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Quan Esportiu Maresme va sortir per primera vegada l'abril 
de 2017, vam dir que la gran vocació i raó de ser de la nostra 
revista era estar al costat dels nostres esportistes i clubs, do-

nar-los visibilitat i reconèixer els seus esforços i èxits.
La jugadora de bàsquet Silvia Domínguez és un clar exemple 
que dóna sentit al nostre full de ruta. Estem davant una de 
les millors jugadores espanyoles i catalanes de bàsquet de 
tots els temps. Sorgida del pavelló d'esports de Montgat, de 
l'Escola Mireia d'aquest municipi del Maresme, ha aconse-
guit arribar a l'elit d'un esport tan seguit com és el bàsquet.
Silvia és l'única jugadora que ha conquistat tres Copes d'Eu-
ropa consecutives amb tres equips diferents. Ha estat plata 
en els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro, subcampiona del 
món, campiona d'Europa i s'ha convertit en tota una llegen-
da en el seu club, l'Avenida Salamanca. Que el pavelló d'es-
ports de Montgat porti el seu nom és un just premi a la seva 

longeva i brillant trajectòria esportiva.
Aquest mes, com sempre, seguim estant al costat dels nos-
tres clubs. El FC Argentona compleix 95 anys de vida i co-
neixerem com es troba l'entitat. Igualment els presentem els 
campions de l'equip de waterpolo del Club Natació Premià 
de Mar, que ha guanyat la Lliga a Segona Divisió i ha ascendit 

a Primera.
Torna a Calella l'IRONMAN 70.3, amb 2.800 triatletes arribats 
de tot el món. Una vegada més, tant Calella com el Maresme 

seran referència a tot el món.
I els amants dels escacs, que són molts, tenen l'oportunitat 
de conèixer quants clubs té el Maresme i de quina salut gau-

deix aquest esport a Catalunya i a la nostra comarca.

Staff
Edita: Frimu XXI Comunicació S. L.
Director: Toni Frieros 
Disseny i Maquetació: Jordi Amigó
Fotografia:  Pep Morata 
Correcció de textos: Gerard Obon
Impressió: Rotimpres 

3
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El Pavelló d'Esports de Montgat porta el seu nom. No és per menys. L'actual base de l'Avenida de Salamanca ha 
estat subcampiona olímpica de bàsquet (Rio de Janeiro 2016), subcampiona del món, campiona d'Europa i l'única 

jugadora de la història que ha guanyat tres Eurolligues consecutives amb tres clubs diferents. Una crack

PORTADA
www.esportiumaresme.cat

T ot va començar al Col·legi 
Mireia de Montgat, veritat?
Va ser el meu col·legi des de 
la guarderia, amb tres anys, 

fins als disset. Forma part de la meva 
vida i encara conservo molts amics 
d'aquesta època tan entranyable.

Què és i què significa Montgat en la 
teva vida?
És la meva llar, el meu oasi, el meu re-
cés de pau, on sempre vinc quan no 
jugo, per Nadal, per vacances. Sem-
pre he presumit i presumeixo de ser 
montgatina. No s'ha d'oblidar mai 
d'on véns, on són les teves arrels, on 
va començar tot. M'he comprat un pis 
a Montgat perquè és on penso viure 
quan deixi el bàsquet.

A més, ets tota una institució en el 
municipi. El Pavelló d'Esports porta 
el teu nom...
Ufff, no tinc paraules per descriure 
l'orgullosa que em sento. I més que 
per mi, pel meu pare Joaquim, la 
meva mare Encarna i el meu germà 
Jordi. Saber que estarà per sempre 
m'emociona. A més, el pavelló d'es-
ports el recordo des de molt petita.

Per què?
Amb quatre o cinc anys, sempre ana-
va a veure jugar el meu germà Jordi 
en el Montgat. Fins i tot anava als en-
trenaments i diuen que em colava a 
la pista a agafar pilotes. El meu germà 
jugava amb el número '6' i quan jo 
vaig començar a jugar sempre porta-
va aquest número, que m'ha acom-
panyat tota la vida.

És a dir, el bàsquet és la teva vida...
Sens dubte. A casa dels meus pares 
teníem un soterrani on hi havia una 
cistella. Allà m'hi passava les hores 
llançant. El meu germà passava molt 
temps amb mi ensenyant-me a botar 
la pilota, a llançar, a jugar...

Però també vas fer gimnàstica es-
portiva...
Bé, solament un any. Un professor 
d'educació física del Mireia li va dir 
als meus pares que tenia moltes qua-
litats físiques per fer gimnàstica. En el 
col·legi guanyava a tots els nens de la 
meva edat corrent! Em van portar al 
Centre d'Alt Rendiment de la Foixarda 
a Montjuïc, però no m'ho passava bé. 
A més, per seguir entrenant allà havia 

de canviar de col·legi i vaig decidir 
deixar-ho i fer bàsquet.

Quan perceps que el teu futur estava 
en el bàsquet?
Als tretze anys, a l'Universitari Barça, 
vaig tenir a un entrenador que em va 
marcar molt: Oriol Vilà. Jo era infantil 
i vaig començar a anar amb la selec-
ció espanyola, amb un grup generaci-
onal de gran nivell. Vaig donar un salt 
qualitatiu enorme i va ser quan vaig 
adonar-me que podia dedicar-me de 
debò al bàsquet.

I als 17 anys t'en vas a l'Estudiantes 
de Madrid. Deixes casa teva...
Va ser un moment molt dur i em va cos-
tar moltíssim fer aquest pas. Jo encara 
era júnior, però tenia nivell per jugar 
en sènior. No volia estancar-me i en el 
Barça ja em van dir que no m'anaven 
a pujar al primer equip. Com a màxim 
m'anaven a cedir. Això em va decebre 
una mica. I jo, que sóc molt tossuda, 
estava convençuda que podia jugar en 
un primer equip. Estudiantes ja m'ha-
via volgut un any abans, així que me'n 
vaig anar a jugar a Madrid, on vaig es-
tar-hi dues temporades.

“Sempre he
presumit i

presumeixo de 
ser montgatina. 
No s'ha d'oblidar 
mai d'on véns”

Una entrevista de Toni Frieros · Fotos: Germán Rubio (CB Avenida)

Silvia Domínguez
LLEGENDA VIVA DEL BÀSQUET



MAIG  2018

ENTREVISTA

5

I arribes al Perfumerias Avenida de 
Salamanca...
Va ser la meva primera etapa de cinc 
temporades. En la cinquena vàrem 
aconseguir el gran objectiu de gua-
nyar la Lliga i una fita històrica per 
a l'entitat i la ciutat, com va ser con-
quistar l'Eurolliga.

Després te'n vas cap a València...
Sí, al Ros Casares, que havia construït 
una plantilla increïble, un projecte es-
portiu brutal. Aquella temporada vam 
guanyar també la Lliga i l'Eurolliga. 
No obstant això, abans d'acabar l'any, 
ens van dir que l'equip desapareixeria 
per falta de recursos econòmics. Un 
pal. Però bé, no hi ha mal que per bé 
no vingui ...

Ho diu perquè li va donar l'oportuni-
tat d'entrar a la història...
Em va fitxar el UMMC Ekaterimburgo 
rus. Ho vam guanyar tot: Lliga, Copa ... 
i l'Eurolliga. Per mi, la tercera consecu-
tiva amb tres equips diferents! Van ser 
tres anys molt especials. A l'hivern es-
tàvem a menys vint o trenta sota zero. 
Les jugadores teníem prohibit conduir 
i cadascuna tenia assignada un xofer 
particular. El meu pràcticament es va 
convertir en el meu professor de rus.

Formes part de la millor selecció es-
panyola de la història...
He tingut el privilegi de coincidir amb 
una generació meravellosa de jugado-
res. Un orgull guanyar tot el que hem 
guanyat.

Amb què et quedes?
El súmmum vam ser l'or en l'europeu 
de 2013, perquè vam derrotar en la fi-

nal a França a casa seva... i per un punt! 
Després vàrem repetir títol a la Repú-
blica Txeca l'any passat. També van ser 
molt especials les medalles de plata en 
la final dels Jocs Olímpics de Rio de Ja-
neiro i en el Mundial de Turquia.

Ambdues medalles de plata, davant 
Estats Units...
Ara per ara és impossible guanyar a 

l'equip nord-americà. Són inassoli-
bles. Això sí, compensa haver tingut 
l'oportunitat de viure uns Jocs Olím-
pics per dins i obtenir una medalla, 
que és una recompensa meravellosa 
per a qualsevol esportista.

Ets història viva en l'Avenida Sala-
manca...
Vuit anys aquí! Vaig tornar-hi el 2015 i 

"És un orgull
molt gran que el 
Pavelló del meu 

poble porti el 
meu nom. I

sobretot em fa 
feliç pels meus 
pares i germà"

Selecció espanyola
(Absoluta)

Més de 150 vegades
internacional
Bronze Europeu
2009 (Letònia)

Or Europeu
2013 (França)
Plata Mundial

2014 (Turquia)
Bronze Europeu

2015 (Romania i Hongria)
Plata Jocs Olímpics

2016 (Rio de Janeiro)
Or Europeu

2017 (República Txeca)

Selecció espanyola
(Categories inferiors)

Plata Europeu Sub-18
2004 (Eslovàquia)

Plata Europeu Sub-18
2005 (Hongria)

Or Europeu Sub-20
2007 (Polònia)

UB-FC Barcelona
Lliga Femenina (1):

2002/03

Perfumerías Avenida 
Salamanca

Eurolliga (1):
2010/11

Lliga Femenina (3):
2010/11, 2015/16, 2016/17

Copa de la Reina (2):
2016/17, 2017/18

Supercopa d'Espanya (3):
2010, 2016, 2017

Ros Casares València
Eurolliga (1): 

011/12
Lliga Femenina (1):

2011/12

UMMC Ekaterimburgo
(Rússia)

Eurolliga (1):
2012/13

Supercopa d'Europa (1):
2013

Premier League (3): 
2012/13, 2013/14, 2014/15

Copa de Rússia (2):
2012/13, 2013/2014

Equip Lliga Temporades
CE Mireia Categories inferiors 1993-1994
CB St.Josep de Badalona Categories inferiors 1994-1995
Escuela Gintanjali Categories inferiors 1995-1998
Badalona Basket Club Categories inferiors 1998-1999
Universitari Categoriesinferiors 1999-2000
Universitat de Barcelona Categories inferiors 2000-2002
UB-FCBarcelona Lliga Femenina  Espanya 2002-2004
USP-CEU Adecco Estudiantes Lliga Femenina  Espanya 2004-2006
Perfumerías Avenida Lliga Femenina  Espanya 2006-2011
Ros Casares Valencia Lliga Femenina  Espanya 2011-2012
UMMC Ekaterinburg Premier League  Rússia 2012-2015
Perfumerías Avenida Lliga Femenina  Espanya 2015-present

Trajectoria Palmarès

Silvia posa para Esportiu Maresme en el Parque Wurzburg de Salamanca
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tinc una altra temporada més de con-
tracte. Sóc la jugadora que més vega-
des ha vestit la samarreta del club, 
amb més de 300 partits. Un orgull i un 
honor. Salamanca és una ciutat me-
ravellosa en tots els sentits i el club, 
una família. Sóc molt feliç aquí.

Fins quan?
Gaudeixo tant jugant a bàsquet que 
no em passa pel cap deixar-ho. Espe-
ro seguir molts anys més. Fins que el 
cos aguanti.

I després?
No em veig entrenant un equip, però 
sí ensenyant bàsquet. Fins que me'n 
vaig anar a Rússia vaig estar estudi-
ant psicologia. No sé si faré alguna 
cosa relacionada amb això.

Com definiries el teu joc?
Al llarg dels anys he anat evolucio-
nant molt com a base. Ara controlo 
tot el que puc el joc, dirigir-ho, con-
duir-ho, prenent més responsabili-
tats, fins i tot a l'hora de tirar a ciste-
lla. M'agrada manar i sóc molt tàctica 
dins i fora de la pista.

Què t'agrada fer quan no estàs ju-
gant a bàsquet?
Sóc molt futbolera i molt del Barça... 
I m'agraden esports que no puc prac-
ticar per risc de lesionar-me, com el 
surf o l'esquí. Quan pengi les botes ho 
faré... També m'encanta llegir, escol-
tar música i veure sèries. I quan vaig 

a Montgat, gaudir de la meva família, 
de la platja, i de tot el que m'ofereix el 
Maresme, que és molt.

