És curiós, però des del primer moment
que em vaig posar els patins vaig voler
ser portera. Em van dir que m'ho pensés bé, perquè no podria patinar com la
resta de companyes, que segurament
m'avorriria, que hauria de portar proteccions, però em vaig sentir molt atreta per aquesta posició tan específica.
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La Judit, amb l'espectacular trofeu que l'acredita com campiona d'Europa

Abaix, segona a l'esquerra, la mataronina és una de les millors porteres d'hoquei d'Espanya

Compostel·la. Per no perdre nivell vaig
demanar entrenar amb l'equip masculí
sènior.

Què té perquè et captivés?
Et permet organitzar l'equip, sobretot en funcions defensives, estar molt
atenta als trets, siguin penals, tirs directes o producte de joc. És una posició que requereix un alt grau de concentració i que, alhora, desprèn molta
adrenalina.

Què estàs estudiant?
Em vaig matricular a La Corunya en Enginyeria Nàutica. Ja em queda poquet
per acabar-la, encara que la meva intenció és fer després un Màster.

Als 17 anys deixes Mataró i emprens
la teva aventura a Galícia...
Necessitava un canvi d'aires i créixer
tan personalment com esportivament.
Em van oferir un projecte al Liceo que
finalment no va sortir bé, però ja estava matriculada a la Universitat de La
Corunya i m'hi vaig quedar igualment.
Vaig jugar un any al Liceo i un altre al

I de Galícia a Gijón, ni més ni menys
al Club Hoquei Gijón, el millor equip
d'Espanya.
Tenien dues porteres i una d'elles va
marxar, així que em van proposar fitxar
i vaig acceptar, entre altres coses perquè podia continuar amb la meva carrera a la Universitat d'Oviedo. Aquesta
serà la meva tercera temporada a Gijón.

Renovem any a any.
Dues temporades i dues Lligues i una
Copa d'Europa. Brutal...
Per a mi ha estat un canvi de vida extraordinari perquè he vingut a un gran
club, amb una gran organització, una
gran afició i un projecte esportiu fantàstic. Estic molt orgullosa i feliç d'estar
a Gijón, on encara espero créixer molt
més com a jugadora.
I jugar més, no?
També! La primera temporada una
lesió inoportuna em va passar factura i
l'any passat vaig jugar a vuitens de final
de la Copa d'Europa i en alguns partits
més de Lliga. Hi ha competència a la
porteria, és clar, i aquí t'exigeixen molt.
Només així es poden aconseguir els

L'alcalde de
Mataró, David Bote, i
la regidora
d'Esports, Marisa
Merchán, van rebre
Judit a l'Ajuntament
de la ciutat com a
reconeixement a
la seva trajectòria i
èxits esportius
Per cert, per què et diuen 'txiki'?
Perquè quan vaig començar a jugar en
el Mataró, érem dues nenes que ens
dèiem Judit. I en ser jo més petita van
començar a dir-me així.
Recentment vas ser rebuda per l'alcalde de Mataró, David Bote, com a
reconeixement i homenatge a la teva
trajectòria esportiva.
Va ser un detall molt bonic i em va emocionar, la veritat. Que la teva ciutat es
recordi de tu i et reconegui em va fer
molt feliç.
Algun dia tornaràs al CH Mataró?
Mai se sap... Som moltes les jugadores
sortides del Mataró que estem jugant a
diferents clubs de Catalunya i Espanya i
sempre diem que potser un dia podríem ajuntar-nos i tornar a casa. Florenza, Fontdeglòria, Castellví, Gurri, Xicota,
Canal, Piqué...
Sereu benvingudes... •
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ENTREVISTA

WATERPOLO
Lluc Bertran

ritat, perquè pràcticament vaig jugar
tots els partits com a titular.

Subcampió d’Europa Júnior i subcampió del Món Juvenil

"El waterpolo és la meva vida"
Va entrar a la piscina del Centre Natació Mataró amb set anys i mai no n'ha sortit.
Als seus 18 anys acabats de fer ja és un pilar bàsic en l'equip de Divisió d'Honor i fix en la
selecció espanyola, amb la qual ha estat plata al Mundial juvenil d'Hongria a l'agost i bronze
a l'Europeu de Bielorússia al setembre. L'any passat va ser plata júnior.

Q

Dedicar-te de cos i ànima al waterpolo ha fet que et perdis coses d'un noi
de la teva edat...
Així és... No puc anar al Cocoa amb els
meus amics! No tinc vida social, no puc
sortir de marxa, però és una cosa de la
qual no em penedeixo, perquè, si vols
alguna cosa a la vida, has de sacrificar-te i treballar. Res és gratis. És una
cosa que jo no diria sacrifici, perquè és
el meu estil de vida.

uins dos anys d'èxits que
portes!
No em puc queixar, per
descomptat. El waterpolo
ha estat i és la meva vida i al que li dedico tot el temps quan no estudio.

"El meu gran somni
és poder participar
un dia en uns Jocs
Olímpics"

Tot just has acabat la selectivitat.
Així és. Si puc, m'agradaria fer infermeria. Aniré al Tecnocampus, que
m'agafa molt a prop de casa.
Sempre has viscut a Mataró...
Al barri de l'Havana. Vaig fer primària a
l'Escola Anxaneta i fins a tercer d'ESO
al Santa Anna. A partir d'aquest curs,
amb quinze anys, em van becar al CAR
de Sant Cugat.
Esportista d'elit... Com vas arribar al
waterpolo?
La meva mare feia natació de jove i em
va apuntar a un curs al CN Mataró. Veia
entrenar els nois de waterpolo i em va
atreure aquest esport, així que em vaig
tirar a la piscina amb set anys i fins al
dia d'avui.

Lluc Bertran amb les últimes medalles guanyades (Foto: Eduard Omedes)

port que m'encanta perquè sóc del
Barça fins al moll de l'os, jugo de 'carriler', lateral en banda dreta. Crec que

Diuen que ets el 'nen prodigi' del
waterpolo català...
No! És veritat que des de molt petit
sempre he jugat en categories superiors. Era infantil i ja jugava amb cadets; era juvenil i Beto Fernández ja
m'anava donant entrada al primer
equip.
Te'n recordes del teu debut?
I tant! Com si fos avui mateix. Vam jugar el febrer de 2016 contra el Catalunya. Jo tenia només quinze anys i vaig
tenir la sort de fer un gol. Va ser un dia
inoblidable per mi.

