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parla del present i del 
futur de la capital del 
Maresme
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Raquel González, Berta Ferreras, Pau Ribes, Marta Bach, Helena 
Lloret, Carla Escrich, Lluc Bertran, Ariel Schrenck, Laura Peña, 
Cristina Soler o Sílvia Mas, són alguns dels esportistes del Mares-
me que aquest estiu han brillat amb llum pròpia en les seves res-

pectives modalitats esportives.
De la medalla de plata del waterpolista Bertran en el campionat 
del món juvenil, a la segona plaça al mundial de vela classe 470 de 
la masnovina Sílvia Mas que li assegura a Espanya una plaça en els 
Jocs Olímpics de Tòquio 2020, un cop més el Maresme pot presu-
mir de comptar amb esportistes d'elit. Alguns d'ells ja consagrats, 

altres en plena fase de creixement.
Al setembre portem fins a la nostra portada a una de les millors 
esportistes de tots els temps de la nostra comarca: Núria Martínez, 
segurament la primera gran jugadora del bàsquet català. Dues 
vegades olímpica, subcampiona del món i d'Europa, ha jugat en 
lligues tan competitives com l'americana, russa, italiana o turca. 
La de Mataró (va ser sis vegades escollida millor esportista de la 

ciutat) ha tornat a casa. Vaixell insígnia del Spar CITYLIFT de
Girona, ens ha obert les portes de casa seva a Calonge.

I no deixem Mataró, perquè aquest mes entrevistem el seu alcal-
de, David Bote, que ens explica com està la capital del Maresme i 
quins plans de futur té per a la ciutat. Un mandatari proper i es-

portista.
Els presentem també dos reportatges imperdibles. D'una banda, 
l'espectacular THE CUP, el torneig de futbol juvenil més important 
d'Espanya que posa Sant Pol al mapa nacional. De l'altra, un in-
forme del Consejo Superior de Deportes demostra que Catalunya 
és el gran motor de l'esport i de la indústria esportiva espanyola.
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TORNA A CASA

Entrevista amb el millor 

triatleta de tots els 
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Gómez Noya 

Plata en els JJOO de Londres '12, campiona del món i d'Europa,

la 'nena prodigi' del waterpolo estatal ha tornat de San Francisco
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Dos Jocs Olímpics la contemplen. Subcampiona del món amb la selecció espanyola, ha jugat als Estats Units, 
Rússia, Itàlia i Turquia. Va néixer com a jugadora a la 'La Gàbia', el pavelló de Mataró, ciutat que porta al cor 

i on ha viscut amb la seva família fins que va sortir per conquerir el món. Des de fa un any desplega tot el 
seu talent al Spar CityLift de Girona. La Núria és, sens dubte, una de les millors jugadores de la història del        

bàsquet femení espanyol. Ha estat 145 cops internacional... i sis vegades millor esportista de Mataró

PORTADA
www.esportiumaresme.cat

E staves predestinada a ser 
jugadora de bàsquet...
Sí, crec que sí! El meu avi 
Francesc era entrenador 

i la meva mare Montse va jugar al 
Mataró.

Una família molt esportista!
Sens dubte. Ho portem als gens. El 
meu pare Joan Fèlix va ser jugador 
d'handbol professional del Barça i 
del Granollers. I tant el meu germà 
gran com la meva germana besso-
na Roser ens dediquem des de molt 
petites al bàsquet. Vaig començar a 
jugar als sis anyets a la UE Mataró, al 
pavelló de La Gàbia, perquè ens que-
dava molt a prop de casa. 

Sempre has viscut a Mataró?
Sí. Vaig néixer a la Casa de Salut de 
Vilassar de Mar, però tota la família és 
de Mataró. Abans vivíem a prop del 
col·legi Valldemia i ara al costat de la 
Riera, a prop de l'Ajuntament.

Has gaudit de les últimes Santes?
I tant, al màxim! Són les meves festes 
preferides i no me les perdo per res del 
món. M'agrada moltíssim passejar per 
Mataró, sobretot pel centre. He viscut 
a moltes ciutats, però sempre trobo a 
faltar casa meva, la meva família. Sóc 
de les que sempre s'emocionen veient 
els Capgrossos de Mataró.

On vas estudiar?
Al Col·legi Valldemia fins a segon de 
batxillerat.

A Mataró, però, vas jugar poc...
Sent infantils la meva germana i jo 
vam fitxar per La Salle Bonanova. Es 
va desfer l'equip en què jugàvem i 
vam marxar amb el nostre entrenador.

En edat infantil ja vas debutar amb 
la selecció espanyola...
Sí, tant la meva germana com jo vam 
començar a anar a la selecció catalana 
i espanyola.

I de La Salle a...?
A el Universitari de Barcelona, l'equip 
filial del Barça, amb el que vaig signar 

El somriure
del bàsquet

Una entrevista de Toni Frieros · Fotos de Valentí Enrich

“Les Santes són 
les meves festes 
preferides i no 

me les perdo per 
res del món”

“Vaig comen-
çar a jugar als 

sis anys a la UE     
Mataró, al
pavelló de

  La Gàbia, per-
què estava molt a 

prop de casa”

Núria 
Martínez



SETEMBRE  2018

ENTREVISTA

   

   

5

el meu primer contracte professional 
l'any 2000. Vaig estar tres anys com a 
sènior.

En aquesta època vas viure el teu 
primer gran èxit com a jugadora...
Tenia 15 anys i era un any més petita 
que la resta de les meves companyes 
de selecció quan vam guanyar amb 

Espanya l'Europeu Cadet a Tulcea 
(Romania). A aquesta edat el bàsquet 
ja era la meva prioritat... Juntament 
amb els meus estudis.

Això està molt bé...
La meva vida social ja girava al voltant 
del bàsquet. Vivia per a ell: entrena-
ments, partits, viatges... Al mateix 
temps era molt exigent amb mi matei-
xa amb els estudis. Era bastant bona 
estudiant. Mai vaig usar el bàsquet 
com a excusa per no estudiar. Em falta 
el treball de fi de carrera per acabar 
ADE.

Seguiràs vinculada al bàsquet quan 
pengis les botes?
Ja m'han plantejat entrenar, però crec 
que la meva vinculació amb l'esport 

estarà fora de la pista. M'agradaria 
treballar en alguna cosa que compa-
gini esport amb la meva formació aca-
dèmica.

Deixes el Barça el 2003 i aquests 
quinze anys has estat instal·lada en 
una espècie de sínia...
Sí, molts països, molts equips!

Amb 19 anys, a Salamanca, el Perfu-
merías Avenida...
Van ser tres anys meravellosos. Per 
primera vegada vaig sortir de l'ou. 
Vaig deixar Mataró, la meva casa, la 
meva família i em vaig enfrontar sola 
a la vida. Vaig madurar molt en una 
ciutat de gent molt jove. Era un pas 
que havia de donar i em va servir de 
molt.

“Res no es pot
comparar a

desfilar a l'estadi
el dia de la

inauguració d'uns 
Jocs Olímpics. 

Atenes i Pequín 
van ser

extraordinaris”

TRAJECTÒRIA

PALMARÈS 
CLUBS

Ha estat 145 vegades internacional

Va jugar dues 
temporades
als EUA

2003
UB Barça

Campiona Lliga femenina
2005

Perfumeries Avenida
Copa de la Reina i MVP

2006
Perfumerías  Avenida

Copa de la Reina i Lliga femenina
2007

Dinamo Moscow
Campiona Fiba Cup

2011
Ros Casares

Classificació Final Eight Eurolliga
2013

Kayseri Kaski (Turquia)
Subcampiona Fiba Cup

2014
Kayseri Kaski

Classifiació Final Eight Eurolliga
2016

Schio (Itàlia)
Campiona Copa Itàlia i

Subcampiona Lliga 
2017

Uni Girona
Subcampiona de Copa i Lliga

Núria va rebre Esportiu Maresme a casa seva a Calonge

1999 
Or Europeu Cadet – Tulcea (Romania)

2003
Bronze Europeu – Patras (Grècia)

2005
Bronze Europeu – Ankara (Turquia)
2007
Plata Europeu – Chieti (Itàlia)
2010
Bronze Mundial – República Txeca

2014
Plata Mundial – Turquia
2015
Bronze Europeu – Hongria i Romania

Jocs Olímpics d'estiu de 2004 Atenes
Jocs Olímpics d'estiu de 2008 Pequín
145 vegades internacional absoluta
Millor esportista de Mataró: 1999, 2003, 2004, 2007, 2010, 2015
Medalla de bronze del Real Orden del Mérito Deportivo, 2009
Millor jugadora catalana temporada 2017-18

PALMARÈS AMB LA SELECCIÓ ESPANYOLA

Naixement: 29 de febrer de 1984
Alçada: 1,74 m
Pes: 72 kg

Clubs professionals
  
2002-03 UB - FC Barcelona
2003-05 Perfumerías Avenida
2005 Minnesota Lynx

2005-06 Perfumerías Avenida
2006-08 Dinamo Moscou
2008-09 Familia Schio Basket
2009-10 Geas Basket
2010 Minnesota Lynx
2010-11 Ros Casares València
2011-12 Liomatic Umbertide
2012-14 Kayseri Kaski Spor
2014-15 Galatasaray Odeaban
2015-17 Familia Schio Basket
2017-18 Spar CityLift Girona



   
LA DADA

També per triomfar. Estaves a la 
cresta de l'onada...
El 2003 vam aconseguir la classifi-
cació per als Jocs Olímpics d'Atenes 
2004 en ser medalla de bronze en els 
Europeus de Grècia. Va ser un èxit 
extraordinari perquè en el partit pel 
bronze perdíem contra Polònia i vam 
aconseguir la plaça olímpica amb 
una remuntada èpica.

20 anys i els teus primers jocs olím-
pics...
Uf, meravellós! Jo crec que res es pot 
comparar a desfilar a l'estadi olímpic 
el dia de la inauguració. Allò sí que va 
ser un somni fet realitat. Segurament 
ha estat l'experiència que més m'ha 
impactat en la meva carrera. Per cert, 
vam quedar sisenes, diploma olím-
pic. Després vaig anar a Pequín 2008, 
uns altres jocs meravellosos. Van es-
tar molt ben organitzats.

Vas marxar quatre mesos a jugar 
amb els Minnesota Lynx dels Estats 
Units...
Una altra experiència inoblidable, 
perquè el bàsquet americà no té res 
igual a la resta del món. És tot molt 
més professional, perfeccionista i el 
joc molt intens i físic.

Per què vas decidir després anar  a 
Rússia?
Era una oferta irrefutable i tot un des-
afiament personal: l'idioma, la gent, 
el clima... Vaig passar d'una ciutat, 
Salamanca, on es vivia al carrer, a 
Moscou, on tot era molt diferent. Les 
jugadores teníem xofer privat. Em 
vaig adaptar molt bé a un bàsquet 
tan físic i amb jugadores tan altes. 
Vaig acabar xampurrejant el rus!

I després a Itàlia. La Willy Fog de 
Mataró!
Després d'estar tan lluny de casa em 
venia de gust jugar més a prop. Pri-

mer vaig jugar al Família Schii Basket 
i després al Geas i al Liomatic Um-
bertide.

I arriba el primer gran èxit del bàs-
quet femení espanyol: el bronze al 
Mundial de 2010 de la República 
Txeca...
Així és. Aquella generació de jugado-
res vam ser les precursores de l'histò-
ric moment que viu el bàsquet femení 
a nivell internacional. Pràcticament 
només han pogut guanyar-nos en 
aquests últims vuit anys els Estats 
Units. A aquell bronze el va seguir la 
plata al Mundial de 2014. Vam acon-
seguir ficar-nos a la final després de 
derrotar Turquia, les amfitriones.

En aquests anys jugaves precisa-
ment a Turquia...
Vaig estar quatre temporades. Dos en 
el Kayseri Kaski i dos al Galatasaray. 
De totes les lligues en què he jugat, 
la turca ha estat la que més m'ha fet 
gaudir. Hi ha molt nivell, estrangeres 
de gran qualitat i tot està molt igua-
lat. Es fa un bàsquet molt ràpid i físic 
i això va fer que hi encaixés molt bé.

Com et defineixes?
Com a base, m'encanta conduir el 
joc, portar el pes de l'equip. Sóc una 
jugadora que el meu estat d'ànim es 
reflecteix a la pista. Sóc intensa, ho 
visc molt.

Per cert, quants idiomes parles?
A més del castellà i català, cosa òbvia, 
parlo anglès, italià, em defenso en 
turc i de rus en sé una miqueta. Tant 
a Turquia com a Itàlia m'agradava 
molt interactuar amb la gent. Anava 
a casa dels meus amics, intentava 
adaptar-me als seus costums i aques-
ta immersió va ser molt enriquidora 
per a mi.

La temporada passada tornes a 
casa...
Per fitxar pel Spar CityLift Girona. 
Després d'estar 10 anys fora de casa 
volia alguna cosa estable, per gaudir 
de la meva família i de la part final de 
la meva carrera. M'he instal·lat a la 
casa familiar que tenim a Calonge i 
així estic més a prop de Girona.

Heu fet una gran temporada, però 
sembla que l'Avenida Salamanca 
és imbatible...
Ells tenen pràcticament dos equips 
titulars. A Girona s'està fent un pro-
jecte molt ambiciós i aviat donarà els 
seus fruits. Jo sóc molt, molt compe-
titiva i no podria estar en un equip 
que no tingués grans metes.

Has renovat pel Spar CityLift fins al 
2020...
Crec molt en el seu projecte esportiu. 
Tenim una plantilla molt equilibrada 
i poc a poc aconseguirem els nostres 
objectius.