Silvia Domínguez, una número 1... •
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Silvia és la jugadora que més vegades ha vestit la samarreta del Perfumerías Avenida Salamanca, on és tota una institució

El bàsquet és la seva vida

Silvía Domínguez i Anna Cruz 
són amigues des que van coin-
cidir en l'equip Sant Josep de 
Badalona sent nenes. El bàsquet 
les va tornar a reunir en diferents 
equips de la selecció espanyola, 
amb la qual han fet història. Des 
de fa tres anys Silvia i Anna or-
ganitzen un campus internac-
ional que es duu a terme en el 
Complex Esportiu de Tiana i a la 
Casa de la Conreria (Pere Tarrés) 
del mateix municipi, que serveix 
de residència per a les noies del 
campus: "Vàrem començar el 

primer any amb 50 noies  i ara 
ja en tenim 95, el màxim que 
podem admetre. Les places es 
van acabar al cap de pocs dies 
d'obrir les inscripcions. Vénen 
noies de França, Madrid, Tener-
ife, Andalusia... Estem molt con-
tentes perquè oferim un campus 
d'alt nivell, on preferim la quali-
tat a la quantitat. Els donem les 
eines tècniques, tàctiques i fí-
siques necessàries per millorar 
el seu joc i les seves necessitats 
dins d'un ambient també lúdic i 
sobretot molt familiar"

Farà el seu campus a
Tiana del 8 al 15 de juliol

"Sóc molt feliç en
l'Avenida Salamanca.
Estimo tant aquest
esport que hi vull
jugar fins que el
cos aguanti"
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Hi ha un ric relat històric 
del club i va començar a 
ser narrat en el llibre 'F.C. 
Argentona (1923-1998) 75 

anys de futbol', escrit pels periodis-
tes Xavier Lorente i Xavier Amat. 172 
pàgines que descriuen episodis de 

gran interès, com la supervivència 
del club després de la Guerra Civil 
espanyola o anècdotes curioses, com 
el fet que un dels primers "mecenes" 
del club fou Miquel Valdés, fundador 

de la famosa administració de loteria 
de la Rambla de Barcelona, la que 
més venia a l'Estat espanyol abans 
del boom de la Bruixa d'Or de Sort. 
La família Valdés estiuejava a Argen-
tona i van contribuir econòmicament 
i anímicament a la consolidació del 
club argentoní.
Des de fa quatre temporades el FC 
Argentona està presidit per Antonio 
Gómez Cabrera, que va recollir el tes-
timoni d'Antoni Rabassa, qui va os-
tentar la responsabilitat de dirigir el 
club durant deu temporades, des de 

2004 fins a 2014. El torneig de futbol 
d'estiu que organitza cada any l'en-
titat porta el seu nom, en reconeixe-
ment a la seva dedicació. 
"Nosaltres no som aliens a la realitat 
que viu el futbol base modest. Hem 
de fer grans esforços econòmics i 
humans per mantenir una estructura 
esportiva que uns anys és esplèndi-
da en nombre d'equips, jugadors i 
categories i en uns altres sofreixes 
perquè tot segueixi igual. Fa uns 
mesos vam canviar la coordinació i 
les coses estan funcionant molt bé, 

perquè volem que el nostre projecte 
esportiu sigui durador i sostenible", 
explica el president Antonio Gómez.
L'Argentona, actualment, no té Esco-
leta de futbol, una deficiència espor-

tiva que volen solucionar de cara a la 
temporada vinent: "El nostre desig 
és tornar a tenir una escola formativa 
com sempre l'ha tingut l'Argentona, 
d'on han sortit molt bons jugadors. 
Aquesta és una de les nostres prio-
ritats", relata el secretari Antoni Ra-
bassa.
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“Fa uns mesos vam 
canviar la coordina-
ció i les coses estan 
funcionant molt bé, 
perquè volem que el 
nostre projecte es-

portiu sigui durador i 
sostenible”

Antonio Gómez
President

“El nostre desig és 
tornar a tenir una 

escola formativa com 
sempre l'ha tingut 
l'Argentona, d'on 

han sortit molt bons         
jugadors”

Antoni Rabassa
Secretari 

FC Argentona
95 anys d’història… i un futur esplèndid

El club somia pujar a Primera Catalana i treballa per recobrar l'esplendor del seu futbol base

El FC Argentona compleix aquesta tardor 95 anys de vida. Una efemèride que omple d'orgull al municipi i a la
mateixa entitat, una de les que atresora més història en el futbol maresmenc i, per extensió, també de Catalunya. 

Com diu el seu himne: "Som l'orgull de la nostra vila'

L'entitat compta en 
l'actualitat amb 12 
equips de Futbol 7, 
un dels seus actius 

més sòlids 
Fundat el 1923, 

ha donat jugadors 
importants que han 

arribat a jugar a 
Primera Divisió



El club ha format jugadors que han 
arribat a defensar la samarreta del 
Barça o de l'Espanyol, entre altres 

clubs importants. Al marge dels his-
tòrics germans Nieto, Albert Yagüe va 
debutar a Primera Divisió amb Javier 
Clemente i ha jugat en el Lorca, Eibar, 
Melilla, Leonesa, Dinamo Tbilissi, Ba-

dalona, Castelló, i en ara milita al Sant 
Andreu. Marc Lachèvre, per la seva 
banda, va ser fitxat pel Barça cadet 
fa dues temporades, igual que va fer 
l'Espanyol amb el davanter Ferran 
Fontdegloria per a l'infantil.
A més de posar ordre i metodologia 
de treball en tot el futbol base, un 
altre dels grans objectius del club en 
l'actualitat és poder pujar a Primera 
Catalana: "En començar la tempora-
da ens conformàvem a mantenir la 
categoria, perquè tenim pràcticament 
la mateixa plantilla, però l'equip ha 
anat creixent i creixent, obtenint molt 
bons resultats i pujar de categoria és 
una opció, sigui de forma directa o a 
través de la promoció. Valdrà la pena 
intentar-ho", confessa el president, 
molt feliç pel rendiment i el compro-
mís dels jugadors que dirigeix 'Chava' 
Jiménez. •
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Fa cinc anys el FC Argentona va te-
nir la brillant idea de crear i orga-
nitzar un torneig de futbol infantil 
aprofitant l'aturada competitiva 
amb motiu de les festes de Carnes-
toltes. L'èxit de la competició va 
sorpendre els mateixos promotors 
i en dos anys la 'Carnestoltes Cup' 
o 'Carnaval Cup' va aconseguir tal 
prestigi que va tenir la capacitat 
d'aconseguir la participació dels 

millors equips d'Espanya: FC Bar-
celona, Reial Madrid, RCD Espa-
nyol, València, Celta, etcètera. Fins 
i tot, de molts equips europeus i 

d'altres continents. Per diferents 
motius, la cinquena edició de la 
'Carnestoltes Cup' ha deixat de 
disputar-se a Argentona i ha tingut 
lloc en les instal·lacions esportives 
del CD Premià de Dalt. El Maresme 
s'ha convertit en tota una refe-
rència en l'organització de grans 
tornejos de futbol, com els que se 
celebren a Tordera i Sant Pol de 
Mar a l'estiu.

President 
Antonio Gómez Cabrera
Vicepresident
Oriol Bruguera
Tresorer
Albert Serra
Secretari
Antonio Rabassa
Vocals
J. José López
Blas García
Coordinació
Toni Mirón
Josep Maria Tejedo
Joan Guillamat

FC ARGENTONA
Carretera de Vilassar, s/n
08310 Argentona
Telèfon: 937 56 15 13
www.fcargentona.com
info@fcargentona.com

Una de les grans preocupa-
cions dels nous gestors de 
l'Argentona és acostar el club 
a tots els habitants del mu-
nicipi i fer-los partícips. Amb 
ocasió de les festes de Car-
nestoltes, el club va organit-
zar una recollida d'aliments 
el beneficiari final de la qual 
va ser Càritas d'Argentona. En 
una jornada festiva i futbo-
lística, on van participar com 
padrins jugadors del Barça i 
de l'Espanyol, tots els pares 
i familiars dels jugadors del 
club, així com tot aquell que 
va voler col·laborar, es va 
aconseguir marcar-li un gran 
gol a la pobresa recollint 750 
quilos de menjar que es van 
destinar als menjadors soci-
als de Càritas.

1r. Equip:
Chava Jiménez i  Javi Valero
Juvenil:
Ezequiel Boda Albert Cañellas                                                                                                                                         
Cadet:
Agustí Meca i  Jesus Rojas                                                                                                                                            
Infantil A:
Dani Seco i Oriol Prat                                                                                                                                             
Infantil B :
David Romero i Oscar Serret                                                                                                                                           
Infantil C:
Agustí Meca i Jose
Aleví A:
Toni Miron i Jaume Anglada                                                                                                                                          
Aleví B:
Dioni Orellana i Víctor López                                                                                                                                            
Aleví C:
Josep Maria Tejedo
Maties Colomines 
Aleví D:
Adrià Alias i Lluís Capdevila                                                                                                                                        
Aleví E:
Joan Garcia i Giuseppi Yovera                                                                                                                                           
Aleví F:
Jesus Rojas                                                                                                                                            
Aleví F2:
Mario Huapaya
Benjamí A:
Eric Cuartero i Victor Anguita                                                                                                                                          
Benjamí B:
Berna Sánchez i Moha Jebari                                                                                                                                           
Benjamí C:
Oscar Serret i Albert Cañellas                                                                                                                                         
Prebenjamí A:
Patri i Oriol Prat                                                                                                                                             
Prebenjamí B:
Teo Jimènez i Albert Llopis

Creadors de la ‘Carnestoltes Cup’

Junta Directiva

Un club molt 
solidari

Cos tècnic

El club enceta el camí 
del centenari amb
il·lusió i espera la 

implicació de tot el 
poble, així com

d'entitats i
Ajuntament

El club treballa de valent el futbol base per formar jugadors

Aquesta temporada ha entrat una nova coordinació L'Argentona té dos equips de prebenjamins

17
EQUIPS

28
ENTRENADORS

258
LLICÈNCIES

60
SOCIS

Les
dades
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Com diu la cançó: Què fa un 
noi com tu en un lloc com 
aquest?
M'apassiona entrenar tant o 

més que jugar. Em vaig treure tots els 
títols necessaris, però em faltava ex-
periència i pràctica. Vaig fer els meus 
primers passos al Sant Cugat, també 
amb Manolo Márquez al Sant Andreu, 
fins que em va sorgir l'oportunitat 
d'entrenar al Cabrera de Mar.

Com arribes al Premià de Dalt?
Em va cridar Agustín per encapçalar un 
nou projecte esportiu a Premià i vàrem 
acceptar el grup de treball que hi havia 
a Cabrera.

Per què has començat tan a baix? 
Tens un nom...
No m'agrada que em regalin res. A 
més, no tenia la formació adequada i 
tampoc podia entrenar com a primer, 
per això vaig agrair l'oportunitat que 
em van donar a Cabrera i ara a Premià. 
És veritat que començar a Tercera Ca-
talana és complicat, sobretot perquè 
no hi ha jutges de línia i els partits es 
decideixen moltes vegades per atzar. 
No obstant això, haig d'admetre que 
s'aprèn molt en aquesta categoria. En 
totes...

Què has après?
A treballar amb el que tens, a treure 
el millor de tots els jugadors, que són 
amateurs i estan aquí per hobby. És 
una tasca més motivacional que com-
petitiva. És molt important crear un 
gran grup de treball, de convivència, 
apartar les pomes podrides.

Quin nivell hi ha?
Hi ha molts jugadors que haguessin 
pogut jugar perfectament a Tercera-
Divisió o en Segona B. Saben jugar, 
però una altra cosa és saber competir 
en aquestes categories. Aquí està la 
dificultat: els camps, els rivals... Jo es-
tic molt content amb el grup que tinc 
i crec que estan capacitats per pujar 

de categoria. Si no haguéssim perdut 
a tres jugadors molt importants al co-
mençament de temporada, hauria es-
tat factible l'ascens.

Has estat molts anys a l'elit. Quins 
són els teus millors records?
La final de la Copa de la UEFA amb l'Es-
panyol davant el Sevilla el 2007. Enca-
ra que la vam perdre i vaig ser expulsat, 
aquella època amb Valverde com a en-

trenador va ser molt bonica. El títol de 
la Copa del Rei enfront del Saragossa 
un any abans també va ser molt im-
portant per a l'entitat. Com a 'perico' 
de tota la vida un títol de tant prestigi 
em va fer molta il·lusió. I la temporada 
a l'Olymiacos grec amb Valverde tam-
bé la recordo amb molt afecte. Sense 
oblidar-me de la meva etapa a Grana-
da i a Girona, on vaig penjar les botes 
després d'una lesió de genoll.

I el futur, Moisés?
M'agraden els reptes i els bons pro-
jectes. Vull créixer com a entrenador i 
seguir aprenent. I el que hagi d'arribar, 
ja arribarà.

Sort!

"Entrenar 
m'apassiona tant 
o més que jugar. 