Amb la selecció espanyola juvenil, una de les millors del món

Sempre al Centre...
Sí. El club forma part de la meva vida.
Aquí ens coneixem tots i som una gran
família. M'omple d'orgull haver passat
per tots els equips fins a arribar a Divisió d'Honor. En el Mataró s'aposta molt
fort pel planter. Si vals i t'esforces, arribes. Tinc un vincle molt estret amb el
meu club, amb el qual he renovat tres
anys més.
Com et defineixes com a jugador?
Usant un símil futbolístic, un altre es-

sóc un waterpolista molt intens, que
em moc molt i que utilitzo la velocitat
i la intel·ligència per igual per repartir
joc. Nedo de pressa i m'agrada treure
profit dels contraatacs.
No ets golejador...
Encara que en l'últim Mundial Júnior
vaig quedar segon màxim golejador
de l'equip, no és gens habitual que
destaqui per marcar gols, més aviat
per facilitar-los. M'agrada jugar per a
l'equip.

Amb què somies?
Tinc dos grans somnis. El primer, poder participar en uns Jocs Olímpics I el
segon, guanyar un títol important amb
el meu club, el Mataró. Mai ho hem
fet, llevat d'un campionat d'Espanya
infantil crec recordar, i em faria molta
il·lusió.

Has citat Beto Fernández, el teu entrenador...
Sí, Beto Fernández és un técnic que
sempre ha donat la cara pels joves
de la casa. Li agrada apostar fort pel
planter. Quan era juvenil sempre hi
havia un 'gorro' al primer equip pels
joves i sempre comptava amb el meu
company Raúl Loste i amb mi, que
ens combinàvem.
Amb 17 anys t'has consolidat a la
Divisió d'Honor. Això només està a
l'abast de Messi...
(Riu) Messi és el meu ídol des que jo
era un nen! No puc queixar-me, la ve-

"Em sento molt unit
al CN Mataró;
forma part de la
meva família"
Difícil tal com està el Barceloneta...
Sí, és una passada l'historial que tenen, però nosaltres també formem un
gran equip i tard o d'hora ho aconseguirem.
No has rebut ofertes per jugar en altres equips?
Encara sóc jove per pensar en aquestes coses. Tinc una clàusula de rescisió, però el meu desig és seguir sent
feliç al CN Mataró. Com a Catalunya i al
Barça, el porto sempre en el meu cor.
Ben dit! •
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VOLEI PLATJA

ENTREVISTA

Ester Ribera, Campiona de Catalunya de Volei Platja

“Estic molt orgullosa del creixement
que està tenint el nostre esport”
És una de les grans referències del volei català i espanyol. La de Sant Pol de Mar, que va estar a prop de participar en els
Jocs Olímpics de Rio de Janeiro, té la seva escola al Club Naútic El Masnou.
Abans et referies a l'afició que hi ha
a Catalunya. I no diguem al Maresme!
Efectivament. Som uns privilegiats.
Al Maresme tenim les condicions
perfectes i ideals per al volei platja.
Magnífic clima i fantàstiques platges,
molt ben preparades per a la pràctica
de l'esport.

Porta vint anys jugant a volei platja

C

La campiona de Catalunya té la seva escola de volei al Club Naútic El Masnou

om s'arriba a ser una de les
millors jugadores espanyola
de volei platja?
És una llarga història!

Comencem ...
Vaig arribar relativament tard al món
del voleibol. De nena feia natació i fins
i tot vaig arribar a competir a escala
escolar. També m’agrada molt jugar
a futbol. No va ser fins als tretze anys
quan em va cridar l'atenció el voleibol pista. En començar a practicar-lo,
em van veure jugar i em van proposar
fitxar pel Club Voleibol de Calella, arribant a jugar amb la selecció catalana.
Vaig deixar la pista poc abans d’entrar
a la Universitat.
Què vas estudiar?
INEF i el màster, en esports col·lectius
d'Alt Rendiment. Aquesta formació em
va permetre després ser la preparadora física del CD Universidad de Granada i CV Múrcia, tots dos equips de la
Superlliga masculina de voleibol.
Vas deixar de jugar?
No, al contrari. Amb 17 anys em van
oferir passar-me al volei platja i fins i
tot vaig entrar al programa d'Alt Rendiment del Centre de Tecnificació de
la Residència Blume. A partir d'aquest
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moment vaig començar a competir en
campionats de Catalunya, d'Espanya,
al circuit europeu i mundial. I fins ara.
Sempre compaginant-ho amb les meves obligacions laborals, és clar.

"Al Maresme som
uns privilegiats.
Tenim les condicions perfectes
per practicar
aquest esport"
Quins han estat els teus majors
èxits?
Medalla de bronze en el Campionat
d'Europa Sub'23, dues medalles, plata
i bronze, a les proves Satèlit del Circuit
Europeu, un novè lloc en el Open del
Circuit Mundial i dues vegades campiona de Catalunya, una amb Amaranta
Fernández el 2016 i l'última aquest
any amb la meva companya grega Lia
Merteki.
I a punt d'anar a Rio de Janeiro ...
Així és, amb Amaranta. Ens vam quedar en el preolímpic, molt a prop d'en-

Ester, a la dreta, com a campiona catalana

trar. Hauria estat la cirereta al pastís
de la nostra carrera esportiva. De totes
maneres era una empresa molt difícil
perquè per arribar tan lluny has de dedicar-te exclusivament al volei els 365
dies de l'any.
Feliç del creixement que ha tingut el
volei platja en els últims anys?
Els que estimem aquest esport ens
sentim molt orgullosos, per descomptat, perquè cada dia hi ha més jugadors, més tornejos, més aficionats,
més escoles i pràcticament no hi ha
una sola platja, especialment a Catalunya, on no vegis a gent jugant.
Per què aquest salt qualitatiu?
Ha ajudat molt que sigui esport olímpic. Amb dades objectives a la mà és
una de les disciplines més seguides,
tant en directe com per televisió. Té
unes audiències altíssimes. I segon,
perquè és un esport molt fàcil i saludable de practicar. És a l'aire lliure, a
la platja, només cal un mínim de dues
parelles per jugar i a la gent li resulta
espectacular veure-ho.