Què fas quan no jugues o entrenes?
Sóc un cul inquiet! No puc estar qui-
eta! Faig molt esport, m’agrada la 
muntanya i a casa em puc posar a 
perfeccionar el meu anglès, cosir... 
Segur que mai em veuràs fent la mig-
diada!

Qui ha estat el gran referent en la 
teva carrera?
M'han agradat molts esportistes, 
però el meu gran ídol ha estat el meu 
pare. Sense ell, i la meva mare al seu 
costat sempre, no hagués arribat on 
he arribat. Ell, com a esportista que 
va ser, em va inculcar la passió per 
l'esport i em va ensenyar a treballar 
molt dur, a ser responsable. A com-
petir al més alt nivell i a estudiar amb 
afany.

Et va ensenyar bé, sens dubte... •
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“He jugat als EUA, 
Rússia i Itàlia, però 
mai he gaudit tant 
del bàsquet com els 

quatre anys a
Turquia”

Del 8 al 12 de juny, Núria Martínez va disputar amb la selecció espanyola al Mundial de Filipines 
3x3, la nova modalitat de bàsquet que està causant furor al món i que serà disciplina olímpica a 
Tòquio 2020. Núria va ser convocada per la seleccionadora Anna Junyer juntament amb Paula 
Palomares, Vega Gimeno i Aitana Cuevas. Espanya va ser medalla de plata a la Copa d'Europa 
de l'any passat. Núria no sap si la seva participació amb la selecció espanyola 3x3 tindrà més 
recorregut: "És una modalitat que enganxa perquè són partits molt intensos, ràpids i durs", diu 
Núria. Espanya va ser eliminada per França en la pròrroga en la lluita per les medalles, quedant 
finalment en setena posició.

“El meu ídol ha estat el meu pare" 
"Ell em va inculcar la passió per l'esport, a treballar dur i ser responsable” 

Núria jugarà per segona temporada al Spar CityLift Girona

Va jugar la Copa del Món 2018... 3x3

Amb l'equip espanyol 3x3 que va jugar el Mundial
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La població de Sant Pol de Mar es va vestir de gala per tercer any consecutiu per acollir ‘The CUP’, el que ja 
es considera el torneig més important de l’estat en categoria juvenil. Set clubs de l’elit més l’amfitrió, l’At-
lètic Club Sant Pol, van lluitar durant quatre dies per succeir en el palmarès als dos campions anteriors –FC 
Barcelona el 2016 i Atlético de Madrid el 2017- i poder aixecar l’impressionant trofeu, cosa que finalment va      

aconseguir, per primer cop, el RCD Espanyol.

FUTBOL
www.esportiumaresme.cat

El torneig va ser  espec-
tacular a les graderies 
-dissabte i diumenge a la 
tarda es van superar les 
1.200 persones i dijous 
i divendres les 1.000- i 

també damunt del terreny de joc, on 
no hi va faltar el bon futbol... i tam-
bé les sorpreses. A la primera fase, al 
grup A, l’Espanyol va acabar primer 
gràcies a un gol de Marc Padilla en 
temps d’afegit (1-1) contra l’Atlético, 
que per diferència general de gols es 
va tenir que conformar amb disputar 
la consolació. Per la seva banda, l’At-
lètic Club Sant Pol va plantar cara en 
tot moment, i només un gol a darrera 
hora de l’Athletic de Bilbao al darrer 
partit el va impedir de puntuar. Un 
matx que quedarà pel record, i per 
la història el penal aturat pel porter 
santpolenc, Jordi Sauleda, i el gran 
gol des de mig camp d’Àlex Bofill.
Encara més igualat va ser l’altre grup, 
el B, on FC Barcelona, Girona FC i Real 

Madrid van acabar empatats a sis 
punts. La diferència de gols va decidir 
la primera, segona i tercera posició 
final. Els blaugrana van accedir a la 
final després de sobreposar-se a la 
derrota inicial davant el Girona i fer-
li 5 gols tant a la Real Sociedad (5-2) 
com al Real Madrid (5-0). En aquest 
partit, èpic, els jugadors de Franc 
Artiga ja guanyaven 4-0 al descans i 
Kourouma –autor d’un hat-trick- va 
arrodonir el seu extraordinari partit 
a la primera jugada del segon temps 
amb un gol des de camp propi. Per la 
seva banda el Girona, una de les re-
velacions del torneig, va ser capaç de 
guanyar el Barça en l’afegit i golejar la 
Real, però la mínima derrota davant 
el Real Madrid el va condemnar. Els 
blancs van acabar tercers després del 
correctiu sofert al ‘clàssic’.

EMOCIONANT JORNADA FINAL
El diumenge es van jugar els darrers 4 
partits del The CUP. En el que enfron-

tava als dos ‘quarts’, la Real Sociedad 
es va imposar per la mínima un Sant 
Pol que, un cop més, va donar la cara 
davant tot un Primera Divisió. En l’al-
tre partit del matí, el Real Madrid va 
guanyar amb certa comoditat (3-1) 
l’Athletic de Bilbao i va acabar en cin-
quena posició. Ja per la tarda, el Giro-
na va confirmar les bones vibracions 
ofertes i va remuntar en el tram final 
per acabar imposant-se en el tram 
final de partit a l’Atlético (1-2) i obte-
nint la tercera plaça.
La final, que es va jugar en el camp 
Municipal ‘Sot del Bagueny’ ple de 
gom a gom, va ser força equilibrada. 
El Barça es va quedar aviat amb un 
jugador menys per expulsió de David 
Navarro, que va veure la segona tar-
geta groga en el minut 21. Tot i així la 
igualtat no es va trencar fins a la sego-
na part. Al minut 49, Julen Álvarez va 
rematar a plaer una molt  bona acció 
per la banda dreta de l’atac blanc-i-
blau i va marcar l’únic gol del partit. 

Tot i que l’Espanyol també es va 
quedar amb deu jugadors per ex-

The CUP
brilla amb llum pròpia

TEXT: Jordi Gastó · FOTOS: Pitu Estol i Eduard Durán (THE CUP)

"Aquest torneig serveix 
per posar en valor el 

treball que fan els clubs 
perquè tots aquests joves 
aspiren a poder jugar un 

dia al màxim nivell".

 Montserrat Garrido 
Alcaldessa de Sant Pol de Mar
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pulsió de Burlamaqui –vermella 
directa- a set minuts del final, 
el marcador ja no es va moure i 
l’equip blanc-i-blau va aconse-
guir succeïr a FC Barcelona i At-
lético de Madrid com a guanya-
dors de The CUP.

ELS ORGANITZADORS,
MOLT SATISFETS
A l’hora de fer el balanç de The 
Cup’2018, l'organització va mos-
trar la seva satisfacció per com 
s’havia desenvolupat el torneig. 
El director esportiu, Lluís Carre-
ras, va voler agrair “la gran res-
posta dels equips participants. 
Esperem que esportivament els 
hagi servit per preparar la com-
petició”. 
Per la seva banda, el director del 
torneig. Manu Campás, feia inci-
dència “al salt que s’ha produït 
en aquesta edició del The CUP 

amb la retransmissió de molts 
del partits en directe per Esport 
3. Les audiències televisives han 
estat molt bones i això confirma 
el nivell i l’interès que desperta la 
competició”.
Finalment, l’alcaldessa de Sant 
Pol, Montserrat Garrido, consi-
dera que “aquest torneig serveix 
per posar en valor el treball que 
fan els clubs preparant tant físi-
cament com mentalment a tots 
aquests joves que aspiren a po-
der jugar un dia al màxim nivell.  
Per Sant Pol i el At.C.Sant Pol és 
un esforç molt gran poder orga-
nitzar un torneig d’aquesta cate-
goria, però gràcies als patrocina-
dors, Diputació i Generalitat, així 
com al gran treball i dedicació 
de totes les persones que hi ha 
darrere, es possible superar-se 
any rere any. Moltes  felicitats a 
tots”. •

RESULTATS

PARTICIPANTS

El Barça li va clavar un 5-0 al Reial Madrid El torneig va ser un èxit d'assistència cada dia

Grans audiències per
Esport 3

Una de les novetats de la tercera edició 
del The CUP va ser las retransmissió de 
més de la meitat dels partits del torneig 

per Esport 3. Les càmeres del canal 
temàtic de Televisió de Catalunya van 

oferir també entrevistes amb els prota-
gonistes i les audiències televisives, tant 
els directes dels partits com mitjantçant 
‘TV3 a la carta’ van ser realment especta-
culars tenint en compte que el torneig es 

va jugar en ple mes d’agost.

GRUP A
Sant Pol – RCD Espanyol  0-7
Sant Pol - Atlético Madrid  0-3
RCD Espanyol  – Athletic Bilbao 2-1
Atlético Madrid – RCD Espanyol  1-1
Sant Pol – Athletic Bilbao  1-2
Athletic Bilbao – Atlético Madrid 0-1

GRUP B
FC Barcelona – Girona   0-1
Real Madrid – Girona  1-0
Reial Sociedad – FC Barcelona  2-5

Real Madrid – Reial Sociedad  3-1
Girona – Reial Sociedad  4-1
FC Barcelona – Real Madrid  5-0

7è-8è lloc
Sant Pol – Reial Societat  0-1
6è-5è lloc
Reial Madrid – Athletic Bilbao 3-1
3è-4t lloc
Atlético Madrid – Girona  1-2
Final
FC Barcelona – RCD Espanyol 0-1

PADILLA I KOUROUMA, 'PITXITXIS' 
El frec a frec entre Espanyol i Barça també es va 
produir en la lluita pel pitxitxi, que finalment va 
ser compartit. El blanc-i-blau Marc Padilla i el bla-

ugrana Moriba 
Kourouma van 
aconseguir 
anotar cada 
un 4 gols, un 
promig doncs 
d’una diana 
per partit jugat.

PABLO CUÑAT, MILLOR PORTER 
L'organitzaciórganització de The CUP va decidir 
nomenar el porter del FC Barcelona, Pablo Cuñat, 

com el millor del tor-
neig. Cuñat va mostrar 
les seves excel·lents 
qualitats durant tot el 
torneig però, tot i les 
seves aturades, no va 
poder aconseguir que 
el seu equip aixequés 
l’impressionant trofeu.

JULEN ÁLVAREZ, MVP DE LA FINAL 
Al final de cadascun dels 16 partits jugats durant 
The CUP, l’organització va entregar un obsequi 

–gentilesa d’Òptica 
Muralla, un dels pa-
trocinadors- al millor 
jugador –MVP- de 
l’encontre. A la fi-
nalíssima el premi va 
ser per l’espanyolista 
Julen Álvarez, autor 
de l’únic gol.

Campió: RCD Espanyol

Finalista: FC Barcelona

3er: Girona FC

4t: Atlético Madrid

5è: Reial Madrid

6è: Athletic Club

7è: Reial Societat

8è: Sant Pol
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FUTBOL
www.esportiumaresme.cat

Els millors equips de futbol del Maresme volen ser protagonistes en la nova temporada 2018-19 que ja ha          
començat per a alguns d'ells. Vilassar de Mar i Argentona jugaran en la categoria més alta, mentre que històrics 

com Mataró, Masnou i Premià buscaran recuperar el lloc de privilegi que en el seu moment van tenir.

La UE Vilassar de Mar surt com un dels favorits a l'ascens El FC Argentona jugarà per primer cop a la seva història a Primera Catalana

L a temporada futbolística 
2018-2019 ha arrencat per 
als clubs del Maresme amb 
la il·lusió, com sempre, de fer 

una gran campanya. Per primera ve-
gada en molts anys, però, no tindrem 
cap representant a Tercera Divisió. Al 
descens del CD Masnou fa tres tempo-
rades, es va sumar el de la UE Vilassar 
de Mar al juny, descendint a Primera 
Catalana.

Precisament en aquesta categoria 
viurem un derbi històric, ja que per 
primera vegada en els seus 90 anys de 
vida, el FC Argentona jugarà a Primera 
Catalana. El duel entre vilassarencs i 
argentonins es viurà a la desena jorna-
da al Camp Xevi Ramon.
El Vilassar de Mar arrenca la tempora-
da com a gran favorit del grup 1, tant 
per història com per pressupost. El seu 
entrenador, Alberto Aybar, conegut 
com a 'Peque', assumeix aquest repte i 
pressió: "L'objectiu és ascendir i tornar 
a Tercera Divisió. S'ha confeccionat 

una plantilla amb aquesta finalitat". 
Format al planter del Barça (va jugar 
amb Iniesta i Víctor Valdés al Barça B), 
'Peque' va ser jugador, entre altres, del 
Sabadell, Reus, Terrassa, Llagostera i 
va penjar les botes precisament en el 
Vilassar de Mar: "Només tinc dos anys 
d'experiència a les banquetes i agraei-
xo al club que m'hagi confiat aquest 
projecte tant il·lusionant", conclou.
El Vilassar ha canviat mig equip res-
pecte a l'any anterior. Un dels seus 
fitxatges estrelles ha estat el de Cristi-
an, el màxim golejador la temporada 

passada... amb l'Argentona!, equip 
amb el qual va aconseguir l'històric 
ascens de Segona Catalana a Primera. 
El tècnic de l'Argentona, 'Chava' Jimé-
nez, també és conscient de la realitat: 
"Som la Ventafocs del grup i la nostra 
meta serà mantenir la categoria. Tant 
per a mi com per als meus jugadors 
serà la primera vegada que compe-
tim en una categoria tan alta. Podran 
guanyar-nos en pressupost, però in-
tentarem que ningú ho faci en il·lusió, 
entrega i treball".
La Segona Catalana comptarà amb 

quatre representants del Maresme: 
Mataró, Sant Pol, Premià i Masnou. 
D'ells, tres ja saben el que és jugar a 
Segona Divisió B i Tercera. I per aquest 
motiu i per història, no els correspon 
estar una categoria tan baixa. Els de 
Masnou, amb dos descensos consecu-
tius, estan obligats en el grup 4 a retor-

nar, com a mínim, a Primera Catalana. 
El mateix passa amb el Premià de Mar.
El Mataró ha estat les dues últimes 
temporades a un pas de l'ascens. Fa 
dos anys va perdre la promoció i la 
temporada passada, amb 'Peque' 
a la banqueta, es va quedar a un sol 
punt, sent superat per l'Argentona. 
L'equip mataroní ha confeccionat una 
plantilla perquè a la tercera sigui la 
vençuda.
A Tercera Catalana seran els grups 4 
i 16 on competiran els representants 
del Maresme, sent el 4, amb quinze 
equips, el més nodrit.