En aquestes
categories 

s'aprèn molt"

"El meu millor 
record amb

l'Espanyol va ser 
el títol de la Copa 
del Rei i la final 

de la UEFA"

MAIG 2018

ENTREVISTA

Amb més de 200 partits en Primera Divisió, l'exjugador del RCD Espanyol, Eibar, Granada i Girona comença 
la seva carrera com a primer entrenador en la banqueta del CE Premià de Dalt. És llicenciat en Periodisme

Moisés elogia les instal·lacions esportives del Premià de Dalt L'exjugador de l'Espanyol diu que s'aprèn molt a Tercera Catalana

Títol Club País Any
Copa del Rei RCD Espanyol Espanya 2005-2006
Copa Catalunya RCD Espanyol Espanya 2005-2006
SubcampióUEFA RCD Espanyol Espanya 2006-2007
Superlliga de Grècia Olympiacos FC Grècia 2010-2011

Palmarès

Moisés Hurtado entrena a Tercera Catalana

De l’elit al Premià de Dalt

Moisés Hurtado Pérez
20 de febrer de 1981 (37 anys)
Sabadell, Catalunya
Clubs formatius
 CE Mercantil
1996-2001 RCD Espanyol
Clubs professionals
Anys Equip PJ (g)
2001-2004 RCD Espanyol B 129 (6)
2002-2010 RCD Espanyol 146 (3)
2004-2005 SD Eibar (cedit) 33 (1)
2010-2011 Olympiacos FC 18 (0)
2011-2013 Granada CF 18 (0)
2013- Girona FC 11 (1)
Selecció nacional
Anys Equip PJ (g)
1997-1998 Espanya sub-16 2 (0)
2009 Catalunya 1 (1)

Perfil
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PREMIS

Club Atlètic Masnou i UD Cirera, 
novament premiats

L a solidaritat va ser  la pro-
tagonista el passat dijous 
26 d’abril en la segona edi-
ció dels Premis Solidaris, 

un acte carregat d’emocions, il·lusió 
i gratificació. Lluny dels terrenys de 
joc, àrbitres, entrenadors, presi-
dents, jugadors i altres personalitats 
vinculades al món del futbol es van 
trobar al Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona per a la celebració dels 
II Premis Solidaris , organitzada per la 
Fundació Privada Catalana de Futbol 
de la Federació Catalana de Futbol.
Aquests guardons busquen premiar 
aquelles iniciatives i activitats dels 
clubs d’arreu de Catalunya que fo-

menten la solidaritat, l’ètica esporti-
va i els valors més enllà dels camps 
i pavellons de futbol i futbol sala. 
Els premis es van distribuir en dues 
categories: iniciatives individuals i 
col·lectives, fins a atorgar un total de 
7 distincions.
Abans de l'entrega de guardons, el 
president de la Fundació i vicepresi-
dent de l'FCF,Pere Guardiola, va ex-
plicar  que "aquests premis són un 
reconeixement a totes les iniciati-
ves solidàries i benèfiques que fan 
clubs, jugadors, entrenadors, àr-
bitres... en definitiva a tota la gent 
que fa del futbol de casa nostra més 
gran del que ja és. Una tasca social 

que des de la Fundació i la mateixa 
Federació ens enorgulleix enorme-
ment".
En la categoria Ètica Esportiva, el 
Club Atlètic Masnou Futsal va rebre 
el tercer premi per la creació del cin-
què temps en els partits dels seus 
equips de futbol sala. Van recollir 
el guardó el president de l'entitat, 
David Forniés i la responsable de co-
municació, Lourdes Sesma. Un me-
rescut premi que coincideix amb els 
actes de celebració del 50 aniversari 
de l'entitat aquest mes de maig.
En la categoria Foment dels Valors, 
la Fundació de la FCF va premiar a 
la UD Cirera pel seu programa ano-

menat 'Intercanvi d'oportunitats'. La 
responsable de l'àrea social del Cire-
ra, Laura Seijo, va ser l'encarregada 
de rebre la distinció.
En el vessant de jugador individual, 
Toni Rodríguez, porter del Cirera, va 
ser reconegut per la seva valentia i 
afany de superació després de patir 
una severa descàrrega elèctrica al 
seu lloc de treball i recuperar-se per 
tornar a sentir-se futbolista.
Un concert de saxos, a càrrec del 
Conservatori del Liceu, va posar 
punt i final  als II Premis Solidaris 
en una tarda emotiva i plena d’agra-
ïment al Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona. •

La gala d’entrega dels guardons, que es va celebrar al MACBA de la Ciutat Comtal, va demostrar una vegada més el 
poder solidari de clubs, futbolistes i persones vinculades al món del futbol en la segona edició d’aquests premis que 

atorga la Fundació de la Federació Catalana de Futbol. El Maresme també va ser protagonista

Gala II premis solidaris de la Fundació de l’FCF

Pere Guardiola, president de la Fundació de la FCF

El porter de la UD Cirera, Toni Rodriguez, premiat per la seva valentia

Ramon Agenjo va entregar el guardó al Club Atlètic Masnou

Laura Seijo va recollir el premi atorgat a la UD Cirera de Mataró
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Els beneficis de practicar activitat física de forma habitual estan més que demostrats; en l’edat pediàtrica i 
adolescent poden representar millores a nivell físic, mental i social, entre d’altres. Tot i així, l’índex

d’inactivitat i sedentarisme és realment elevat i preocupant.

Alimentació en el nen esportista

Màster oficial de
Nutrició i Metabolisme (UB)

Màster d’atenció d’infermeria al
pacient amb diabetis (UB)

Dietista clínica en pràctiques al Servei 
de Diabetologia de l’Hospital de Sant 

Pau i la Santa Creu
Curs de Coaching Nutricional (UB)

Postgrau de Nutrició esportiva per la 
Universitat de Barcelona

Sara Casals Roda
Diplomada en Nutrició

Humana i Dietètica

“La festa dels colors” és el primer llibre editat per la Fundació Hospital de Nens i que s’ha presentat recentment coincidint 
amb la Diada de Sant Jordi d’enguany. És un conte per a infants en què es ressalten valors com l’amistat, la inclusió i la 
diversitat, a través d’una festa peculiar a la qual sembla que no tots els animals hi són convidats. 
Tots els beneficis obtinguts amb el llibre aniran destinats a l’Obra Social de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona, 
des d’on s’atenen les necessitats de salut de nens i nenes en situació de vulnerabilitat, tant en el nostre entorn com fora 
de les nostres fronteres. 

 

P er tal que la pràctica d’acti-
vitat física sigui saludable i 
profitosa cal prestar espe-
cial atenció a l’alimentació, 

que haurà de ser adequada a les ne-
cessitats de cada edat, cada esport i 
sobretot cada nen i cada nena.
Hem de garantir un aportament ca-
lòric suficient per tal d’assegurar un 
correcte creixement, un bon desenvo-
lupament de la massa muscular i un 
correcte rendiment esportiu, per tant 
partirem de la ingesta que el nen esti-
gui fent, i a partir d’aquí modificarem 
el tipus d’aliments per d’altres amb 
característiques similars, però més 
saludables. 
Els aliments que ha d'incloure l’ali-
mentació de qualsevol nen, i sobre-
tot dels que fan esport, han de ser 
aliments frescos, poc processats i va-
riats. És aconsellable fer les ingestes 
repartides entre 4 i 5 àpats per opti-
mitzar l’aprofitament dels nutrients. 

Els nens, fins als 7 o 8 anys, consu-
meixen mes greix al moure’s, per tant,  
ens assegurarem que prenguin prou 
greixos saludables com l'oli d’oliva, 
alvocat, fruits secs…
La hidratació jugarà un paper clau en 
l’esportista en edat pediàtrica, ja que 
es bàsic per mantenir un bon rendi-
ment i garantir una bona regulació 
tèrmica. Cal beure aigua abans, du-
rant i després de l’activitat física.  
També ens fixarem en quin moment  
del dia es farà l’activitat física i que 
la ingesta prèvia tingui prou energia 
perquè es pugui realitzar amb èxit. 
Evitarem:
• Aliments saturats de greixos i sucres 
com ara la brioixeria industrial o les 
galetes, ja que tenen un excés de calo-
ries i pocs nutrients (proteïnes, fibra, 
vitamines, minerals...).
• Iniciar l’activitat després d’un dejuni 
de més de 3 hores.
Els dies previs a la competició o a l'en-
trenament (per tant, si es fa un esport 
d'equip, serà pràcticament cada dia) 
cal garantir un aportament suficient 
d'hidrats de carboni: pa, pasta, arròs, 
llegum, patates, etc) per tal de tenir 
els dipòsits de glucogen ben plens.
Convé menjar amb antelació suficient 
a l’entrenament o competició per as-
segurar una bona digestió, almenys 2 
hores abans i idealment 3, sobretot en 
el cas dels esports aeròbics i amb im-

pacte. Amb els més explosius i curts 
en tindrem prou amb 1 o 1,5 hores.
Si hem de competir, procurarem que 
la quantitat de fibra i greix siguin mo-
derades per garantir una bona tole-
rància (la resta de dies la quantitat de 
greix i fibra serà normal). En l’esmor-
zar sempre s’ha de comptar amb la 
presència d'hidrats de carboni, i ideal-
ment un làctic i una fruita.
Exemples:
• 1 iogurt desnatat amb flocs de civa-
da i fruits vermells. 
• Llesca de pa de pagès amb rodanxes 
de plàtan i un got de llet semi
• Pa torrat amb pernil salat i tomàquet 
i un got de llet
Si la competició és a la tarda, deixa-
rem prou temps entre el dinar i i la 
competició, i també caldrà garantir 
els hidrats de carboni. Hi pot haver 
proteïnes de fàcil digestió i una peça 
de fruita (en aquest cas no caldrà po-
sar gaire verdura o amanida, la po-
dem prendre després).
• Arròs, pasta, quinoa, cous-cous amb 
tonyina, o bé pollastre o llom amb un 
tomàquet o pastanaga i seguit d'una 
peça de fruita.
Entre 30 i 60 minuts abans és conve-
nient prendre una mica d’aigua i una 
peça de fruita (que es toleri bé) o una 
llesca de pa per evitar fer esport amb 
sensació de gana.
Durant l’activitat cal hidratar-se bé 

amb aigua. Fer petits glops (en total 
uns 150-300 ml) cada 15-20 minuts, 
sense esperar a tenir set. A partir 
d’una hora d’activitat o si hi ha molta 
humitat podem afegir-hi hidrats en 
forma de fruita, suc diluït o beguda 
isotònica per tal d’aportar els electrò-
lits necessaris, i no més d’un 5-7% de 
glucosa.
Després de l‘activitat física caldrà re-
cuperar líquids i hidrats de carboni, 
especialment durant la primera hora 
després de l’exercici físic. 
Exemples:  
• Aigua i peça de fruita, suc natural i 
afegir un aliment proteic com un lacti, 
tall de pernil, hummus,  etc.
Un exemple de sopar postentrena-
ment:  
• Cuscús amb verdures i pollastre, i 
peça de fruita o bé crema de verdures, 
salmó a la planxa amb arròs basmati 
de guarnició i un iogurt natural.
L'últim punt, però no per això menys 
important, serà el descans, molt ne-
cessari per tal de consolidar aquells 
beneficis obtinguts en la sessió espor-
tiva i la nutrició i hidratació saludable 
que l’envolten.
I sobretot, cal gaudir de l'esport! •

SALUT I ESPORT
www.esportiumaresme.cat MAIG 2018

HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA

1234
✓ Els aliments a incloure en la di-
eta d’un nen esportista han de ser 
frescos, poc processats i variats
✓ La hidratació juga un paper clau, 
no hem d’esperar a tenir set per 
beure!
✓ Un descans adequat és impres-
cindible per obtenir tots els bene-
ficis de la pràctica esportiva i d’una 
alimentació saludable. 
✓ Considerarem en la configuració 
del menú les necessitats en funció 
de l’edat, del tipus d’esport i hora-
ris en què  es practica i les caracte-
rístiques personals.

“La festa dels colors”



   



14

ESCACS
www.esportiumaresme.cat

M és de 600 milions de 
persones juguen als es-
cacs regularment a tot 
el món i en molts països 

s'imparteix com una assignatura més 
en els col·legis. El 2012, el Parlament 
Europeu va recomanar la inclusió 
dels escacs als programes escolars 
dels països membres, en entendre 
que és un joc vehicular perfecte per 
desenvolupar competències educa-
tives.
Un suport definitiu el va donar el Co-
mitè Olímpic Internacional (COI), que 
el reconeix com una disciplina espor-
tiva més i estudia la seva inclusió en 
els Jocs Olímpics.
D'altra banda, l'última enquesta 
d'hàbits esportius realitzada pel Mi-
nisteri d'Educació, Cultura i Esport 
del Govern espanyol va llançar una 
dada molt significativa: prop del 
60% de les llars espanyoles tenen a 
les seves cases uns escacs. És veritat 
que està molt present a les nostres 
llars i col·legis, però una altra cosa 
és en l'àmbit competitiu. El 2016  la 
Federació Espanyola comptava amb 
26.558 llicències i 932 clubs, sent Ca-
talunya el veritable motor d'aquest 
esport a l'Estat Espanyol amb 206 
entitats, molt per sobre d'Andalusia 
(112), Galícia (93), Madrid (77) i Va-
lència (75).