Què ens dius de l'èxit del Vichy Volei Tour, del Campionat de Catalunya?
No puc ser objectiva en la meva
opinió en aquest tema perquè he
treballat com a tècnica esportiva a
la Federació Catalana de Volei en la
seva organització. Només et diré que
hi ha hagut un gran treball darrere,
moltes hores d'esforços i que l'èxit
que té és ben merescut. És el circuit
més important que hi ha a Espanya.
Molta gent fora de Catalunya ve a disputar-lo. Hi ha dos factors que han
ajudat molt.
Quins?
La implicació dels ajuntaments on
s'han disputat les vuit proves del
circuit i que les finals s'hagin retransmès per televisió, en aquest cas pel
canal Esport Club de TV3. Les audiències han estat magnífiques i cada dia
hi ha més interès pel volei platja. Això
ha provocat que cada vegada tingui
més patrocinadors, molt importants
per al nostre esport perquè no es cobra entrada per veure-ho.
Acabes de proclamar-te campiona
de Catalunya contra tot pronòstic ...
Les favorites, Erika Kliokmanaite i
Núria Bouza, havien guanyat pràcticament totes les proves prèvies, però
sabíem que si jugàvem al nostre nivell, teníem possibilitats de guanyar.
Va ser una gran final jugada en un
ambient molt bonic.
I molt involucrada al Masnou amb
la teva escola ...
Així és. La tenim al Club Nàutic del
Masnou i ja comptem amb prop de
60 alumnes, vuit nens. És molt bonic
i gratificant treballar amb ells perquè
són el futur del nostre esport. 
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BÀSQUET

INFORME

Arrenca una nova temporada
plena d'emocions
Una temporada plena d'il·lusió on gaudirem de nou de la Lliga Femenina 2 de la mà del Mataró Parc Boet i on podrem veure, per
primera vegada, un derbi mataroní a la lliga EBA amb el Mataró-Feimat i el Mataro Parc Boet. El Masnou Basquetbol i l'Arenys
Bàsquet seran els altres dos representants del Maresme de màxima categoria.
Textos: Santiago Guillén Veledo

E

n l'apartat Femení han hagut
de passar set temporades
perquè el Maresme tingui de
nou un representant a la Lliga
Femenina 2. Després de aconseguir
l'ascens de manera brillant la temporada passada, el Mataró Parc Boet jugarà per primer cop a la seva història
a la segona divisió estatal. Mantenint
l'estructura principal i amb la incorporació de jugadores amb experiència
com la Marta Claret o l'Itziar Llobet,
les mataronines no renunciran a res.
Pel que fa a la màxima categoria a Catalunya, el Gress Platges Mataró serà
l'únic representant de la comarca a la
Copa Catalunya. Les de Mataró, amb

La Lliga EBA, amb
quatre equips, viurà
un històric ‘derbi’
mataroní

El Mataró Parc Boet serà l'equip del Maresme que jugarà a la categoria més alta

la incorporació de Clara Sole com a fitxatge més destacat, lluitaran per una
plaça a la final a 4. Aquest any la categoria estrena format, jugant una lliga
de 16 equips tots contra tots on els
quatre primers jugaran la fase final.
A la Primera Catalana femenina trobem, en el grup 2 i com a únic representant, al Condorchem-AB Premia
A que l'any passat es va queda a les
portes de la classificació per la fase
d'ascens.
Els representants masculins de màxima categoria del Maresme, competiran a la lliga EBA i tornaran a ser els
mateixos que la temporada passada.
En el grup C-A tindrem al Mataró-Fei-

Set anys després,
el Maresme tindrà
representant a la
segona divisió
femenina

L'Arenys és un dels quatre equips de la comarca que disputarà la Lliga EBA

mat, que manté la seva columna vertebral i es reforça amb Omaru Toure i
3 jugadors de les categories inferiors,
i un Mataró Parc Boet que rejoveneix
el planter amb jugadors joves i de
gran qualitat com Hector Aza o Miki

Representants
del Maresme
LLIGA FEMENINA 2
Mataró Parc Boet
COPA CATALUNYA FEMENINA
Gress Platges Mataró
1a CATALANA FEMENINA
(GRUP 2)
Condorchem AB Premià
LLIGA EBA
GRUP C-A
Mataró Parc Boet
Mataró Feimat
LLIGA EBA
(GRUP C-B)
Arenys Bàsquet Joventut
Vive El Masnou Basquetbol
COPA CATALUNYA MASCULINA
(GRUP 1)
Grupo Marthe UE Mataró
1a CATALANA MASCULINA
(GRUP 3)
UER Pineda
CB Cabrera
UE Montgat
Puig. D'aquesta manera, aquest any
tindrem per primer cop a la història un
derbi mataroní a la lliga EBA. Al grup
C-B competiran altres dos equips, El
Masnou Basquetbol, que intentarà
repetir l'excel·lent curs passat amb
cares noves tant a la pista com a la
banqueta, i l'Arenys Basquet-Joventut
que perd jugadores importants però
que continuarà gaudint dels joves jugadors cedits pel Joventut de Badalona, i també la tornada de Christopher
Turnquest.
A la Copa Catalunya, i com a únic representant maresmenc, podrem veure al Grupo Marthe UE Mataró-SBM, filial del Mataró-Feimat, amb un equipo
jove i amb talent.
Finalment, a la 1a catalana, al grup 3,
tenim al UER Pineda de Mar, UE Montgat-NGK i C.B. Cabrera A. Aquests onze
equips, en total, seran els que representaran al bàsquet del Maresme a les
principals categories. •
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CURSA POPULAR

AJUNTAMENT PREMIÀ DE DALT

L’Ulisses Fest

és consolida com un referent
al Baix Maresme

Dades
Generals
Total inscrits:
214 runners
162 inscrits adults
(Ulisses Atac)
80% més que l’any passat
(quasi doble participants)
52 infants
(Ulisses Atac - Petits Ulisses)
Podi Masculí Cursa Vertical
1r- Pol Baró Parras, 19'07"
2n- Jordi Lecina Ratero, 19'16"
3r- Uri Galvany, 19'57"
Podi femení Cursa Vertical
1r- Carolina Rius Hernandez,
22'47"
2n- Miriam Moreno 24'54"
3r- Laia Cuevas, 24'54''
1r- Sub 23 Cursa Vertical
Eric Viera, 21'45"
1r-Veterans Cursa Vertical
Federico Velasco, 21'22"