Molta sort a tots! •

La Primera
Catalana viurà 

un derbi històric, 
el que enfrontarà 
Vilassar de Mar i 

Argentona

Per primera
vegada en molts 

anys, no hi haurà 
representant del 

Maresme a
Tercera Divisió

Arrenca una nova temporada 
amb molts reptes per complir

El Mataró s'ha quedat els últims dos anys a les portes de pujar de categoria
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CALZADO, EQUIPACIONES, PROTECCIONES PORTERO, PIZARRAS TACTICAS PERSONALIZADAS, BALONES...

   

1a VOLTA   RIVAL  2a VOLTA
02-09-2018 (J.1) BANYOLES-ARGENTONA 20-01-2019 (J.18)
 SABADELL NORD-VILASSAR
09-09-2018 (J.2) ARGENTONA-SABADELL NORD 27-01-2019 (J.19)
 VILASSAR-RUBÍ
16-09-2018 (J.3) ARGENTONA-CAN VIDALET 03-02-2019 (J.20)
 GIRONA B-VILASSAR 
23-09-2018 (J.4) LA JONQUERA-ARGENTONA 10-02-2019 (J.21)
 VILASSAR-LLAGOSTERA B
30-09-2018 (J.5) ARGENTONA-LLORET 17-02-2019 (J.22)
 MANLLEU-VILASSAR
07-10-2018 (J.6) PALAMÓS-ARGENTONA 24-02-2019 (J.23)
 VILASSAR-SANT JOAN M.
14-10-2018 (J.7) ARGENTONA-SANT CUGAT 10-03-2019 (J.24)
 TONA-VILASSAR
21-10-2018 (J.8) VIC-ARGENTONA 17-03-2019 (J.25)
 VILASSAR-GUINEUETA

8-10-2018 (J.9) ARGENTONA-FARNERS 24-03-2019 (J.26)
 BANYOLES-VILASSAR
4-11-2018 (J.10) VILASSAR-ARGENTONA 31-03-2019 (J.27)
11-11-2018 (J.11) ARGENTONA-RUBÍ 07-04-2019 (J.28)
 CAN VIDALET-VILASSAR
18-11-2018 (J.12) GIRONA B-ARGENTONA 14-04-2019 (J.29)
 VILASSAR-LA JONQUERA
25-11-2018 (J.13) ARGENTONA-LLAGOSTERA B 28-04-2019 (J.30)
 LLORET-VILASSAR
02-12-2018 (J.14) MANLLEU-ARGENTONA 05-05-2019 (J.31)
 VILASSAR-PALAMÓS
16-12-2018 (J.15) ARGENTONA-SAN JUAN M. 12-05-2019 (J.32)
 SANT CUGAT-VILASSAR
23-12-2018 (J.16) TONA-ARGENTONA 19-05-2019 (J.33)
 VILASSAR-VIC
13-01-2019 (J.17) ARGENTONA-GUINEUETA 26-05-2019 (J.34)
 FARNERS-VILASSAR

CALENDARI · FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL · 1a CATALANA · GRUP 1

   
EQUIPS· 2a CATALANA · 3a CATALANA

Nota: A l'hora de tancar aquesta edició, encara no estaven confeccionats els grups de la 4a Divisió Catalana en la FCF

2a CATALANA
GRUP 2: CF ESCOLA FUTBOL MATARÓ · AT. C. SANT POL · PREMIÀ CLUB ESPORTIU · GRUP 4: C.D.MASNOU

3a CATALANA
GRUP 4: C.E. PLA D’EN BOET · FUNDACIÓ ESPORTIVA MONTGAT · C.E. LLAVANERES · U.D. MATARONESA · U.E. VILASSAR DE MAR B · C.E. VILASSAR DE DALT 
C.F. ARENYS DE MAR · A.E. CERDANYOLA DE MATARÓ · C.D. PREMIÀ DE DALT · C.E. CABRILS · AT. MASNOU · U.D. CIRERA · C.F. SANTVICENTÍ · A.D. LA LLANTIA 
U.D. LOS MOLINOS · GRUP 16: C.D. PALAFOLLS · C.F. TORDERA · C.D. MALGRAT
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La seu social del Club Nàutic 
el Balís de Sant Andreu de 
Llavaneres va acollir la pre-
sentació pública del projecte 

Esport i Feina del Maresme, impul-
sat conjuntament pel Consorci  de  
Promoció  Turística  Costa  del  Ma-
resme, la Diputació de Barcelona i 
el Consell Comarcal del Maresme. A 
l’acte hi van prendre partla diputada 
d’Esports de la Diputació de Barce-
lona, Maite Fandos; i Joaquim Arnó, 
president del Consorci  de  Promoció  
Turística  Costa  del  Maresme i vice-
president del Consell Comarcal del 
Maresme.
El projecte pretén consolidar el Ma-
resme com un destí esportiu de re-
ferència arreu del país, promocionar 
la pràctica esportiva entre el conjunt 
de la ciutadania, afavorir la inserció 
laboral del col·lectiu juvenil, i posar 
en comú i coordinar l’execució de 
projectes esportius dins d’un àmbit 
supramunicipal entre el sector pú-
blic i privat. En aquesta línia, el pla 
estarà coordinat per una Taula de 
Treball, es desenvoluparà en un total 
de quatre fases, i comptarà amb el 
suport directe dels diferents agents 
territorials del sector.
Al mateix temps, un dels objectius 
principals del projecte també són 
aprofitar la infraestructura dels 
equipaments esportius existents per 
treure’n un major rendiment, opti-
mitzar-ne el seu servei i coordinar-ne 
el funcionament a través d’una única 
oficina comarcal.

PRIMER PAS: S’HA ELABORAT UN 
MAPA D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
DE L’ESPORT
El Maresme compta, actualment, 
amb un total de 105 espais poten-
cials per a la pràctica esportiva. Al 
mateix temps, a la comarca hi actuen 
50 clubs esportius, 42 empreses de 
gestió i serveis esportius, 227 cen-
tres privats i empreses del sector, i 73 
allotjaments amb Segell de Destina-
ció Turística Esportiva (dels quals, 23 
acreditats amb el Segell de Turisme 
esportiu de l’Agència Catalana de Tu-
risme) i amb activitats o condicions 
adaptades a esportives.

En aquest sentit, la primera acció de 
la fase de diagnosi del projecte ha es-
tat l’elaboració d’un mapa d’equipa-
ments, establiments i esdeveniments 
esportius al Maresme amb el propò-
sit d’aprofitar-ne tot el seu potencial i 
coordinar-ne i garantir-ne la seva exe-

cució i desenvolupament; així com 
diverses taules de treball i entrevistes 
en profunditat amb representants 
del món acadèmic, empresarial i de 
l’administració.
Joaquim Arnó assegura que el pro-
jecte Esport i Feina del Maresme 

“permetrà enfortir i potenciar la rela-
ció, les sinergies i la necessària col·la-
boració i suport entre el sector públic 
i el sector privat per tal de centralit-
zar, donar visibilitat i garantir con-
juntament la viabilitat de tots aquells 
projectes esportius nascuts arreu 
de la comarca de la mà dels nostres 
ajuntaments, clubs i empreses i que 
representen un actiu amb un poten-
cial únic en matèria de creixement 
social i econòmic del Maresme”.
Arnó, a més, afegeix que “de la mà 
d’aquest projecte atendrem de for-
ma centralitzada, en un sol ens, totes 
les necessitats dels diferents equipa-
ments, clubs i empreses de la comar-
ca, siguin públiques o privades, amb 
l’objectiu de promoure l’ampli i variat 
ventall d’iniciatives que generen dià-
riament els nostres municipis”.
Així, el següent pas del projecte és 
la constitució d’una taula de treball 
publicoprivada encarregada de reco-
llir les propostes d’ambdós sectors, 
valorar els recursos existents i gene-
rar sinergies i projectes que siguin 
cabdals per a desenvolupar el turis-
me esportiu. En aquest sentit, fins al 
proper mes de setembre resta obert 
el període de presentació de projec-
tes amb l’objectiu que les primeres 
accions del projecte vegin la llum a 
principis del 2019.

APOSTA PEL FOMENT DE 
L’OCUPACIÓ JUVENIL VINCULADA 
AL SECTOR ESPORTIU
A través del projecte d’Esport i Feina 
del Maresme, el Consorci  de  Promo-
ció  Turística  Costa  del  Maresme, la 
Diputació de Barcelona i el Consell 
Comarcal del Maresme pretenen 
oferir una oferta esportiva proacti-
va, competitiva i diversa que arribi 
al conjunt de la ciutadania i turistes, 
que doni resposta a les necessitats i 
interessos de la població i que generi 
una activitat econòmica estable al 
seu entorn.
En aquest context, el projecte també 
centrarà els seus esforços en impul-
sar programes actius d’ocupació que 
afavoreixin la inserció laboral del col-
lectiu juvenil en el sector de la pràcti-
ca esportiva al llarg de tot l’any. • 

L'IRONMAN de Calella és una de grans fites esportives del Maresme

Les proves naùtiques són habituals al llarg de tot el litoral de la nostra comarca

El Maresme ofereix una gran oferta pels amants del golf

www.esportiumaresme.cat SETEMBRE 2018

El Consorci  de  Promoció  Turística  Costa  del  Maresme ha presentat el projecte Esport i Feina del Maresme, impulsat       
conjuntament amb la Diputació i el Consell Comarcal del Maresme i executat a través del Consorci de Promoció Turística 

Costa del Maresme. Té com a doble objectiu potenciar els equipaments i les activitats esportives de la comarca i promocio-
nar nous llocs de treball vinculats al sector.

El Maresme vol consolidar-se com 
a destí esportiu de referència 

Font: Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme
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L'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana als nens l'activitat física diària d'almenys 60 minuts amb una
intensitat de moderada a vigorosa. Això ens ajuda a evitar hàbits sedentaris i enfortir els hàbits saludables. És important 

orientar-los i donar-los a escollir esports on se sentin a gust evitant així abandonaments fugaços.

Per què fer una revisió mèdica 
esportiva als nens?

Llicenciada en Medicina i Cirurgia. 
Colòmbia, 2007.

Màster en Salut Infantil Fundació 
Hospital de Nens de Barcelona 

Especialista en Medicina de l’Esport. 
Universitat de Barcelona, 2015-18

Dra. Yanira
Castillo Ávila

Nº Col. 45.376

La Unitat de Medicina Esportiva de la Fundació Hospital de Nens té com a objectiu vetllar per la 
salut dels petits esportistes. A la unitat es realitzen diversos tipus de revisió que inclouen des de 
l’exploració física especialitzada amb prova electrocardiogràfica fins l’ergometria o prova d’esforç, 
més indicada en esportistes federats i d’elit. El metge especialista en Medicina Esportiva emetrà un 
informe oficial certificant l’aptitud del nen o la nena. Al seu torn, el seguiment de les lesions derivades 
de la pràctica esportiva es duu a terme de forma coordinada amb els serveis de traumatologia, fisi-
oteràpia i biomecànica del peu.
La sol·licitud de visita es pot realitzar de manera presencial o via telefònica (93 231 05 12, extensió 
100) especificant que es tracta d’una revisió esportiva.

P artint d'aquesta recoma-
nació i per poder realitzar 
una pràctica esportiva 
adequada, s'ha de fer una 

revisió mèdica esportiva que per-
meti identificar probables patolo-
gies no diagnosticades o silents que 
limitin al correcte exercici esportiu, 
algunes de les quals poden ser cau-
sa de mort sobtada.
El reconeixement serveix també 
per valorar l'estat general de salut i 
condició física, fer educació sanità-
ria i informar sobre qüestions rela-
cionades amb la pràctica esportiva.
Una revisió mèdica esportiva ade-
quada segons el consens de la 
Societat Catalana de Medicina Es-
portiva ha de ser realitzada per un 

metge de l'esport, o per personal 
mèdic qualificat, qui completa una 
història clínica buscant símptomes 
i antecedents cardiològics, realitza 
antropometria, exploració física 
amb èmfasi en l'aparell locomotor 
-osteoarticular, muscular, flexibili-
tat, trastorns de la marxa, contorn 
de l'esquena, rang de mobilitat- i 
electrocardiograma a tots els nens i 
nenes que realitzen pràctica espor-
tiva. S'addicionarà a aquest estudi 
l'ergometria (prova d'esforç) en els 
esportistes federats majors de 14 
anys, o amb pràctiques esportives 
que superin les 7 hores a la set-

mana, o que participin en compe-
ticions internacionals. Hi ha altres 
proves complementàries com ana-
lítiques sanguínies o ecocardiogra-
mes que seran sol·licitades a petició 
de l'especialista.
La revisió s'ha de fer cada 2 anys. Si 
es considera esportista d'alt rendi-
ment i/o que participi en competi-
cions internacionals, les revisions 
hauran de ser anuals.
Com a metges de l'esport estem 
compromesos amb el benestar de 
tots els esportistes sense importar 
l'edat d'inici, però veiem la neces-
sitat de realitzar campanyes que in-

formin la societat que una valoració 
adequada pot ser la millor eina en 
la prevenció de patologies cardía-
ques, lesions musculars o fractures 
per estrès entre d'altres.
Una recomanació final: si encara 
després de la revisió mèdica espor-
tiva presenta símptomes durant 
o després de la pràctica esportiva 
com dolor toràcic, dificultat per 
respirar, palpitacions, marejos o 
pèrdua de consciència, seria con-
venient anar a urgències o demanar 
visita amb el metge de l'esport. •

SALUT I ESPORT
www.esportiumaresme.cat JULIOL / AGOST 2018

HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA

123
El setembre és un mes de reinici de 
l’activitat esportiva. Aprofita l’inici 
de temporada per posar a punt la 
teva equipació, però també la teva 
salut!
✓ Inicia l’activitat esportiva de for-
ma progressiva si hi ha hagut una 
época de descans: els teus músculs 
i òrgans han de tornar a posar-se en 
forma!
✓ Com sempre l’alimentació i la hi-
dratació són pilars molt importants 
a tenir en compte.
✓ En el cas dels que no tenen molt 
clar quin esport fer, és un bon mo-
ment per valorar diferents opcions 
o per provar les diferents alterna-
tives. L’esport ha de ser escollit pel 
nen o la nena, per tal que sigui una 
font de plaer i no de patiment! 

Unitat de Medicina de l’Esport a la Fundació 
Hospital de Nens de Barcelona 

 



P arlant de llicències espor-
tives, el conjunt d’Espanya 
ha experimentat un clar 
augment durant el curs del 

2017, augmentant el seu nombre de 
federats en quasi bé 200.000, fent que 
la xifra assoleixi un total de 3.761.498 
federats. Val a dir que d’aquesta 

massa de població, els homes re-
presenten un total de 2.921.513 fe-
derats, deixant a les dones un total 
de 839.985 llicències. Així doncs, en 
el conjunt estatal, podem extrapolar 
de les dades que hi ha, aproximada-
ment, el triple d’homes practicant es-
port respecte a les dones. 
A nivell català es dóna el mateix cas; 
el nombre de llicències total augmen-
ta entre el 2016 (615.322 federats) i 
2017 (627.332 federats), i d’aquestes 
476.156 són homes i 150.576 són do-
nes, una proporció aproximada de 3 
a 1 a favor dels homes, la mateixa que 
a nivell nacional. El fet diferencial ca-
talà es pot veure quan, d’una banda, 
Catalunya és la comunitat autònoma 

amb més llicències esportives i, d’al-
tra banda, les llicències catalanes 
respecte a les d’Espanya representen 
un 16,68% del total, una xifra molt 
elevada que dóna fe del gran múscul 

esportiu que tenim.
Els clubs esportius al país també ex-
perimenten un augment, passant 
dels 66.004 clubs al 2016 als 67.030 
l’any 2017, sent el futbol l’esport amb 

més clubs, un total de 21.148, i amb 
més llicències, un total de 1.027.907. 
És el primer cop que l’esport rei supe-
ra el milió de llicències federatives a 
Espanya. En àmbit de clubs, Catalu-
nya deixa de ser líder, ja que és Anda-
lusia qui, amb 11.658 clubs, ocupa el 

lloc número 1. Catalunya és segona 
amb 7.856 clubs, 249 menys que al 
2016, seguida de la Comunitat Va-
lenciana (6.405 clubs), Aragó (5.574) i 
Galícia (5.143). No obstant, Catalunya 
és líder de clubs en molts esports, en-
tre els quals destaquen el tennis, el 
pàdel, l’handbol, els escacs, l’hoquei 
o el taekwondo entre d’altres. 
Passa el mateix amb el nombre de lli-
cències, on encara destaca més el do-
mini català, ja que és líder de llicènci-
es en esports com el futbol, el tennis, 
el bàsquet, la natació o la gimnàstica, 
entre molts d’altres. El fet que Catalu-
nya domini més en nombre de llicèn-
cies que en nombre de clubs demos-
tra un fet que es pot veure fàcilment 
si analitzem l’esport català: no dis-
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Catalunya, locomotora de l’esport espanyol

Cap altra comu-
nitat supera a         
Catalunya en

llicències: 627.332, 
de les que 476.156 
són d’esportistes 

masculins

La Federació
Catalana (167.720 

llicències) és la 
gran base del fut-
bol espanyol, que 
ja supera el milió 

de jugadors

La Federació Catalana d'Escacs té més pressupost que l'homòloga espanyola

  Cap altra federació territorial té més llicències que la Federació Catalana de Futbol Catalunya és la gran potència de les activitats subaquàtiques

El volei català és una referència en llicències i activitats

 Ha sortit a la llum l’Anuari d’Estadístiques Esportives 2018, promogut pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, i les dades que presenta posen de manifest que Catalunya és la comunitat autònoma líder en l’àmbit esportiu, destacant 
tant a nivell de llicències esportives, de clubs, d’empreses vinculades a l’esport o fins i tot a nivell autonòmic i municipal



 Ha sortit a la llum l’Anuari d’Estadístiques Esportives 2018, promogut pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, i les dades que presenta posen de manifest que Catalunya és la comunitat autònoma líder en l’àmbit esportiu, destacant 
tant a nivell de llicències esportives, de clubs, d’empreses vinculades a l’esport o fins i tot a nivell autonòmic i municipal

posem d’un nombre de clubs molt 
gran i molt fragmentat, sinó que hi 
ha menys clubs, però aquests col·la-
boren molt entre sí i disposen de més 
esportistes, la qual cosa augmenta la 
competitivitat i per tant el nivell de 
l’esport català.

EMPRESES
També cal fer referència a les empre-
ses, òrgans indispensables per la bona 
salut de l’esport espanyol i català. El 
nombre d’empreses vinculades amb 
l’esport ha augmentat de 33.071 al 
2016, a 34.203 el 2017. D’aquestes, un 
79,2% es dedica a la creació i gestió 
d’activitats esportives, un 20,2% es de-
dica a la venda al detall d’articles es-
portius, i el 0,6% restant es dedica a la 

indústria i fabricació d’articles espor-
tius. Catalunya conté un total de 5.850 
empreses vinculades amb l’esport, és 
a dir, un 18,6% del total, i també és 
líder en aquest àmbit. Casa nostra ve 
seguida de Madrid (5.166 empreses), 
Andalusia (5.066), Comunitat Valenci-
ana (3.613) i Galícia (2.117).
Un altre aspecte bàsic en l'Enquesta 
de la Població Activa és el que va estu-
diar l'ocupació que es desenvolupa en 
empreses dedicades a activitats es-
portives, com ara la gestió d'instal·la-
cions, activitats dels clubs i gimnasos, 
fabricació d'articles esportius i llocs 
de treball (entrenadors, instructors, 
etc ...). Els resultats d'aquesta enques-
ta indiquen que l'ocupació vinculada 
a l'esport va ascendir a 203.300 perso-

nes, un 1,1% més que l'any anterior.
Finalment, i no per últim menys im-
portant, també és interessant ana-
litzar les xifres que genera l’esport 
des del punt de vista institucional. 
Les comunitats autònomes destinen 
part dels seus pressupostos a acti-
vitats esportives, i és de nou Cata-
lunya la comunitat autònoma que 
inverteix més en l’esport, un total de 
67.636.000 euros el 2016. Cal destacar 
que són més de 10 milions més que 
el 2015. A continuació ve Andalusia 
(31.839.000 €), Madrid (28.573.000 €), 
Galícia (20.300.000 €) i les Illes Balears 
(20.122.000 €). 
No obstant això,, són els ajuntaments 
els organismes institucionals que des-
tinen més diners a l’esport. En tota Es-

panya s’inverteixen un total de 1.914 
milions d’euros a l’esport només pro-
vinents dels ajuntaments. A Catalunya 
els ajuntaments destinen 304.122.000 
euros a l’esport, una xifra gegant que 
torna a ser la més alta d’Espanya, 
seguida per Madrid (301.860.000 €), 
Andalusia (285.433.000 €), Comunitat 
Valenciana (175.433.000 €) i el País 
Basc (154.211.000 €).
Després d’analitzar les dades que 
ens ha proporcionat aquest informe 
públic, es pot confirmar de manera 
fefaent que l’esport espanyol gaudeix 
d’una gran salut i un gran potenci-
al, així com també es corrobora el 
fet que Catalunya és la locomotora 
d’aquest magnífic tren anomenat es-
port espanyol. •
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La fotografia de l'Esport a Espanya i Catalunya

Futbol: 1.027.907

Bàsquet: 354.328Caça: 328.677

Golf: 270.463

Muntanya i Escalada: 237.825

Judo: 105.388
Handbol: 98.709

Tennis: 77.864
Voleibol: 78.333

Ciclisme: 74.664

Catalunya, 627.332 · D: 150.576
 H: 476.156Madrid: 462.013 · D: 120.148

 H: 341.865

C.Valenciana: 395.973 · D: 79.175
 H: 316.799

País Basc: 267.365 · D: 67.078
 H: 200.287 Andalusia: 526.518 ·  D: 91.302

  H: 435.216

Andalusia: 11.658

Catalunya: 7.856

C.Valenciana: 6.405

Aragó: 5.574
Galícia: 5.143

Madrid: 4.315

Castella i Lleó: 4.052

Castella-La Manxa: 3.776

Extremadura: 2.751

Múrcia: 2.730

Catalunya: 5.850

Madrid: 5.166Andalusia: 5.066

C.Valenciana: 3.613

Galícia: 2.117

Catalunya: 304.122

Madrid: 301.860

Andalusia: 285.483València: 175.473

País Basc: 154.211

Castella i Lleó: 110.446

Galícia: 92.704

Aragó: 69.226
Canàries: 65.266

Castella La Manxa: 87.941

RÀNKING DE LLICÈNCIES PER FEDERACIÓ A ESPANYA (2017)

COMUNITATS AUTÒNOMES AMB MÉS CLUBS (2017)

DESPESA LIQUIDADA EN ESPORT PER AJUNTAMENTS I PER COMUNITAT AUTÒNOMA (2016)

NÚM. D'EMPRESES VINCULADES A L’ESPORT (2017)

COM. AUTÒNOMES AMB MÉS LLICÈNCIES (2017) Tenim 5.850
empreses
vinculades al 
món de l’esport,
700 més que la 
segona comuni-
tat (Madrid)

A Catalunya, 
els nostres 
ajuntaments 
van destinar 
304.122.000 
euros a l’esport, 
més que
qualsevol altra 
comunitat

CATALUNYA ÉS LÍDER DE CLUBS EN...
Aeronàutica, escacs, ball esportiu, handbol, billar, ciclisme, esports per a discapacitats físics, esport 
per a gent amb paràlisi o dany cerebral, esports de gel o hivern, futbol americà, hoquei, motociclisme, 
motonàutica, natació, pàdel, patinatge, petanca, rugby, squash, taekwondo, tennis, tennis taula i vela.

CATALUNYA ÉS LÍDER DE LLICÈNCIES EN...
Activitats subaquàtiques, aeronàutica, escacs, atletisme, automobilisme, ball esportiu, bàsquet, beis-
bol i softbol, esports per a discapacitats físics, esport per a gent amb dany i paràlisi cerebral, esports 
d’hivern, espeleologia, esquí nàutic, futbol, futbol americà, gimnàstica, hoquei, muntanya i escalada, 
motociclisme, natació, pàdel, patinatge, pilota, pentatló modern, petanca, squash, taekwondo, tennis, 
tennis taula i tir olímpic.

Catalunya, locomotora de l’esport espanyol



16

PERSONATGES
www.esportiumaresme.cat

V ostè és fill de la immigra-
ció. Les seves arrels són 
extremenyes.
Així és. Els meus pares eren 

assalariats del camp a la comarca de 
Cáceres de La Vera. Una vida molt dura. 
Van emigrar a Catalunya buscant una 
vida millor.

A Mataró...
Sí, la nostra primera llar va ser al barri 
de la Cerdanyola.

Va passar per durs moments en la 
seva infància...
El meu pare va morir quan jo tenia dos 
anys. Va patir un accident laboral a 
l'empresa de transports especials en la 
qual treballava.

Gran estudiant i esportista...
Des de petit em va agradar molt jugar a 
futbol sala. Vaig començar en l'equip de 
Dosrius, després vaig jugar a Barcelona 
i més tard al Mataró. Fins i tot ara, sent 
alcalde, jugo sempre que tinc l'oportu-
nitat. Menys del que m'agradaria.

Porter...
Sí, sempre he estat porter.

Deia abans que ha estat un gran es-
tudiant. Ciències pures...
Sóc doctor en Física cum laude per la 
Universitat de Barcelona i diplomat 
en Física Avançada, però vaig dubtar 
molt entre física, matemàtiques, en-

ginyeria i filosofia. Un professor que 
vaig tenir a Secundària em va reco-
manar Física i li vaig fer cas.

I què fa un científic ficat en política? 
Com hi va arribar a ella?
Els físics tenim la vocació de cons-
truir coses. I la política també és una 
forma de transformar la realitat amb 
uns determinats criteris. La meva for-
mació universitària m'ha ajudat molt 
a l'hora de dedicar-me a la política, 
perquè sempre he intentat, ser cons-
tructiu, positiu o preguntar-me què 
volem fer, i com. 

Què el va empènyer?
Diverses coses van coincidir en el 
temps. La visita de Zapatero a Mata-
ró el 2006, l'avanç de la dreta amb la 
majoria absoluta d'Aznar i sobretot 
participar en la multitudinària ma-
nifestació contra la Guerra d'Iraq al 
centre de Barcelona.

I es va fer militant...
Vaig començar col·laborant amb el 
PSC de Mataró. Primer a les 'joven-
tuts', estant en el rovell de l'ou, i quan 
ja vaig tenir consolidada la meva vida 

professional, el partit va entrar en 
una era de canvi. Em vaig sumar al 
grup de persones que ho van liderar 
i vaig ser secretari d'organització. Me-
sos abans de les eleccions del 2015 
es tenia que elegir la persona que en-
capçalés la llista, m'ho van proposar, 
i vaig acceptar perquè creia que ho 
podia fer i estava preparat.

Mataroní, nascut a Barcelona el 1982. Solter i sense fills. És doctor en Física cum laude per la Universitat de Barcelona,
diplomat en Física Avançada i màster en Lideratge i Comunicació per a la Gestió Política. Fins al moment d’incorporar-se 

a l’alcaldia ha estat professor de secundària durant quatre anys al Sagrat Cor de Sarrià. Va treballar al Sincrotró ALBA 
com a tècnic de Radioprotecció i al Centro de Láseres Pulsados a Salamanca.

DAVID BOTE
Alcalde de Mataró
 “Estem posant
Mataró al dia”

“Els físics tenim la 
vocació de construir 

coses. I la política 
també és una forma 

de transformar la 
realitat amb uns de-
terminats criteris”

UNA ENTREVISTA DE TONI FRIEROS · FOTOS DE PEP MORATA

“Des de petit em va 
agradar molt jugar 
a futbol sala. Fins i 

tot ara, sent alcalde, 
jugo sempre que 

tinc l'oportunitat”
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Amb 33 anys. A això, en el món 
de l'esport, se l'anomena 'nen 
prodigi'...
Crec molt en Mataró i en les seves 
possibilitats. L'objectiu és posar-nos 
al servei dels ciutadans. És el motiu 
que em va portar a ser alcalde... i a 
tornar a presentar-me a les Munici-
pals de l'any vinent. Si el partit em 
tria com a candidat, és clar.

Diuen de vostè que és un alcalde 
molt proper...
És un model en vies de perfecció, 
perquè al llarg d'aquests tres anys ha 
estat un continu aprenentatge i en-
trenament diari... Que mai s'acaba. 
Jo m'imagino Mataró com un tot.

Un treball en equip...
Així és, com el futbol sala... Els equips 
funcionen quan tots els jugadors van 
a una. Si hi ha un que no aporta, es 
nota en el joc. La millor manera de 
fer-ho és arribar a la gent, demos-
trant-li que no tens res a amagar, que 
la teva vocació és posar-te al seu ser-
vei i que estàs al seu costat.

En aquests tres anys, ¿què creu que 
ha fet per Mataró?
Citaria tres coses rellevants: dedicar 
més recursos a les polítiques socials 
(una prioritat en tot el mandat), no 
tant crear nous equipaments, però sí 
cuidar-los i mantenir-los bé (a més, 
hem reparat moltes voreres, asfalt...) 
És a dir, estem posant la ciutat al dia. 
I el tercer punt, aixecar la mirada i 
donar-li una direcció i sentit a l'ajun-
tament, a la ciutat, orientant-la cap 
a uns objectius estratègics que ens 
permeti resoldre els reptes que té 
Mataró. Tot sota el paraigua Mataró 
2022, que és el nostre Pla Estratègic. 

I en paral·lel, fer-ho amb la màxima 
transparència i bon govern. Només 
actuant així podem guanyar-nos la 
confiança de la ciutadania.

Abans parlava dels reptes que li 
queden per aconseguir a Mataró...
Estem molt il·lusionats amb tota la 
transformació del Front Marítim. 
Tindrà un abast territorial molt gran 

i serà un pilar econòmic molt impor-
tant per a la ciutat en el futur. És un 
paquet de transformació per tenir 
més activitat econòmica i, per tant, 
crear més llocs de treball.

L'esport és una carpeta bàsica en el 
seu mandat?
Està a la meva agenda des del primer 
dia. Hem dedicat molts diners en 
millorar les instal·lacions esportives 
que tenim, hem dut a terme inicia-
tives per reivindicar la gent que vin-

cula l'esport amb la solidaritat i ens 
hem esforçat a reconèixer el mèrit 
dels esportistes.

Això salta a la vista...
Ens fa molta il·lusió donar suport a 
l'esport adaptat. La promoció de la 
ciutat a través dels nostres clubs i 
esportistes, més enllà de la nostra 
comarca, és una prioritat. Mataró 
ofereix una oferta esportiva molt 
potent per atreure visitants i turistes 
vinculats a l'activitat esportiva.

S'acusa Mataró de no exercir lide-
ratge comarcal...
Estructuralment, cada municipi té 
l'estructura de clubs que té. Mataró 
compta amb deu clubs de futbol, per 
exemple... Tenim un nivell molt alt 
de clubs i de competició i pel que fa 
a subvencions, hi ha moltes maneres 
de fer-ho.

La de Mataró?
Històricament ha anat encaminada 
més a subvencionar l'esport base 
que no l'alta competició. Nosaltres 
ens hem inclinat més en subvencio-
nar la formació. 

Hi ha gent que això no ho entén...
Entenc que aquesta política li costi 
entendre als esports més mediàtics 
i que no es concebi que Mataró no 
tingui, per exemple, a un equip de 
futbol en una categoria més alta. Si 
sortim de la part mediàtica, estic 
segur que Mataró sí lidera molts es-
ports. Tenim al CN Mataró, el club 
de gimnàstica, d'atletisme... Vénen 
esportistes de tota la comarca. Si 
sortim d'esports tan atomitzats com 
el futbol o el bàsquet, Mataró si és re-
ferència en moltes disciplines.

¿No caldria una Ciutat Esportiva?
Estem estudiant si, com a forma de 
promoció de ciutat, seria interessant 
tenir una piscina olímpica que ens 
permetés ser seu de competicions i 

com a stage per a gent que volgués 
entrenar aquí.  Això de la Ciutat Es-
portiva ningú s'ho ha plantejat ara 
mateix. Per a mi té molt valor l'esport 
en el territori. Que cada barri tingui 
una referència, el seu club on for-
mar-se, en valors també, fer cohesió 
social. I aquest treball, en una gran 
ciutat esportiva, quedaria diluïda.

Què fa David Bote quan no exerceix 
d'alcalde?
M'agrada molt llegir, tenir cura de les 
meves plantes, anar a veure la meva 
mare, els meus germans ...

I jugar a futbol sala... •
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David Bote també es porter de futbol sala Creu que Mataró ofereix una oferta esportiva molt potent per atreure turistes vinculats a l'esport

“Històricament ens 
hem inclinat més

a subvencionar 
l'esport base que no 
l'alta competició”

“Estem valorant si 
fem una piscina 

olímpica, però no 
pas una Ciutat

Esportiva. Creiem 
molt en l’esport

de barri”

Entitats esportives
(Registre Generalitat)

242

Pressupost
anual

5,4 M d’€

Despesa
per habitant

43,12 € 

Despesa
en administració

176.373 €

Promoció i foment
de l'esport

724.359 €

Instal·lacions esportives
(manteniment i millores)

3,9 M d’€

Despesa
de personal

1,6 M d’€



Cristina amb el seu pare Pep, l'últim any que van guanyar el Campionat d'Espanya A l'octubre participarà en el Mundial de la Xina de botxes
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Cristina Soler Vílchez
BOTXES
www.esportiumaresme.cat

D'on li ve aquesta passió?
Del meu avi Lolo i del meu 
pare Pep. El meu avi va ser el 
fundador d'un dels dos clubs 

de botxes que hi havia a Canet (Miseri-
còrdia i Marina). Es van fusionar i es 
va crear l'actual CB Canet M.M. El meu 
pare, que encara està en actiu, ha estat 
un dels millors jugadors espanyols, indi-
vidual, en parelles i tir de precisió.

Ara s'entén...
Des de nena jugo a les botxes. Amb 
tretze anys ja vaig ser campiona indi-
vidual juvenil. Porto trenta anys com-
petint.

En botxes. També a petanca?
Estava cansada d'anar tant a França a 
competir a botxes, perquè aquí a Ca-
talunya i Espanya no hi ha tanta com-
petició, així que l'any 2000 vaig decidir 
compaginar-ho amb la petanca. Vaig 
començar al CP Santa Coloma i des-
prés vaig passar al meu actual club, el 
Gran Via. L'any passat vaig aconseguir 
el triplet: campiona d'Espanya indivi-
dual en petanca, botxes i tir de preci-
sió en botxes. I medalla de bronze en  
l' Europeu individual.

Parlem de botxes i de petanca. I no 

és el mateix...
Pertanyen a la mateixa federació, però 
són diferents. La pista de botxes (27,5 
m) és més gran que la de petanca (15 
m). Augmenta la distància i també el 
pes de la bola, que és superior. A la pe-
tanca tires parat, dins d'un cercle. En 
botxes ho has de fer agafant impuls, 
corrent i sense passar-te d'una línia.

Més difícil, no?
Més que difícil, potser més tècnic. El 
fet que la distancia sigui casi el doble 
que a la petanca, el fa més precís. Tots 
els esports tenen les seves normes i les 
seves dificultats. Tant en botxes com a 
petanca hi han dues posicions clares: 
tirador/a i apuntador/a. A la petanca 
tothom pot tirar però a les botxes es 
tan tècnic, amb una distancia mínima 
de 12,5 metres, que no tothom hi arri-

ba. A les botxes necesites una prepara-
ció física important.

És campiona de tir de precisió...
És un sol tir on has de donar en l'ob-
jectiu a la primera sense tocar l'obs-
tacle vermell o figura.

Ha estat internacional moltes vega-
des...
He representat a Espanya en 7 mundi-
als i 6 europeus, aconseguint quatre 
medalles de bronze. Em falta la plata i 
l'or! Vaig participar en els últims Jocs 
del Mediterrani i ara a l’octubre aniré 
al Mundial de Xina.

Hi ha molta competència?
Molta, perquè a països com França, 
Itàlia, Croàcia, i ara la Xina, són juga-
dores professionals.

Què virtuts cal tenir per triomfar en 
aquest esport?
Sobretot, concentració i tècnica. I sa-
ber suportar la pressió.

Amb quin títol o record es quedaria?
Em va fer molta il·lusió el doblet 
aconseguit dos anys consecutius 
amb el meu pare, 2015 i 2016, cadas-
cun en la seva categoria, masculí i fe-

mení absoluta.

Compagina les botxes amb el seu 
treball a Barcelona.
Sóc responsable d'administració de 
Bon Llevat, una empresa de distribu-

ció de matèria prima per a pastisseri-
es. Pràcticament tots els empleats 
i repartidors estem lligats al nostre 
esport. El gerent, Jesús, és vicepresi-
dent de la Federació Catalana, vocal 
de la Espanyola i máxim responsable 
nacional de botxes.

I la política? 
Ara mateix sóc regidora a l'oposició 
del PP al meu poble, Canet de Mar, 
però no repetiré en les properes elec-
cions municipals. •

La deessa de les botxes

La de Canet de Mar no té rival a Espanya. Dels tretze campionats individuals que s'han disputat de botxes, ha guanyat
dotze medalles d'or i una de plata. També és campiona nacional de petanca. A l'octubre participarà en el Mundial de la Xina. 

L'any passat va aconseguir el que mai s'havia vist: el triplet com a campiona d'Espanya individual de petanca, de
botxes i de tir de precisió. Una crack.

“Porto competint trenta anys seguint la tradició del meu avi i del meu pare”

"El meu és un
esport de molta

concentració,
tècnica i saber su-
portar la pressió"

"Em va fer molta 
il·lusió el doblet 

aconseguit dos anys 
consecutius amb el 
meu pare, cadascun 
en la seva categoria"



Així es llença amb botxes

Diferències entre petanca i botxes
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Palmarès
BOTXES

1988 Campiona d'Espanya Juvenil
Campiona d'Espanya Individual

Femení (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

i 2018)
2009 4a classificada Jocs Mediterranis a 

Pescara (Diploma Olímpic)
2009 Medalla de Bronze a Mundial Feme-

ní a Bevagana (Itàlia)
2010 Medalla Bronze en dobles

Campionat del Món celebrat a Saint 
Vulbas (França)

2011 Medalla Bronze Europeu celebrat a 
Rogaska Slatina (Eslovènia)

2013 Campiona Espanya Tir de Precisió
2017 Campiona d'Espanya

Tir de Precisió Femení
2017 Medalla de Bronze en el Campionat 

d'Europa
2018 Campiona d'Espanya de Tir de 

Precisió

PETANCA
2009 Campiona d'Espanya de la

Lliga Nacional de Clubs
2010 Campiona d'Espanya de tripletes 
celebrat a Roquetas de Mar (Almeria)

2016 Campiona d'Espanya de la
Lliga Nacional de Clubs

2017 Campiona d'Espanya Individual

En aquesta seqüència de fotografies podem veure la primera gran diferència entre botxes i petanca. El joc de les botxes exi-
geix   un camp més llarg ja que s'inicia llançant la bola en carrera i sense poder passar d'una línia, com succeeix en el llança-

ment de disc o javelina, per exemple. En petanca, el tir es fa en estàtic.

P E T A N CA
Dimensió Camp: 15 m x 4 m
Diàmetre Boles: Mínim 7,05 cm, màxim 8 cm.
Pes Boles: Mínim 650 g, màxim 800 g.
Petit o Bolo: 30 mm. Tolerància de +/- 1 mm
Terrenys de sorra irregulars o amb graveta
Es juga a l'aire lliure o en boulodromes
Eina mesurament distàncies: Metro

BOTXES
Dimensió Camp: 27,5 m x 3 m
Diàmetre Boles: Mínim 9 cm, màxim 11 cm
Pes Boles: Mínim 900 g, màxim 1200 g
Petit o Bolo: 35 a 37 mm
Terrenys completament llisos de sorra
Es juga a l'aire lliure o en boulodromes
Eina mesurament distàncies: Baqueta

Baqueta

Bolig Botxes

Boles Botxes

Bolig Petanca

Cinta 
mètrica

Boles Petanca
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TENNIS TAULA

C alella pot presumir de 
comptar amb un dels clubs 
esportius més importants 
de Catalunya i d'Espanya: 

el Club Tennis Taula Calella, que està 
en plena celebració de les seves no-
ces d'or. Cinquanta anys d'existència 
que tenen un denominador comú: 
Jaume Puig i Tomàs, 'alma mater' 
de l'entitat. Fundador, entrenador i 
president.
Tot va començar al Centre Parroquial 
de Calella amb una sola taula, esport 
que llavors es coneixia com 'ping 
pong': "El club va néixer el gener de 
1968 amb només cinc jugadors i als 
pocs anys vam aconseguir l'ascens 
a 2a territorial. Vam créixer ràpida-
ment, sobretot a l’escola base. Per al 
club va ser molt important organitzar 
l'Open Internacional d'Espanya de 
1979 al Pavelló Municipal. Ens va do-
nar molta visibilitat. Era evident que 
necessitàvem noves instal·lacions i 
va ser així com l'ajuntament ens en 
va cedir unes de noves al soterrani de 
la Fundació Félix Llobet el 1982", ens 
explica Jaume Puig.
La gran tasca que estava portant a 
terme el Club li va valer un important 
reconeixement dels organismes fe-

deratius, ja que des de 1992, el CTT 
Calella és reconegut com a Centre de 
Tecnificació d'aquest esport, honor 
que només tenen a Catalunya els 
clubs de Ripollet, Falcons de Saba-
dell, Tarragona i Borges Blanques.
Per a l'entitat presidida per Jaume 

Puig, l'any 2003 va ser crucial en la 
història del club: "Ens traslladem a la 
primera planta de la Fàbrica Llobet, 
on ja no hi havia les columnes que te-
níem al soterrani. Això ens va perme-
tre fer un salt qualitatiu i quantitatiu 
extraordinari".
Calella, avui, és el club de Catalu-
nya que compta amb més metres 
quadrats d'instal·lacions i més nom-
bre de taules. Una sala principal de 
600 metres quadrats i una altra sala 
contigua de 400 metres. En total, mil 

metres quadrats. Hi ha 16 taules per 
poder competir simultàniament i 8 
taules més per a entrenaments o sta-
ges. 24 en total. Una xifra fantàstica. 
El club compta avui dia amb 180 socis 

més cent col·laboradors. Aitor Puig, 
fill de Jaume Puig, és el director del 
centre. També compten anb Jessica 
Hernández com a entrenadora del 
primer equip i secretària. La jugadora 
internacional sèrbia Gabriela Feher, 
una de les millors palistes del món, 
va ser fitxada a la temporada 10-11 
per jugar amb el primer equip i tam-
bé com a entrenadora d'elit. També 
fa una feina molt important l’Albert 
Arcos, jugador del primer equip i en-

www.esportiumaresme.cat

El gran referent
de Catalunya

Noces d’or d'un gran club

El club té com a espònsors a Suris (equips femenins), Termotur (1er equip masculí), Edelma (1r equip masculí territorial) i Tarinas Associats

L'últim gran triomf: la Copa de la Reina

Creat el 1968, avui 
compta amb 1.000 

metres quadrats 
d'instal·lacions i vint-

i-quatre taules per 
competir i entrenar

Jaume Puig  
President

“Estem molt orgullosos 
del que hem fet al

llarg d’aquests 50 anys 
gràcies a l’esforç de 

tots”
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REPORTATGE

LES DADES:
Llicències: 62 federats + 50 escolars
Campions d’Espanya individuals: 10
Campionats d’Espanya per equips: 25

Campions de Catalunya individuals: 26
Campionats de Catalunya per equips: 57
Lligues Catalanes: 24
Jugadors Internacionals:  23
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carregat de la logística del club. Tots 
quatre, al costat de Jaume Puig, for-
men els quatre pilars bàsics d'un club 
que ja compta amb 60 nens a la seva 
escola.
Jaume Puig, per cert, és campió d'Es-
panya de veterans de la seva categoria, 
va ser seleccionador espanyol en un 
campionat del món disputat a la Xina i 
durant dotze anys va exercir com a pri-
mer tinent d'alcalde de l'Ajuntament 

de Calella, on és tota una institució.
Els títols que ha aconseguit el club al 
llarg d'aquests cinquanta anys són in-
comptables, encara que Jaume Puig, 
en un exercici de paciència infinita i 
lliurament sense límits, ho té tot fo-
tografiat i documentat a les parets i 
vitrines del club, que també és un au-
tèntic museu.
Sens dubte, les dues Copes de la Rei-
na guanyades el 1993 i 2017 són els 

títols més importants del club que ha 
estat elegit aquest any per la Federa-
ció Espanyola com el millor club fe-
mení d'Espanya, ja que va obtenir el 
títol tant en categoria absoluta com en 
categoria Juvenil. A més de Gabriela 
Feher, també l'Alba Fernández (campi-
ona d'Espanya sub-23 tot i ser juvenil) 
i Sofia Xuan Zhang (campiona juvenil 
i sub-23) són les palistes més destaca-
des del club i habituals integrants dels 

diferents equips de la selecció espa-
nyola de tennis taula.
Jaume Puig mira enrere i s'emociona: 
"Són cinquanta anys d'història i estem 
molt orgullosos del que hem acon-
seguit gràcies a l'esforç i la il·lusió de 
tots. El 2019 farem una exposició fo-
togràfica per commemorar les Noces 
d'Or i organitzarem diferents campio-
nats de Catalunya i Opens". 
Felicitats! •

1r Equip Masculí

3a Territorial

1r Equip Femení

1a Territorial

3a Estatal

Equip Veterans

2a Territorial

Equip Aleví

Equip Benjamí Masculí

3a Territorial

Equip Benjamí Femení

Equip Sub-21

CATALUNYA

2018



"Vull gaudir d'aquest moment,
no em poso límits "

TAEKWONDO
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N o ets practicant de 
taekwondo des de petita...
No. El vaig provar quan 
tenia vuit anys, però lla-

vors em dedicava més al patinatge i 
principalment al volei. Vaig jugar a 
l'equip de Montgat i també vaig estar 
federada uns anys al de Tiana. Com-
paginava el volei amb la música. Toco 
el saxo com a hobby.

I com es produeix aquest canvi 
d'esport?
Em vaig cansar del volei. Als quinze 
anys vaig voler fer un esport individu-
al i vaig recordar que de petita havia 
fet taekwondo. Ho recordava amb 
afecte. Em vaig apuntar al gimnàs 
Gimdantae de Montgat, que forma 
part del club Crazy Jumper, i em va 
entusiasmar des del primer dia.

Qui és el teu entrenador?
Paco de la Rosa, un tècnic de gran 
prestigi i experiència en aquest es-
port. Vaig començar molt motivada, 
amb molta passió i en aquest temps 
ja he obtingut el cinturó marró.

Quina va ser la teva primera com-
petició?
Vaig participar en un torneig de Vina-
ròs poc després de començar a entre-
nar. Va ser la meva primera experièn-
cia. El que va marcar un abans i un 
després en la meva incipient carrera 
va ser l'últim Campionat de Catalu-
nya. Em va tocar enfrontar-me a una 
noia de nivell molt alt, que havia par-
ticipat en mundials i europeus, i vaig 
perdre d'un sol punt.

Està molt bé...
No sabia que tècnics de la Federació 
m'estaven observant i en acabar el 
campionat em van convidar a entre-
nar amb la Catalana. Va ser una ale-
gria perquè allà el nivell és molt alt.

Però això no va ser tot...
No. Fa uns mesos, en sortir de l'insti-
tut Thalassa de Montgat, on estudio, 
vaig anar a dinar a casa de la meva 

àvia i vaig notar que alguna cosa pas-
sava per la cara que posava la meva 
família. Em van dir que havien de do-
nar-me una notícia. Com jo tenia el 
mòbil trencat, resulta que van trucar 
a la meva mare per dir-li que la Fede-
ració Catalana m'havia seleccionat 
per participar en el Campionat d'Es-
panya sub-21.

Amb només 17 anys. Quina alegria!
Moltíssima felicitat. No ho esperava. 

Va ser una meravellosa sorpresa per 
a mi. Vaig plorar d'alegria.

I, a més, vas i guanyes la plata...
Per a mi ja era un premi anar convo-
cada a Marina d'Or a Oropesa de Mar. 
Vaig fer tres combats i vaig perdre la 
final, però penjar-me la plata al coll 
va ser una satisfacció immensa per-
què demostra que vaig pel camí adi-
ent i que aquests dos anys de treball 
han tingut la seva recompensa.

Què esperes a partir d'ara?
Entrenar molt, aprendre tot el que 
pugui i no posar-me límits. Arribaré 
fins on pugui arribar. El meu desig ara 
és que la Federació Catalana segueixi 
comptant amb mi.

Quantes hores entrenes a la setmana?
Quatre dies a les tardes. No em su-
posa cap sacrifici, perquè m'encanta 
el taekwondo. Em fa disciplinada, fa 
que em senti millor amb mi mateixa i 
noto que físicament estic molt millor.

El teu pare és arquitecte, la teva 
mare treballa al comerç. A tu a què 
t'agradaria dedicar-te?
L'any que ve ja entraré a la Universi-
tat. Encara no ho tinc decidit, però 
estic tan enganxada a l'esport que 
segurament m'inclini per fer CAFE. •

Maribel Zamora també és vicepresidenta de la Federación Española de Voleibol
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El seu és un cas poc comú. Amb només dos anys d'entrenament (és cinturó marró), l'esportista de Montgat va ser
seleccionada per la Federació Catalana per representar Catalunya en el Campionat d'Espanya sub-21. I va

guanyar la medalla de plata...

ENTREVISTA

Lea López, subcampiona d’Espanya sub-21

“Va ser una gran 
sorpresa que em 

convoqués la
Federació Catalana. 

I penjar-me la
medalla de plata al 

coll, una gran
alegria"

En els seus inicis esportius va jugar a volei

Lea posa per a l'Esportiu Maresme a prop de Montgat  (Fotos: Pep Morata)



E l proper diumenge 23 de 
setembre, dins del marc in-
comparable dels tres dies del 
cap de setmana d’Ulisses, 

enguany ULISSES FEST, la fira singu-
lar de Premià de Dalt gira al voltant 
del Plat d’Ulisses, peça cabdal del 
patrimoni del municipi. I ho farà amb 
tres espectaculars tasts gastronòmics, 
concerts de Blaumut, Gisela, Judit 
Nerdermann, 9’s a Cors, Robert Poch, 
Bòssalo, així com exhibicions esporti-
ves i actes patrimonials.
Com a gran novetat aquest any la jor-
nada incorpora la Cursa Petits Ulisses 
amb un recorregut a la seva mida i al 
voltant de la Plaça de la Fàbrica.
La Ulisses Atac per a adults està limi-
tada a 200 corredors i corredores que 
competiran en un primer segment en 
una sorprenent cronoescalada des de 

la Plaça de la Fàbrica, pel corriol del 
Serviol fins a Sant Mateu i en un segon 
segment, en un descens de vertigen. 
El temps dels dos segments seran 
comptats totalment independents, 
de fet són dues proves en una. Tota la 
cursa queda envoltada per paratges 

naturals exuberants. Si un corredor o 
corredora guanya les dues proves, re-
brà el Premi Especial Ulisses.

CRONOESCALADA 
La sortida de cada participant és indi-
vidual i el calaix de sortida delimitat, 
cada 30 segons sortirà un corredor/a.
Una vegada arribin al punt de crono-
metratge davant l'ermita de Sant Ma-
teu, podran agafar forces màxim du-
rant 2 minuts al punt d’avituallament. 
I tornaran a posar-se a la línia de sor-
tida per iniciar el descens, el crono es 
tornarà a posar a zero.       
         
DESCENS 
S’ha marcat el camí més ràpid des de 
l'ermita de Sant Mateu fins a l'arribada 
a la Plaça de la Fàbrica de Premià de 
Dalt.

Us podeu inscriure al web:
www.7sports.es/ulissesatac
A partir de les 07:00 h del diumenge 
23, es podran recollir les acreditacions 
i la samarreta de la cursa.  A les 08:30 h 
serà l’inici de la cursa i a les 12:30 h és 
procedirà al lliurament de premis de 
les diferents categories.

CURSA PETITS ULISSES 
Aquest any els més petits també tin-
dran protagonisme amb la Cursa Pe-
tits Ulisses, adreçada a nenes i nens 
de 5 a 9 anys, els quals recorreran un 
circuit per la zona per a vianants al 
voltant de l´Ajuntament i de la Pla-
ça de la Fàbrica. La sortida dels més 
petits serà a partir de les 10:45 h. Les 
inscripcions per als més petits son 
gratuïtes i es poden fer al mateix web:
www.7sports.es/ulissesatac    •
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www.esportiumaresme.cat SETEMBRE 2018

AJUNTAMENT PREMIÀ DE DALT

Torna la gran festa de 
l’Ulisses Atac

Serà la
tercera edició de 
la popular prova, 
enguany dins de 

l’Ulisses Fest:     
21, 22 i 23 de

setembre

La prova transcorre per bells paisatges

L'Ulisses també és una gran festa cultural

L'alcalde, l'any passat, entregant un premi

AJUNTAMENT
Premià de Dalt
Turisme i Promoció
de la Vila

Viu l'espectacular Cap de setmana 
d'Ulisses de Premià de Dalt
amb festa, gastronomia, tasts, 
exhibicions esportives, cursa 
Ulisses Atac i cursa Petits Ulisses, 
espectacles, concerts, patrimoni...

RESERVEU

DATA!

GISELA

JUDIT NEDERMANN

Inscripció: www.7sports.es/ulissesatac

ULISSES

ATAC

BLAUMUT BÓSSALO

ROBERT POCH

TASTS

Ulisses
Fest 2018

9’S A CORS
DO ALELLA

21,22 i 23
de setembre

Arriba la 3a edició de la Premià de Dalt Ulisses Atac, “La combinada del Serviol”, una doble 
prova formada per cronoescalada i descens, que repta tots els runners a ser els més ràpids, 

els més tècnics i els més hàbils.



24

VELA
www.esportiumaresme.cat SETEMBRE 2018

AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR

A quest projecte - que 
mitjançant l’esport de 
la vela té per objectiu 
la formació i inserció 
laboral de joves, entre 

16 i 25 anys, que es troben en situ-
ació de vulnerabilitat i exclusió so-
cial - ha estat un tot un èxit pel que 
fa a l’índex d’abandó en comparació 
amb la mitjana d’aquesta mena de 
programes. En total, dels 14 partici-
pants que el passat mes de març van 
iniciar l’InserVela, han estat 8 els que 
han completat tot el projecte. Una 
xifra molt esperançadora que deixa 
palès el potencial d’aquesta pràcti-
ca esportiva com a vehicle perquè 
els joves millorin les seves habilitats 
socials i comunicatives, treballin en 
equip i enforteixin el seu potencial 
enfront de la vida.
Durant tots aquests mesos, els joves 
participants han obtingut un cer-
tificat federatiu de monitor col·la-
borador, així com una formació en 

manteniment d’embarcacions i, per 
a molts, ha estat la primera aproxi-
mació al món laboral. Cal destacar 
que aquests joves van participar com 
a voluntaris en el Mundial de Vela de 
la classe olímpica Finn que es va ce-
lebrar el passat mes de juny al Club 
Nàutic el Balís de Sant Andreu de Lla-
vaneres. 
Una de les dades més optimistes 
d’aquest projecte és el fet que dels 
8 joves que han completat el projec-
te, 4 han decidit per voluntat pròpia 
continuar la seva formació en l’àmbit 
de la vela. 
Al lliurament dels diplomes van as-
sistir el regidor d’Esports i Cultura i 
la regidora d’Educació i Joventut de 
l’Ajuntament de Pineda de Mar, la di-
rectora de la Base Nàutica i el presi-
dent de la Federació Catalana de Vela.   
Enhorabona a totes les institucions 
implicades i sobretot als joves par-
ticipants pel seu compromís i tena-
citat. • Lliurament dels diplomes als participants 

Amb el lliurament de diplomes va finalitzar el projecte InserVela de Pineda de Mar,
organitzat per  l’Ajuntament de Pineda de Mar, l’empresa Fanàutica - concessionària de la

Base Nàutica Municipal -  i la Federació Catalana de Vela

l’InserVela
Finalitza amb èxit
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COMPETICIONS

El Campionat de Catalunya de Volei 
Platja 2018, tot un èxit de participació

GUANYADORS
PROVES CAMPIONAT
DE CATALUNYA DE
VOLEI PLATJA

VILANOVA
Femenina: Erika Kliokmanaite i Carla 
Martínez
Masculina: Nicolás Zanotta i Fed-
erico Corbo
Parella perfecta: Conrad Rovira i 
Carla Martínez

EL MASNOU
Masculina:
Nicolás Zanotta i Federico Corbo
Femenina:
Erika Kliokmanaite i Nuria Bouza
Parella Perfecta:
Nuria Bouza i Nico Zanotta

LLORET DE MAR
Masculina:
Ferran Serra i Conrad Rovira
Femenina:
Erika Kliokmanaite i Nuria Bouza
Parella perfecta:
Erika Kliokmanaite i Ferran Serra

CUNIT
Femenina:
Marta García i Marta Galceran
Masculina:
Agustín Correa i Lluís Badosa
Parella perfecta: 
Marta Garcia i Agustín Correa

MATARÓ
Masculina:
Yamil Yanes i Gerard Aguilà
Femenina:
Erika Kliokmanaite i Nuria Bouza 
Parella perfecta:
Elena Biosca i Yamil Yanes.

TORREDEMBARRA
Masculina:
Federico Corbo i Nico Zanotta
Femenina:
Erika Kliokmanaite i Nuria Bouza
Parella perfecta:
Itziar Lacalle i Nico Zanotta

EMPURIABRAVA
Masculina:
Noé de Mena i Hernán Tovar
Femenina:
Erika Kliokmanaite i Maria Palet
Parella perfecta:
Noé de Mena i Lia Merteki

L a ciutat tarragonina de 
Cambrils tanca, amb la 
celebració de la Fase Final, 
la tercera edició del Vichy 
Catalan Volei Tour, al Cam-

pionat de Catalunya de Volei Platja 
oficial de 2018. Després d'haver pas-
sat per set seus, dues al Maresme 
(Vilanova i la Geltrú, el Masnou, Llo-
ret de Mar, Cunit, Mataró, Torredem-
barra i Empuriabrava), la prova s'ha 
consolidat com una de les més es-
pectaculars i concorregudes de totes 

les competicions a l'aire lliure que es 
duen a terme a la costa catalana.
Un èxit rotund d'espectadors (totes 
les finals s'han pogut veure en direc-
te a través d'Esport3 de la Televisió 
de Catalunya) i de participació. Tam-
bé d'organització gràcies a la pro-
fessionalitat dels responsables de 
la FCVB i dels ajuntaments que van 
acollir els tornejos.
Des de la primera setmana de maig 
fins a setembre, els millors jugadors 
de volei platja han competit per ar-

rabassar la corona a la Marta García i 
Marta Galcerán en la prova femenina 
i Sergi Reñé i Pol Vila en la masculina. 
Les vuit parelles de cada sexe amb 
més punts van disputar a Cambrils la 
Fase Final.
Menció especial mereix la competició 
duta a terme per la jugadora lituana 
Erika Kliokmanaite, que ha guanyat 
totes les proves en què ha participat, 
sis de sis. El seu talent és una prova 
del gran nivell que ha tingut el Vichy 
Catalan Volei Tour

La FCVB ha atorgat en total 10.000 
euros en premis i uns altres 6.000 
en ajudes als jugadors que, a més, 
han rebut diferents i importants 
regals dels patrocinadors: ulleres 
Bextren, rellotges Kronos, càmeres 
de fotos Fuji... A més de Vichy Ca-
talan, el Tour ha comptat amb el 
patrocini de Ecovidrio, Margalef i 
Danone.
Finalment, el campionat ha anat de 
la mà de la campanya d'Hàbits Salu-
dables 'Estiu Saludable'. •

Cambrils tanca el 
Tour després d'un 
total de set proves
disputades en el 

litoral català

LES
DADES

8
ciutats

841
partits

346 jugadors
182

nois
164

noies
29
àrbitres



El de Malgrat de Mar ha tornat d'Itàlia amb el subcampionat del món sota el braç. Porta més de trenta anys dedicat a 
un esport que cada vegada té més adeptes. Viu per al culturisme. Està en excedència com a policia local de Pineda de 

Mar. Diu que no vol retirar-se sense abans haver-se proclamat campió mundial.

 Com s'arriba al món del 
culturisme?
En el meu cas, a través de 
les arts marcials. Després 

de jugar a futbol de petit, com gaire-
bé tots els nens, em vaig sentir atret 
pel karate i el taekwondo gràcies 
a les pel·lícules de Bruce Lee. En 
taekwondo vaig arribar a ser cintu-
ró negre i gràcies al meu interès per 
guanyar massa muscular, em vaig 
començar a aficionar al culturisme.

Va arribar lluny en el taekwondo?
Vaig ser campió de Catalunya de jo-
ves promeses.

Molt vinculat al Maresme?
Visc a Malgrat de Mar des de fa més 
de 15 anys i, encara que vaig néixer 
a Santa Coloma de Gramenet, el 
1989, amb 23 anys, vaig entrar a tre-
ballar a la Policia Local de Pineda de 
Mar. Va ser combinant la meva feina 
de policia amb el culturisme, que 
em va enganxar del tot.

Per què?
M'agradava molt aprendre tot el 
relacionat amb la nutrició, la fisiolo-
gia, veure els canvis en el meu físic...

Estava ben vist dedicar-se al cul-
turisme?
Abans, fa anys, no, és cert. Ens ve-
ien com bestioles rares. Ara, afortu-
nadament, hem evolucionat i se'ns 
veu amb ulls diferents. Som més 
ben vistos i més acceptats. Ja no ens 
veuen com mastodonts amb cames. 
Fins i tot cada vegada s'incorporen 
més dones.

Com la seva!
Sí, Maribel Barnés. Ella ha estat 
campiona d'Europa, tres vegades 
bronze al Mundial Màster Sènior, 

quatre cops campiona d'Espanya, 
una d'elles vuit mesos després de 
donar a llum.

Quan va saber vostè que es dedi-
caria al culturisme?
Quan el 1992 vaig guanyar el Cam-
pionat de Catalunya. Era la prime-
ra vegada que em presentava a un 
concurs i aquest triomf va fer que 
cregués en mi mateix.

El culturisme és una filosofia de 
vida?
Totalment. La nostra vida està enfo-
cada a conèixer millor el nostre cos i 
a treure el màxim rendiment.

No és una mica exagerat?
El culturista d'elit és genèticament 
inconformista. Sempre creurà, dins 
d'uns límits, que podrà millorar i 
buscarà la perfecció. El nostre ob-
jectiu és mantenir la nostra màqui-
na, el cos, el millor possible. Per 

aconseguir-ho has de conèixer el 
teu físic a la perfecció.

Quina importància té l'alimenta-
ció?
L'hi diré ràpidament. L'èxit del cul-
turista és un 80% l'alimentació i un 
20% l'entrenament.

Quants àpats fa al dia?
Sis àpats.

I menja de tot?
De tant en tant em dono un caprici: 
un entrepà, una paella, però la meva 
dieta ha de ser alta en proteïnes i hi-
drats de carboni i baixa en greix. Jo 
menjo verdura, peix, ou, carn, però 
fujo dels fregits i dels aliments molt 
processats.

Pren complements?
És clar, els complements són im-
portants perquè ajuden a assolir els 
objectius.

Quins són aquests objectius?
Guanyar massa muscular, definir el 
múscul i tenir un cos proporcionat i 
atlètic.

Quantes hores al dia s'entrena?
Dos i mitja cada dia, entre treball 
cardiovascular i peses. Encara que 
qualsevol moment del dia i qual-
sevol lloc és bo per fer abdominals 
(somriu).

Quins han estat els seus grans 
èxits?
A mesura que he anat sumant anys, 
he anat sent més competitiu. Vaig 
guanyar el Campionat d'Europa 
Màster a Santa Susanna el 2016 i 
aquest any he estat subcampió del 
món Màster +50 a Itàlia.

Té somnis per complir?
No m'agradaria retirar-me sense 
haver estat Mister Oympia i Campió 
del Món de la meva categoria.

Fins quan?
Pararé quan el cos digui prou. Hi ha 
competidors amb 70 i 80 anys que 
estan fantàstics.

I què passa quan es deixa de com-
petir o d'entrenar?
Exactament igual que aquests fut-
bolistes que deixen de jugar. Si no 
entrenes, perds massa muscular, 
t'engreixes...

Vostè viu del culturisme, no?
Sí, sóc director del Gym Fòrum Fit-
ness de Blanes i em dedico, a més 
de competir, a preparar a altres es-
portistes i a cuidar la nutrició dels 
meus clients. Estic en excedència de 
la Policia de Pineda perquè m'era 
impossible compaginar la meva fei-
na amb el culturisme. •
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ENTREVISTA

Anselmo Cortado, subcampió del món Màster +50
"El culturisme és una filosofia de vida"

Anselmo s'entrena cada dia un mínim de dues hores i mitja i fa sis àpats
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A questa propera tempo-
rada, el Club Esportiu 
Arenys de Munt assu-
meix un canvi de coor-

dinació. Després de tres anys i mig, 
l’excoordinador, Xavi Giménez, dei-
xa el club per començar una nova 
aventura. En aquesta propera tem-
porada, el club vol donar continu-
ïtat al creixement d’aquests últims 
anys per poder assolir la seva fita: 
esdevenir un bon club de futbol i 
de referència.

El Club Esportiu Arenys de Munt és 
el club de futbol en una població 
on l’hoquei és l’esport principal; 
tot i això, el club aspira a continu-
ar amb el creixement dels últims 

3 anys, on han passat d’unes 80 
fitxes a prop de 160. Aquest any, 
amb els nous coordinadors, Aleix 
Roura i Jordi Soler, es pretén con-
tinuar amb la línia de professiona-

lització del club, amb entrenadors 
sobradament qualificats tant per a 
la gestió com per a la formació dels 
joves jugadors i jugadores, que són 
l’actiu més important del club, i dur 
a terme una òptima formació. Per 
aquest motiu pren molta impor-
tància el reciclatge continuat dels 
formadors.

Aquest any, des del nou equip de 
coordinació, es realitzaran alguns 
canvis, com un gir metodològic 
dels entrenaments, però alhora es 
continuarà amb les sessions de tec-
nificació. Una de les novetats més 
significatives serà la recuperació de 
l’equip juvenil, que militarà a sego-
na divisió i que tindrà la considera-

ció de primer equip de l’entitat. Pel 
que fa al futbol base, es continuarà 
amb la tasca formativa i social, i la 
vessant més competitiva es busca-
rà en els equips de segon any.
El Club Esportiu Arenys de Munt 
és un club on històricament molts 
jugadors i jugadores han marxat a 
altres clubs, sovint a equips de la 
mateixa categoria. En aquests úl-
tims anys s’ha aconseguit frenar 
aquesta dinàmica i es continuarà 
treballant en la mateixa línia per 
assegurar que si un jugador o ju-
gadora abandona l’entitat sigui per 
poder progressar en la seva forma-
ció esportiva i de competició, però 
no perquè tingui la sensació que 
aquí no es treballa amb rigor.
Un dels altres aspectes amb els 
quals el CEADM està molt content i 
orgullós és el funcionament del seu 
campus de futbol, on aquest any 
ha tingut la novetat d’afegir el casal 
multiesportiu; s’hi han inscrit més 
de 100 participants. •
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AJUNTAMENT ARENYS DE MUNT

Club Esportiu                      Arenys de Munt

Un club      de futbol
en constant creixement

El campus de futbol del CEADM ha tingut més de 100 participants

El club ja té més de 160 jugadors

Aquest any al Campus s'hi ha afegit el casal multiesportiu

En els últims tres 
anys l’entitat ha

passat de 80 fitxes a 
prop de 160

El nou equip de
coordinació farà un 

gir en la metodologia 
dels entrenaments



Declarat municipalista, considera que la pràctica de l'esport cohesiona el territori i provoca sentiment de pertinença al municipi, 
si bé diu que el pilar bàsic de tot plegat és l'educació.
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“Ens bolquem a ajudar al
foment de l'esport de base”

David Sánchez Boutín

REGIDORS D'ESPORTS
www.esportiumaresme.cat SETEMBRE 2018

AJUNTAMENT DE MONTGAT

Des de quan viu a Montgat?
La meva dona i jo vivíem 
a Santa Coloma i ens vam 
instal·lar a Montgat el 1998 

per proximitat. Ella és de Tiana i bus-
càvem un lloc tranquil.

Com i per què va arribar al món de 
la política?
Em vaig involucrar molt en les activi-
tats de l'AMPA de l’escola dels meus 
fills. Ja era votant d'ERC i em vaig 
afiliar a l'ANC, encara que no em vaig 
fer militant d'Esquerra fins a 2015. De 
fet, vaig entrar a les llistes d'ERC a les 
últimes municipals com a indepen-
dent.

Volia ajudar el poble i la seva gent...
Correcte. En l'àmbit polític em decla-
ro municipalista. Avui en dia no veig 
més enllà. Després de la meva vincu-
lació a l'AMPA vaig voler seguir vin-
culat al moviment social de Montgat 
per intentar millorar la vida de tots 
plegats, del poble.

I després de les eleccions del 2015 
és designat Regidor d'Ordenació 
del Territori i d'Esports...
Em va fer molta il·lusió i vaig prendre 
el càrrec amb una gran responsabili-
tat i amb ganes de tirar-lo endavant.

Feu-nos una radiografia de la salut 
esportiva de Montgat...
Tenim un poliesportiu amb dues 
pistes, encara que la segona és ex-
terior. Es va cobrir, però el terra no 
està en òptimes condicions. A més, 
no té vestidors associats. Tot això ho 
absorbeix la primera pista. També 

comptem amb el Camp Municipal de 
Futbol, cinc pistes poliesportives re-
partides per tot el municipi i un skate 
park.

Montgat és potent pel que fa a es-
ports de platja...
Sí, es practica molt beach tennis i vo-
lei platja. És una de les nostres activi-
tats més reconegudes. També el club 
marítim, que en els darrers anys ha 
agafat molta força.

Tenen comptabilitzat el nombre de 
persones que fan esport a Montgat?
Entre federats i abonats als diferents 
clubs, més de 1.200 persones. A Mont-
gat es juga molt a pàdel, hi ha el club 
de tennis, de gimnàstica, d'arts mar-
cials, triatló, tots els esports nàutics 
que es fan al club marítim, dansa... Hi 
ha molt de moviment esportiu.

Quina és la gran mancança del mu-
nicipi esportivament parlant?
Ens faria falta un altre pavelló po-
liesportiu perquè l'actual està ab-
solutament saturat entre futbol 
sala, bàsquet, voleibol, patinatge, 
rítmica, activitats dirigides, etc. Ens 
falten hores! També ens falta sorra 
per la pràctica del beach tennis i vo-
lei platja.

Imagino que és un orgull que el 
pavelló porti el nom de Sílvia Do-
mínguez...
És la nostra esportista més reconegu-
da! Sí, un orgull que porti el nom de 
Montgat per tot el món. L'aprovació 
per posar-li el seu nom al pavelló es 
va aconseguir per majoria absoluta 
al ple de l'ajuntament. Tots els grups 
van donar suport a la proposta.

L'equip de futbol torna a dir-se 
Montgat...
En el seu dia es va decidir que l'ab-
sorbia la Fundació Hermes i ara s'ha 
tornat als orígens. Per a nosaltres és 
important que les nostres entitats 
portin el nom de Montgat i s'identifi-
quin amb el poble... i viceversa.

Montgat, a diferència d'altres mu-
nicipis del Maresme, no es distin-
geix per organitzar esdeveniments 
esportius...
Com a ajuntament ens bolquem més 
en ajudar al foment de l'esport des 
d'edat molt primerenca i subven-
cionar aquesta tasca en funció de 
diferents barems. Que sigui paritari, 
per exemple. Que la gent faci esport 
i que a través d'ell es creï sentiment 

de poble. Això és l'essencial per a 
nosaltres.

Per què es van fer enrere en el pro-
jecte Wave Garden, el parc de surf 
artificial?
En cap moment ens vam fer enrere 
perquè mai ens vam fer endavant. La 
idea en principi era molt engrescado-
ra però com hem dit sempre ens ca-
lien més dades del projecte per poder 
prendre una decisió. Definitivament 
amb els informes sobre la taula vam 
arribar a la conclusió que suposava 
un gran impacte mediambiental i 
acústic a un nucli important de veïns. 
I la nostra prioritat és la qualitat de 
vida dels nostres ciutadans. •

El Regidor va rebre a Esportiu 
Maresme a l'Ajuntament

Alcaldessa: Rosa Funtané i Vilà (ERC)
Habitants: 11.748 (cens 2017)
Superfície: 2,9 km2 (4.051 hab./km2)
Lloc web: www.montgat.cat
Instal·lacions esportives municipals: Poliesportiu Silvia Domínguez, 
Camp Municipal de Futbol
Pressupost per a la promoció esportiva: 55.000 euros per a subven-
cions a entitats, 25.000 euros per a foment de l'esport i 5.000 euros per 
a ajudes a esportistes individuals (totes segons barems)
Entitats/associacions esportives registrades a la Generalitat: 29

Les dades

Nascut a Badalona l'any 
1967, està casat, té 2 fills (de 
17 i 21 anys) i viu a Montgat 

des de 1995.

Va ser membre de l'AMPA
del CEIP Salvador Espriu,
posteriorment ingressa a 

l'Assemblea Nacional Cata-
lana i a Montgat Decideix, 

partit del qual forma part a
l'actualitat.

És comercial de l'empresa 
italiana Scame, especialis-
ta en material elèctric de      

connexió industrial.

Perfil
2n Tinent d'Alcaldia i

Regidor d'Ordenació del
Territori i d'Esports

Camp Municipal d'Esports





30

El jugador del CN Mataró, que ja és titular als 
seus 18 anys en la lliga de Divisió d'Honor, va 
formar part i va brillar amb llum pròpia en 
l'equip espanyol juvenil de waterpolo que va 
obtenir la medalla de plata al Mundial d'Hon-
gria. Lluc va marcar un total de 22 gols, un 
d'ells en la final davant Grècia. L'equip espa-
nyol estava format per deu jugadors catalans.

Les mataronines Marta Bach i Helena Lloret es 
van penjar la medalla de bronze en els Euro-
peus de Waterpolo que es van disputar a Bar-
celona. L'equip espanyol, que defensava el títol 
de Budapest de l'any 2016, només va tenir una 
ensopegada en tot el torneig, enfront de Grècia 
a la lluita per entrar a la final. Tant Bach com 
Lloret van tenir un gran protagonisme i engrei-
xen una mica més el seu gran palmarès.

La regatista del Masnou, Silvia Mas De-
pares, va obtenir la medalla de plata al 
Mundial de vela de la Classe 470 dispu-
tat a Aarhus (Dinamarca) amb la seva 
companya Patricia Montero. Campiona 

del món juvenil en diferents modali-
tats, Silvia ha aconseguit per a la vela 
espanyola, al costat de Montero, una 
plaça en els pròxims Jocs Olímpics de 
Tòquio 2020.

WATERPOLO
Lluc Bertran, subcampió 
del món júnior

WATERPOLO
Marta Bach i Helena
Lloret, bronze a
l'Europeu de Barcelona

VELA
Silvia Mas, plata al Mundial Classe 470

NOTÍCIES
SETEMBRE 2018

La mataronina ha tornat a proclamar-se cam-
piona d'Espanya de marxa, en la modalitat 
de 10.000 metres. L'atleta del FC Barcelona es 
va fer amb la medalla d'or en els Campionats 
d'Espanya disputats a Getafe (Madrid), amb un 
temps de 43:37:95 minuts. L'olímpica, instal·la-
da al CAR de Sant Cugat, ostenta el rècord d'Es-
panya d'aquesta disciplina amb un registre de 
42:14:12.

ATLETISME
Raquel González, or en 
10.000 metres marxa del 
Campionat d'Espanya 

Laura Peña, campiona 
d’Europa sub-21

Ariel Schrenck, doble 
medalla a l'Europeu de 
Dublín

BÀSQUET

NATACIÓ ADAPTADA

PATINATGE ARTÍSTIC

NATACIÓ ARTÍSTICA

Laura Peña, nas-
cuda a Vilassar 
de Mar el 10 de 
desembre de 
1998, es va pro-
clamar campi-
ona d'Europa 
sub-20 amb la 
selecció espa-
nyola femenina 

de bàsquet en l'europeu disputat a la localitat 
polonesa de Sopron. La base va començar els 
seus primers passos en el bàsquet a la UE Mata-
ró. La maresmenca és ara tota una institució en 
el Snatt's Femení Sant Adrià.

La delegació espa-
nyola va tancar la 
seva participació 
en els Europeus de 
natació paralím-
pica de Dublín (Ir-
landa) amb 52 me-
dalles. En el grup 
de 38 nedadors 
espanyols hi havia 
Ariel Schrenck, del 
CN Mataró, que va 
pujar al pòdium a 
recollir una plata 
(4x100 estils) i un 
bronze (4x100 lliu-
re) com a part dels 
equips de relleus.

Carla Escrich, patinadora 
de Caldes d'Estrac, ha estat 
convocada per participar 
en el Campionat d'Europa 
de Les Azores (Portugal) del 
31 d'agost al 8 de setem-
bre i del món a La Vendée 

(França) del 3 al 13 d'octu-
bre, respectivament.  
Aquest serà el tercer Mun-
dial en què participa Carla 
Escrich. La caldenca és la 
vigent campiona de Catalu-
nya i d'Espanya.

Berta Ferreras i Pau 
Ribes li van donar a 
Espanya la primera 
medalla –bronze- als 
Campionats d'Europa 
de Natació que es van 
disputar a Glasgow. La 

parella catalana, ella de Mataró i ell de Dosrius, es 
van estrenar com a parella als europeus del 2016 
a Londres, on van obtenir dues medalles de bron-
ze en el duo mixt i en el duo tècnic.

Carla Escrich, als Campionats 
d'Europa i del Món 

Berta Ferreras i Pau Ribes, 
bronze als Europeus de 
Glasgow 

MARESME
www.esportiumaresme.cat



Conservas y especias

www.dani.es



Cada gota 
d’aigua, en les 
millors mans

Cuidem l’aigua, 
et cuidem a tu.

#amicsdelaigua
@sorea

Sabies que tenim persones que es dediquen exclusivament a detectar fuites?

A SOREA comptem amb un equip compromès fins l’última gota amb l’aigua que 
t’arriba a casa. Com el Carles, que porta 27 anys dedicant-se a buscar fuites 
d’aigua a la nostra xarxa, per evitar el malbaratament d’aquest recurs tan valuós.

Descobreix la seva història i moltes altres de la resta de persones que cuiden 
l’aigua a cuidemlaigua.cat/persones

Carles Palacios
Buscafuites