"Catalunya té el 32% de les llicènci-
es de tota Espanya i som, per tant, 
la gran referència d'aquest esport al 
territori espanyol". Ho diu el presi-
dent de la Federació Catalana d'Es-

cacs, l'advocat Pepo Viñas. I ofereix 
una dada definitiva: "La Federació 
Catalana té més pressupost econò-

mic anual que l'espanyola".
Viñas, així mateix, desvela que "som 
la federació que més partides avalu-
ades organitza al llarg de l'any i po-
dem dir que tenim el millor Circuit 
Internacional del món. Des de març 
fins a setembre organitzem 27 tor-
nejos internacionals i vénen equips 
de nombrosos països, com l'Índia, 
Colòmbia, Azerbaidjan i es queden 
quatre o cinc mesos a Catalunya per 
participar en aquests tornejos".
Per al president, una de les assigna-
tures pendents és "fer que tots els 
clubs que juguen a escacs i estan en 
el Registre d'Entitats de la Genera-
litat, vinguin a la Federació i juguin 
federats, solament així podrem tenir 
la radiografia exacta dels escacs a Ca-
talunya".
Com succeeix amb altres esports, el 
Maresme és un dels pilars dels escacs 

catalans. Solament cinc comarques 
tenen més llicències federatives i so-
lament quatre, més clubs. El 2017 el 

L'esport de la ment està 
més fort que mai

"Els escacs són bellesa, harmonia i art i, igual que en altres esports, es requereix habilitat perquè es
realitzi a la perfecció, un repte mental i físic, on dues ments col·lapsen per saber quina és la més forta"                                 

(Bobby Fischer, gran mestre d'escacs, campió mundial entre 1972 i 1975)

El Maresme ha 
donat mestres 
internacionals 

com els germans 
Fluvià de Tordera 
i els mataronins 

Manuel Granados 
i Fermí González

Catalunya és
una gran referèn-

cia mundial i la 
clara dominadora 
d'aquest esport a 

Espanya

Última Lliga Catalana disputada a Barcelona el passat mes d'abril Jordi Fluvià, mestre internacional

"Històricament, el
Maresme sempre ha 

estat una comarca amb 
molta presència en el 

nostre esport"

Pepo Viñas 
President FC d'Escacs

Joan Fluvià, mestre de Tordera Fermí González, mestre internacional Manuel Granados, mestre de Mataró
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AMISTAT DE PREMIA CE
Sant Antoni, 60-62
08330 PREMIA DE MAR
Telèfon: 937522507
Màxima categoria: Preferent Grup 1 

ARENYS DE MUNT, CENTRE MORAL
Rambla Francesc Macia, 57
08358 ARENYS DE MUNT
Telèfon: 937937019
www.escacsarenysdemunt.com
Màxima categoría: Preferent Grup 1

ARGENTONA CP ESCACS
Bernat de Riudemia, 4
08310 ARGENTONA
Telèfon: 937971320
www.centreparroquial.es
Màxima categoria: 2ª Provincial Grup 1

CABRERA DE MAR, CLUB ESCACS
Joan XXIII, 1
08349 CABRERA DE MAR
Telèfon: 689493665
Màxima categoria: 3ª Provincial

CALELLA L'AMISTAT CE
Esglesia, 207 2on pis.
08370 CALELLA
Telèfon: 649440204
cecalella.com
Màxima categoria: 2ª Provincial Grup 1

CANET, CLUB ESCACS
Hotel d'entitats, 
C/ Rial Mas Figuerola, 2 
08360 CANET DE MAR
Telèfon: 669619002
escacscanet.de.tl/
Màxima categoria: Preferent Grup 1

CERDANYOLA MATARO CE
Valencia 92-94 bx.
08303 MATARO
Telèfon: 937982888
Màxima categoria: Preferent Grupo 1

CIRERA, CLUB D'ESCACS
C/Cáceres, 12-14
08304 MATARÓ
Telèfon: 639.26.86.63
www.escacscirera.com
Màxima categoria: 2ª Provincial Grup 1

LLAVANERES, CE
Av.Catalunya, 56
08392 Sant Andreu de Llavaneres
Telèfon: 627446996
Màxima categoria: 1ª Provincial Grup 1

MALGRAT CE
Pl. Anselm Clave, 7, 2n
08380 MALGRAT DE MAR
Telèfon: 639.33.71.16
Màxima categoria: Preferent Grup 1

MASNOU CE CAN MALET
Sant Felip, 2
08320 EL MASNOU
Telèfon: 935554726
Màxima categoria: 2ª Divisió Grup 4

MATARO CE
Bonaire, 25 1r.
08301 MATARÓ
Telèfon: 937987776
escacsmataro.blogspot.com
Màxima categoria: Preferent Grup 1

PINEDA CLUB ESCACS
Passeig Diputació, 8 
08397 PINEDA DE MAR
Telèfon: 937626884
geocities.com/escacspineda
Màxima categoria: 1ª Provincial Grup 1

TORDERA CE
Pompeu Fabra, 6
08490 TORDERA
Telèfon: 93.764.11.39
www.escacstordera.com
Màxima categoria: 2ª Divisió Grup 1

VILASSAR DE MAR, CE
Cami Ral 19-20, 1a Planta
08340 VILASSAR DE MAR
Telèfon: 93.759.02.38
Màxima categoria: 2ª Provincial Grup 1

La Federació Catalana d'Escacs
té el 32% de totes les llicències federatives que 
hi ha a l'Estat Espanyol

Els clubs federats del Maresme

COMPARATIVA 2016
Font: Consejo Superior de  Deportes

ESPANYA: 26.558  CATALUNYA: 7.345
Clubs: 932   Clubs: 206

Maresme

Catalunya Llicències

Llicències

Clubs

Maresme comptava amb 15 clubs i 
323 llicències, d'elles 308 masculines 
i 15 femenines. El CE Mataró, amb 40 
participants, és el club amb més par-
ticipants federats. Aquesta tempora-
da segueixen les mateixes entitats, 
però amb una variació: es va desvin-
cular el club de Palafolls i hi va entrar 
el de Cabrera de Mar. Hi ha més clubs, 
per exemple a Santa Susanna (Escacs 
Eskorpio) o a Alella (Laietània), però 
no estan federats.
El Maresme compta amb diversos i 
destacats mestres internacionals (la 
segona màxima categoria), com els 
germans Jordi i Joan Fluvià, naturals 
de Tordera. Joan va ser subcampió el 
món sub-14 en 1996 i Jordi, el millor 
jugador espanyol en categories infe-
riors a la fi dels noranta. No podem 
oblidar-nos de Manuel Granados i 
Fermí González, tots dos formats en 
el Cerdanyola de Mataró i també mes-
tres internacionals de gran renom.
A més, la campiona de Catalunya dels 
anys 2014, 2015 i 2016 va ser Elisabeth 
Riera, del CE Cirera i Diego Aguilar, del 
Cerdanyola Mataró, ha estat campió 
d'Espanya d'invidents. Per tant, el 
Maresme també exhibeix múscul es-
portiu en escacs. Escac i mat! •
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WATERPOLO
www.esportiumaresme.cat

Més de 45 anys d'histò-
ria contemplen al Club 
Natació Premià, un dels 
clubs més respectats del 

Maresme i de Catalunya per la seva 
vocació formativa, tant en natació 

com en waterpolo. L'entitat presidida 
per Miquel Asensio camina amb pas 
ferm cap a les seves noces d'or vivint 
un gran èxit esportiu: mancant dues 
jornades per concloure la lliga de Se-
gona Divisió Nacional, el seu equip de 
waterpolo es va proclamar campió, 
així que la temporada que ve jugarà a 
Primera, a un sol esglaó de la Divisió 
d'Honor.
"La temporada passada ens vàrem 
quedar a un sol gol, solament un, de 
pujar a Primera i aquest ascens és el 
just premi a dos anys de treball i de 
sacrifici", explica l'entrenador Xavier 
Julià, un reconegut i veterà home del 
waterpolo català format al CN Poble 
Nou que va arribar a Premià després 
d'estar a la banqueta del CN Sant An-
dreu.
El president del CNP, Miquel Asensio, 
comenta que el 50% del pressupost 
del club es destina al waterpolo. "Per 
increïble que sembli, jugar a Prime-
ra serà més econòmic que fer-ho a 
Segona, on hem fet deu desplaça-

ments fora de Catalunya, a Canàries 
i Andalusia entre d'altres. A Primera, 
pràcticament tots els equips són de 
Catalunya".
El tècnic Xavier Julià va aterrar  a 

Premià fa dos anys procedent de la 
màxima categoria, Divisió d'Honor: 
"Quan vaig arribar solament vaig 
demanar dues coses: disciplina i 
ambició". Els seus pupils, tots ells 
amateurs, entrenen tots els dies labo-
rables de dos quarts de vuit del ves-
pre a deu de la nit. "En el club mai els 
hem demanat resultats, únicament 
compromís, treball i esforç", apunta 

el president, orgullós que la majoria 
dels components de l'equip s'hagin 
format en el club, que compta amb 
un benjamí, dos alevins, dos infantils, 
un cadet, el sènior i un equip màster. 

El primer equip de waterpolo del Club Natació Premià, amb el patrocini de MÁRDEL, s'ha proclamat campió de 
lliga de Segona Divisió i jugarà a la Primera Nacional la temporada vinent. Un premi a dos anys de dur treball.

UNA ENTREVISTA DE TONI FRIEROS  ·  FOTOS: PEP MORATA
Ascens a Primera Divisió 

per la porta gran

"Estic molt orgullós dels 
meus jugadors. Quan vaig 

arribar fa dos anys solament 
vaig demanar dues coses;  

disciplina i ambició"

Xavier Julià
Entrenador del CNP

"És un gran èxit per a
l'entitat, encara que mai hem 

demanat resultats, només 
compromís i treball"

Miquel Asensio
President del CNP

La temporada passa-
da l'equip es va que-

dar a un sol gol de 
l'ascens; s'han pogut 

treure l'espina
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A més, l'escola té més de 30 nens, als 
quals cal afegir els que competeixen 
en els diferents equips de natació es-
portiva, que són més d'un centenar.
Durant gran part de la temporada, 
l'equip de waterpolo ha entrenat con-
tra equips de Primera Divisió "i això 
ens ha permès després competir molt 
millor a Segona", apunta Xavier Julià, 
orgullós del rendiment dels seus pu-
pils. A més, l'atacant croat de l'equip, 
Josip Sutalo, és el màxim golejador 

de la categoria, amb més de 25 gols 
d'avantatge sobre el segon. Julià co-
menta que "ens ha tocat la loteria 
amb Sutalo, perquè podria estar ju-
gant perfectament a Divisió d'Honor i 
s'ha volgut quedar amb nosaltres. Ell 
ja havia viscut a Premià i aquí dóna 
un cop de mà en el club i se sent molt 
integrat. És un jugador que ens ajuda 
molt perquè marca la diferència en els 
partits".
El president Miquel Asensio es mostra 

especialment orgullós de l'arribada 
de Xavier Julià a la banqueta del Pre-
mià: "És un luxe tenir-lo aquí. Molts 
jugadors es van quedar amb nosaltres 
en saber que el Xavier seria l'entrena-
dor. És un 'top' del waterpolo català. 
Amb ell, l'actitud de l'equip i la men-
talitat del club ha canviat... per bé".
Julià creu que l'equip competirà per-
fectament la pròxima temporada a 
Primera i que " amb alguns retocs po-
drem fer un gran paper". •

Albert Gómez
Atac posició 1-2

Marc Letosa
Atacant 4-5

Eloi Llisorgas
2n Entrenador

Albert Llovera
Atac 1-2

Marc Puighermanal
Defensor Boia

Felipe Alfonso
Defensor Boia

Aniol Valera
Atac Boia

Maurici Deffer
Defensa 3-6

Carles Solé
Delegat

Pablo Mata
Porter

Germán Sanz
Defensa Boia

David Pujol
Porter

Pablo Morillas
Atac Boia

Pau García
Atac 4-5 (Capità)

Ramón Albero
Atac posició 1-5

Josip Sutalo
Atac 2-4

La plantilla està 
formada per 14 

estusiastes espor-
tistes amateurs que         
entrenen cinc dies a 

la setmana 

Temporada 2017/18



NIT DE  L’ESPORT

Marta Bach, que juga actu-
alment al Sirena Centre 
Natació Mataró, va ser 
medalla de plata als Jocs 

Olímpics de Londres 2012, medalla 
d’or al Mundial de Barcelona 2013 i 
medalla d’or al campionat d’Europa 
de Budapest 2014. Amb el seu equip 
ha guanyat competicions europees 
de waterpolo com l’Euro Cup, va ser 
finalista a la Copa LEN i l’Eurolliga, ha 
guanyat amb el seu equip la Copa de 
la Reina i lluita per les primeres posici-
ons de la lliga espanyola. L’any passat 
el premi al millor esportista se’l va en-
dur el tennista Albert Ramos. 
La Nit de l’Esport és la cita per ex-
cel•lència de l’esport mataroní que se 
celebra ininterrompudament des de 
l’any 1955. Una vetllada per reconèixer 
la tasca i els èxits d’esportistes, mem-
bres d’entitats i clubs, periodistes, es-
coles, tècnics i àrbitres.
El grup musical “Tangerine Trio” i els 
balls de l’acadèmia mataronina +QBall 
van fer actuacions durant la vetllada 
conduïda per la periodista Helena No-

vellas i  ambientada en el cinema i la 
seva vinculació amb l’esport.
La gala va estar presidida per l’alcalde, 
David Bote, acompanyat per la regido-
ra d’Esports, Marisa Merchán; el repre-
sentant territorial de l’Esport de Bar-
celona de la Generalitat de Catalunya, 
Santi Siquier; el coordinador d’Esports 

de la Diputació de Barcelona, Daniel 
Laga i el president del Consell Esportiu 
del Maresme, Jordi Matas.
Durant el transcurs de la vetllada es va 
animar el públic públic del Teatre Mo-
numental i a tots els espectadors que 
van poder seguir la gala des de casa 
seva a participar en el tercer concurs 
fotogràfic d’Instagram “Mataró Viu 
l’Esport”. •

Foto de família de tots els premiats al Teatre Monumental de Mataró (Fotos: Sergio Ruiz)

Guanyadores categoria individual femení

Equip infantil waterpolo CN Mataró

Ariel Shrenck, millor esportista adaptat Guanyadors categoria juvenil masculí Guanyadors categoria sènior masculí

L'alcalde, David Bote, amb Marta Bach

www.esportiumaresme.cat MAIG 2018

La jugadora de waterpolo Marta Bach (Mataró, 1993) ha estat la guanyadora del premi a la millor esportista de Mataró 2017 
que es va entregar durant la celebració de la 63a Nit de l’Esport celebrada al Teatre Monumental de Mataró

MATARÓ

Marta Bach
Millor esportista de Mataró 2017

Els premiats
A més del premi a millor es-
portista 2017 per a la sirena 
Marta Bach, els guardonats 
més destacats de la Nit de 

l’Esport van ser:

Millors esportistes per 
categories:

Infantil femení:
Etna Abella Casanova, gim-

nàstica artística
CG Mataró

Infantil masculí:
Imanol Martin Jimenez, 

taekwondo
CD Tonbal

Cadet femení:
Hanna Ruiz Grimshaw, 

atletisme
CA Laietània

Cadet masculí:
Biel Tenias Tenas, atletisme, 

CA Laietània
Juvenil femení:

Alba Bonamusa Boix, wa-
terpolo

CN Mataró
Juvenil masculí:

Mario González Granado, tir 
esportiu

Tir Olímpic
Sènior femení:

Marta Bach Pascual, wa-
terpolo

CN Mataró
Sènior masculí:

Albert Ramos Viñoas, 
tennis

CT Mataró

Millors equips per
categories:

Infantil:
La Sirena CN Mataró

waterpolo
Cadet:

Club Hoquei Patins
hoquei patins

Juvenil:
CE Futsal Mataró

futbol sala
Sènior:

La Sirena CN Mataró
waterpolo
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Si vols veure i gaudir de
totes les imatges dels 

premiats a la gala,
les trobaràs a

esportiumaresme.cat





REM Premià:
Una dècada remant

REM

La pràctica del rem fomenta el desenvolupament físic i intel·lectual, alhora que s’estableixen vincles amb el nostre en-
torn i amb la nostra cultura a través de l’esport. Tradició, esforç, compromís, esperit d’equip, passió... La suma de tots 

aquests valors fan del rem un esport total. Un esport d’equip en què es necessita el company i ell et necessita a tu.

2318

Sota aquestes premisses va 
néixer el Rem Premià, secció 
del Club Nàutic de Premià 
de Mar que l’estiu de 2009 

va iniciar la participació del club a la 
Lliga Catalana de Llagut, llavors en 
la seva VIIa edició, amb dues tripu-
lacions, una de femenina i una altra 
de masculina. Els fundadors de la 
secció eren vogadors que provenien 
dels Capgrossos de Mataró i que, per 
tant, ja coneixien aquesta modalitat 
de rem.  Des de l’aleshores la secció 
ha anat creixent exponencialment 
fins arribar a la vora de 100 vogadors 
amb què compta el Rem Rem Premià 
actualment.

Hi ha interessos diferents dels vo-
gadors: per una banda, tenim les 
barques lúdiques, que practiquen 
aquest esport tan complet per a 
gaudir de l’entorn i posar-se en for-
ma; i de l’altra, si es vol generar més 

adrenalina, també hi ha les barques 
de competició, que entrenen per fer 
regates per la costa catalana durant 
la lliga d’estiu.
La secció té actualment quatre tri-
pulacions de vogadors que compe-
teixen: sènior femení, sènior mas-
culí, veterà femení i veterà masculí. 
D’aquests quatre equips, el que ha 
obtingut més bons resultats darrera-
ment ha estat el sènior femení, que 
dos anys seguits han fet podi al Cam-
pionat de Catalunya. Els veterans i 
veteranes la passada temporada van 
assolir la 4a plaça a la Lliga.

Al setembre d’aquest any es comme-
mora el 10è aniversari de la secció de 
Rem Premià amb una festa sonada 
que es farà passat l’estiu. A més, coin-
cideix que aquest any s’inaugurarà el 
nou Club Nàutic de Premià de Mar. 
Aquest any, doncs, estrenaran nou 
espai per al club Nàutic i nous locals 
del Port Marina Premià. 
En aquests moments hi ha 3 equips 
maresmencs que participen en la Lli-
ga Catalana de Llagut: Club de Rem 
Arenys, Club de Rem Mataró i Rem 
Premià. El Club de Rem Arenys el van 
crear un grup d’amics que van trobar 

l'ocasió de practicar aquest esport 
nàutic quan uns amics de Colera els 
van cedir l'any 2001 un llagut que 
no feien servir. El Club de Rem Ma-
taró, per la seva part, es va formar el 
2004, quan un grup de castellers dels 
Capgrossos de Mataró van iniciar la 
secció de rem de la colla castellera. 
El 2017 ha esdevingut el Club Rem 
Mataró, però són coneguts com els 
‘Capgrossos’. Als de Premià se’ls co-
neix com els 'Garrafons'. •

El rem en llagut català és un 
esport nàutic en la modali-
tat de banc mòbil i consis-
teix en la propulsió d’una 
embarcació que es desplaça 
utilitzant com a palanca els 
rems que es recolzen sem-
pre en un bot. L’embarca-
ció mesura uns 7,40 metres 
d’eslora (llargada), 2 metres 
de mànega (amplada) i al 
voltant de 300 kg de pes, que 
li proporcionen molta estabi-
litat. La tripulació la formen 
vuit vogadors i el timoner, 
el qual, a banda de portar el 
timó, fa d’entrenador i treba-
lla l’esperit de grup.

Alguns dels 100 components i membres dels equips masculins i femenins del REM

www.esportiumaresme.cat MAIG 2018

PREMIÀ DE MAR

Qué es el
llagut català?

La secció, que fa
10 anys al setembre, 

està formada per
100 vogadors,

repartits entre tripu-
lacions de competició i 

lúdiques
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Canet de Mar és un dels municipis del Maresme més actius esportivament parlant i que més es preocupen per la seva
promoció. Compta amb destacats esportistes entre els seus habitants i importants entitats.
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“Tenim un teixit esportiu molt potent”
Sílvia Tamayo

Adjunta a Comunicació
Sílvia Tamayo és llicenciada 
en Publicitat, Relacions Pú-
bliques i experta en comu-

nicació política. Treballa en 
l'Agència de Mitjans i Creati-
vitat IMC Mèdia&Creativity 
de Barcelona, empresa que 
també té oficina a Londres. 
És mare d'un fill de 22 anys 
i una filla de 15. El seu gran 
hobby és passejar. Dedica 
tots els dimecres de la set-
mana a la seva responsabi-
litat política com a regidora 

d'esports.

Perfil
Sílvia Tamayo Mata (PSC)

4a tinenta d'alcalde
Tinència d'Alcaldia d'Esports

REGIDORS D'ESPORTS
www.esportiumaresme.cat MAIG 2018

CANET DE MAR

C om definiria la fotogra-
fia esportiva de Canet de 
Mar?
Canet és un municipi d'uns 

14.000 habitants que sempre ha estat 
reconegut i valorat per la seva gran 
tradició cultural. Posseeix un teixit 
associatiu molt potent i és molt es-
trany trobar-te a un canetenc que no 
estigui vinculat a una associació. En 
l'àmbit esportiu passa exactament 
el mateix. Tenint mar i muntanya, 
comptem amb nombrosos clubs i 
associacions que fan que l'esport 
també sigui un gran motor social del 
poble.

Canet destina, més o menys, el 3% 
del seu pressupost a l'àrea esporti-
va...
Així és: 329.000 euros sobre un total 
de 12 milions. És un pressupost que 
pivota sobretot en el manteniment 
de les instal·lacions que tenim actu-
alment, així com en subvencions a les 
diferents entitats esportives i beques 
d'ajuda.

Què li falta a Canet esportivament 
parlant?
Indiscutiblement ens faria falta un se-
gon pavelló per cobrir tota la deman-
da que hi tenim, fet que ara mateix 
és una cosa complicada econòmica-
ment, per això ens veiem obligats a 
utilitzar les instal·lacions de l'Institut. 
Ens agradaria poder cobrir la pista 
exterior d'hoquei. En l'àmbit esportiu 
tenim previstes diferents línies d'ac-
tuació, com avançar més en l'esport 
inclusiu i en programes per a la Gran. 
Per cert, tenim sobre la taula un pro-
jecte molt ambiciós que de moment 
està en 'stand by'...

Ens en fa cinc cèntims, si us plau?
Es tractaria de fer un gran complex 
esportiu prop d'on es troba l'H2O. Es 
traslladaria el camp de futbol, es faria 
un altre pavelló i diferents instal·laci-
ons més. La reserva de l'espai ja està 
feta, però tot aixó encara es nomès 
una idea. Ja veurem en el futur.

Quines són les proves esportives 
més importants que organitza Ca-
net?
En tenim moltíssimes! El cros del mes 
de gener, el Campionat de Catalunya 

de ciclomotor a l'abril, la Marxa Po-
pular que ja té vint anys de vida, La 
Nocturna, La Milla, la Pedalada que 
organitza el Club Ciclista, el torneig 
de vòlei platja del mes de maig que 
és un gran dinamitzador d'una zona 
que estava d'esquenes al municipi, 
el Campionat d'Atletisme Escolar, el 
Campionat d'Espanya de Botxes de 
juny... i moltes més que tenen com a 
colofó la Nit de l'Esport que organit-
zem des de l'Ajuntament.

Canet sempre ha tingut, i segueix 
tenint, esportistes molt desta-
cats...
Pel que fa a equips han destacat els 
clubs de bàsquet i futbol sala. En at-
letisme hem tingut dues medalles en 
els últims campionats de Catalunya i 
hi ha una tradició de bons resultats 
en arts marcials. Ara tenim al pilot del 

Dakar Joan Pedrer, la judoca Marta 
Also, la triatleta Andrea López, que va 
ser triada millor esportista de Canet 
l’any 2017, la nedadora de natació 
sincronitzada Miriam Llobet, la ju-
gadora de petanca i botxes Cristina 
Soler, el futbolista Jordi Amat... I no 
podem oblidar-nos de l'històric mar-
xador Jordi Llopart.

Expliqui'ns què la va motivar a fi-
car-se al món de la política.
Quan em vaig casar vaig venir a viure 
a Canet. Sempre he tingut moltes in-
quietuds socials i participatives. Sóc 
d'ideologia d'esquerres i molt aviat em 
vaig vincular al PSC. En les Municipals 
de 2003 vaig donar un cop de mà i vaig 
entrar en les llistes. Vàrem guanyar i 
durant dues legislatures em van donar 
la responsabilitat de portar les Regido-
ries de Medi Ambient i Educació.