E

L'alcalde i el regidor, amb el campió masculí

l 23 de setembre, dins del
marc incomparable de L’ULISSES FEST, l’esdeveniment més
singular de Premià de Dalt i un
consolidat referent al Baix Maresme,
que gira al voltant del Plat d'Ulisses,
únic al món i peça cabdal del patrimoni del municipi, va acollir tres mostres
gastronòmiques, 5 concerts de primer
nivell, exhibicions i actes culturals.
Dins d’aquest escenari vàrem poder
gaudir de la 3a edició de la PREMIÀ DE
DALT ULISSES ATAC, “La combinada
del Serviol” una exigent doble prova,
cronoescalada + descens, que va fer
vibrar als runners més ràpids, els més
tècnics i els més hàbils.
La prova va assolir un augment del
80% de participació i enguany ha
comptat amb una versió pels infants
de 5 a 9 anys, la cursa PETITS ULISSES
al voltant dels carrers de vianants de la
Plaça de la Fàbrica que a fet les delícies dels més petits que han pogut emular als seus pares com a petits herois.
Volem destacar la participació a l’ULISSES ATAC d’enguany, del nou grup local de runners de Premià de Dalt, els
PINASSA RUNNERS amb una alta especialització.
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52 nens van protagonitzar la Petit Ulisses

Carolina Rius va guanyar la cursa vertical

Es va disputar la
3a edició de
l’exigent Ulisses
Atac, enguany
amb versió Petits
Ulisses
Les sortides individuals, després de
recollir la samarreta commemorativa
d’enguany i la bossa del corredor/a,
van començar puntualment i els corredors van anar enfilant els carrers de
Premià de Dalt per tot seguit iniciar
l’ascens pel corriol del serviol fins els

Blaumut va fer embogir La Fàbrica

punt més alt i allunyat de la població,
l’Ermita de Sant Mateu. Després de
l'autoexigent segment i un descans de
5 minuts, la prova va continuar amb
un segon cronòmetre amb un descens
vertiginós fins a la plaça de la Fàbrica,
punt de sortida.
Els guanyadors van ser coronats amb
llaurer com els atletes de l'antiguitat.
Malauradament, el Premi Especial
Ulisses, que sols s’entrega si el guanyador o guanyadora dels dos segments és el mateix, va queda desert.
Un nou repte per la prova de l’any
vinent.
L’esmerçada organització de ‘7 Sports’
va anar acompanyada d’una exhibició
d'escúters patrocinada per la Poma
Bike Park (el millor Bike Park d’Europa i un dels 5 del món) amb el campió
#alexscooter, on els infants també vàrem poder practicar i provar aquest
esport. Seguidament el fantàstic concert de la GISELA, el “Concert Kids”,
tot acompanyat de la tercera mostra
gastronòmica del cap de setmana,
que arrodonia un ULISSES FEST que
deixa un llistó molt alt de cara a la
quarta edició. La tercera ha comptat
amb el concert electritzant de BLAU-

Podi Masculí Descens
1r- Uri Galvany, 11'11''
2n- Gaspar Bartra, 11'18"
3r- Pol Pujol, 11'34"
Podi Femení Descens
1a- Sara Sanante, 14'15''
2a- Miriam Moreno, 15'35"
3a- Laia Cuevas, 15'41"
1r- Sub 23 Descens
Pol Pujol, 11'34"
1r- Veterans Descens
Jose Manuel Acevedo, 13'14"

MUT amb la gira Equilibri, amb quasi
el màxim d’aforament previst i amb
un públic molt entregat. També l’exquisidesa del concert “Nua” de JUDIT
NEDDERMANN acompanyada de PAU
FIGUERES, la festa amb el concert de
ROBERT POCH, el teatre musical de la
companya local 9’s A CORS i molta bossa nova amb l’animació de BÓSSALO.
El festival va quedar arrodonit amb el
canvi d’ubicació del PLAT D’ULISSES
en un lloc principal del Museu de Premià de Dalt amb el seguiment de TV3 i
diversos mitjans. Per cert, la inauguracio de l’Ulisses Fest va comptar amb la
presencia del Diputat al Parlament de
Catalunya Eduard Pujol i Bonell, també portaveu de JuntsxCat. 
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ESPORT LOCAL

AJUNTAMENT PINEDA DE MAR

Arriba la 34a edició dels
Jocs Escolars Municipals

A

Montpalau, la bicicletada o les jornades de piscina recreativa a Can
Xaubet. Aquestes activitats estan incloses al preu d'inscripció.

quest mes d'octubre
s'inicien les activitats esportives dels Jocs Escolars a totes les escoles del
municipi. Durant el curs 2018-19, la
Regidoria d'Esports de l'Ajuntament
de Pineda de Mar, organitza la 34a
edició d'aquest programa esportiu
adreçat als infants matriculats a les
escoles de primària del municipi
amb l'objectiu de fomentar la pràctica esportiva dels 6 als 12 anys.

Esports d'equip, tennis i activitats coreografiades
El programa d'esport extraescolar
consta de 3 dies a la setmana d'activitats, que podran ser dilluns-dimecres-divendres o dimarts-dijous-divendres (en funció del cicle
de primària al qual pertany cada
participant) des de les 16.30 h fins
a les 17.45 h, i tots els dissabtes al
matí. Els horaris s'adaptaran en el
cas que l'activitat es desenvolupi a
escoles on la sortida és a les 17 h. La
programació d'activitats entre setmana està formada per iniciació als
esports d'equip, on predominen esports com el futbol sala i el mini bàsquet, però on els participants també
podran iniciar-se en esports com
l'handbol, el voleibol o l'hoquei. A
més a més, aquells participants que
ho desitgin podran complementar
aquesta programació amb l'escola
d'activitats coreografiades i/o l'escola de tennis.
Activitats de dissabte
En el transcurs de tot el curs escolar
es programen activitats també els
dissabtes al matí. S'alterna la competició de la lligueta de futbol sala
entre escoles del municipi amb la

Inscripcions
La inscripció als Jocs es realitza al
Complex Esportiu Municipal de Can
Xaubet emplenant el full d'inscripció (que es facilita a la recepció de
Can Xaubet) i presentant l'original
del DNI, passaport o llibreta d'esco-

PROGRAMA ACTIVITATS EXTRAESCOLAR ENTRE SETMANA

Esports d’equip (mini bàsquet, futbol sala, voleibol, hockey pista, hàndbol, bèisbol)
escola de tennis i escola d’activitats coreografiades.

ES DESENVOLUPARAN ELS SEGÜENTS DIES I HORARIS:
ESPORTS D’EQUIP (mini bàsquet, futbol sala, voleibol, hockey pista, hàndbol, bèisbol)
Cada trimestre hi haurà un esport que predominarà al que es reservaran 2 dies/setmana, i un
altre esport que es practicarà 1 dia a la setmana de manera rotativa.
Pre-benjamins
Pre-benjamins
Benjamins
Benjamins
Alevins
Alevins

(2012 – 1r.)
(2011 – 2n.)
(2010 – 3r.)
(2009 – 4t.)
(2008 – 5è.)
(2007 – 6è.)

dilluns - dimecres - divendres
dilluns - dimecres - divendres
dimarts - dijous - divendres
dimarts - dijous - divendres
dimarts - dijous - divendres
dimarts - dijous - divendres

16.30 a 17.45 h.*
16.30 a 17.45 h.*
16.30 a 17.45 h.*
16.30 a 17.45 h.*
16.30 a 17.45 h.*
16.30 a 17.45 h.*

ESCOLA DE TENNIS
Activitat opcional i trimestral (el trasllat dels alumnes a les pistes de tennis de Pinemar el realitzaran
les famílies)

Pre-benjamins
Benjamins
Alevins

Divendres

16.30 a 18.00 h.*

*Els horaris s’adaptaran en el cas que l’activitat es desenvolupi a escoles on la sortida és a les 17.00 h.

(NOMÉS PER A INSCRITS A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS)

BASE NAUTICA, CURSA ORIENTACIO MONTPALAU, BICICLETADA FARO CALELLA,
JORNADA PISCINA, BITLLES CATALANES i LLIGUETA de FUTBOL SALA.

ACTIVITATS ELS DISSABTES AL MATÍ SEGONS
EL SEGÜENT PROGRAMA:

ACTIVITAT PUNTUAL
BASE NAUTICA, CURSA ORIENTACIO MONTPALAU,
BICICLETADA FARO CALELLA, JORNADA PISCINA,
BITLLES CATALANES.

LLIGUETA
FUTBOL SALA.
Per inscriure’s:
Del dia 15 al 30 de setembre de 2018 presentant full d’inscripció i
liquidant les taxes a la recepció del Complex Esportiu Municipal de
Can Xaubet.

Taxa general:
Preu d’inscripció:

70,00 €/alumne, en el moment de l’inscripció.

Pagament fraccionat: 50,00 € en el moment de l’inscripció.
20,00 € abans del 30 de novembre de 2018.

Taxa Bonificada:

ESCOLA D’ACTIVITATS COREOGRAFIADES
Benjamins
Alevins

PROGRAMA JOCS ESCOLARS DISSABTES

Dimarts
Dijous

17.45 a 18.30 h.

LLOC ON ES DESENVOLUPARAN LES ACTIVITATS:
Esports d’equip:

A les pròpies escoles les escoles Mediterrània i Jaume I
A les escoles Aloc, Sant Jordi i Mare de Déu del Roser
Al Pavelló Municipal de Can Xaubet, les escoles
Montpalau, Antoni Doltra i Poblenou

Escola d’activitats
coreografiades:

Pavelló Municipal de Can Xaubet i gimnàs “Escola
Mediterrània”

Escola de Tennis:

A les pistes de tennis de Pinemar.

pràctica d'esport a la natura o d'altres entorns, com pot ser la pràctica

Preu d’inscripció: 35,00€/alumne, abans del 30 d’octubre de 2018,
en els següents supòsits:
•
•
•

Fills de pares en atur.
Alumnes que formin part de família nombrosa i que s’inscriguin
.més d’un germà al programa.
Fills de perceptors del PIRMI.

Aquestes circumstàncies hauran d’ésser acreditades documentalment.
Una vegada abonada la taxa, aquesta en cap cas serà objecte de
devolució.
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER PARTICIPAR
EN ELS JOCS ESCOLARS
Per inscriure’s als Jocs Escolars Municipals, cal dur la següent documentació:

El nombre mínim d’alumnes per realitzar cada activitat és de 10. En cas que s’agrupi alumnat
entre diferents escoles per dur a terme l’activitat, l’Ajuntament aportarà un monitor/a que recollirà
l’alumnat i l’acompanyarà al lloc on es realitzi. El trasllat es farà a peu.

l'Ajuntament
ofereix diferents
activitats
extraescolars a tots
els centres
educatius de
primària amb
l'objectiu de
fomentar la
pràctica esportiva

- Original del DNI, passaport o llibreta d’escolaritat
(només els alumnes inscrits per primera vegada).

d'esports nàutics a la Base Nàutica
Municipal, la cursa d'orientació del

laritat del participant. L'import de
la taxa d'inscripció es pot satisfer
en el moment de la inscripció o es
pot fraccionar en dos pagaments, el
primer en el moment d’inscriure’s i
el segon abans del 30 de novembre
de 2018.
Podran beneficiar-se d’una taxa reduïda aquells participants fills i filles
de pares en atur i de perceptors del
PIRMI, aquells que formin part de
família nombrosa i que s'inscriguin
més d'un germà al programa. •
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FUTBOL SALA

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

El Inter Esportiu Malgrat CFS fa 20 anys

20
anys

U

Inter Esportiu
Malgrat CFS

n dels clubs esportius
més estimats i coneguts
de Malgrat de Mar està
d'enhorabona.
Fundat
el 18 de juny de 1998, tindrà lloc
aquesta temporada l'aniversari pels
seus vint anys de vida. Vint anys
formant jugadors de futbol sala i
portant el nom de Malgrat de Mar a
tota la comunitat esportiva del Ma-

El projecte esportiu s'ha consolidat
i ja compta amb 16
equips i 160 jugadors més l'escoleta
resme i La Selva. Fundat per Andreu
Portabella, l'entitat va ser dirigida
posteriorment, i durant catorze
anys, per Pedro Ponce, presidència amb la qual es va consumar el
creixement del club, tant en nombre de jugadors com d'equips. Des

Manuel Gómez, president del club

L'entitat farà nombrosos actes durant tot l'any per commemorar l'aniversari

de l'1 de juliol de 2016 el president
és Manuel Gómez López, que ha
volgut donar-li al club un nou estil
de governança per modernitzar-lo,
fer-lo més sostenible econòmicament i reforçar-lo en l'aspecte esportiu: "En aquests dos últims anys
hem creat l'equip de veterans i s'ha
apostat pel futbol sala femení, que
abans no teníem", explica Manuel

Gómez. Per a la temporada 18-19 hi
ha inscrits 16 equips. Per raons de
proximitat i logístiques, els equips
competiran a la delegació territorial de Girona de la FCF. "Una de les
nostres grans apostes serà la consolidació de l'Escoleta. Volem formar
els nostres jugadors des de ben
petits", recalca el president. L'Inter
Esportiu, que va agafar el seu nom

i colors de l'Inter de Milà italià, ja ha
celebrat alguns actes per commemorar els seus vint anys de vida. Al
setembre es va disputar el 'I Torneig
Vila de Malgrat' de categoria benjamí i estan programats nombrosos
actes més. Al novembre hi haurà un
partit de veterans contra el FC Barcelona i al juny, a més del dinar de
tancament de la temporada, es disputarà la 'Copa Pilona', un dels emblemes de Malgrat. Avui, més de 160
nens i nenes formen l'Inter Esportiu
Malgrat CFS. Un club consolidat que
continua creixent com creix la passió pel futbol sala... 