Després va passar a l'oposició...
En 2011 i 2015, efectivament. No obs-
tant això, el novembre de 2017 ERC 
va perdre la confiança amb els seus 
socis del PDCat i va buscar una altra 
alternativa de govern. •

La Regidora creu que l'esport és un gran motor social per a Canet

Alcaldessa:
Blanca Arbell Brugarola (ERC)
Població:
14.423 (2017)
Superfície:
5,6 km² (2.575,54 hab./km²)
Lloc web:
www.canetdemar.org
Pressupost Àrea d'Esports 2018: 
329.000 euros

Principals Instal·lacions esportives: 
Pavelló Municipal (futbol sala, vo-
leibol, patinatge, hoquei...), camp 
de futbol, Complex Esportiu H2O 
(gestió indirecta), pista d'atletisme, 
tres pistes de petanca i botxes, i un 
rocòdrom. L'Ajuntament té cedits 
diferents espais municipals a nom-
brosos clubs i associacions del mu-
nicipi, com el Club Ciclista, Club de 
Billar, Tennis Taula, Club d'Escacs o 
la Penya Barcelonista.

Les Dades



“Tenim passió pel ciclisme, per això portem 
ja set edicions de la Ports del Maresme”

CICLISME  
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E l felicitem per l’èxit acon-
seguit, que ja va haver de 
tancar inscripcions dies 
abans de donar-se la sor-

tida, oi?
Efectivament, la gent ha respost 
d’una manera molt positiva. És la 
setena edició d’aquesta marxa i cada 
vegada està més consolidada en el 
calendari. Prova d’això ha estat la 
sorpresa que aquest any hem tancat 
les inscripcionse en una setmana. Ja 
fa temps vam decidir que no volem 
créixer il·limitadament en el nombre 
d’inscrits i a mesura que ens acos-
tavem al miler vam tancar inscripci-
ons. Volem mantenir un grup al qual 
puguem oferir una qualitat elevada. 
Aquest és el nostre objectiu.

Entre els ciclistes n’hi havia de fora 
de Catalunya. És una prova interna-
cional?
Jo no diria encara que és una prova 
internacional, ja que això és molt 
agosarat. Però sí que hi ha una ten-
dència a ser-ho, gràcies a la nostra 
voluntat d’intentar fer les coses ben 
fetes. Això no té fronteres i es nota. 
De fet, majoritàriament tenim ciclis-

tes catalans, però cada vegada tenim 
més participants de la resta d’Es-
panya, sobretot de províncies com 
Galícia, Aragó, Andalusia, Navarra... i 
també d’altres països estrangers com 
Andorra, França, Polònia o fins i tot el 
Canadà.

La Marxa forma part del Calendari 
de Cicloturisme 2018 de la Federa-
ció Catalana de Ciclisme. Per on vau 
passar?
La sortida era a Arenys de Munt. Vam 
baixar cap a Arenys de Mar, Canet, 
Sant Pol, Sant Cebrià i Sant Iscle de 
Vallalta, Vallgorguina, Sta. Maria de 
Palautordera, St. Esteve de Palautor-

dera, la Costa, Fontmartina, Santa 
Fe del Montseny, Arbúcies, Breda, 
Gualba, Campins i St. Celoni. Es va 
pedalejar per una gran varietat de zo-
nes i paisatges, des del litoral fins a la 
muntanya, endinsant-nos al Parc Na-
tural del Montseny, pujant fins a una 
alçada màxima de 1.230 m. El gua-
nyador en el circuit llarg va ser Marc 
Donadeu, de Canet de Mar.

Hi havia un recorregut alternatiu 
d'uns 96 km i un desnivell acumu-
lat aprox. de 1.900 m. Qui podia 
acollir-se a aquesta opció?
Això ho decideix cada participant al 
moments d’inscriure’s. Qualsevol 
ciclista pot optar a aquest circuit. Al 
recorregut llarg, només poden parti-
cipar-hi majors d'edat. En cap cas po-
den optar a fer el recorregut llarg me-
nors de 18 anys. I els menors d'edat, 
majors de 16 anys, per poder partici-
par-hi i fer el recorregut curt, han de 
portar una autorització signada pel 
tutor i una fotocòpia del DNI del tutor.

Quin esforç organitzatiu significa 
muntar un esdeveniment d’aques-
tes característiques?
Doncs ens costa gairebé tot un any 
de treball, amb moltes hores extres a 
part de la nostra feina. El Club Ciclis-
ta MuntBikes està format per molts 
socis, alguns dels quals formen part 
de la Junta. Els socis i membres de la 
Junta normalment treballen en altres 
feines i l’organització la fan d’una ma-
nera altruista. Però tenim passió pel 
ciclisme! Som vora de 80 voluntaris el 
dia de la Marxa, tots col·locats estra-
tègicament al circuit perquè tot surti 
perfectament, plogui, nevi o faci fred.

De cara a l’any que ve, us marqueu 
algun nou objectiu? Créixer? Canvi-
ar el recorregut?
Sempre fem una reunió posterior on 
cadascú de la Junta aporta d’una 
manera constructiva el que creu que 
podríem millorar i quins detalls no 
han agradat. La veritat és que, com 
que som ciclistes i fem marxes arreu, 
som molt exigents amb el nostre tre-
ball. Aquest esperit i les aportacions 
que anem fent any rere any fan que 
anem intentant perfeccionar la Ports 
del Maresme. Aquest know how dels 
darrers set anys ens ajuda molt. No 
és gens fàcil i la responsabilitat és 
molt gran. •

Sortida de la setena edició de la prova a Arenys de Munt

La Marxa transcorre per paisatges espectaculars
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Gairebé un miler de ciclistes han participat a la setena Marxa Cicloturista Ports del Maresme, que organitza el Club 
Ciclista MuntBikes d’Arenys de Munt i que es va disputar el diumenge 15 d'abril

"Hem tingut una 
gran resposta. Han 
vingut ciclistes de 
tot Espanya i fins i 

tot del Canadà"

AJUNTAMENT ARENYS DE MUNT

“No volem créixer
il·limitadament en el

nombre d’inscrits; vo-
lem oferir qualitat”

Roger Pérez



El millor triatleta de tots els temps, el gallec Javier Gómez Noya, estarà a la línia de sortida 
de la competició de Calella el 20 de maig al costat d'altres grans atletes. Una prova que va 

esgotar les inscripcions el passat mes de novembre.

L 'IRONMAN 70.3 Barcelona 
comptarà amb la presèn-
cia del gallec Javier Gómez 
Noya, un dels grans atletes 

espanyols de tots els temps. Cinc ve-
gades campió del món, nou vegades 
Núm. 1 de la UIT, medalla de plata en 
els Jocs Olímpics de Londres 2012 i 
Premi Princesa d'Astúries dels Esports 
el 2016. La de Calella serà la seva prova 
test de cara al seu debut en IRONMAN 
tres setmanes després a Cairns, Aus-
tràlia: "Tinc ganes d'entrenar i marge 
per millorar. Serà una carrera dura, 
molt dura, però amb la il·lusió i l'esforç 
que li poso dia rere dia, la meva meta 
és ser aquí i lluitar contra els millors" 
comenta l'extraordinari atleta.

La prova d'aquest any, a més, acollirà 
el Campionat IRONMAN EMEA TriClub. 
Aquesta és una iniciativa divertida, 
competitiva i gratuïta dissenyada per 

retornar als centenars de clubs el suport 
que donen a les carreres IRONMAN. Els 
membres registrats en IRONMAN Tri-
Club reben una gamma de grans bene-
ficis, premis i l'oportunitat de competir 
contra altres clubs durant  l'any.

L'espectacle estarà servit a Calella, ja 
que el gallec no estarà sol. El bronze 
en el campionat del món d'Ironman, 
David McNameele, l'acompanyarà a la  
línia de sortida. És un circuit que co-
neix de memòria, ja que té la seva re-
sidència particular a Girona. Un altre 
'top 8' en el passat mundial de Hawaii, 
Patrik Nilsson, estarà novament a Ca-
lella, prova que coneix perfectament, 
ja que va ser-ne guanyador el 2016.
La presència de Gómez suposa un re-
torn als seus orígens. El famós triatle-
ta va debutar en la distància a Calella 
en el mateix circuit, on el 2013 es va 
proclamar Campió d'Europa de mitja 
distància.
A més de comptar amb el suport de la 
seva gent, Noya correrà com a casa. 
La prova compta amb el seu espònsor 
tècnic Futur com a patrocinador de la 

mateixa: "No se m'ocorre millor ma-
nera per celebrar els 40 anys d'Iron-
man, que comptant amb el millor 
triatleta espanyol de tots els temps 
en la prova 70.3 Barcelona" afegeix 
el Country Mànager d'Espanya i Por-
tugal, Agustí Pérez.
Calella rebrà 2.800 participants, te-
nint en compte que fa sis mesos es 
van esgotar les inscripcions. Hi hau-
rà majoria de triatletes espanyols 
(901) i britànics (479). El 87,45% dels 
inscrits són homes. Calella, un any 
més, serà la gran referència mundial 
d'aquest esport que cada dia té més 
adeptes. •

Calella, un any més, 
torna a rebre a 2.800 
atletes i també a les 
seves famílies, vin-
guts de tot el món

TRIATLÓ
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AJUNTAMENT DE CALELLA

Gómez Noya, la gran atracció de 
l’IRONMAN 70.3
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El guanyador del 2017, Jan Frodeno

La presència de Gómez Noya dóna encara més prestigi a la competició

QUÈ ÉS UN 
70.3?

El 70.3 té una dis-
tància de 1,9 km de 
natació, 90 km de 
ciclisme, i 21,1 km 

d'atletisme. La suma 
d'aquestes distàncies 

són 113 km, apro-
ximadament, 70,3 

milles, d'aquí el nom. 
Cada distància de la 
natació, bicicleta i 

atletisme són la mei-
tat de les distàncies 

dels segments que es 
troben en un triatló 
IRONMAN. La com-

petició 70.3 culmina 
cada any amb un 

Campionat del Món
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SANT VICENÇ DE MONTALT 
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Gran oferta esportiva Estiu 2018
NORMATIVA
Inscripcions al Pavelló Municipal Toni Sors
de dilluns a dimecres de 16:00 a 19:00 hores, i dimarts de 9:30 a 12:30 hores.
Informació:
sortega@svmontalt.cat / gomezfl@svmontalt.cat
Telèfons: 937911358 / 687459896
Places limitades per ordre rigorós de sol·licitud. Les diferents activitats es 
realitzaran si hi ha un nombre suficient d’inscrits. Només es retornarà l’im-
port abonat quan l’activitat no es porti a terme per manca de participants.
El full d’inscripció es podrà recollir a les oficines del Pavelló Poliesportiu 
Toni Sors o a la pàgina web www.svmontalt.cat
La reserva de la plaça es tramitarà un cop la quota sigui abonada i el full 
d’inscripció amb el comprovant de pagament entregat a les oficines o per 
correu electrònic: sortega@svmontalt.cat / gomezfl@svmontalt.cat.
No s’admetrà cap butlleta ni inscripció que no estigui acompanyada del jus-
tificant de l’ingrés.
Hi haurà una reunió informativa el proper 15 de juny a les 19:00 hores al Cen-
tre Cívic. El període d’inscripció és del 14 de maig  fins al 13 de juny.