Gran èxit de participació en les
'6 hores de resistència BTT'
El MRT Cycling Club de Malgrat de Mar va organitzar per quart any consecutiu, en els seus cinc
anys de vida com a club, les '6 Hores de resistència BTT'. 130 corredors de totes les edats i procedents de diversos municipis del Maresme i La Selva, van competir durant sis hores per un
circuit de 3,5 quilòmetres en el bell paratge de la muntanya de Santa Rita. Tant ciclistes individualment com per parelles (relleus de tres i quatre corredors), van començar la competició a
les tres de la tarda i van acabar passades les nou del vespre. Els ciclistes i equips que van donar
més voltes al circuit en aquestes sis hores es van proclamar vencedors d'una competició que ha
adquirit un gran prestigi en els últims anys. El club de ciclisme de Malgrat de Mar està format per 115 socis i sota la presidència d'Albert Brunet és
molt actiu, dedicant especial atenció, des de l''escola, a la formació de joves ciclistes. 
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AUTOMOBILISME

AJUNTAMENT ARENYS DE MUNT

Arenys de Munt recupera la
pujada al Coll del Pollastre
Diumenge 21 d’octubre es tornarà a fer una prova automobilística que feia 13 anys que s’havia deixat de fer. Ivan
Gómez Artés és el president de l’entitat que gestiona la prova arenyenca. Són un grup de joves del poble que ara per
ara tenen el suport d’una escuderia, que els ajuda a fer les primeres passes, però la idea és que l’entitat funcioni de
forma autònoma un cop engegada la pujada al Pollastre. La seva idea és posar Arenys de Munt al centre del mapa del
món del motor. En descobrim els detalls entrevistant Ivan Gómez.

Ivan Gómez, responsable de l'organització de la Pujada

I

van, explica’ns ben bé de què
parlem quan diem “pujada al
Coll del Pollastre”.
És una prova de la qual ara reprendrem la quarta edició. Ja se n’han fet
tres. L’última va ser l’any 2005. És un
campionat de muntanya, de pujada
en costa. Aquest any no podrà ser
puntuable, però portarà el mateix seguiment de pilots que si ho fos. S’espera un volum de gent important, sobretot perquè és un retorn i els pilots
donen suport a les proves que es tornen a fer perquè no es vagin perdent.
Esportivament és com un ral·li, però
aquí només hi ha un tram, que va de
l’Eixample a la primera entrada de la
urbanització Tres Turons.

Tindrem pilots d’Arenys de Munt?
Si, està previst que n’hi hagi. Però sobretot tindrem pilots catalans, tot i
que també en podrien venir d’estrangers. N’hi haurà algun d’Andorra i pot-

ser algú del campionat d’Espanya. El
que està clar és que per participar-hi
només cal estar federat i tenir un cotxe de competició. L’avantatge de no
ser una prova puntuable és que pots
federar-te només per un dia. A més,
aquí hi juga el factor del record i la
nostàlgia de pilots que l’havien corregut fa anys i ara els fa gràcia tornar-hi.
I la gent que ho vulgui veure bé, on
li recomanes que vagi?
Farem uns tríptics amb informació
útil per a la gent que no va habitualment a aquests esdeveniments. Sabran quan podran desplaçar-se per
la carretera. Estaran acotats els llocs
prohibits i serà diferent a com era fa
anys perquè han canviat les normes
de seguretat i ara està més controlat
per evitar accidents.
El millor lloc?
Un dels millors punts per veure-ho
seria la zona del cementiri on hi ha
un revolt maco al final de recta, o
anar més amunt. Això ja depèn del
gust de cada aficionat, de si es prefereix veure un viratge tancat o veure
passar el cotxe ràpid. I de l’Eixam-

Tretze anys després, Arenys de Munt torna a tenir una prova d'automobilisme

ple a l’Escola Sobirans serà el parc
d’assistència on es podran veure els
cotxes i els mecànics. De fet, entre
Barcelona i Girona no hi ha cap altra
pujada en costa i t’has de desplaçar
molt lluny si ho vols veure. En canvi
ara, la gent a qui li faci gràcia però no
aniria a 200 km a veure-ho, té la possibilitat de venir a Arenys de Munt i, a
part, conèixer el poble.

La carretera haurà d’estar tallada
algunes hores?
Sí, però els horaris encara estan per
decidir, i estem valorant que el dissabte 20 a la tarda hi hagi quatre hores d’entrenament. Depèn de com ho
acabem fent hi haurà algunes hores
que es podrà pujar i baixar en cotxe.

Organitzar una prova així deu ser
una feinada important...
Sí. Nosaltres hem començat muntant
la 1a Trobada de Cotxes Clàssics, que
vam fer el 17 de juny a la zona industrial. Va servir perquè l’Ajuntament
valorés que, malgrat ser joves, poden confiar en nosaltres. A vegades
per ser joves podem generar dubtes,
però tenim una escuderia que ens
dona suport i, a més, estem molt
acostumats a anar per Europa a salons d’automòbil i esdeveniments
diversos.
Ara ha arribat el moment de jugar
a casa...
Poder reprendre una prova així ha
comportat molts mesos de feina, moltes hores, moltes trucades parlant
amb molta gent, se’t tanquen moltes portes i se n’obren poques, però
m’agrada i anem tenint ressò mediàtic. Així els joves del poble veuran que
es poden tirar endavant projectes
importants, ja que a vegades penses
que l’Ajuntament no et donarà cap suport i en el nostre cas ha estat al revés;
l’Ajuntament ens ha tractat molt bé i
ens ha donat tota l’ajuda del món. •
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ESPORT LOCAL

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR

Premià de Mar fa una forta
aposta per l’esport
Ampliació d'horaris del pavelló municipal, instal·lació de nous equipaments en espais públics i la creació d'un circuit urbà per fer
a peu o amb bicicleta, són algunes de les accions més destacades que ha dut a terme el consistori per donar suport i incentivar
la pràctica esportiva.

Miquel
Àngel Méndez

Alcalde de Premià de Mar

Principals
actuacions
Horaris pavelló:

S’amplia l’horari d’apertura del pavelló municipal d’esports de Premià de Mar els diumenges al matí.

"Ens vam fixar 6 eixos
estratègics a desenvolupar
fins a final de mandat.
Un d'ells era facilitar
activitats culturals,
socials i esportives per a
totes les edats"

L

Premià de Mar ha desplegat una sèrie de mobiliari esportiu per tot el municipi

'ajuntament de Premià de Mar
entén que la pràctica esportiva és un dret que tenen tots
els seus conciutadans, independentment de la seva edat. Així ho
reafirma el seu alcalde, Miquel Àngel
Méndez: "Quan vaig arribar a l'alcaldia el mes de desembre ens vam fixar
6 eixos estratègics a desenvolupar fins
a final de mandat. Un d'ells era facilitar
activitats culturals, socials i esportives
per a totes les edats".
La primera decisió en aquest sentit
es va prendre el passat mes de gener,
quan es va decidir que, fins a final de
curs, tots els dissabtes, diumenges i
festius, els patis de les escoles La Lió,
Sant Cristòfol i Mar Nova obririen les
seves portes perquè els més petits i
joves poguessin gaudir de més espais
lliures per jugar i fer esport. Una altra
acció de gran calat social i esportiu ha
estat la creació de la nomenada 'Ronda
Premià de Mar', un circuit senyalitzat
per passejar o anar en bicicleta que enllaça diferents zones de la vila. La nova
ronda té uns 5 km de recorregut i està
pensada perquè persones de totes les
edats i famílies la puguin fer amb tranquil·litat i sense cap dificultat, practicant alhora una activitat saludable i no
sedentària. La Ronda està senyalitzada
al llarg de tot el recorregut amb indica-
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Parc del Palmar
Parc de cal·listènia
Pista poliesportiva de futbol i
bàsquet de 200m2
Pista Volei (properament)
Plaça dels Països Catalans
3 taules de tennis taula
Plaça Salvador Moragas
2 taules de tennis taula
Plaça Joan Font
1 cistella de bàsquet
Zona esportiva La Riera
1 equip d’entrenament integral
Mobiliari esportiu per a la gent
gran
Ronda Premià de Mar
Circuit urbà senyalitzat per a
tots els públics. Es pot fer tant a
peu com en bicicleta.
Zona esportiva Platja de Llevant
Camps de volei, porteries de futbol platja.

Pista poliesportiva de futbol i bàsquet de 200 m2 al Parc del Palmar

cions tant per vianants (en colors blau
i verd) com per a ciclistes (en colors
vermell i negre). Sens dubte, una de les
actuacions més visibles ha estat la que
s'ha dut a terme al Parc del Palmar. Disposa d'unes instal·lacions amb aparells
modulars pensats per a la pràctica del
cal·listènia, també coneguda amb el
nom de street workout. Es tracta d'un
mètode d'exercici físic realitzat amb el
mateix pes corporal i centrat a potenciar els moviments de determinats grups
musculars i que amb el pas del temps
ha esdevingut una disciplina d'entrenament. Els aparells ubicats al parc del
Palmar inclouen un mòdul (barres paral·leles) per a persones amb mobilitat
reduïda i també una barra per a la pràc-

tica de pole dance. També dins el Parc
del Palmar ja està en funcionament un
nou equipament esportiu obert a la
ciutadania. Es tracta d'una pista poliesportiva, amb unes mesures interiors de
20 x 10 metres. La pista, que permet
la pràctica de diferents esports en un
únic espai, està construïda amb materials d'alta qualitat i incorpora dues
porteries de futbol sala incorporades a
l'estructura, i un joc de taulells de bàsquet, també incorporats a l'estructura.
Amb l'ampliació de l'horari del pavelló
municipal, Premià de Mar arrodoneix
una sèrie d'actuacions enfocades a
incentivar la vida saludable dels seus
ciutadans i facilitar-los també l'accés a
l'esport i al lleure. •

Zona esportiva del Port
Pista de bàsquet
Skatepark
Cal·listènia
Patis oberts escoles: els caps de
setmana obren els patis per fomentar el lleure i esport.
Plaça 1 octubre
Aparells per a fer exercici
Plaça dels Tarongers
Cistelles de bàsquet
Can Fitó
Cistella de basquet
Estructura workout
Plaça Mare Caterina Coromina
Propera instal·lació d’elements
per a l'exercici per a persones
grans.
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NOTÍCIES
PATINATGE ARTÍSTIC

Mireia Martínez i Aleix Bou, medalla de plata al
Campionat d’Europa… i Carla Escrich, bronze
Fa tres anys, el Club Patinatge
Arenys de Munt va començar a apos-

tar per un nou projecte amb la parella de patinatge artístic formada

Mireia Martínez i Aleix Bou competint a Les Açores

per Mireia Martínez i Aleix Bou, en la
qual tant entrenadors com patinadors tenien esperança i moltes il·lusions, però els resultats han superat
totes les expectatives: han tornat de
les Açores amb el títol de Subcampions d'Europa 2018 representant la
Federació Espanyola.
Després d'executar un excel·lent
programa sense cap errada i amb
un nivell tècnic immillorable, van
obtenir notes superiors a 8 de part
de tots els jutges internacionals, la
millor puntuació de tots els participants de la seva categoria, i per tant
van obtenir una primera plaça provisional.
Finalment es va aplicar el sistema
Wait i van pujar al segon esglaó del
podi, obtenint així la medalla de
plata al Campionat d'Europa 2018.
Cal destacar que la Mireia Martínez
era la patinadora més jove de la Se-

Carla Escrich amb el seu entrenador

lecció Espanyola que participava en
aquest campionat.
Per altra banda, Carla Escrich, patinadora sénior del Club Patinatge Artístic de Caldes d'Estrac, va assolir la
medalla de bronze després de protagonitzar un programa llarg molt
disputat i emocionant, ja que no
va ser fins a l'últim moment que va
passar de la quarta a la tercera posició. Un gran èxit de la Carla, el seu
entrenador Albert Trilla i el seu club.