MINIESTADES ESPORTIVES
Per a nens/es de P3 i P4
INSCRIPCIONS PER SETMANES!!!
Zona Esportiva Sant Vicenç de Montalt.
Data: Des del 25 de juny fins al 3 d’agost
(6 setmanes)
Horari:
De 9:00 a 13:00 h i de 15:00 a 17:00 h.
Servei d’acollida optatiu:
De 8:00 a 9:00 h.
Servei de menjador optatiu:
De 13:00 a 15:00 h.
Preu per setmana:
58,77 €/setmana (empadronats)
70,11 €/setmana (no empadronats)
Preu del servei de menjador: 7,70 €/dia
Preu del servei d’acollida: 3 €/dia

ESTADES ESPORTIVES I
Per a nens/es de P5 a 2n de primària
INSCRIPCIONS PER SETMANES!!!
Zona Esportiva Sant Vicenç de Montalt.
Data: Des del 25 de juny fins al 3 d’agost
(6 setmanes)
Horari:
De 9:00 a 13:00 h i de 15:00 a 17:00 h.
Servei d’acollida optatiu: De 8:00 a 
9:00 h.
Servei de menjador optatiu:
De 13:00 a 15:00 h.
Preu per setmana:
58,77 €/setmana (empadronats)
70,11 €/setmana (no empadronats)
Preu del servei de menjador: 7,70 €/dia
Preu del servei d’acollida: 3 €/dia

ESTADES ESPORTIVES II
Per a nens/es de 3r a 6è de primària
INSCRIPCIONS PER SETMANES!!!
Zona Esportiva Sant Vicenç de Montalt i 
altres (depenent de les sortides).
1a set: 2a set: 3a set: 4a set: 5a set: 6a 
set:
27 de juny
JUDO
29 de juny
BTT
4 de juliol
CURSES D’ORIENTACIÓ (Air Soft Manau)

6 de juliol
TENNIS I PADEL (Club de Turó Blanc) 11 
de juliol GOLF (Handicap1)
13 de juliol
WATERPOLO
18 de juliol
ATLETISME (Pistes Atletisme Mataró)
20 de juliol
ESPORTS DE MUNTANYA (Jalpi aventura)
25 de juliol
VELA (ClubNauticBalís)
27 de juliol
SOBRE RODES
(SKATE, PATINET O PATINS)
1 d’agost
ESCALADA
3 d’agost
PISTA AMERICANA
Data: Des del 25 de juny fins al 3 d’agost
(6 setmanes)
Horari:
De 9:00 a 13:00 h i de 15:00 a 17:00 h.
Servei d’acollida optatiu:
De 8:00 a 9:00 h.
Servei de menjador optatiu:
De 13:00 a 15:00 h.
Preu per setmana:
61,77 €/setmana (empadronats)
73,11 €/setmana (no empadronats)
Preu del servei de menjador: 7,70 €/dia 
Preu del servei d’acollida: 3 €/dia

CAMPUS DE GIMNÀSTICA
Per a nens/es a partir de P5
Separats/des per grups d’ edat
INSCRIPCIONS PER SETMANES!!!
Zona Esportiva Sant Vicenç de Montalt
Data: Del 25 de juny al 6 de juliol
(2 setmanes)
Horari:
De 9:00 a 13:00 h i de 15:00 a 17:00 h.
Servei d’acollida optatiu:
de 8:00 a 9:00 h.
Servei de menjador optatiu:
de 13:00 a 15:00 h.
Preu per setmana:
58,77 €/setmana (empadronats)
70,11 €/setmana (no empadronats)
Preu del servei de menjador: 7,70 €/dia

CAMPUS DE BALL
Per a nens/es a partir de P5
Separats/des per grups d’ edat
INSCRIPCIONS PER SETMANES!!!
Zona Esportiva Sant Vicenç de Montalt
Data: Des del 25 de juny fins al 3 d’agost
(6 setmanes)
Horari:
De 9:00 a 13:00 h i de 15:00 a 17:00 h.
Servei d’acollida optatiu:
de 8:00 a 9:00 h.
Servei de menjador optatiu:
de 13:00 a 15:00 h.
Preu per setmana:
58,77 €/setmana (empadronats)
70,11 €/setmana (no empadronats)
Preu del servei de menjador: 7,70 €/dia
Preu del servei d’acollida: 3 €/dia

CURSETS DE NATACIÓ 
Programa per als nens i nenes que no 
facin Estades Esportives o Mini-Estades 
Esportives, ja que aquestes inclouen el 
curset de natació.
Lloc: Piscina Municipal
Objectius:
Data: Del 2 al 26 de juliol (4 setmanes) 
Torn 1: de 15:15 a 16:00 h.
Torn 2: de 16:15 a 17:00 h.
Torn 3: de 17:15 a 18:00 h.
Dies: De dilluns a dijous.
Preu: 69,08€ / Curs per a empadronats
Preu: 75,02€ / Curs per a no empadronats

COLÒNIES ESPORTIVES
Per a nens/es de 6è de primària
fins a 4t ESO
Lloc: Guardiola de Berguedà
Data: Des del 9 fins al 12 de juliol
(de dilluns a dijous)
Preu: 312€ (empadronats) 348€
(no empadronats)
Allotjament:
Hotel El Jou
Desplaçament:
Des de Sant Vicenç de Montalt en bus
Monitors experimentats i titulats

XIX edició
Campus de Futbol, 

tot un clàssic
Sens dubte, un dels millors Cam-
pus de futbol d'estiu que s'orga-
nitzen en tot el Maresme és el que 
presenta el CF Santvicentí. Un clàs-
sic que ja té 19 anys de vida.
L'objectiu del Campus és aconse-
guir millorar la tècnica individual i 
col·lectiva, aplicada al joc de cada 
jugador, mitjançant sessions te-
òric-pràctiques; al mateix temps, 
entre tots, aconseguir d'aprendre 
tot això d'una manera adequada i 
divertida.
Durant aquests 19 anys han passat 
pel camp (obert des de les 10 del 
matí fins a les 18:00 hores) llegen-
des del futbol com Pep Guardiola, 
Raúl Tamudo, Cesc Fàbregas, Marc 
Muniesa o Guillermo Amor...
Les instal·lacions esportives de 
Sant Vicenç de Montalt permeten 
als participants del Campus poder 
menjar en un recinte adequat i 
refrescar-se de la calor gaudint de 
la piscina municipal. Una cita obli-
gada per als qui desitgin combinar 
futbol, aprenentatge de qualitat i 
diversió.



 

El Club Judo Pineda de Mar 
destaca per ser un club en 
què es desenvolupen gran 
quantitat d’activitats, al-

gunes de competitives però també 
d’altres de caire lúdic per a totes les 
edats, des d’infants fins a veterans 
i que sempre s’ha caracteritzat per 
potenciar l’esport femení.
L’entitat no es limita únicament a 
l’esport del Judo, també s'hi de-
senvolupen les especialitats del 
Jiu Jitsu, Aikido i la Defensa Per-
sonal, així com la preparació física 
de base. Un dels reptes del club és 
augmentar la difusió i implantació 
d’aquest esport, i per aquest motiu 
col·labora amb diferents escoles de 
primària i instituts de la població, 
ja sigui a través de la seva direcció 
o de les ampes, per aconseguir que 
el major nombre possible de joves 
pinedencs i pinedenques coneguin 

l’esport i tots els valors associats a 
l'esport
Es tracta d’un club esportiu especial-
ment actiu pel que fa a les relacions 
internacionals, i d’aquí que tingui 
vinculació amb diferents clubs de 
tot Europa (francesos, alemanys, 
belgues i anglesos), orga-
nitzant “stages” i concen-
tracions a Pineda sempre 
enriquidores en què els 
esportistes locals tenen 
l’oportunitat d’intercanvi-
ar coneixements i experi-
ències.
A nivell competitiu, el 
Judo Pineda té presència 
en els diferents campionats de Judo i 
Jiu Jitsu organitzats per les diferents 
federacions i clubs del territori i en 
totes les categories d’edat, des de 
prebenjamins (de 5 a 8 anys), ben-
jamins (9 i 10 anys), alevins (11 i 12 

anys), infantils (13 i 14 anys), cadets 
(de 15 a 17 anys), júniors (de 18 a 20 
anys), sèniors (a partir de 21 anys) i 
fins a la categoria de veterans (a par-
tir de 30 i fins a més de 80 anys), la 
qual cada cop està guanyant més 
adeptes. Les arts marcials que s’im-

parteixen al club no tenen 
límit d’edat, ni a l’àmbit lúdic 
però tampoc a nivell compe-
titiu, essent una modalitat 
esportiva que es pot iniciar a 
qualsevol moment de l’etapa 
vital. 
Destaquen els resultats 
aconseguits en competicions 
d’àmbit local, autonòmic, 

nacional i fins i tot internacional. A 
nivell autonòmic, en els campionats 
organitzats per la Federació Catala-
na (Copa, Supercopa i Campionat de 
Catalunya) que són els que donen ac-
cés als campionats d’àmbit nacional 

organitzats per la Federació Espa-
nyola, on fins a data d’avui cada any 
hi ha hagut presència d’esportistes 
del Club de Judo Pineda de Mar als 
campionats d’Espanya, en diferents 
ocasions classificant-se com a cam-
pions o sotscampions de Catalunya. 
A nivell de campionats d’Espanya en 
algunes oportunitats els esportis-
tes del club han aconseguit pujar al 
podi, la qual cosa els ha donat el dret 
a participar a campionats d’àmbit in-
ternacional com poden ser els Cam-
pionats d'Europa Universitaris i d’al-
tres tornejos de nivell internacional. 
Pel que fa a l’equip de veterans, cal 
destacar els resultats obtinguts en 
forma de medalles en el Campionat 
de Catalunya i d’Espanya, així com 
la seva participació en Campionats 
d’Europa i del Món on José Ignacio 
Hernández ha arribat a obtenir una 
més que rellevant 5a posició. •
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Un club amb una gran tradició
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AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR

Fundat l’any 1980 i adscrit a la Federació Catalana i a la Federació Espanyola de Judo i Esports Associats, és una de les 
entitats esportives amb més tradició i antiguitat al municipi 

Club Judo Pineda de Mar

Combat per la medalla de bronze al Mundial de veterans El club té alumnes i competidors de totes les edats, des de prebenjamins fins a veterans



 

El passat dissabte 21 d´abril 
es va celebrar a Canet de 
Mar la 4a prova del Campi-
onat de Catalunya de Resis-

tència de Terra de Ciclomotors.
La cursa, organitzada pel Moto Club 
Tres Turons, ha estat tot un èxit tal i 
com ho demostren les xifres de par-
ticipació, amb un total de 43 equips 
formats per més de 80 pilots, comp-
tant amb la presència de pilots des-
catats en les especialitats de l´endu-
ro i el motocròs.
Aquesta prova de resistència, amb 
una durada de tres hores i amb un 
traçat de dos km de recorregut,  es va 
disputar a mitja tarda i va tenir una 
gran afluència de públic que no va 

voler perdre cap detall de tota la jor-
nada. La competició, que se celebra 

sota el paraigua de la Federació Ca-
talana de Motociclisme, s'ha conver-
tit en molt poc temps en una de les 

proves esportives més importants de 
Canet de Mar, que també té tradició 
en esports de motor.
Pel que fa als resultats de la cursa, 
l´equip format per  Alberto Pérez i 
Bernat Cortés, amb volta ràpida in-
closa, van començar dominant des 
del principi fins al final, portant un 
ritme de cursa espectacular i fina-
litzant amb un  total de 75 voltes al 
circuit. L’equip format per Xavier Mar-
tínez i Victor Redondo van fer segons. 
El tercer esglaó del podi va ser pels 
germans Joel i Marc Vives.  
També van rebre un trofeu la pilot 
femenina que va participar, Rosa 
Gómezi l´equip Francés MMR racing 
com a participant  internacional. •
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3 Hores de resistència 
de terra de ciclomotors 

MOTOCRÒS
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AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Canet de Mar continua impulsant la seva filosofia d'apostar per l'organització d'esdeveniments 
esportius per promocionar l'esport i dinamitzar el potent teixit participatiu de la vila

Campionat de Catalunya Vila de Canet de Mar

Espectacular moment de la sortida de la competició Alberto Pérez i Bernat Cortés van ser els guanyadors del campionat

CASALS D'ESTIU
 ENTITATS ESPORTIVES

ATLETISME:
EDATS: de 5 a 13 anys

DATES: del 2 al 27 de juliol
INSCRIPCIONS: pistes atletis-

me Canet de Mar de dilluns 
a dijous de 17.30 a 18.00h (a 

partir de 23 d’abril)
CONTACTE: 693.46.20.46 José Blas 

canetatletisme@gmail.com

BÀSQUET:
EDATS: de 3 a 16 anys

DATES: 25 juny al 27 juliol i del 
20 d’agost al 7 de setembre

INSCRIPCIONS: Pavelló M.(Els 
divendres  04/05, 18/05, 08/06 

de 18,00 a 20,30 h)
CONTACTE: Irene Tesoro, 
Lídia Pérez 639.22.41.71. 

casalcbc@gmail.com

FUTBOL SALA:
EDATS: de 4 a 15 anys

DATES: del 25 de juny al 27 de 
juliol i del 20 d’agost al 7 de 

setembre
INSCRIPCIONS: Pavelló 

municipal d’Esports de Canet 
de Mar els dimarts i dijous de 

17.30 a 20.00h
CONTACTE: 656.53.05.63 

Arnau Estrada 608.78.16.50 
Adria Donadeu

canetfs82@gmail.com

PATINATGE:
EDATS: de 4 a 16 anys

DATES: del 2 al 27 de juliol
INSCRIPCIONS:  a l'oficina 

del club (Pavelló Municipal) 
horari: de dilluns a divendres 
tardes de 17 a 19h i dissabtes 

de 9 a 12h
CONTACTE:  Alba Ríos

tf. 661 599 756

H2O:
EDATS: De 4 a 14

DATES: 25 de Juny al 3 
d’Agost i del 27 d’Agost al 7 de 

Setembre
INSCRIPCIONS:  C/ Rial Mas 

Figuerola, 2. 
CONTACTE: 

canet@clubsh2o.com 

La prova va ser 
tot un èxit. Hi van 

participar
43 equips i més 

de 80 pilots
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AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

Malgrat de Mar torna a ser protagonista d'importants       
esdeveniments  esportius. Vine a gaudir de l’esport a      

Malgrat de Mar. T’esperem!

Començarà el primer cap de 
setmana amb el Campi-
onat d'Espanya d'hoquei 
patins en categoria infan-

til. Aquest campionat tindrà lloc 
els dies 4, 5 i 6 de maig, al Pavelló 
Municipal de l'Avinguda Tarragona. 
Hi participen vuit equips vinguts de 
tot el territori. El dia 3 de maig a la 
tarda, a la Sala de Plens de l'Ajunta-
ment de Malgrat de Mar, es realitza-
rà el sorteig del campionat. Diven-
dres i dissabte hi ha partits durant 
tota la jornada, i diumenge tot el 
matí, on es disputarà la final.
El dia 6 de maig Special Olympics – 
Acell torna a comptar amb Malgrat 
per l'organització del 34è Campionat 
de Catalunya de Futbol Sala i el 13è 
Campionat de Catalunya de Tennis. 
Al Camp Municipal d'Esports es re-
alitzaran els partits de futbol, on hi 

hauran muntats sis camps de futbol 
sala, i al Pavelló Germans Margall es 
faran les proves adaptades. Pel que 
fa al Campionat de Tennis, s'orga-
nitza a les instal·lacions del Club de 
Tennis Malgrat. Es preveu la partici-
pació de més de 500 esportistes.
El cap de setmana del 12 i 13 de maig, 
tornem a tenir hoquei a casa nostra. 
Aquest cop el Campionat Territorial 
de Barcelona, en categoria prebenja-
mí iniciació. El Pavelló Municipal de 
l'Avinguda Tarragona podrà gaudir 
d'aquest esport amb els més petits.

I canviem d'esport. A Malgrat hi te-
nen cabuda tots. El dia 20, al Pave-
lló Germans Margall es disputarà la 
Copa Catalana de muay thai. Un es-
port que cada cop té més esportistes 
i més seguidors. De ben segur que el 
Pavelló estarà ple de gom a gom.
I acabem el mes amb el cap de set-
mana del 26 i 27 amb tot d'esports 
diferents: Al Parc Francesc Macià el 
Grup Excursionista Malgratenc, dis-
sabte, s'organitza la Cursa d'Orienta-
ció durant el matí; al Pavelló Munici-
pal de l'Avinguda Tarragona, un any 
més, es realitza la Cloenda de la lli-
gueta de les escoles d'hoquei patins, 
el dissabte, a la tarda. I el diumenge 
al Pavelló Municipal durant tot el dia 
tindrà lloc el Campionat Open com-
bat jiu-jitsu.
A totes aquestes activitats s'han 
d'afegir els partits oficials de les di-
ferents modalitats esportives que es 
practiquen al municipi: futbol, bàs-
quet, futbol sala, handbol, hoquei 
patins i tennis taula. •

Intens mes de maig 
esportiu a Malgrat

El Top King Training Center de 
Malgrat de Mar ha tornat a ser 
protagonista en el Campionat de 
Catalunya de Kick Boxing i K1 , així 
com en el de Taekwondo infantil.
En el primer, Carlos Martínez va 
ser plata en la categoria sènior, 
Stella Ortíz en infantil (10 anys) va 
ser or i Pau Salvà (9 anys), també 
va conquistar l'or. En el català de 
taekwondo, el Top King va par-
ticipar per quarta vegada en el 
campionat amb Pau Salvà, Xavier 

Bellido, Berta Martori, Roger Mo-
rales i Álex Farreras, amb un or i 
un bronze. Pau Salvà, de només 
9 anys i tres temporades dedicat 
a la competició, es va convertir en 
campió de Catalunya infantil per 
quarta vegada consecutiva.

Per segon any consecutiu, l'equip 
de dards amateurs format per 
Rafa Aguilera, Toni García, Ge-
rard Albó i Benjamí López, s'ha 
proclamat campió d'Europa 
d'aquesta modalitat de dards, 
torneig disputat a Salou (Tarra-
gona).

El prebenjamí de l'Inter Esportiu 
Malgrat CFS ha estat campió de 
Lliga del seu grup i el prebenja-
mí B, subcampió del seu. Els dos 

equips disputaran la fase prèvia 
de les eliminatòries del Campio-
nat de la Copa Catalunya, un èxit 
sense precedents al club.

TAEKWONDO

Pau Salvà, campió 
de Catalunya en 
categoria infantil

FUTBOL SALA

Èxit sense precedents dels 
prebenjamins de l’Inter Esportiu

DARDS

Malgrat brilla a
l'Europeu de Salou 

El Club Patí Malgrat 

organitza el

XXXIX Campionat

d’Espanya Infantil



La piscina El Sorrall de Mataró va aco-
llir la 'Final Four' de la Copa LEN en la 
qual va participar l'equip de water-

polo de la Sirena Mataró, al costat del 
Dunaújváros hongarès, l'Olympiacos 
grec i el Plebiscit italià. El conjunt ma-

resmenc somiava a aconseguir la seva 
segona Copa LEN a casa, tal com va fer 
dos anys enrere.

No obstant això, el sorteig va voler que 
en el primer partit de semifinals ha-
guessin d'enfrontar-se al potent equip 
hongarès del Dunaujvaros, que es va 
imposar per un clar 7-11. L'espectacular 
remuntada de les noies de Florin Bonca 
no va ser suficient.
Les del Maresme van aconseguir obli-
dar-se de la derrota en semifinals im-
posant-se a les italianes del Plebiscit 
en la lluita per la medalla de bronze 
(11-8). Un metall que compensa la 
dura temporada realitzada en què 
l'equip de waterpolo del CN Mataró ha 
tornat a confirmar-se com un dels mi-
llors d'Espanya i d'Europa.
Dies després, l'Ajuntament de Mataró 
va rebre l'equip a la Sala de Plens per 
agrair-li els seus èxits esportius.

El tennista del CT Cabrils Max Alcalà s'ha proclamat campió de Catalunya en categoria cadet (ja ho va 
ser en infantil) i Oriol Fillat, del mateix club, finalista. Tots dos van ser subcampions en dobles. Uns 
èxits que se sumen a l'obtingut el mes passat quan l'equip infantil (foto) va ser campió de Catalunya 
de la categoria Argent.

El Club Tennis Cabrils continua 
sumant triomfs

WATERPOLO

La Sirena Mataró, bronze en la Copa LEN

FUTBOL SALA
Dos jugadors del Mataró, campions d’Espanya amb Catalunya
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El Futsal Mataró continúa aportant 
talent a la selecció catalana de futbol 
sala. Anna Munné, de Teià, jugadora 
del sènior femení  del Futsal Aliança 
Mataró, es va proclamar campiona 
d’Espanya formant part de la selec-
ció sub21.  Va ser el primer títol es-
tatal que guanya la selecció catalana 
en aquesta categoria.

Per la seva part, el també jugador del 
Futsal Inlingua Mataró, David Peña 
Romero, es va proclamar campió 
d’Espanya formant part de la selec-
ció catalana sub19. David sempre ha 
destacat per la seva tècnica. El com-
binat català va fer història aixecant 
per cinquè any consecutiu el títol 
estatal.

Un any més, la Cabrilenca ha estat un 
rotund èxit de participació i d'organit-
zació. I ja van 24 edicions, la qual cosa 
demostra la seva consolidació dins del 
calendari de les proves BTT. Entre les 
dues modalitats de competició, recor-
regut llarg i curt, es van inscriure 934 
corredors.
Les proves van transcórrer pel Parc 
de la Serralada Litoral, un paratge 
esplèndid que va fer les delícies dels 
esportistes. El recorregut llarg va ser 
de 46 Km i un desnivell acumulat de 

1.600 metres. El curt, assequible per a 
tots, va anar de 20 Km i 700 metres de 
desnivell positiu acumulat.
Com ja és tradició en cada edició, 0,50 
euros de cadascuna de les inscripci-
ons es van destinar a una causa benè-
fica. Aquest any s'ha decidit fer l'apor-
tació a l'ONG Fisios Mundi.
La competició ha estat organitzada 
per la Secció Ciclista Cabrils La Con-
còrdia i ha comptat amb la col·labora-
ció de l'Ajuntament i el patrocini d'im-
portants empreses.

28

CICLISME BTT
Gran èxit de la Cabrilenca 2018

Anna Munné

Podi dels guanyadors

Les noies de Florin Bonca, terceres Recepció a l'equip a l'Ajuntament

Gran èxit de participació

David Peña
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1.200 nens i nenes van omplir el 
Parc Central de Mataró

L ’organització va preveure 
dues activitats ben dife-
rents. A la primera part de 
la jornada, 40 grups de 23 

escoles, han fet simultàniament, du-
rant una hora, la seva sessió d’edu-
cació física, repartits pels diferents 
espais del Nou Parc Central. Curses, 
jocs, llançaments, desplaçaments... 
tota mena d’exercicis individuals i 
en grup s’han pogut veure a tots els 
racons del parc. 

Pilotes, cordes, paracaigudes, diaris, 
cons... molts i ben variats objectes 
han utilitzat els nens i nenes per fer 
les diferents tasques que els han 
preparat els professors, amb l’objec-
tiu de fer visible l’assignatura a tot-
hom que passejava pel parc.
La segona part, un cop reunits tots 
els 1.200 nens i nenes a l’espai firal, 
ha començat amb una exhibició de 
Danses Urbanes a càrrec de Fanatix, 
una entitat que col·labora amb el 
CEM, fent promoció a diferents cen-
tres escolars. 
A continuació, Pablo Rodríguez, un 
dels alumnes de l’IES Thos i Codina, 

centre escolar que ha col·laborat 
amb els organitzadors aportant 15 
dinamitzadors que han ajudat en 
l’organització de la jornada, ha ce-
lebrat el seu Campionat d’Europa de 
ball, fent una petita demostració a 
l’escenari.

L’acte principal ha consistit en una 
espectacular “masterclass” d’aerò-
bic i zumba per a alumnes i profes-
sors. 1200 nens i nenes ballant junts 
al parc i seguint el ritme que, amb 
molt d’encert, els anaven marcant 
els monitors del CEM.

L'acte ha rebut la visita de diferents 
autoritats, David Bote, alcalde de Ma-
taró, Violant Segura, directora adjun-
ta dels Serveis Territorials d’Ensenya-
ment del Maresme-Vallès Oriental, 
Carolina Garzo, cap de l’Àrea d’Esport 
Escolar del Consell Català de l’Esport, 
els regidors d'Esport Marisa Merchan 
i d'Educació Miquel Àngel Vadell i el 
president del Consell Esportiu del 
Maresme, Jordi Matas. 
Tots ells han destacat la importància 
de l’activitat física i la necessitat que 
els nens i joves, com la resta de la so-
cietat, realitzin activitats esportives 
cada dia. També s’ha lloat la nombro-
sa participació de les escoles i la bona 
organització d’un esdeveniment que, 
sens dubte, seguirà creixent en els 
propers cursos. 
Finalment des del grup de treball de 
professors d'Educació Física s’ha rei-
vindicat la importància de la tasca del 
professorat i la necessitat d’ampliar 
les hores d'Educació Física i s’ha in-
sistit en la necessitat de seguir col·la-
borant amb el CEM. •

La jornada organitzada pel Consell Esportiu del Maresme i el Grup de Treball de Mataró del Pla Català d’Esport a 
l’Escola, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Mataró i la Secretaria General de l'Esport, així com del Pla Educatiu 

d’Entorn, ha coincidit enguany amb la celebració del Dia Mundial de l’Activitat Física.

La jornada posa 
èmfasi en la impor-
tància de l'activitat 
física i la necessitat 
que els nens i joves, 

com la resta de la 
societat, realitzin 

activitats esportives 
cada dia

2a. Edició Día de l’Educació Física

El Parc Central de Mataró va reunir a més de 1.200 esportistes

La jornada va ser una gran festa de participació

També va ser el Dia Mundial de l'Activitat Física





Hi ha qui hi veu  
una simple gota. 
Nosaltres hi veiem 
una raó per innovar. 

L’aigua és un bé escàs. Per aquest motiu, treballem dia a dia per ser 
eficients i optimitzar al màxim la gestió de cadascuna de les fases del 
cicle de l’aigua a través de les tecnologies més innovadores. 

Cuidem l’aigua, 
et cuidem a tu.

www.sorea.cat
@sorea#SoreaÉsInnovació

A SOREA innovem per aprofitar fins l’última gota d’aigua