HOQUEI PATINS

El vilassarenc Oriol Llenas, campió d’Europa sub-17…
i quatre maresmencs més, campions sub’20
La selecció espanyola sub-17, amb
nou catalans, va vèncer a la final
d’aquest campionat disputada davant Portugal (4-5) i es va proclamar
a Correggio (Itàlia) campiona d'Europa sub-17 amb un gol del jugador del
Barça Oriol Llenas a manca de 30 segons per acabar el partit. Amb l'empat, la campiona hauria estat Portugal per millor gol-average general.
L'Oriol va fer tota la seva trajectòria
esportiva al CH Vilassar de Mar, on
viu amb la seva família. En l'actualitat pertany a la disciplina del FC
Barcelona i està cridat a ser un dels
jugadors importants del futur.
Una setmana després, la selecció espanyola sub-20 masculina d'hoquei

patins, íntegrament formada per ju- categoria a la ciutat portuguesa de L'equip dirigit per Sergi Macià, que a
gadors i seleccionador català, es va Viana do Castelo, després de guanyar la primera fase ja havia guanyat tots
els partits, incloses les victòries conproclamar campiona d'Europa de la per 3-2 a la d'Itàlia a la final.
tra la mateixa Itàlia (7-4) i Portugal
(5-2), va acabar invicta el campionat
recuperant un títol que no conqueria
des de feia 12 anys.
Van formar part de la selecció espanyola dos jugadors del CE Arenys de
Munt, el porter Arnau Anglas i Aleix
Domènec (designat millor jugador
del torneig) i dos més formats igualment al planter de l'Arenys, Àlex Joseph i Miquel Grau, aquest últim de
Malgrat de Mar. L’Àlex juga al FC Barcelona i el Miki també ha entrat a formar part del club blaugrana després
d'estar al Benfica portuguès.
Miki Grau i Àlex Joseph
L'Oriol, amb la seva germana

WATERPOLO

Alba Bonamusa, campiona d’Europa junior
La mataronina Alba Bonamusa ha tornat a engreixar el seu brillant palmarès en conquistar amb
la selecció espanyola de waterpolo el Campionat d'Europa junior (sub-19). El combinat nacional
va derrotar a la final a la poderosa Rússia per 12-8 en la final disputada a Funchal (Portugal). Alba
suma aquest guardó a la medalla de plata obtinguda en el mundial juvenil de 2016 d'Auckland
(Nova Zelanda). La magnífica jugadora del CN Mataró emprèn ara una nova etapa personal i esportiva: ha obtingut una beca de la Universitat de Hawaii (EUA) per estudiar i jugar durant els quatre
anys vinents. Si el calendari ho permet, reforçarà puntualment al Centre Natació Mataró.
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REPORTATGE

El Lexus UX 250h arriba a Mataró

El crossover que trenca amb totes les regles

Descobreix un cotxe amb una presència mai vista a la carretera que eleva les prestacions d'un
crossover a cotes insuperables a Lexus Mataró-Maresvall Motor. Visita el concessionari a la
Ctra. De Barcelona, 64 - Mataró · Telèfon - 93 741 41 90

E

l nou UX ja es pot prerreservar en els Concessionaris Autoritzats Lexus, tot i
que el model no arribarà fins
al primer trimestre de 2019. Aquest
model està pensat com un crossover
compacte cridat a competir en una
de les seccions del segment SUV més
demandades del mercat, els híbrids.
Compta amb una carrosseria de 4,5
metres de longitud, un disseny atrevit i una plataforma nova amb un
centre de gravetat molt baix que permet obtenir major agilitat i estabilitat
en carretera. Altres novetats importants les trobem en la part mecànica
on tindrà únicament amb una versió
híbrida. El sistema de propulsió dels
models que arribaran al nostre mercat està compost per un nou i eficient
motor gasolina de 2 litres més altres
dos motors elèctrics, que en aquesta ocasió van sincronitzats de forma
coaxial en lloc de lineal, el que ha
permès obtenir un conjunt més com-
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El nou compacte
híbrid de la marca
japonesa ja es pot
prereservar a
Maresvall Motor,
Centre Autoritzat
Lexus de Mataró
pacte i lleuger. La potència total que
s'aconsegueix és de 178 cavalls.
Pel que fa a equipament, tots els UX
aniran equipats amb vuit coixins de
seguretat, inclosos els de genoll per
al conductor i el passatger. A més, el
paquet Lexus Safety System + inclou
el control de creuer amb radar dinà-

mic a qualsevol velocitat, un sistema
de seguretat precol·lisió PCS amb
detecció de vianants, capaç de reconèixer-los amb poca il·luminació;
el manteniment de trajectòria amb
avís de canvi involuntari de carril,
que actua sobre la direcció; el reconeixement de senyals de trànsit, així

com el control intel·ligent automàtic
i adaptatiu dels llums de carretera.
El disseny espectacular del nou
Lexus UX 250h és una proclamació
inconfusible de la seva força. A més,
les elegants línies que dibuixen el
seu exterior revelen una personalitat marcada per un distingit estil i un
gran dinamisme.
La seva silueta esportiva comença des del seu atrevit frontal amb la
seva majestuosa graella característica de Lexus fins a arribar a un disseny
del darrere d'aspecte impressionant,
deixant clar que el nou Lexus UX ha
irromput en el sector amb una nova
forma de concebre el segment dels
crossovers. Un cop a dins, aquest
model el fascinarà gràcies a un disseny que s'inspira en el concepte
arquitectònic japonès denominat
"engawa", en què els límits entre
l'interior i l'exterior es difuminen de
forma impecable. Estem davant un
cotxe extraordinari. 

De nou a casa.
De nou SOREA al teu costat.

Tornar de les vacances no és fàcil, però té coses bones. Ens retrobem amb tot allò
que ens acompanya en el dia a dia durant tot l’any i que ens fa sentir com a casa.
Com nosaltres, que estem sempre al teu costat i, per fer-te la tornada una mica més
fluida, hem preparat un joc de preguntes i respostes per a petits i grans.
Entreu al web cuidemlaigua.cat/aquaquiz i apreneu en família curiositats sobre
el sector de l’aigua i la seva gestió, alhora que espremeu una mica el vostre enginy!

Cuidem l’aigua,
et cuidem a tu.

www.sorea.cat
Segueix-nos a:

