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Per onzè any consecutiu, el CF Santvicentí 
organitza un Campus de futbol a Anantapur 

(Índia), en la seu de la Fundació Vicente Ferrer. 
Viatgen amb 350 quilos de material esportiu.
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Maresme"

Entrevista en profunditat amb la caris-
màtica alcaldessa de Calella, destinació 

de turisme esportiu de qualitat, seu del 
famós Ironman Barcelona i sortida de la

Volta ciclista a Catalunya.
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El primer número d'Esportiu Maresme va sortir al carrer amb Car-
les Aleñá a la portada. Aquest mes d'abril, quan complim un any 
de vida (ho celebrem a les nostres pàgines centrals amb les nos-
tres dotze portades i dotze testimonis), el jugador del FC Barce-
lona torna a ser protagonista i ens concedeix una entrevista per 
celebrar aquests dotze mesos de vida. Una gran oportunitat per 
conèixer molt millor aquest jove esportista que afirma sentir-se 
tant de Mataró, on va néixer i va estudiar, com d'Argentona, on viu, 

però sobretot presumeix de ser del Maresme.
La nostra comarca no solament és rica en esdeveniments espor-
tius i èxits col·lectius i individuals, també té un gran cor. Per onzè 
any consecutiu, el CF Santvicentí va marxar a una de les zones 
més pobres de l'Índia per organitzar un campus solidari de futbol. 
Onze voluntaris viatgen amb més de 350 quilos de material espor-
tiu que distribuiran entre els nens i nenes que acull la Fundació 

Vicente Ferrer a Anantapur.
I també és un plaer entrevistar a l'alcaldessa de Calella de Mar, 
Montserrat Candini. Poques ciutats i municipis de Catalunya han 
invertit tants diners, esforç i il·lusions com aquesta població ma-
resmenca, que s'ha convertit en tot un exemple de transformació 
social a través de l'esport. Organitzadora de l'Ironman, de la sor-
tida de la Volta Ciclista a Catalunya, entre molts altres esdeveni-

ments, Calella és avui sinònim d'excel·lència i qualitat.
Igualment ens fa especial il·lusió portar-los la radiografia d'un 
esport que té milers de practicants, però al que gairebé mai se li 
dóna el bagatge que es mereix: la petanca. El Maresme és un dels 

grans motors de la petanca a Catalunya.
També ens ocupem en aquest número d'abril de dos clubs molt 
importants al nostre territori. D'una banda, el Club Rugby Mataró, 
que compleix deu anys de vida. Per  altra banda, l'equip de natació 
adaptada del CN Mataró, el més potent d'aquesta especialitat que 

hi ha a Catalunya, un veritable Dream Team.
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Esportiu Maresme compleix un any de vida. I hem volgut celebrar-ho amb qui va ser el protagonista de la primera 
portada: Carles Aleñá. Un any d'èxits i d'optimisme de cara al futur, com la trajectòria d'aquest futbolista de la 

nostra comarca, cridat a triomfar en el Barça

PORTADA
www.esportiumaresme.cat ABRIL 2018

ENTREVISTA

Carles Aleñá
"La sorra de Valldemia m'ha

donat coses que no té la gespa"

D 'Argentona o de Mataró?
(somriu). Sí, és la pre-
gunta que sempre em 
fan! Jo sempre dic que 

em sento molt identificat amb els 
dos llocs. Des de petit sempre he 
anat a l'escola de Mataró, però vi-
via a Argentona. Llavors he fet vida 
als dos llocs. Acostumo a dir que 
sóc del Maresme, així tenim els dos 
contents, no? Però la veritat és que 
em sento identificat amb els dos 
pobles.

Què és el que més li agrada del 
Maresme?
No ho havia pensat mai, però com 
que porto tota la vida aquí, la veri-
tat és que m'agrada pràcticament 
tot. M'agrada el menjar, m'agrada 
la platja quan vaig a Mataró i gau-
deixo passejant pel centre d'Argen-
tona... La veritat és que són pobles 
molt tranquils i m'identifico per que 
són com la meva persona, la meva 

forma de ser. Del Maresme crec que 
m'entusiasma tot i no hi ha res que 
no m'agradi.

Per algú que acostuma a viatjar 
molt... què té aquesta comarca 
que no hagis trobat fora? Estàs 
d'acord amb qui la defineix com 
“la Califòrnia del Mediterrani”?
Sí que viatjo molt, però la veritat és 
que se'm fa difícil dir-ho... Perquè 
es com casa meva i no sé quina és 
la diferència amb les altres comar-
ques, però sí que noto que em sento 
acollit, que no em falta de res. Tinc 
la meva família, tinc els meus amics, 
ho tinc tot. Estic convençut que és 
la millor comarca de Catalunya.

Com eres de nen?
La veritat és que era un nen bas-
tant normal, molt tranquil, al que 
li agradava molt jugar a futbol. 
Sempre anava amb una pilota. Em 
deien que era molt pesat! (riu). Vaig 

entrar a Valldemia quan tenia tres 
anys, i allà vaig començar també a 
jugar a futbol a l'equip de l'escola. 
Va ser allà on vaig començar a fer 
vida amb els meus companys. Però 
quan estava a classe, era un nen 
molt tranquil... I a la que sortia fora 
gaudia molt jugant amb els meus 
amics, això sí, sempre amb una 
pilota als peus. Una infància molt 
feliç...

 
Bon estudiant?
Sí, sí, la veritat és que sempre he 
tret bones notes i amb els meus 
professors he tingut un bon com-
portament. I bé, això sí, m'agradava 
parlar massa quan estava a classe. 
Però tinc molts bons records de la 
meva etapa escolar...

Hi havia 'pique' amb el col·legi 
Santa Anna?
(Riu) No, no, amb els de Santa Anna, 
no. Tenia molts amics. Al contra-
ri, sempre de molt bon rotllo. Fins 
i tot, a vegades quedava amb els 
amics del Santa Anna abans que els 
de Valldemia. No hi ha hagut mai 
cap problema.

El camp de futbol del Valldemia 
era de sorra. Què et diu això?
Quins records! Em diu que passa 
molt ràpid el temps. No sé si m'estic 
fent gran o...

Aleñá va rebre Esportiu Maresme

UNA ENTREVISTA D'IVÁN SAN ANTONIO · FOTOS: PEP MORATA
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Deus ser dels pocs de la teva gene-
ració que hi han jugat.
La veritat és que sí.

De què t'ha servit?
Jo diria que el Valldemia sempre ha 
sigut l'únic club que ha tingut sorra 
i que, avui dia, encara continua te-
nint-la. Una etapa inoblidable de la 
meva vida.

Encara conserves les cicatrius...
Ara no en tinc, però sí que en tenia 
mil. Jugàvem a casa, ens coneixíem 
molt bé el camp i no acostumàvem 
a perdre mai, perquè com et deia, 
la inmensa majoria de rivals jugava 
a camps de gespa i quan venien a 
jugar al nostre camp, els hi costava 
moltíssim acostumar-se. Era un pe-
tit avantatge...

Has après alguna cosa a la sorra 
que no es pugui aprendre a la ges-
pa?
La veritat és que sí. Al camp de sor-
ra aprens molt. Si en un camp nor-
mal ja has d'estar concentrat, en un 

camp de sorra crec que el doble. 
Pensa que hi havia pedres, el bot era 
molt irregular, qualsevol cosa era un 
obstacle i s'havia d'estar concentrat. 
Hi havia aquesta atenció, una mane-
ra de pensar més ràpida. El camp no 
t'afavoria tant, però sí que, d'alguna 
manera, jugar a la sorra et dóna co-
ses que no aprens jugant a l'herba.

Gairebé com jugar al carrer.
Exacte, a més no feiem altre cosa, tot 
el dia hi jugàvem. 

Per cert, vas jugar a futbol sala?
No, sempre he jugat a futbol gran.

Amb en Dani Morer, que també és 
company al Barça B...
Sí, sí. Jugàvem junts al Valldemia i 
ara també al Barça.

Hi vau arribar junts?
No, jo hi vaig anar primer i no ho vaig 
entendre. Jo veia jugar en Dani i, sin-
cerament, pensava que ell havia de 
fitxar abans que jo. Em deia: com pot 
ser que m'hagin agafat a mi i ell es 
quedi? No podia ser. Però estava se-
gur que després que jo fitxés ho aca-
baria fent ell. No tenia cap mena de 
dubte, perquè era i és molt bo.

I així va ser.
Sí, sí, el Barça el va fitxar molt poc 
temps després.

Com vas saber que el Barça et volia?
Va ser el meu pare qui m'ho va dir. 
Ell ja sabia que m'estaven seguint, 
però no m'havia dit res perquè no 
volia posar-me pressió ni que em 
distragués.

Quina gran decisió.
Sí, m'ho va dir uns dies abans d'anar 
a fer la prova.

Deu ser un avantatge tenir un pare 
que ha estat futbolista.
És la persona més important de la 
meva carrera. Mai m'ha dit que fes 
una cosa o una altra, tot el contrari, 
quan acabava el partit, sempre em 
preguntava si m'ho havia passat bé.

I arriba el dia d'anar a fer la prova.
Sí, contra nens que eren dos anys 
més grans que jo. Recordo que hi ha-
via l'Adama...

A Valldemia ja jugaves amb nens 
dos anys més grans.
Sí, però no és el mateix perquè al 
Barça tothom té molt de nivell i ho 
havies de fer molt bé. Jo al principi 
no hi volia anar: deixava els amics i 
jo estava bé a Valldemia. M'ho pas-
sava bé a l'escola i al futbol. Era una 
decisió important.

I vas acabar fitxant...
El Barça és el millor club del món i 
sempre he sigut del Barça. Al final ho 
valores tot i acabes fent el pas.

Estar al Barça des dels set anys 
t'ha fet perdre alguna cosa?
Passava moltes hores al taxi i a vega-
des havia de fer els deures allà, però 
t'hi acostumes. És cert que he hagut 
d'estar més pendent del futbol que 
d'altres coses, però he estat bon es-
tudiant i, de fet, encara estudio.

Sí?
Crec que el futbol no ho és tot i no et 

pots passar 24 hores pensant-hi, ne-
cessites també fer altres coses i afor-
tunadament tenir temps per fer-les.

Vas notar molt la diferència entre 
jugar al Barça i fer-ho a Valldemia?
Sí, és molt diferent. Amb set anys ja 
veus què és jugar al Barça. Veus que 
cada any hi ha uns quants que aca-
ben marxant. Això és el més dur.

Vas arribar al Barça amb set anys i 
ara ja ets el líder del Barça B. Deus 
haver vist molts companys que 
han marxat.
Ha sigut tot molt ràpid. Tots els anys 
al futbol base, ara al Barça B, el de-
but amb el primer equip...

Queda el més difícil?
Hi ha mil casos de futbolistes que 

Carles Aleñá no es l'únic futbolista 
maresmenc del Barça B. La casu-
alitat i la bona feina que es fa a la 
comarca pel que fa al futbol for-
matiu ha portat fins a tres juga-
dors nascuts al Maresme al segon 
equip blaugrana. Aleñá, crescut 
entre Argentona i Mataró, tal i 
com a ell li agrada dir, és el líder 
de l'equip, però també forma part 
de la plantilla Dani Morer, un dels 
millors amics d'en Carles, amb qui 
va créixer estudiant i jugant a fut-

bol al Valldemia. Només es porten 
un mes de diferència (Aleñá va 
va néixer el 5 de gener de 1998 i 
en Dani, el 5 de febrer del mateix 
any). En Carles va fitxar quan 
tenia set anys i en Dani va arribar 
al Barça poc després, en catego-
ria aleví. Per la seva banda, Marc 
Cucurella, que també és de la for-
nada del 1998 i juga com a lateral 
esquerre, va començar a jugar a 
futbol sala a Alella abans de fitxar 
per l'Espanyol, on hi va passar sis 

anys. Va ser la temporada 2012-
2013 quan va canviar el blanc-i-
blau pel blaugrana. Desde llavors, 
tots tres, amb diferents evolu-
cions futbolístiques,comparteixen 
colors i, ara, vestidor a l'equip que 
entrena Gerard López. Dels tres, 
Aleñá i Cucurella són titulars indis-
cutibles, mentre que Dani Morer 
està tenint menys protagonisme 
perquè a la seva posició, la de 
lateral dret, hi juga el badalonès 
Sergi Palencia, capità de l'equip.

ALEÑÁ, MORER I CUCURELLA

Un trio del Maresme, al Barça B

“Em sento tant 
d’Argentona 

com de Mataró.
Acostumo a dir 

que sóc del
Maresme”

“El Maresme és 
casa meva, em 

sento acollit, no 
em falta de res. 

Tinc la meva      
família, els meus 

amics, ho tinc 
tot. Crec que és la 

millor comarca 
de Catalunya”

El Carles és peça clau al Barça B



6

han arribat i després, per la raó 
que sigui, no s'han quedat. És un 
procés que comença de petit i que 
encara dura. Jo intento tenir els 
peus a terra i anar pas a pas. Avui 
hi ha molta pressa per arribar, és 
veritat. Jo també vaig tenir-ne, però 
em vaig adonar que no és aquest el 
camí correcte. No es poden cremar 
etapes abans d'hora, és millor anar 
poc a poc i bona lletra. Ara estic 
gaudint al Barça B, lluitant per se-
guir a Segona, i quan hagi d'arribar, 
arribarà.

Un dels secrets per arribar és cui-
dar-se molt. El Cocoa ni el deus 
trepitjar...
(Riu). Si vols ser futbolista has d'en-
tendre que hi ha moltes coses que 
potser fa la gent de la teva edat que 
tu no pots fer-les. No és que no pu-
guis fer res, però t'has de cuidar.

Doncs a dinar cada dia al restau-
rant vegetarià de la teva mare, al 
centre de Mataró.
(Torna a riure) La meva mare m'ha 
ajudat molt amb l'alimentació.

No vas a Itàlia a veure el teu nu-
tricionista?
No, no. El tinc a casa. Sempre he 
menjat molt bé a casa...

I a fora? Algun restaurant del Ma-
resme?
Em quedo amb el restaurant de la 
meva mare. 

I... algun racó de la comarca on 
t'agradi estar?
Ja et dic que m'agrada tot de la co-
marca, però em trobo molt còmode 

a la terrassa que hi ha al restaurant 
de la meva mare.

Tornem-hi...
És un racó on em sento molt bé. Hi 
he passat moltes hores xerrant amb 
el meu pare. Seiem junts i durant 
hores parlàvem de tot. M'agrada 
molt aquell racó. •

PORTADA
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Carles serà jugador del primer equip 
del Barça a partir de la pròxima tem-
porada. Quan al setembre de 2017 
va firmar la renovació fins al juny de 
2020, el club va incloure una clàu-
sula al contracte que li dóna dret a 
decidir unilateralment el seu ascens 
a canvi de millorar les condicions 
econòmiques del maresmenc. La 
intenció és executar aquest punt 
del contracte i que el jugador passi a 
compartir vestidor amb Messi, Inies-
ta i companyia. Serà la recompensa 
a molts anys esforçant-se per arribar 
al Camp Nou, també l'inici de tot, un 
punt de partida per fer-se un lloc a 
l'elit i consolidar-se a un dels equips 
més exigents del món.
Però Aleñá està acostumat a la 
pressió i a assumir el repte. De fet, 
aquesta temporada és el líder sense 
cap mena de dubte del Barça B a Se-
gona Divisió. En Carles és qui porta 
el pes del joc de l'equip que entrena 

Gerard López. I això que, relativa-
ment, no fa massa que hi és: va deb-

utar al filial blaugrana el 29 d'agost 
de 2015, a la segona jornada de, 
llavors, la Segona Divisió B. Va sub-
stituir al macedoni David Babunski i 
va jugar l'últim quart d'hora davant 
la Pobla Mafumet. Des d'aquell dia, 
Aleñá no ha parat de créixer al filial 
blaugrana, en tant que també va 
complir el seu somni de debutar 
amb el primer equip: el 30 de no-
vembre de 2016 va jugar la Copa del 
Rei davant l'Hèrcules d'Alacant en 
la que va ser la seva estrena oficial, 
amb Luis Enrique d'entrenador. No 
va poder entrar amb millor peu per-
què aquell mateix dia es va estrenar 
també com a golejador, amb un ca-
cau des de la frontal de l'àrea. Aleñá 
també va assaborir el debut a la 
Lliga al camp del Granada, el Nuevo 
Los Cármenes, l'abril de 2017. Va 
entrar al camp substituint a Rakitic 
quan faltaven només cinc minuts 
per acabar el partit. Suficient per fer 

una passa més en la seva trajectòria 
ascendent. A banda de la seva car-
rera al Barça, Carles és també un 
habitual a les convocatòries dels 
equips inferiors de la selecció es-
panyola. La primera vegada que hi 
va anar va ser el 6 d'agost de 2013, 
per jugar dos amistosos amb la sub-
16, amb quinze anys. En aquesta 
mateixa categoria va guanyar el 
2016 el Torneig Desenvolupament 
UEFA, disputat a Portugal, i també 
va ser premiat com a millor jugador 
de la competició. El seu pas pels 
equips formatius de la selecció tam-
bé l'ha portat regularment a la sub-
17 i la sub-19, on es va convertir en 
titular indiscutible i, fins i tot, lluïa 
la samarreta amb el número 10. És 
d'hora per saber on arribarà Carles 
Aleñá tant pel que fa al Barça com a 
la selecció, però és evident que totes 
dues bandes estan molt pendents 
de la seva prometedora evolució.

“Intento tenir els peus a terra i anar pas a pas”

En Carles ha estat titular amb el primer equip del Barça alguns partits, com a la Copa del Rei davant el Múrcia 

Carles jugant amb la sub-19

"El primer equip? 
Ara estic disfru-
tant del Barça B, 

lluitant per seguir 
a Segona i quan 
hagi d'arribar, 

arribarà.     

A mig camí entre el Mini Estadi i el Camp Nou





A ra fa deu anys que el CF 
Santvicentí, dins dels seus 
programes d’actes solida-
ris, va engegar un projecte 

esportiu conjuntament amb la Fun-
dació Vicente Ferrer. El directiu del 
club i persona molt arrelada a Sant 
Vicenç de Montalt, Pere Ferrer, va ser 
l'ideòleg i pioner i per fer-ho realitat 
es va recolzar en entrenadors i coor-
dinadors del club de futbol, així com 
en empresaris del municipi i altres 
voluntaris.
La intenció d'aquest projecte era, i 
segueix sent, col·laborar amb el tre-
ball que fa la Fundació Vicente Ferrer 
per eradicar la pobresa extrema a 
l'Índia a través del desenvolupament 
de projectes i accions necessàries 
per enfrontar-se a les necessitats de 
les comunitats més desfavorides.
La Fundació Vicente Ferrer es va cre-
ar al 1969 amb l'objectiu de trobar 
solucions als greus problemes als 
que s’enfrontava la comunitat rural 
d'Anantapur. Ara, amb un equip de 
2.400 persones de les quals el 99% 
són d'Anantapur, executen progra-

mes de desenvolupament que co-
breixen 3.148 pobles i dels que es 
beneficien gairebé tres milions de 
persones. La gran majoria dels seus 
fons procedeixen de fons públics.
Durant deu dies, un grup de persones 
vinculades al CF Santvicentí  (aquest 

any hi viatgen onze voluntaris) s’ins-
tal·len a la seu de la Fundació Vicen-
te Ferrer a Anantapur  al costat del 
camp de futbol  per portar a terme el 
projecte del campus:  la convivència 
durant aquests dies d’un grup nom-
brós de nens i nenes amb l’objectiu 

d’adquirir valors com la companyo-
nia, la igualtat, l’esperança i la lli-
bertat mitjançant  l’aprenentatge de 
l’esport del futbol.
També és fonamental  pal·liar en una 
petita mesura la situació de carència 
en que viuen aquests nens i per des-
comptat és responsabilitat  garantir 
un bon treball de qualitat a través 
de les sessions teòriques i pràcti-
ques durant l’estada.  I, igualment, 
es planteja  d’aportar informació 
d’utilitat i interès per als col·labora-
dors d’allà, que en el futur seran els 
entrenadors dels participants durant 
tot  l’any.
"El primer any que vàrem viatjar ho 
vam fer carregats de material espor-
tiu, però no vàrem reparar en portar 
botes de futbol. En arribar a Ananta-
pur ens vam trobar amb gairebé 200 
nens que havien de jugar descalços", 
explica Sergio Ortega, coordinador 
del club i tècnic d'esports de l'Ajun-
tament.
En viatges posteriors aquesta man-
cança es va anar superant gràcies a 
nombroses donacions. Aquest any, 
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SANT VICENÇ DE MONTALT

El Santvicentí ha portat somriures i il·lusió a Anantapur

Una gran lliçó de solidaritat
Per onzè any consecutiu, el CF Santvicentí es desplaça el mes que ve fins a Anantapur (Índia) per dur a terme el 

seu ja tradicional campus de futbol solidari en col·laboració amb la Fundació Vicente Ferrer.



Els admirables voluntaris del CF Santvicentí viatgen cada any a aquest territori de l'Índia per portar material esportiu, principalment botes de 
futbol i equipacions completes, així com per formar a tècnics locals perquè després puguin organitzar lligues locals que continuïn sent un 

manantial de respecte i convivència entre nois i noies de diferents castes

que serà l'onzè, l'expedició viatja a 
l'Índia amb 350 quilos de material, 
aportat per la Fundació Damm, Fe-
deració Catalana de Futbol, Funda-
ció FC Barcelona, RCD Espanyol i cinc 
empreses de Sant Vicenç de Montalt. 
A més d'equipacions senceres, pilo-
tes, guants i material d'entrenament, 
viatgen a l'Índia nombrosos parells 
de botes per fer front a aquesta man-
cança.
Després de deu anys treballant estre-
tament amb la Fundació Vicente Fer-
rer i formar també entrenadors de 
futbol, s'ha obrat el petit miracle que 

en les instal·lacions de la Fundació 
s'ha creat una gran ciutat esportiva 
on cada setmana es disputen dife-
rents lligues de futbol. On abans no 
hi havia més que terreny erm, avui hi 
ha camps de futbol, pistes de tennis 
(aportades per Rafa Nadal) i camps 
d'hoquei, un dels esports més prac-
ticats a l'Índia.
Òbviament tots els voluntaris es 
paguen personalment les despeses 
de desplaçament: "Posar el nostre 
granet de sorra per ajudar a pal·liar 
aquesta pobresa extrema en un ter-
ritori on el sistema de castes pena-

litza encara més als més desfavorits, 
ens omple d'orgull. Lluitar contra 
els prejudicis ancestrals a través de 
l'esport és una de les millors aporta-
cions que podem fer", assenyala Ser-
gio Ortega. Aquest recorda una gran 
frase de Vicente Ferrer: " Mira de qui-
na manera tan senzilla hem aconse-
guit que s’abracin els nens i nenes de 
diferents castes... quan fan un gol". •

Gràcies a aquesta 
iniciativa

solidària, ja es 
fan lligues de 

futbol a un dels 
territoris més 
desfavorits de 

tota l'Índia
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El pròxim mes 
de maig, una 

delegació d'onze   
persones del

Santvicentí viatja 
a Anantapur amb 

350 quilos de
material esportiu 

“Cap acció bona
es perd en aquest món.

En algun lloc
quedarà per sempre”

Vicente Ferrer
Fundador 



PENYA BLANC I BLAVA
D'ARENYS DE MAR
Any de fundació: 2005
President JOAN AVILÉS

Socis: 125
Servei d'autocar per anar a l'Estadi
arnaldmaria@yahoo.es
www.arenys.org/blancblava/

PENYA ESPANYOLISTA
D'ARGENTONA
Any de fundació: 1989
President: JAUME LLADÓ

Socis : 150
Servei d'autocar per anar a l'Estadi
Organitzadora Aplec 2012
Organitzador Mongetada, fa 21 anys
info@peargentona.com
www.peargentona.com

PENYA BLANC I BLAVA
DE CALELLA  L'ALT MARESME
Any de fundació: 2000
President: JOAN CORRAL

Socis: 110
Servei d'autocar per anar a l'Estadi
penyablanciblavacalella@gmail.com

PENYA BLANC I BLAVA
EL MASNOU, ALELLA I TEIÀ
Any de fundació: 1996
President: QUIM SUNYER

Socis: 60
kssimo@hotmail.com

PENYA ESPANYOLISTA
DE MATARÓ
Any Fundació: 1954
President: MANEL ARROYO

Socis: 90
Servei d'autocar per anar a l'Estadi
Organitzadora Aplec 2015
pemataro@hotmail.com

PENYA PERICA
DE LLAVANERES
Any de fundació: 2007
President: IGNACIO SURIS

Socis: 100
nacho-suris@hotmail.com

PENYA PERICOS
DE VILASSAR 
Any de fundació: 2001
President: LLUÍS FONT

Socis: 90
Organitzadora Aplec 2009
fontperico@gmail.com

PENYA ESPANYOLISTA
DE PREMIÀ
Any de fundació: 1994
President: JOAN REDÓ

Socis: 100
Servei d'autocar per anar a l'Estadi

INFORME
www.esportiumaresme.cat ABRIL 2018

El Maresme compta amb vuit penyes del RCD Espanyol. Des que s'organitza 
l'Aplec de penyes, la nostra comarca n'ha estat seu quatre vegades
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Sí, 
Penyes RCD Espanyol

Si el mes passat ens endin-
sàvem en el món penyís-
tic del FC Barcelona en 
el Maresme, en aquest 

número repetim l'experiència 
presentant-vos la radiografia de 
les penyes del RCD Espanyol a la 
nostra comarca. La històrica enti-
tat blanc-i-blava agrupa totes les 
seves penyes en la Federació Ca-
talana de Penyes, que té a Araceli 
Pérez com a actual presidenta.
A tot el món hi ha prop de 200 pe-
nyes del RCD Espanyol, destacant 
a escala internacional les dues 
d'Austràlia (Sydney i Cairns), Japó, 
Alemanya, França o Brasil. En ter-

ritori espanyol estan molt reparti-
des per tota la península: Euskadi, 
Madrid, València, Galícia, Aragó, 
Las Palmas... El vuitanta-cinc per 
cent de totes elles es troben a Ca-
talunya, i d'aquestes últimes, vuit 
al Maresme.
Com reconeix Araceli Pérez: "Dins 
del moviment penyístic perico, 
les penyes del Maresme sempre 
han tingut molt de protagonis-
me. La primera edició de l'Aplec 
de penyes de la història del club, 
que és la gran festa anual de tot 
l'espanyolisme, es va celebrar a 
Pineda, si bé aquesta penya ja no 
segueix activa". L'Araceli té raó. En 
els últims anys, l'Aplec de penyes 
s'ha dut a terme a Vilassar de Mar, 
a Argentona i a Mataró, coincidint 
amb el 60è aniversari de la creació 
d'aquesta última penya, una de 
les més antigues que existeixen. 
En les celebracions d'aquestes 

festes anuals hi van participar més 
de mil persones en cadascuna 
d'elles, comptant amb la col·labo-
ració dels respectius consistoris 
municipals.
La comarca del Maresme va arri-
bar a tenir fins a dotze penyes peri-
ques, però per una raó o una altra, 
algunes d'elles van deixar d'estar 
actives. A més de la de Pineda, ja 
no segueixen les de Tordera, Canet 
de Mar i Montgat-Tiana.
El principal servei que ofereixen 
aquestes penyes als seus socis és 
el de poder desplaçar-se en auto-
car per veure els partits de l'Espa-
nyol, tant a Cornellà-El Prat com a 
alguns estadis de la Lliga espanyo-
la. Com sostenen, són una família 
unida per un sentiment: l'amor als 
colors del RCD Espanyol. Gairebé 
mil apassionats del seu club que 
també fan seu l'eslògan de l'enti-
tat: són una meravellosa minoria. •

una meravellosa
minoria

“Dins del moviment
penyístic perico, les penyes 

del Maresme sempre han
tingut molt protagonisme”

Araceli Pérez
Presidenta de la FCP del RCD Espanyol

La Penya Espanyolista de Mataró, la més antiga del Maresme, va organitzar un aplec multitudinari

Aplec del 2015 a Mataró Sánchez Llibre a l'Aplec de 2009



Conservas y especias

www.dani.es
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En el servei d'urgències ens trobem freqüentment amb les reaccions al·lèrgiques, i és que el grau de            
sensibilització a diferents components alimentaris, farmacològics o ambientals han augmentat

Al·lèrgia induïda per l'exercici

N. Col. 45376
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
Especialista en Medicina de l’Esport

En acabar l’hivern i arribar la primavera, hi ha moltes persones que se n'alegren perquè els dies són més llargs i ja 
es poden anar treient capes de roba. N’hi ha d’altres que ja comencen a tremolar: són aquelles que tenen al·lèrgies 
relacionades amb pneumoal·lèrgens: substàncies relacionades amb la pol·linització de diferents espècies vegetals 
i que originen els símptomes respiratoris en les persones sensibilitzades: rinitis, conjuntivitis, episodis d’asma, etc.
A Catalunya, un milió i mig de persones tenen una patologia al·lèrgica respiratòria. En 4 de cada 10 d’aquestes 
persones l’al·lèrgia respiratòria està causada per pol·len. 
Encara que “tècnicament” estem ja a la primavera, les característiques ambientals poden ser diferents de les que 
tenen lloc en altres anys i en altres latituds. De fet, el fred intens del mes de febrer ha retardat les pol·linitzacions 
hivernals i probablement també aniran retardades les pol·linitzacions primaverals. No obstant això,, aquestes úl-
times es preveuen intenses per les previsions atmosfèriques.
La predicció dels nivells de pol·linització es pot consultar setmanalment al Punt d’Informació Aerobiològica de 
la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (link: http://lap.uab.cat/aerobiologia/ca/forecast/catalunya), una pàgina on 
també es poden trobar consells per a les  persones que pateixen aquests problemes de salut. 

 

P erò no només n'hi ha prou 
amb estar sensibilitzat, 
també hi cofactors com 
l'exercici, l'estrès, fàrmacs, 

període menstrual, clima (dies molt 
calorosos o freds), coincidència de 
l'esforç físic amb l'estació pol·línica, 
que poden desencadenar una reac-
ció al·lèrgica.
L'al·lèrgia induïda per l'exercici és 
un trastorn poc freqüent que preval 
en adolescents i adults, pot induir 
símptomes des pruïja -picor- cutani, 
calor local, rinoconjuntivitis, lesions 
a la pell, urticària generalitzada, 
angioedema -edema de pell i muco-
ses-, dificultat respiratòria i fins i tot 
anafilàxia.
El mecanisme exacte d'al·lèrgia in-
duïda per l'exercici segueix sense 

estar clar, però se sospita que l'ac-
tivitat física pot induir la degranula-
ció mastocitària -substàncies neces-
sàries que desencadenen la reacció 
alérgica- ja que l’augment de la fre-
qüència cardíaca redistribueix el 
flux sanguini, millorant la permea-
bilitat de l'al·lergen (la possibilitat 
que entri a l’organisme). 
També s'ha descrit en l'al·lèrgia 
induïda per l'exercici que més del 
50% dels esportistes han ingerit 
un aliment al qual estan sensibilit-
zats. Aquests aliments solen tenir 
en comú una proteïna que està a la 
capa externa de molts vegetals (fu-
lles, pell, closques), que és la prote-
ïna de transferència de lípids (LTP).

La LTP es pot trobar a:
• Fruites: préssec, albercoc, cireres, 
magrana, mandarina, taronja, plà-
tan, kiwi, poma, pera, raïm, madui-
xes, gerds i mora.
• Hortalisses: bròquil, col, coliflor, 

pastanaga, tomàquet, enciam, api i 
julivert
• Cereals: blat de moro, blat  i ordi
• Fruits secs: ametlla, avellana, cas-
tanya, pipes de gira-sol i nou
• Llegums: llenties, mongetes, caca-
uet, soja i faves
• Altres: pol·len i làtex

El mètode indicat per al diagnòstic 
de l’al·lèrgia induïda per l'exercici 
és una adequada història clínica, 
recordant tots els aliments ingerits 
abans i després de l'activitat física, 
així com fàrmacs i altres cofactors 
que hi poden estar associats. Es re-
comana sol·licitar visita a un al·ler-
gòleg per confirmar el diagnòstic.
El tractament consisteix en limitar 
la ingesta dels aliments als quals el 
nostre cos està sensibilitzat entre 2 
i 4 hores abans i 2 hores després de 
l'activitat física. No es contraindica 
la pràctica esportiva en cap mo-
ment.

Una última recomanació final:
Si presenta els símptomes descrits 
prèviament o sospita d'anafilaxi, 
no s'automediqui, millor consultar 
el servei servei d'urgències més 
proper. •

SALUT I ESPORT
www.esportiumaresme.cat ABRIL 2018

HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA

1234
✓  L’al·lèrgia pot ser de diferents 
tipus, en funció de la substància 
que origina la sensibilització. És 
freqüent que les persones puguin 
estar sensibilitzades a productes 
ambientals amb símptomes respi-
ratoris i aliments, amb símptomes 
digestius i generalitzats. 

✓ L’al·lèrgia alimentària pot inici-
ar-se en qualsevol moment de la 
vida, encara que és més habitual 
durant els primers anys de vida. La 
llet i l’ou són els aliments que ori-
ginen més sensibilització.

✓ L’al·lèrgia induïda per exercici 
és una entitat poc freqüent rela-
cionada amb la proteïna LTP. El 
descobriment de la sensibilització 
a aquesta proteína, ha canviat el 
plantejament en el diagnòstic i el 
tractament de les al.lèrgies alimen-
tàries. 

✓ Les reaccions que es poden 
produir en cas d’al·lèrgia poden 
ser greus. L’expressió més greu és 
l’anafilaxi. El tractament d’elecció 
en cas d’anafilaxi és l’adrenalina. 
Hi ha persones que porten adre-
nalina a sobre per la probabilitat 
de desenvolupament d’aquesta 
reacció.

Per què parlar de primavera és parlar d’al·lèrgies?
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Com ha aconseguit el seu 
consistori transformar Ca-
lella en el que és avui dia, 
tota una referència mun-

dial en l'àmbit esportiu?
Solament hi ha una manera d'acon-
seguir-ho.

Com?
Compromís amb la institució. I es 
demostra no solament amb parau-
les, sobretot amb compromís econò-
mic a l'hora de fer els pressupostos, 
prioritzant els valors que represen-
ten l'ADN de la ciutat.

Per què l'esport?
Invertim en els valors que represen-
ta l'esport, perquè és la millor forma 
de fer xarxa de ciutat. Invertir en La 
Volta, l'Ironman, Ciutat del Bàsquet 
2018, i en tantes altres coses que 
fem, és invertir en la marca Calella.

Quin pressupost destina Calella a 
organitzar esdeveniments espor-
tius?
Hi ha moltes formes d'explicar 

aquesta inversió, en personal, en 
manteniment, etcètera, però diners 
directes per aquestes proves, 
450.000 euros anuals.

És innegociable la cerca de l'excel-
lència?
Sempre hem buscat la qualitat i no 
la quantitat. La qualitat acabarà 
sent quantitat. Cal ser humils, però 
al mateix temps ambiciosos, i saber 
que el nostre món és el món. No hi 
ha fronteres. Les úniques fronteres 
que hi ha són les fronteres culturals 
segregadores.

Ho diu per l'èxit rotund de l'Iron-
man?
Que una població de 20.000 habi-
tants sigui l'amfitriona de més de 
3.000 atletes de 78 nacionalitats di-
ferents de tot el món, amb les seves 
respectives famílies i entrenadors, 
és extraordinari. És el millor apara-
dor que pot tenir Calella. Ens hem 

especialitzat en un model de turis-
me que és l'esportiu. I també en el 
cultural.

Com va sorgir l'Ironman?
Neix del Challenge-Barcelona. L'èxit 
va sorprendre la mateixa empresa. 
Va funcionar tan ben que els em-

presaris es van adonar que era una 
bona inversió. A partir d'aquí es va 
generar el que jo defineixo una 'ca-
dena de confiança'. Es va començar 
a parlar de Calella a tot el món, de la 
seva capacitat d'organització i això 
va acabar consolidant la prova.

Esportiu Maresme, amb l'alcaldessa

Davant el racó preferit del seu despatx

PERSONATGES
www.esportiumaresme.cat

"Invertir en els
valors que repre-

senta l'esport és la 
millor forma de fer 

Marca Calella"

Funcionària de carrera (va ser una de les primeres de la seva promoció), la filla de la botiguera Pepita volia ser perio-
dista i estudiar art dramàtic. A aquesta néta de republicà empresonat, el destí l'ha portat a ser alcaldessa de Calella, 

una vila convertida avui en tot un símbol de qualitat turística i excel·lència esportiva.

 

La força de l’empatia
UNA ENTREVISTA DE TONI FRIEROS  ·  FOTOS: PEP MORATA

Montserrat Candini
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ENTREVISTA

Té 'inputs' que és així?
Les enquestes que fan els mateixos 
triatletes, que puntuen diferents 
aspectes de cada competició a tot 
el món, indiquen que l'Ironman de 
Calella és la segona prova millor 
valorada, a poca distància de la de 
Hawaii, on es disputa el mundial. 
Tenim contracte dos anys més amb 
l'Ironman i mentre jo sigui la respon-
sable d'aquest consistori, treballaré 
perquè aquest matrimoni duri molts 
anys més. I deixi'm que des d'Espor-

tiu Maresme agraeixi a tots els muni-
cipis de la nostra comarca, des del 
minut zero, l'ajuda i complicitat que 
ens demostren en l'organització de 
l'Ironman.

La Volta a Catalunya és una altra de 
les grans apostes de Calella.
Quan Rubén Peris m'ho va proposar 
ho vaig veure claríssim. Ja són set 
anys consecutius que la Volta surt de 
Calella. És un altre gran oportunitat 
per consolidar la nostra marca i que 
s'associï internacionalment com a 
destinació turística esportiva. No hi ha 
millor espot publicitari per a Calella i 
per tot el Maresme que les imatges de 
televisió de la Volta des de l'helicòpter.

Aquest any 2018 Calella és 'Ciutat 
del Bàsquet' català. Una més...
No s'hauria pogut triar millor any. S'ha 
tancat el cercle i s'han unit tots els as-
tres perquè coincidís el 90 aniversari 
de l'arribada del bàsquet a Calella, 
el 50 aniversari del club... Farem més 
de 60 actes al llarg de tot l'any i farem 
que tota la ciutat s'involucri i estigui 
present en tots els actes i proves. Un 
model de celebració que té molt a veu-
re amb la forma de fer d'aquest ajun-
tament: Cal fer ciutat. Entitats, clubs, 

associacions, comerciants, tot el món 
cultural i empresarial seran partícips. 
Ho lligarem tot, fins i tot amb els nos-
tres esdeveniments culturals, com 
'Calella Film Festival' o 'Festimatge', 
on es parlarà de bàsquet.

Té por de 'morir' d'èxit?
No, per descomptat que no, però el 
nostre model està tenint tal accepta-
ció que ens criden a la porta esdeve-
niments molt importants i que ara, per 
un problema de saturació de calendari 
ens trobem que, en determinades co-
ses, no podem dir que sí. I és una pena, 
perquè hi ha coses molt potents i no 
podem fer-les perquè ens falten caps 
de setmana.

Com se soluciona això?
Tenim una assignatura pendent molt 
important com a ciutat. Hem crescut 
tant en activitats, i tenim tanta de-
manda, i els temps són els que són, 
que tampoc ens permeten fer grans 
inversions en infraestructures es-
portives. Per aquest motiu un dels 
principals objectius d'aquest ajun-
tament és un Pla d'Equipaments 
esportius, un pla que ja l'estem tre-
ballant amb tots els grups de l'opo-
sició. Seria tancar el cercle i que tota 

la musculatura esportiva que tenim 
tingui les instal·lacions que es me-
reixen.

Què farà falta?
Més que inversió econòmica, que és 
essencial, serà prioritari una visió 
estratègica perquè aquestes instal-
lacions siguin absolutament vàlides 
dintre de quinze, vint anys. Primer, 
racionalitzar les que ja existeixen i 
després, fer una bona inversió.

Vostè és alcaldessa de Calella des 
de juny de 2011. Quin és la seva 
prioritat?
Tinc mentalitat de 'filla de botigue-
ra', per tant, intento ser una alcal-

dessa molt propera a la gent. Difí-
cilment podràs transformar la teva 
comunitat sense parlar amb molta 
gent i, sobretot, anar a peu de carrer. 
Jo m'identifico molt amb l'expressió 
"Aixecar la persiana". No és un gest, 
és una actitud vital. Què vull dir? 
Estar atenta, escoltar bé i mantenir 
viu aquest esperit que la meva mare 
tenia com botiguera i que va saber 
transmetre'm des de molt petita, 
quan em posava el davantal amb set 
anys a la botiga de queviures de Bar-
celona.

Les seves responsabilitats li dei-
xen temps per als seus 'hobbies'?
Molt poc temps, la veritat. És una fei-
na de 7 dies a la setmana, 24 hores al 
dia. M'agrada molt el teatre de petit 
format, de veure l'evolució dels per-
sonatges. Vaig estudiar a l'Institut 
del teatre art dramàtic. També vaig 
fer estudis de periodisme... Sento 
una certa pobresa interna del que 
et nodreixen els bons llibres i les bo-
nes obres de teatre. La meva ànima, 
en aquest sentit, sí que se sent una 
mica òrfena i pobra. A més, m'en-
canta viatjar i conèixer diferents 
cultures. Tinc claríssim que el nostre 
món és el món. Que ningú digui que 
la universalització implica negar-nos 
a nosaltres mateixos. Que ningú cre-
gui que la singularitat et priva de 
conèixer la universalització. Sola-
ment seràs universal si ets singular.

Com Calella… •

“Tinc mentalitat de 
'filla de botiguera'. 
M'identifico molt 
amb l'expressió
"aixecar la persia-
na". No és un gest, 
és una actitud vital”

“Que una població de 
20.000 habitants
sigui l'amfitriona de 
més de 3.000 atletes de 
78 nacionalitats dife-
rents de tot el món és 
extraordinari”

“Busquem
qualitat i no 
quantitat. La 
qualitat acabarà 
sent quantitat. 
Cal ser humils, 
però al mateix 
temps ambicio-
sos i saber que el 
nostre món és el 
món”



E sportiu Maresme va néixer 
l'abril de 2017 amb l'objec-
tiu i la il·lusió de convertir-se 
en el referent esportiu de la 

nostra comarca. En una revista que fos 
l'aparador dels nostres esportistes, els 
nostres clubs, les nostres entitats... Un 
producte de qualitat, cuidat disseny i 
bons continguts que els donés la visi-
bilitat que es mereixen, més enllà dels 
resultats del cap de setmana.

Era, i segueix sent, un repte difícil en un 
mercat tan global que, no obstant això, 
s'ha oblidat d'un factor al qual no es 
pot renunciar: la proximitat.
Un any després, Esportiu Maresme ha 
aconseguit consolidar-se com l'únic 
mitjà de comunicació de la nostra co-
marca que està present en els trenta 
municipis que la componen, que sig-
nifica un esforç logístic i humà de gran 
envergadura.
Arribem a tots els ajuntaments i tenim 
presència física pràcticament a la tota-
litat dels centres esportius del Mares-

me: pavellons, camps de futbol, clubs 
nàutics, clubs de pàdel, gimnasos, 
clubs de golf, fins i tot biblioteques, ca-
sals i nombrosos punts de restauració...
Gràcies a la plataforma digital issuu, 
més de mil persones reben la nostra 
revista de forma directa cada mes i els 
qui, a la vegada, la reenvien als seus 
amics i contactes.
Així mateix, i a través de la nostra news-
letter, tots els clubs de totes les disci-
plines esportives assentades en el Ma-
resme tenen els nostres continguts de 
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“Esportiu Maresme, i el pe-
riodisme esportiu local en 

general, és importantíssim 
per a l'esport femení i per 

als que practiquem esports 
minoritaris. Generalment 
els nostres esports no apa-

reixen a les pàgines dels 
grans mitjans i per això 

publicacions com Esportiu 
Maresme ens ajuden a te-

nir més repercussió”.

GALIA
DVORAK

Jugadora Tennis Taula Olímpica

“Esportiu Maresme és una 
eina de qualitat impres-

cindible per reconèixer la 
importància de l'esport i els 
seus valors en la formació 

de persones a la nostra 
comarca. Una revista que 
ha esdevingut imprescin-

dible per consolidar Premià 
de Dalt i el Maresme com 
a destí turístic familiar, 

esportiu i saludable”.

JOSEP
TRIADÓ

Alcalde de Premià de Dalt

“Esportiu Maresme es un 
mitjà de comunicació molt 

ben fet que cohesiona la 
la comarca del Maresme 
esportivament parlant, 

ajudant a tenir un conei-
xement del que passa en 

el món de l’esport que fins 
ara no existia”.

PERE
ROBERT

Director d’Esports de Mataró

“L'Esportiu Maresme és 
una eina de proximitat, de 
coneixement i integració 

de la pràctica esportiva del 
món local més proper. Una 
revista de qualitat que posa 
en valor el que som i el que 
fem al Maresme. Ens feia 
falta un producte així”.

MARTA
DE LA IGLESIA

Regidora d’Esports Arenys de Munt

“Esportiu Maresme ha 
donat veu a l'esport base i 
a l'esport local. És un mitjà 
que uneix l'esport i uneix 

els esportistes de la nostra 
comarca. Un mitjà que 

dóna tot el protagonisme 
que es mereix a l'esport del 
dia a dia. Que posa l'accent 
a la feina de tantes perso-
nes que mostren la seva 

implicació i esforç per tirar 
endavant projectes espor-

tius molt interessants, però 
que tot sovint queden al 

marge en d'altres publica-
cions”.

CARME
PONSA

Alcaldessa de Malgrat de Mar

"Esportiu Maresme és un 
mitjà que sorprèn per la 

seva proximitat. Un exem-
ple de com l'esport pot fer 

millor a la societat i com un 
club o un esportista local 

esdevé en referència en el 
seu entorn. Feliç primer 
aniversari. El primer de 

molts".

ANDREU
SUBIES

President de la FC de Futbol

Gràcies!!!

Núm ,  12  ·  ABR I L  2018
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A Mataró, ens trobareu a:
Ronda d’Alfons X el Savi, 70
937 989 472

MONTSERRAT CANDINI CF SANTVICENTÍ,
UN CLUB SOLIDARIEntrevista en profunditat amb la

carismàtica alcaldessa de Calella,
destinació de turisme esportiu de qualitat, 

seu del famós Ironman Barcelona i sortida
de la Volta ciclista a Catalunya.

Per onzè any consecutiu, el CF Santvicentí 
organitza un Campus de futbol a Anantapur 

(Índia), en la seu de la Fundació Vicente Ferrer. 
Viatgen amb 350 quilos de material esportiu.

Carles 
Aleñá
CELEBRA EL
PRIMER ANIVERSARI
D'ESPORTIU MARESME

"Em sento tant 
d'Argentona com de 
Mataró. Acostumo a 

dir que sóc del 
Maresme"

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Núm 6 ·  OCTUBR E  2017

Raquel González

Miquel Àngel Martínez

Manel Moya

Vela
La marxadora, millor esportista de Mataró de 
2016, és una de les atletes més importants del 
moment. Va representar l'atletisme espanyol 
en els últims Jocs Olímpics de Rio de Janeiro al 
2016. Coneixerem la seva trajectòria.  16-17

El Club Nàutic El Masnou, que cele-
bra el 50è aniversari de la inaugu-
ració de la seva seu social, va acollir 
de manera brillant la Setmana 
Catalana de Vela  18-19

Esportiu Maresme entrevis-
ta el president del Consell 
Comarcal del Maresme, que 
vetlla pels interessos en comú 
dels trenta municipis que ens 
agrupa. Sabrem com treballa, 
què fa i què aporta al món de 
l'esport.  14-15

La UE Vilassar de Mar és l'únic 
equip del Maresme que juga 
en categoria nacional, concre-
tament a la Tercera Divisió. El 
seu entrenador, una llegenda 
en el club, ens parla del que 
espera del seu equip aquesta 
temporada.  8-9

Es va celebrar el 30 de setembre

Èxit internacional
El triatló més exigent posa a Calella i al

Maresme a l'aparador mundial

Núm ,  1 1  ·  MARÇ 2018
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A Mataró, ens trobareu a:
Ronda d’Alfons X el Savi, 70
937 989 472

Olímpic a Atenes 2004 amb l’equip                  
espanyol de bàsquet, el de Premià de Mar 

va ser un base elèctric i ràpid que ara és el                            
seleccionador nacional de la modalitat ‘3x3’           

i segon entrenador del filial del FC Barcelona

JAUME COMASPERE ROBERT
És tota una institució a Mataró i en el 

waterpolo. Va participar en deu Jocs           
Olímpics, tres com a jugador i set com a 

delegat de l'equip espanyol. Tot just ha estat 
nomenat Millor Dirigent de Federació del 2017

Sergi
Gómez
El d'Arenys de Mar
triomfa al Celta de Vigo

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Núm 5 ·  S E T EMBR E  2017

LA INDÚSTRIA DE LA BICI

DANI SÁNCHEZ LLIBRE

ANDREU SUBIES

GALIA DVORAK
El ciclisme amateur s'ha convertit en tot un 
fenomen social a escala nacional. Desvetllem les 
xifres d'aquesta poderosa indústria que no para 
de créixer any rere any. Les vendes de les bicicle-
tes elèctriques han experimentat un gran auge, 
sent la mountain bike la més venuda.  14-15

Parlem amb la millor jugadora espanyola 
de tennis taula de tots els temps. Ha parti-
cipat en tres Jocs Olímpics i aquest any ha 
estat campiona nacional i de Catalunya. La 
de Mataró és una de les grans esportistes 
de la nostra comarca.   18-19

L'expresident del RCD Espa-
nyol, un dels personatges més 
reconeguts del Maresme, ens 
rep a casa seva, a Vilassar de 
Mar, on també presideix una 
de les empreses més impor-
tants de la nostra comarca, 
Conservas Dani.  4-6

Entrevistem el president de la 
Federació Catalana de Futbol, 
la més important de Catalunya 
en nombre de llicències i par-
tits disputats. Subies, exjuga-
dor a diferents clubs de Lleida, 
ens explica la transformació i 
filosofia de la FCF.  8-9

www.dani.es

Entrev
ista

 exc
lusiv

a

Mariano
De Premià de Mar a guanyar la 
Champions League

L'exjugador del Reial Madrid triomfa a l'Olympique de Lió

Núm 10 ·  F E B R E R  2018
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La judoca del Masnou té el millor palmarès 
de la història d'aquest esport a Catalunya i 

somia amb els seus primers Jocs Olímpics

Mireia LapuertaJuli Giner
El boxejador de Premià de Dalt, excampió 
d'Europa superploma, es prepara per

tornar a regnar en la seva categoria

Julio
Salinas
El millor ambaixador 
del Maresme

ENTREVISTA

Núm 4 · JULIOL i AGOST 2017

Foto: PEP MORATA

Futbol Hoquei patins

El mataroní, número 22 del 
món, viu el millor moment
de la seva carrera

La Fundació de l'FCF va organitzar a Premià de 
Dalt la primera jornada de futbol per a discapaci-
tats psíquics i físics. Un èxit rotund que demostra 
que el futbol és un esport apte per a tothom, 
sense barreres de cap mena.  8-9

Reportatge especial amb el CD Arenys de 
Munt, que en una última jornada d'infart va 
aconseguir l'ascens a la màxima categoria, la 
l'OK Lliga. Serà l'únic equip del Maresme que 
la jugarà la la temporada vinent.  16-17

Albert 
Ramos

Entrevista a

Núm 9 ·  GENER  2018
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L'extraordinària història de l'es-
portista del Tir Esportiu de Ma-

taró (TEM), campió de Catalunya, 
Espanya, Europa i del món junior que 

somia ser olímpic a Tòquio 2020

Mario GonzálezCB Calella
L'entitat comença 2018 amb dos reptes 
importants: la celebració de "Calella, 

Ciutat del Bàsquet Català" i els "90 anys de 
bàsquet a Calella", que coincideixen amb els 

50 del naixement del club l'any 1968

El jugador de Mataró va deixar 
Grècia i ha tornat a casa

Dídac  Vilà
Talent del Maresme
al RCD Espanyol

Núm 3 · JUNY 2017

Foto: PEP MORATA

La prova, amb el millor cartell de la seva his-
tòria, va reunir a 2.400 atletes de 78 països 
diferents. Un èxit rotund.  16-17

Entrevistem a Cabrera de Mar a la pare-
lla número 4 del WPT i actuals campio-
nes del món i d'Espanya.  14

CALELLA PÀDEL

Ironman 70.3 Lucia Sainz/Gemma Triay

CESC
FÀBREGAS 
El millor esportista maresmenc
de tota la història

"Les meves arrels sempre estaran 
a Arenys de Mar"
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ESPORTIU MARESME

“Durant aquest primer any 
de vida, Esportiu Mares-
me ha donat visibilitat a 

molts esports minoritaris 
i sobretot femenins, ja que 
som una mica els "oblidats" 
de la premsa. També m'he 
adonat, gràcies als seus re-
portatges i entrevistes, de 

la quantitat de grans espor-
tistes d'alt nivell que tenim 

a la nostra comarca”.

MARTA
BACH

Waterpolista Olímpica

“L'Esportiu Maresme ha 
suposat un revulsiu per 

l'esport de la Comarca. Un 
mitjà que permet difondre 
la bona salut d'entitats, el 
gran esforç que hi ha dar-
rere de cada club i de cada 
competició, sigui indivi-
dual o d'equips, així com 
la implicació de bastants 

ajuntaments en la promo-
ció de l'esport. Fer esport és 
parlar de salut, d'integració 
social, d'esforç, en resum, 

de valors per construir una 
societat millor. Enhorabo-

na Esportiu Maresme!”.

JORDI
MATAS

President CEM

“L'aparició d'Esportiu 
Maresme ha estat una gran 

idea i crec que feia falta. 
Quan rebo l'edició digital la 
reenvio als meus regidors 
i fins i tot a alguna entitat. 
Que totes les accions que 

es fan a la comarca queden 
reflectides en paper, és 

molt bo. Si som una comar-
ca tan esportiva, res millor 
que se sàpiga tot el que es 
fa. Esportiu Maresme és 
una molt bona idea i els 

ajuntaments, clubs i enti-
tats ho hem de comprar i 

fer-ho propi.”

MIQUEL ÀNGEL 
MARTÍNEZ

President CCM

“El naixement d'aquest 
mitjà suposa la integració, 
ampliació i el reforç dels 

vincles esportius de tots els 
municipis del Maresme. Un 

fet d'especial rellevància 
perquè estem al dia dels 

nostres, dels "maresmencs" 
i això és un gran atractiu 

per als lectors”.

RAQUEL
GONZÁLEZ
Marxadora olímpica

“Esportiu Maresme 
representa un any de 

treball i molt d’esforç. Em 
sento molt orgullós com 
a maresmenc de tenir a 
la nostra comarca una 

revista d’aquest nivell. Sóc 
‘futbolero’, però estimo 
tot l’esport i en Esportiu 

Maresme trobo que estan 
representats totes les dis-
ciplines. Felicitats, ànims i 

endavant!”.

PERE
GUARDIOLA

President Fundació FCF

"Esportiu Maresme , 
mitjançant una excel·lent 

presentació, omple un buit 
informatiu perquè dóna a 

conèixer com ningú la gran 
riquesa esportiva de la Co-
marca. Les entrevistes, re-
portatges, articles d opinió 
sobre l'esport maresmenc, 

apartant-se simplement  
dels resultats esportius 

del cap de setmana (fàcils 
d assolir actualment), la 

converteixen en un canal 
informatiu imprescindi-

ble per a tos aquells vivim 
l'esport amb intensitat i 

passió".

JOSEP MARIA 
FONT

Exregidor d'Esports de Mataró

"Esportiu Maresme s'ha 
convertit en un any en la 

referència per estar
informats de l'actualitat 

esportiva de la nostra 
comarca i sobretot per 

conèixer totes les activitats 
i competicions que es fan

al nostre territori.
Igualment podem conèixer 

més i millor a tots els
esportistes i clubs d'èxit 

que tenim... que són molts".

FRANCESC
MAYNÉ

Director General de SOREA

forma puntual, des de clubs de futbol, 
petanca, judo, motor, fins a golf, ciclis-
me o esgrima. Tots...
Els que fem Esportiu Maresme volem 
agrair-los la seva fidelitat, el seu gran 
acolliment i magnífiques crítiques. I 
de forma molt especial als nostres pa-
trocinadors, ajuntaments i empreses 
que ens ajuden que cada mes Esportiu 
Maresme sigui una realitat. Solament 
podem prometre'ls una cosa: segui-
rem treballant humilment per millorar. 
Milers de gràcies!

Núm 8 ·  D ES EMBR E  2017

AJUNTAMENT
Premià de Dalt

PROVA PILOT 

1r PROJECTE DE 
FUTBOL COOPERATIU 

BON NADAL ESPORTISTES!

9 i 10 DE
DESEMBRE

Entrevista a la jugadora de 
waterpolo del CN Mataró, 
campiona del món,
d’Europa i plata als
JJOO de Londres 2012

Marta Torrejón
Dels Salesians de Mataró a 
l’elit del futbol femení.

Un espectacle d’abast mundial 
a Premià de Dalt.

Happy Ride Weekend

MARTA BACH,
LA SIRENA 
OLÍMPICA

El 21 de maig Calella celebra 
una de les competicions més 
importants del calendari 
internacional, l'Ironman 70.3, 
avantsala del que es dispu-
tarà a l'octubre. S'esperen 
més de 2.500 participants en 
aquesta exigent prova.  19

Reportatge amb l'equip 
femení de waterpolo del 
Centre Natació Mataró que 
recentment va disputar la 
final de Copa de la Reina i 
es va classificar per a la Final 
Four europea. Ara lluitarà per 
la Lliga.  16-17

El Maresme és la segona comarca 
de Catalunya que més instaŀlacions 
esportives té. Un estudi demostra el 
seu gran múscul esportiu.  8-9

Olga García, de Dosrius, és una de les 
millors davanteres del futbol espanyol. 
La jugadora del FC Barcelona ens explica 
les seves inquietuds.  12

Esportiu Maresme dóna visibilitat 
i cobertura a l'esport escolar de 
la mà del Consell Esportiu del 
Maresme.  21

TRIATLÓ

WATERPOLO

INFORME FUTBOL FEMENÍ CEM

Calella,
capital europea
de l’Ironman

Les Sirenes
de Mataró

Equipaments al Maresme Olga García, la ‘crack’ de Dosrius Esport escolar

NÚMERO :  2  ·  MAIG DE 2017                                        SEGUEIX-NOS

BÀSQUET :  EL 'NOI DEL MASNOU' TRIOMFA EN L'NBA. 4-5-6

Caminada dels tres 
pobles (Teià, Alella, el Masnou)
Diumenge 7 de maig de 2017

5a edició de la Cursa 
Popular del Masnou
Diumenge 21 de maig de 2017

www.elmasnou.cat
El Masnou 
promou l’activitat física diària

RICKY
RUBIO

Entrevista a

"En cap lloc es viu com al
Maresme; és el meu paradís"

Núm 7 ·  NOVEMBR E  2017

Futbol Bàsquet Golf
L'històric Club de Futbol Calella 
compleix cent anys de vida i ha 
organitzat una sèrie d'actes per 
celebrar aquest centenari. La 
presentació d’aquesta tempora-
da va ser una gran festa.. 14-15

El Maresme té actualment 
28 clubs inscrits en la FCBQ, 
alguns amb més de vuitanta 
anys d'existència. És el segon 
esport amb més llicències a 
Catalunya.. 14-15

El CG Llavaneras posseeix unes 
extraordinàries instal·lacions 
per a la pràctica d'aquest es-
port que li permeten estar en 
la llista dels millors 100 clubs 
del món. 14-15

García
Bragado
L'atleta espanyol amb més
Jocs Olímpics, tria el
Centre Atlètic Laietània
de Mataró per competir

La Poma, amb els seus 30.000 
metres quadrats mirant el mar, 
s'ha convertit en el paradís dels 
amants de la bicicleta (BMX, 
Mountain Bike, Skate, Dirt Jump...)
La visiten esportistes de tot el 
món. 12-13-14

Amb 85 anys de vida, més de 
6.000 socis i 587 esportistes fede-
rats en natació, waterpolo, triatló, 
tennis de taula i esports adaptats, 
és el gran club esportiu del Ma-
resme.  Una entitat de magnífic 
present i gran futur.  16-17

El club s'ha consolidat, té més
jugadors i equips que mai i una 
gran escola de porters.   10-11

Als seus 23 anys és un del jugadors amb 
més futur del golf català. Ja té la targeta 
del Tour Europeu del 2017   22-23

Tota l'actualitat de l'esport de 
moda, el pàdel, i entrevista amb 
l'extennista. 18-19

PREMIÀ DE DALT

MATARÓ

VILASSAR DE DALT SANT ANDREU DE LLAVANERES CABRERA DE MAR

La Poma, el millor 
Bici Park d'Europa, 
obert tot l'any

El Centre Natació,
la gran referència

95 anys del CEV Golf: Pep Anglès, a escena Tomás Carbonell

NÚMERO :  1  ·  ABRIL DE 2017                                        SEGUEIX-NOS

INFORME :  TOTS ELS CLUBS DE FUTBOL DEL MARESME

d'Argentona al Camp Nou

CARLES
ALEÑÁ

Gràcies!!!
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La petanca és un dels es-
ports més populars i sin-
gulars de l'ampli espectre 
que es practiquen arreu. 

Una especialitat que, equivocada-
ment, s'associa a la tercera edat, 
i realment és una competició que 
agrupa a totes les edats, des d'in-
fantils. Un esport que, a més del seu 
vessant lúdic i social, es disputa a 
escala professional en molts països 
del món i té un amplíssim calendari 
nacional i internacional, tant mas-
culí com femení.

França, amb més de 300.000 llicèn-
cies, és la gran potència mundial i 
segueix sent molt popular en països 
d'Àsia (Tailàndia, Cambodja...), Àfri-
ca (Madagascar) i fins i tot al Cana-
dà. Espanya, després de França, és 

la gran referència, amb nombrosos 
campions europeus i fins i tot mun-
dials, com la madrilenya Yolanda 
Matarranz, cinc vegades campiona 
d'Europa i del món.
I a Espanya, el gran motor de la 
petanca és Catalunya. L'any 2016, 
segons dades oficials del Consell 
Superior d'Esports, la Federació Es-
panyola de Petanca comptava amb 
19.508 llicències. D'elles, 10.105 
corresponien a la Federació Catala-
na, presidida actualment per José 

Orlando Díaz González. És a dir, més 
de la meitat de les llicències a nivell 
estatal són catalanes.
La FCP, dividida en tres delegacions, 
cinc vocalies i 23 demarcacions ter-
ritorials, compta en l'actualitat amb 
323 clubs inscrits, sent Barcelona, 
amb 278 entitats, la que exerceix de 
locomotora d'aquest esport de 'tri-
pletes' i 'dupletes'. Si obviem el Bar-
celonès per la seva densitat demo-
gràfica, sens dubte el Maresme és la 
comarca més potent de la petanca 
catalana. Els seus 40 clubs, i més 
de 2.000 llicències en total, són una 
mostra evident, superant, fins i tot, 
a altres comarques amb el doble de  
població, com el Vallès Occidental. 
Els municipis de Santa Susanna i 
Canet de Mar, a més, són la seu de 
les lligues nacionals de petanca i 
botxes en els últims anys.
Històricament parlant, la Penya 
L'Esplanada de Mataró, fundada el 
20 de maig de 1970 per Antoni Pou, 
ha estat el gran club de petanca 
del Maresme i el dominador de la 
dècada de l'any 2000. Es va pro-
clamar campió d'Espanya de clubs 
de 1a categoria (tripletes) en 2002, 
2003 i 2004, subcampió en 2005 
i també subcampió de 'dupletes' 
en 2006. Uns èxits que s'estenen al 
seu equip juvenil. Alguns dels seus 
històrics jugadors han format part 
dels equips espanyols que han par-
ticipat en campionats del món, com 
Pedro Rivilla en els anys noranta o 
David Sánchez Romero, bronze en 

el Mundial de 2010 celebrat a Tur-
quia.
Actualment és el Club Petanca Sant 
Pol qui està travessant la seva èpo-
ca d'esplendor, ja que, a banda de 
tenir unes magnífiques instal·laci-
ons i comptar amb més de 200 juga-
dors, és l'únic club del Maresme que 
té els seus primers equips masculí i 
femení a la màxima categoria.

A títol individual destaquem a Cris-
tina Soler, jugadora de Canet de 
Mar, on és regidora. Al llarg de la 
seva trajectòria ja acumula 12 títols 
de campiona d'Espanya (10 en indi-
vidual, 2 en tir de precisió). El seu 
talent també ha brillat en l'escena 
internacional, on ha aconseguit dos 
bronzes en mundials i dos bronzes 
més als europeus, entre petanca i 
botxes. •

El paradís de la petanca
La Federació Catalana de Petanca, dividida en tres delegacions, cinc vocalies i 23 demarcacions territorials, 
compta en l'actualitat amb 323 clubs inscrits, sent Barcelona, amb 278 entitats, la que exerceix d'autèntica         

locomotora d'aquest esport de 'tripletes' i 'dupletes'

Cristina Soler, de 
Canet de Mar, és 

campiona
d'Espanya de 

petanca i botxes, 
així com tercera 

d'Europa i del 
món

L'Esplanada de 
Mataró és el club 
que més títols té, 
i el CP Sant Pol és 
l'únic que actu-
alment està en 

la màxima cate-
goria en ambdós 

sexes

Catalunya és el 
gran motor

d'Espanya. Té 
més de la meitat 
de les llicències i 
el Maresme, amb 

40 clubs, és la 
segona comarca 

més potent

Primer equip de la Penya L'Esplanada, un històric de la petanca catalana El CP Sant Pol té una de  les millors instal·lacions de tot el Maresme

Catalunya i el Maresme
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CLUB DE BOTXES CANET MISERICORDIA MARINA
President: PERE CORTES HERAS
Població terreny: CANET DE MAR
Pistes: 16

PENYA L'ESPLANADA
President: IVAN SANCHEZ FERNANDEZ
Població terreny: MATARÓ
Pistes: 8

CLUB PETANCA TEIÀ
President: JUAN MERINO JIMENEZ
Població terreny: TEIÀ
Pistes: 4

CLUB PETANCA CROS
President: RICARDO FERNANDEZ VIDAL
Població terreny: ARGENTONA
Pistes: 8

CLUB PETANCA PINEDA DE MAR
President: SANTIAGO VILLAVERDE FERNANDEZ
Població terreny: PINEDA DE MAR
Pistes: 12

CLUB PETANCA RAMON BERENGUER
President:  MIGUEL GARRIDO MANCERA
Població terreny: MATARÓ
Pistes: 9

CLUB PETANCA ROCA-81
President:  MIGUEL A. SANCHEZ DEL CAMPO
Població terreny: MATARÓ
Pistes: 6

CLUB PETANCA MONTGAT
President: GUILLERMO PEREDO TORRES
Població terreny: MONTGAT
Pistes: 8

CLUB PETANCA CABRERA DE MAR
President: JACINTO TOMAS ROIG
Població terreny: CABRERA DE MAR
Pistes: 8

CLUB PETANCA PALMERA
President: MIQUEL CASAS LOPEZ
Població terreny: MATARÓ
Pistes:  4

CLUB PETANCA RAMON Y CAJAL
President: RAFAEL CANTILLO IGLESIAS
Població terreny: EL MASNOU
Pistes: 8

CLUB PETANCA SANT CEBRIA DE VALLALTA
President: PERE FABREGAS NAVARRO
Població terreny:SANT CEBRIA DE VALLALTA
Pistes: 10

CLUB PETANCA SANT POL DE MAR
President: JOSEP Mª. GALLEGO ARROYO
Població terreny: SANT POL DE MAR
Pistes: 10

CLUB PETANCA FIGUERA MAJOR
President: RAUL TORNAY QUINTANILLA
Població terreny: MATARÓ
Pistes: 8

CLUB PETANCA BARRI DEL REMEI
President: MATIAS DEMETRIO GARCIA
Població terreny: PREMIA DE DALT
Pistes: 6

CLUB PETANCA TOURING
President: JULIO GONZALEZ JACAS
Població terreny: MATARÓ
Pistes: 5

CLUB PETANCA PREMIA DE MAR
President: GREGORIO ESPIN MATALLANA
Població terreny: PREMIA DE MAR
Pistes: 12

CLUB PETANCA CANET DE MAR
President: JOSE ESTEBAN GOMEZ
Població terreny: CANET DE MAR
Pistes: 8

CLUB PETANCA CAMPING EL PLA DE MAR
President: SANTIAGO MARTIN GOMEZ
Població terreny: MALGRAT DE MAR
Pistes: 11

CLUB PETANCA TIANA
President: JOAQUIN RODRIGUEZ PLAZAS
Població terreny: TIANA
Pistes: 12

CLUB PETANCA MALGRAT DE MAR
President: JOAN GATIUS ESTADA
Població terreny: MALGRAT DE MAR
Pistes: 21

CLUB PETANCA LA LLANTIA
President: TOMAS PEREZ MARTINEZ
Població terreny: MATARÓ
Pistes: 8

CLUB PETANCA PLA D'EN BOET
President: DOMINGO RASTRERO PINTO
Població terreny: MATARÓ
Pistes: 8

CLUB PETANCA CAMPING VICTORIA
President: ANTONIO CHAVES HURTADO
Població terreny: CANET DE MAR
Pistes: 4

CLUB PETANCA KUFFERT
President: FRANCISCO CADENAS GARCIA
Població terreny: MALGRAT DE MAR
Pistes: 8

CLUB PETANCA LA MASIA
President: VALENTIN GOMEZ MORALES
Població terreny: MALGRAT DE MAR
Pistes: 15

CLUB VILASSAR PETANCA
President: PEDRO ALEGRE RUBIO
Població terreny: VILASSAR DE MAR
Pistes: 9

CLUB PETANCA SANTVICENTÍ
President: JAUME TOMAS ARIAS
Població terreny: SANT VICENÇ DE MONTALT
Pistes: 14

CLUB DE PETANCA CEL-MAR
President: JUAN BAUTISTA DIAZ TORO
Població terreny: MALGRAT DE MAR
Pistes: 8

ASS. CASC ANTIC MONTGAT-S. PETANCA
President: JOAQUIM PONS BALLET
Població terreny: MONTGAT
Pistes: 8

CLUB PETANCA TORO AZUL
President: MANUEL DOMENE HERAS
Població terreny: ARENYS DE MAR
Pistes: 8

CLUB PETANCA TORDERA
President: JESUS SANCHEZ SANCHEZ
Població terreny: TORDERA
Pistes: 8

CLUB PETANCA AGORA PARC
President: SALVADOR FLORES GRANADO
Població terreny: TORDERA
Pistes: 8

CLUB DE PETANCA MALGRAT SUD
President: GABRIEL LOPEZ FRUCTUOSO
Població terreny: MALGRAT DE MAR
Pistes: 12

CLUB PETANCA SANTA SUSANNA
President: JOSEP MARTORELL GOMEZ
Població terreny: SANTA SUSANNA
Pistes: 7

CLUB PETANCA CARAVANING INT. COSTA BRAVA
President: JAIME CLEMENTE LOPEZ
Població terreny: TORDERA
Pistes: 6

C.P. AMICS DE LA PETANCA-VILASSAR
President: MARIANO GRACIA OLIVAN
Població terreny: VILASSAR DE MAR
Pistes: 8

CLUB PETANCA ELS PINS
President: JOAN CAPELLA GIBERT
Població terreny: MALGRAT DE MAR
Pistes: 4

CLUB PETANCA ATL. MARESME CANET DE MAR
President:  FRANCISCO DOMINGUEZ VEGA
Població terreny: CANET DE MAR
Pistes: 4

CLUB PETANCA SANTPOLENC MARESME
President:  NURIA TALAMAS MATEU
Població terreny: MALGRAT DE MAR
Pistes: 8

323 CLUBS
per provÍncies

BARCELONA: 278
GIRONA: 21

LLEIDA: 7
TARRAGONA: 17

LLICÈNCIES 2016
Consejo Superior de Deportes

ESPANYA 19.508
Homes: 15.863

Dones: 3.725
CATALUNYA 10.105

Homes: 8.122
Dones: 1.983

Maresme

Catalunya
Comarques
sense clubs

Comarques
amb clubs

Municipis
sense clubs

Municipis
amb clubs



CN Mataró, el "Dream Team" 
de la natació adaptada

NATACIÓ ADAPTADA  
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L a Secció d’Esport Adaptat 
del Centre Natació Mataró 
es va crear oficialment l’any 
2013 amb la idea de poder 

incorporar persones amb discapaci-
tat a la pràctica d’esport de compe-
tició. Es va començar per la natació, 
esport estrella al club. Els impulsors i 
creadors van ser Roger Cruañas i Ma-
ria Folgado, que van passar a ser els 
tècnics de l’equip, i Ricardo Yébenes 
com a responsable de la secció. Ini-
cialment amb tan sols 2 esportistes, 
l’Andrea Sánchez i el Jordi Gordillo 
(medallista paralímpic que va par-
ticipar als jocs de Sydney, Atenes i 
Beijing, i també en nombrosos mun-
dials i europeus) ha passat a tenir ara 
mateix 19 esportistes al primer equip: 
Roselena Rubino, Júlia Castelló (par-
ticipant dels Jocs de Beijing i Londres 
i medallista al mundial del Canadà), 
Marta Colom, Marta García, Laura 
Castillo (forma part del Programa AXA 
de promeses paralímpiques des del 
2017), Nuria Cussó, Berta García, Na-
talia Sánchez, Claudia Saludes, Jordi 
Gordillo, Javier Cárcamo (membre de 
la selecció absoluta espanyola de la 
seva federació FEDPC), Ivan Camps, 
Jeremias Mateo, Ariel Schrenck (for-
ma part del Programa AXA de prome-
ses paralímpiques des del 2017), Alex 
Mas, Daniel Ferrer, Edgar Sánchez, 
Jesús García i Mark Castro.
El cos tècnic està format per Maria 
Folgado (actualment seleccionadora 
de Joves de la FEDPC i responsable 
del Plan Nacional de Tecnificación 
de Natación) i Roger Cruañas (actual-
ment seleccionador de la FECPC) com 

a caps tècnics, Andreu Valls com a tèc-
nic, Ramon Castro com delegat i Ri-
cardo Yébenes com a responsable de 
l’equip i de la secció. Yébenes va ser el 
cap de la selecció nacional de natació 
adaptada de 2008 a 2012 i membre de 
la Junta Directiva de la FEDPC des de 
2012 fins al 2014 i actualment mem-
bre de la Comisión Delegada de la ma-
teixa federació. A més, aquesta secció 
del CN Mataró té una escola esportiva 
per a menors de 16 anys per tal de po-
der anar treballant la base de l’equip. 
En aquests moments està formada 
per 15 joves esportistes. 
El CN Mataró participa a la Lliga Cata-
lana de Natació (entre 4 i 6 competi-
cions anuals), conquerida per primer 
cop a la temporada 2014-2015 i gua-
nyada de manera ininterrompuda 
des de llavors.  El mateix es pot dir 
del Campionat de Catalunya (hivern i 
estiu): campions de les dues edicions 
del 2014-2015 i de totes les competi-

cions fins a l’actualitat. Pel que fa als 
Campionats d’Espanya, el d’hivern 
es neda per comunitats autòno-
mes i, a excepció del campionat del 
2017, sempre ha guanyat Catalunya 
com a selecció. El CNM contribueix 
actualment amb el 40% de la selec-
ció. La millor participació ha estat la 
d’aquesta temporada. Al gener del 
2018 el CN Mataró va participar amb 
set esportistes i va destacar per sobre 
de tots l’Ariel Schrenck, que es va pro-
clamar campió absolut del campio-
nat. Tots els esportistes nedaven qua-
tre proves com a màxim i es sumaven 
els punts individuals aconseguits en 
cadascuna d’elles. Va ser el que millor 
puntuació final va tenir, per davant 
de nedadors paralímpics i que ja han 
estat fins i tot medallistes del darrer 
mundial de natació adaptada el pas-
sat 2017 a Mèxic. 
Els esportistes de natació adaptada 
es classifiquen en diferents categori-

es segons la seva discapacitat. En re-
sum: S1 a S10 funcionals (la S10 seri-
en els esportistes que tenen menys 
afectació), S11 a S13 visuals (igual 
que abans, S13 serien els menys 
afectats) i S14 pels esportistes amb 
discapacitats intel·lectuals. 
Aquesta secció del CN Mataró va ser 
impulsada i gestionada per B-Swim, 
entitat sense ànim de lucre i d’inici-
ativa social que utilitza l’esport, i en 
concret la natació, com a mecanisme 
per millorar la condició física i psico-

lògica de persones amb discapacitat, 
i així millorar la seva autonomia per-
sonal per tal de facilitar la seva inclu-
sió i normalització social.

L'equip de natació adaptada al complet, un dels millors de tot l'estat espanyol
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Ariel Schrenck, campió d’Espanya per menors de 18 anys

Aquesta secció del CN Mataró està impulsada i gestionada per B-Swim, entitat sense ànim de lucre i d'iniciativa social 
que utilitza l'esport per millorar la condició física i psicològica de persones amb discapacitat

L'Ariel porta dos anys al CN Ma-
taró. Nascut al 2001, és de fa-
mília argentina i porta l’esport i 
la natació a la sang. Viu a Sant 
Feliu de Guíxols, però tot i així 
baixa a entrenar amb l’equip 
durant la setmana i el dissabte 
al matí. Pertany a la classe S9 
i gracies als mèrits fets la pri-
mera temporada, va entrar a 
formar part del programa AXA 

de promeses paralímpiques. En 
aquesta primera temporada ja 
va poder participar a les World 
Series de Berlín i va fer medalla 
a la categoria de joves als 50m 
papallona. Aquesta temporada 
ja ha brillat al Campionat d’Es-
panya de Joves (per menors de 
18 anys) guanyant les 4 proves 
en què ha participat: 100m 
esquena 1:10,65/720,6 punts;  

100m lliure 0:58,53/843,4 punts; 
100m papallona 1:05,80/733,4 
punts; 50m lliure 0:27,07/820,3 
punts. En total, 3.117,7 punts 
(sobre un màxim de 4.000) per 
davant de Marian Polo i Jacobo 
Garrido. És jove però té les co-
ses molt clares. Aquesta tempo-
rada té com a objectiu partici-
par al Campionat d’Europa que 
es celebrarà a l’agost a Dublín.L'Ariel ja és un esportista molt destacat a la seva disciplina

La secció, que aporta 
el 40% dels nedadors 

de la selecció cata-
lana, s'ha proclamat 
campiona de Catalu-
nya per quarta vega-

da consecutiva



E l passat 19 de març, l’alcal-
dessa de Calella, Montser-
rat Candini, el director de la 
Volta, Ruben Peris, el secre-

tari general d’Esports de la Generali-
tat de Catalunya, Gerard Figueras, i la 
diputada d’Esports de la Diputació de 
Barcelona, Maite Fandos, van tallar la 
cinta inaugural de la 98a Volta ciclista 
a Catalunya, amb sortida, pas i arriba-
da de la primera etapa a Calella i amb 
la participació dels millors ciclistes 
del món.  

En total, 25 equips de ciclistes i 175 
corredors van participar en aquesta 
98a edició de la Volta que per setè any 
consecutiu va tenir l’etapa inaugural 
a Calella, de 175,8 quilòmetres. El ci-
clista colombià Alvaro Hodeg (Quick-
Step) va arribar a la meta instal·lada 
a la carretera N-II, davant la plaça de 
les Roses, després d'un emocionant 
esprint massiu.
La Volta és un esdeveniment espor-
tiu de primer nivell que representa 
un gran impacte mediàtic. Euros-
port, Sky Sports, ràdios estatals i 
nacionals, i TV3 i Catalunya Ràdio 

van ser alguns dels mitjans que và-
ren informar de l’inici de la Volta Ci-

clista a Catalunya, que suposa un 
gran impacte econòmic i mediàtic 

per a la, ja que les imatges de la sorti-
da d’aquesta prova des de Calella es 
calcula que van arribar a 540 milions 
de llars de tot el món.
Un any més es van poder veure els 
murals que van pintar els alumnes 
de Cinquè de Primària de les qua-
tre escoles de Calella amb motiu de 
la Volta Ciclista a Catalunya, aquest 
cop exposats a l’Espai Mercat. És una 
iniciativa de l'Ajuntament de Calella, 
que convoca un concurs de dibuix per 
implicar els escolars en la cita espor-
tiva. Se'ls proposa elaborar creacions 
que vinculin la ronda ciclista amb ele-
ments simbòlics de Calella i el país. 
Els alumnes de l’Escola Pia han estat 
els guanyadors del primer premi del 
concurs de murals. El segon lloc ha 
estat pels alumnes de l’Escola Salicrú 
i el tercer premi ha estat pels alumnes 
de La Minerva. Tots van pujar al podi 
per recollir el premi. •

Més de 540 milions 
de llars de tot el món 

van veure l'etapa          
inicial amb 25 

equips participants

CICLISME
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AJUNTAMENT DE CALELLA

La Volta a Catalunya torna a posar 
Calella a l’aparador internacional

 El secretari general General d’Esports de la Generalitat de Catalunya, Gerard Figueras, i la diputada d’Esports 
de la Diputació de Barcelona, Maite Fandos, van donar el tret a la sortida de la Volta, guanyada finalment, i per 

tercera vegada, pel corredor murcià Alejandro Valverde
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Moments abans de tallar la cinta de l'inici de la primera etapa

Els alumnes de Calella i del seu club de bàsquet van tenir protagonisme

Calella va sortir al carrer per animar els corredors

Fotos: J.M.Arenaza



És un dels municipis menys poblats del Maresme, però amb una intensa activitat esportiva 
tot l'any, sent el pàdel i els esports nàutics els seus principals senyals d'identitat
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“Proporcionalment a la nostra població,
hi tenim una gran musculatura esportiva”

Enric Mir

Va néixer el 6 d'abril de 1964 
a Barcelona, però fa vint-i-
set anys que viu a Cabrera 
de Mar. És economista de 

professió i està en excedèn-
cia de l'empresa Endesa. La 

seva gran passió esportiva ha 
estat el futbol, si bé també ha 
practicat l'atletisme, golf i en 
els últims anys pàdel i softra-
quet. Va ser jugador (era un 
davanter golejador) i també 

president de la UE Cabrera fa 
uns anys. La seva implicació 

amb el mon del esport ha 
estat de sempre i es la seva 
passió. En l'actualitat és 1r. 
Tinent d'Alcalde i regidor 

d'Obres Públiques i Serveis, 
Sostenibilitat i Esports

Perfil

REGIDORS D'ESPORTS
www.esportiumaresme.cat ABRIL 2018

CABRERA DE MAR

C om és la radiografia es-
portiva d'un municipi de 
4.500 habitants?
Probablement som la po-

blació de Catalunya amb més pistes 
de pàdel per habitant. Comptem amb 
28 pistes al nostre territori i dos clubs 
de gran prestigi, com són el Up Pàdel i 
el Clark Pàdel. Aquest últim, per cert, 
per segon any consecutiu, organitza-
rà un Challenger del World Pàdel Tour 
aquest mes de Juliol del 9 al 15. La ra-
diografia està molt condicionada per 
la mateixa partició del nostre territori 
en dos nuclis que ho fa l’Autopista i la 
carretera B-502.

A què es refereix?
Cabrera de Mar s'estén des de la 
muntanya fins al mar. Comptem, per 
cert, amb un magnífic Club Nàutic i 
una històrica Escola de Vela. Es tro-
ben a la zona del Pla de l'Avellà, un 
nucli urbà on hi ha el Cub Tennis La 
Genera. El que vull dir és que a moltes 
de les persones que viuen en el Pla de 
l'Avellà, els queda molt més a prop 
practicar esport o competir en clubs 
de Vilassar de Mar que fer-ho a Ca-
brera, pel tema tema de la mobilitat 
que ja hem comentat. En les instal·la-
cions esportives que tenim en la part 
alta del nucli urbà, donem serveis al 
40 o 50% de la població. Cal tenir en 
compte que més del 20% dels nostres 
habitants tenen més de 65 anys i que 
tenim una gent gran molt activa i de-
mandant d’activitats de tota mena.

No obstant això, tenen clubs molt 
potents...
Sí, perquè es dóna la paradoxa que ve 
molta gent de fora de Cabrera de Mar 
a jugar en els nostres equips de bàs-
quet i futbol. Els dos clubs tenen més 
de deu equips en competició, una xi-
fra considerable tenint en compte la 
nostra singularitat.

Quines necessitats té Cabrera de 
Mar ara mateix?
Ens faria falta un nou poliesportiu, 
perquè l'actual pavelló, es va cons-
truir en el seu moment pensant so-
lament en el bàsquet i això ens im-
pedeix treure-li més rendiment. Ens 
falten moltes més hores i mes espais 
per poder cobrir tota la demanda que 
tenim i que va creixent any a any. Pro-
porcionalment a la nostra població, 

hi tenim una gran musculatura es-
portiva i volem donar cabuda a tota 
la demanda d’esports que puguem.

Per què va entrar al món de la polí-
tica i concretament a ERC?
Sempre he tingut vocació d'ajudar 
els altresals altres, per servir i fer que 
les coses que semblen impossibles 
siguin possibles. Des que es va fun-
dar ERC a Cabrera de Mar fa mes de 
trenta anys sempre vaig donar suport 
al partit i he anat a les seves llistes. 
Amb una diferència, sempre era dels 
últims a les llistes i a les de 2015, per 
diverses circumstàncies, hem van de-
manar que lideres el nou projecte en 
el moment de país tan important que 
estem i així ho vaig fer.

Ara es dedica 'full time' a Cabrera 
de Mar...
Sí. M'absorbia tant que vaig acabar 
demanant l'excedència a Endesa. 
Sóc dels que sap que si vols fer be les 
coses hi has de dedicar molt temps i 
escoltar molt be a la gent i vaig pren-
dre aquesta decisió. Des de gener de 
2017 em dedico plenament a la meva 
activitat política i al servei de la gent 
del Municipi. Ara he deixat les regi-
dories de Comunicació i Participació 
Ciutadana i he agafat Esports.

És fàcil endevinar-ho...
Sí, l'esport ha estat part de la meva 
vida, especialment el futbol. La meva 
filla, per cert, va ser la primera noia 

que va arribar a jugar a l'equip de fut-
bol del poble. Per pròpia experiència 
sé que hi ha quatre coses claus a la 
vida: la salut, la família, la feina i l’es-
port. L’equilibri es la clau per gaudir 
d’una vida plena i feliç. •

El regidor, a l'Ajuntament

Alcalde: Jordi Mir Boix (PDeCat)
Habitants: (2017): 4.594 (2.325 homes/2.269 dones)
Superfície: 9,05 km2 ( 511,6 hab./km2)
Lloc web: www.cabrerademar.cat

Principal Instal·lacions esportives
Camp de Futbol Municipal
Carrer Riera, s/n, 
Instal·lacions de Petanca Cabrera de Mar
Carrer Agustí Vendrell i Solé
Instal·lacions de Petanca Pla de l'Avellà
Avinguda Burriac, s/n

Pavelló Poliesportiu
Carrer Riera, s/n
Piscina Municipal
Carrer Riera, s/n, 08349
Mas Terrillo

Clubs i entitats Esportives
Associació Club de Rítmica
Associació Juvenil d'Airsoft de Cabrera de Mar "Escamot"
Club Ciclista Bikeburriac
Club Esportiu Natació Cabrera de Mar
Club Esportiu V02

Club Nàutic Cabrera de Mar
Club Petanca Cabrera de Mar
Club d'Agility Cànic
Club de Bàsquet Cabrera
Club de Petanca Pla de l'Avellà
Club d’Escacs Cabrera de Mar
Indoor Work Area
Karting Club 4 Estacions
Moto Club Cabrera
Penya Barcelonista de Cabrera de Mar
Unió Esportiva Cabrera
Societat de Caçadors de Cabrera de Mar
Crosslimit

Les Dades



El Rugby Club Mataró fa 10 anys

RUGBY

L'entitat esportiva està afincada en aquesta ciutat des del 2008.
Actualment l’equip juga a la Primera Divisió Catalana de Rugby, lluitant per una de les primeres posicions de la taula 

classificatòria i intentant pujar de categoria.

2318

T ot i que els seus inicis se 
situen al 2008, el RC Ma-
taró no va disputar la seva 
primera lliga oficial amb la 

Federació Catalana de Rugby (FCR) 
fins dos anys més tard. Aquest fet 
va coincidir amb la rehabilitació del 
camp municipal del barri de Cer-
danyola de Mataró, al 2010, quan 
l'Ajuntament va interessar-se per 
l'entitat, donant pas al condicio-
nament del terreny de joc per a la 
pràctica del rugbi i gaudir d'unes 
instal·lacions dignes a la ciutat. 
Aquesta millora va ser molt impor-
tant, ja que durant els dos primers 
anys de vida del club, els jugadors 
entrenaven a la platja i més enda-
vant ho feien al costat de les pistes 
d'atletisme.
Inicis. Quan l'entitat va poder ins-
criure l'equip sènior per primer cop 
a la FCR (al 2010), també hi havia un 
grup de nois que entrenaven a les 
categories inferiors (escola, sub-12, 
sub-14, sub-16 i sub-18) tot i que no 
estaven donats d'alta com a equip a 
la federació per manca de jugadors.
Els primers entrenadors de l'equip 
sènior van ser Sergi Cullell i Nacho 
Martínez. Passada la primera tempo-
rada a 3a Divisió Catalana, Nacho va 
agafar les regnes de l'equip. Al 2013, 
Alfonso Salvador arribava al club de 

la mà de Nacho Martínez. L'Alfonso 
Salvador havia estat entrenador seu 
i, gràcies a la seva tècnica i veterania 
en el món del rugbi, l'equip va millo-
rar de manera molt notòria. Durant 
la primera temporada amb Alfonso 
d'entrenador-tècnic, Nacho va anar 
desvinculant-se de l'equip per mo-
tius personals, deixant pas  perquè 
el més veterà s'encarregués de dur 
l'equip als Play-offs per a l'ascens a 
Segona Divisió.
Un cop ascendits a Segona, els juga-
dors del Rugby Mataró (amb noves 
incorporacions cada any), van po-
der classificar-se pels Play-offs per a 

ascendir a Primera Divisió Catalana 
per primer cop en la seva història.
Al 2015, l'Alfonso va voler donar una 
empenta més al RC Mataró, portant 
a Salvador Valls d'entrenador. Seria 
a partir d'aquí quan es formaria 
l'equip filial, el "B", per primera ve-
gada, gràcies a les noves incorpora-
cions i als jugadors ascendits de les 
categories inferiors.
Un cop el RC Mataró "A" va ascen-
dir a Primera Divisió, Salvador Valls 
seria qui es posaria al capdavant 
del primer equip, deixant a Alfonso  
Salvador com a entrenador del "B". 
A finals de 2016, acabada la lliga a 

Primera Divisió Catalana, el RC Ma-
taró va quedar en una de les posici-
ons de descens. Això feia que l'any 
següent el Mataró hagués de tornar 
a promocionar per als Play-offs i 
intentar pujar a Primera, altre cop. 
Passada la fase classificatòria, i amb 
una victòria davant dels Gòtics "B" 
al camp de la Foixarda, el RC Mataró 
tornava a formar part de la Primera 
Divisió Catalana, dos anys després.
A l'inici d'aquesta nova temporada, 
2017/2018, el club va decidir que 
només hi hauria un sol equip, veient 
els pocs jugadors que estaven dis-
posats a comprometre's de veritat. 
Salvador Valls seguiria entrenant 
l'equip sènior amb l'ajuda d'Albert 
Pérez, igual que els dos últims anys. 
Això va fer que l'Alfonso es quedés 
entrenant als jugadors de les cate-
gories més baixes (de 8 a 14 anys), 
mentre Victor Erenas ho faria amb 
els sub-16 i sub-18, fins al dia d'avui.
Ara mateix, a les acaballes d'aques-
ta Lliga, i a falta de pocs partits, el 
RC Mataró està intentant quedar a 
la part alta de la taula i, per què no, 
lluitar per pujar de categoria, tot i 
que per a la meitat de la plantilla del 
RC Mataró, aquesta divisió és quel-
com completament nou.

Per molts anys més....

Plantilla del RC Mataró, posant abans de jugar l'últim partit de Lliga
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REPORTATGE

Matías Alejandro Amil: És l’actual capità. Juga de Pilar a la davantera.
Manuel Cabrera: Juga de Mig de melé (9). 
Dominic Power: Juga de centre a la tercera línia (8). 
Pedro De Cea: Porta al club des del 2009.
Andrés Alvear Flores: Juga a la tercera línia dels davanters.
Adrià Güell: És de Pilar a la davantera.
Jordi Rachini: Un dels jugadors del planter.
Alejandro Guzmán: Jugador que va marxar a principis de febrer.
Álvaro Garcia: La seva posició és la de 15.
Guillaume Duspara: Ocupa la posició de segona línia a la davantera de l’equip.
Pablo Garcia: Juga en la posició de Flanker.
Victor Erenas: Mig de melé (9). Entrena als nois de les categories inferiors.
Roger Font: Ocupa la posició de Centre a la línia de l’equip.
Andreu Valls: Ocupa la posició de Mig d’obertura (10).
Marc Godoy: Ocupa la posició de Pilar a la davantera de l’equip.

Pedro Ninci: Juga a la davantera i habitualment ho fa de Flanker. 
Juanjo Cardenal: Està entrenant amb els jugadors de línia per ser un Ala.
Victor Payerol: Ocupa la posició de Talona (2) en la davantera.
Sergio Rosales: Juga a la davantera, ocupant diverses posicions.
Santiago Dario Vargas: És Flanker.
Elm Mora: Ala esquerra.
Adrià Rincón: Ocupa posicions de Backs. Juga de Centre, Ala o de (15).
Borja Bleda: És el més antic del club. Ocupa la posició de Flanker a la davantera.
Elías Navas: Entrena amb els Backs, per ser un futur jugador de la línia.
David Garcia: En l’actualitat és el jugador més veterà de l’equip. És el seu 4rt 
any al Rugby Mataró i juga a la davantera de l’equip.
Borja Torrella: Actualment juga d’Ala.
Pol Roca: Ocupa la posició d’Ala.
Victor Gonzalez: Ocupa habitualment la posició de Mig d’obertura (10).
Germán Rodriguez: Juga habitualment de Flanker.

Vols jugar a rugby?
Vine a veure'ns al Camp Municipal de Cerdanyola
Carrer Marathon, 99 - 08303 Mataró

Entrenaments Juvenils i Escola: dilluns i dimecres, de 19:30 h a 21:00 h.
Entrenaments Sènior: dilluns, dimecres i divendres, de 21:00 h a 22:30 h.

Vine a descobrir els valors i emocions que desperta el nostre esport!
Per a més informació:  info@rugbymataro.com

PLANTILLA 17/18
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La Zona Esportiva de Cerdanyo-
la de Mataró va ser l’escenari de 
la primera trobada del Pla Català 
d’Esport a l’Escola d’aquest curs al 
Maresme.  Les activitats programa-
des per l’organització del Consell 
Esportiu del Maresme, organitza-

des en diferents rotacions, perme-
ten que tots els participants passin 
d’una a l’altra, durant les gairebé 
tres hores que dura la trobada. In-
flables, jocs tradicionals, mini-fut-
bol i mata-conills van fer gaudir 
d’allò més a tots els nens i nenes 

d’un total d’onze escoles. Els alum-
nes de quart de primària tindran 
la seva trobada el mes de juny, els 
nens i nenes de cinquè i sisè tenen 
programada una trobada de vo-
lei-platja, igual que els alumnes de 
primer i segon d’ESO.

El passat 22 de març al matí, 
l'IES Joan Coromines de Pineda 
de Mar va organitzar la 9a edició 
de la seva popular Gimnastrada. 
El Consell Esportiu del Maresme, 
dins del Pla Català d'Esport a 
l'Escola va col·laborar en el pro-
grama d'activitats físiques que 
havien d'anar acompanyades 
de música en les exhibicions de 
balls, malabars, acrosport o arts 
marcials.
La jornada va ser un èxit rotund, 
ja que es van poder veure al Joan 
Coromines unes 60 actuacions 
diferents, totes elles protagonit-
zades per 500 participants, una 
prova inequívoca de la popu-
laritat d'aquesta Gimnastrada, 
consolidada en el transcurs del 
temps.
El Pla Català d'Esport a l'Esco-
la pretén posar a l'abast de tots 
els alumnes de primària i se-
cundària la pràctica d'activitats 
físiques i esportives, i aprofitar 
el gran potencial d'aquestes ac-
tivitats per contribuir a la forma-
ció personal i cívica dels nostres 
infants i joves. En valors com la 
tolerància, el respecte als altres 
i a les regles, la confiança en un 
mateix, l'esforç de superació, 
l'autocrítica, l'autonomia, la 
capacitat de decisió, l'autoges-
tió, la cooperació i el treball en 
equip, entre d'altres.

Després de diverses exhibicions, ha 
arribat la competició a la gimnàsti-
ca rítmica. El passat mes de març a 
Mataró va tenir lloc la primera fase, 
amb més de 100 participants dels ni-
vells A i B individuals i conjunts.
La propera jornada serà a Montgat 
el 8 d’abril, on també es celebrarà el 
nivell Obert. La final serà al Masnou 
el dissabte 21 d’abril. La gimnàsti-
ca artística també ha començat la 
competició, la primera fase es va fer 
a Mataró al març i la fase final serà 
el mes d’abril a Sant Vicenç de Mon-
talt, amb gimnastes de Mataró, Sant 
Vicenç de Montalt i Vilassar de Dalt.
En patinatge, la primera fase dels ni-
vells A i B es va celebrar a Premià de 
Mar. Dosrius serà la seu de la segona 
fase d’aquests nivells i també de la 
competició de nivell C. Finalment la 

jornada d’exhibició de shows es ce-
lebrarà el mes de maig al poliespor-
tiu d’Alella.
Un altre esport que està en marxa i 
amb molta participació és el judo. 

Premià de Mar i Alella ja han celebrat 
les seves fases i el mes d’abril es ce-
lebrarà al Masnou. La darrera jorna-
da serà a finals de maig al poliespor-
tiu d’Arenys de Munt. 

Trobada Poliesportiva a 
Cerdanyola de Mataró

Gimnastrada’18 
a Pineda de Mar

En marxa les fases competitives de 
Rítmica, Artística, Patinatge i Judo

Pla Català d’Esport a l’Escola

CEM
www.esportiumaresme.cat ABRIL 2018
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TAEKWONDO
www.esportiumaresme.cat ABRIL 2018

ARENYS DE MUNT 

Com va començar la seva 
passió pel taekwondo i 
com va ser la seva arriba-
da a Arenys de Munt? 

Vaig començar quan tenia 14 anys. 
Era prim i ho vaig fer per salut. Des-
prés em va agradar la competició i 
la filosofia. A Corea del Sud tenia un 
conegut que era mestre a Arenys de 
Mar. Vaig viure allà i tres anys després 
vaig venir a Arenys de Munt on vaig 
obrir el gimnàs ja fa 32 anys. 

Com ha vist l’evolució del taekwon-
do a Arenys de Munt?
Al començament era molt solitari, 
però ha evolucionat molt i sempre 
hem tingut campions. Encara que 
sigui en un poble petit, sempre hem 
tingut èxit, i encara en tenim.

Quina projecció té el gimnàs Kim 
Moo?
Hem aconseguit projecció europea 
i mundial, hem estat campions del 
món júnior... Tenim projecció de tot 
tipus. I ara estem entossudits a inten-
tar entrar als JJOO.

Al seu gimnàs treballa la seva fi-
lla...
És que jo sol no ho puc fer tot! Ara te-
nim 60 alumnes només de taekwon-
do. I això no està bé; està molt bé! 
Estic content i orgullós dels meus 
alumnes.

En les últimes dècades el taekwon-
do ha crescut molt...
S’ha estès molt, sí. És l’esport que té 
més practicants al món i com que és 
un esport olímpic, encara més.

Taekwondo podria traduir-se com 
“l'art o camí de colpejar amb els 
peus i les mans”?
És una prova amb un mateix. Anti-
gament era així, per tenir la ment 
forta i satisfacció pròpia. Ara és com 
un tipus de demostració més suau. I 
sí, abans el taekwondo incorporava 
els cops de puny i de mans, però ara 
ho han tret. La Federació Mundial ho 
està canviant. Un dels canvis espor-
tius també ha estat afegir unes pro-
teccions i barems puntuables per als 
cops. 

Quines particularitats o virtuts es-
pecials destacaria del taekwondo?
Totes les arts marcials són força 
iguals, però cadascuna té els seus 
aspectes més típics. He practicat di-
verses disciplines i a mi m’ha agradat 
aquesta. Té dinàmica espiritual. Jo 
sóc un dinosaure. No canvio!

El taekwondo també conté una 
part filosòfica i d’estil de vida?
A la meva època el taekwondo era 
filosofia, treballar cos i ment. Ara és 
molt més esport que no pas filosofia. 
Però jo segueixo intentant ensenyar 
la filosofia antiga de treballar cos i 
ment. Ensenyem l’esport, però la fi-
losofia és seguir el camí correcte: ser 

bones persones, no dir mentides, ser 
correctes, responsables i participa-
tius. Ensenya a no trair.

Li fan cas?
Dels alumnes que han entès la meva 
filosofia, tres estan fent de mestres a 
Holanda, un al Surinam i dos a Fran-
ça. Només que tingui un alumne bo, 
jo ja estic content. 

Creu que seria útil que tothom tin-
gués nocions de taekwondo o d’al-
guna art marcial?
Tindríem una societat molt millor, la 
veritat. Sense mentides, sense traï-
cions. Més responsables... Seria una 
societat més bona. Ho serà, espero. •
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Fa 32 anys va fundar-se a Arenys de Munt l’Escola d'Arts Marcials Kim Moo. El seu responsable és Kim Myung Soo,
natural de Corea del Sud, i ha entrenat ja diverses generacions d’arenyencs en les arts marcials.

“Hem aconseguit 
projecció europea i 
mundial; hem estat 
campions del món 

júnior”

Kim Myung Soo:
“Si tothom
seguís la filosofia
del taekwondo,
tindríem una
societat
molt millor”
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L ’organització de l’esport 
extraescolar va encamina-
da bàsicament al foment, 
la promoció i la pràctica 

esportiva en edat escolar i sempre 
amb la vessant educativa com a eix 
principal. Com a projecte esportiu 
i educatiu, des del curs 1985-86, el 
Servei Municipal d’Esports pretén 
contribuir a la formació integral 
dels alumnes, afavorint l’adquisició 
dels valors constatables d’una edu-
cació permanent, salut, benestar fi-
siològic, eficiència física a la vegada 
que donar suport als centres esco-
lars, reforçant la tasca del professor 
d’educació física, i implicant els 
nens i nenes de tal manera que faci 
que incloguin l’activitat física es-
portiva en la seva “forma de viure”.
Per aconseguir tot això, s’ofereix un 
programa d’activitats multiespor-
tives de tres dies a la setmana en 
el que l’alumnat dels cicles inicial, 
mitjà i superior de l’etapa d’educa-
ció dels centres educatius primaris 
de Pineda de Mar gaudeixi d’un 
marc òptim per desenvolupar les 
seves capacitats físiques, cogni-
tives i motrius. Aquesta oferta es-
portiva aglutina dintre del mateix 
programa l’educació física de base, 
la iniciació als esports d’equip, a 
l’atletisme i als esports de raque-
ta, així com una escola d’activitats 
coreografiades.

A més a més, els dissabtes es reser-
ven per a la realització d’activitats 
al medi natural com per exemple 
activitats aquàtiques, nàutiques, de 
muntanya, sortides amb bicicleta, 
curses d’orientació i tastets d’esports 
com la petanca, les bitlles catalanes 
i els escacs. De manera alternada 
es desenvolupen les lliguetes d’es-
ports d’equip entre centres escolars, 
afavorint d’aquesta manera el senti-
ment de pertinença a cada escola.
D’altra banda, la Lliga Municipal de 
Futbol Sala de Pineda és la protago-
nista de l’esport de lleure del muni-
cipi des de fa ja vint-i-vuit anys. En 
aquesta 28a edició que s’està desen-

volupant en la present temporada, 
són 29 equips distribuïts en dos di-
visions, més de 400 participants, 14 
partits setmanals en 3 pistes de fut-
bol sala de manera simultània tots 
els dissabtes. Un programa esportiu 
global i que aglutina equips no no-
més de Pineda, sinó també dels mu-
nicipis del voltant. 
Com a novetat de la present tem-
porada, els campions d’ambdues 
divisions no només s’emportaran el 
trofeu de guanyador sinó que també 
rebran un premi de part de les dues 
entitats esportives de futbol sala del 
municipi, el Racing i el Club Futbol 
Sala Pineda. El Racing obsequiarà al 

campió amb una inscripció gratuïta 
a la Summer League que organitza 
l’entitat durant les 3 primeres setma-
nes de juliol al Pavelló Municipal de 
Can Xaubet, mentre que el Club Fut-
bol Sala Pineda regalarà al campió 
una inscripció de franc per les “24 
hores de futbol sala” que tindran lloc 
el proper divendres 6 de juliol, també 
a Can Xaubet.
En definitiva, nous incentius per aug-
mentar la competitivitat dels equips 
i renovar l’interès de la competició. •

Dos programes esportius 
consolidats i incombustibles

ESPORT LOCAL    

L'alcalde Xavier Amor en un acte dels JJEE

El futbol sala, un esport molt practicat

www.esportiumaresme.cat ABRIL 2018

AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR

 Existeixen dos iniciatives esportives que es desenvolupen des de ja fa molts anys a Pineda de Mar. Es tracta dels progra-
mes dels Jocs Escolars i de la Lliga Municipal de Futbol Sala de Pineda. El primer compleix aquesta temporada 2017-18 la 
seva 33ª edició i encara conserva la seva essència original, tot i que la realitat del sistema esportiu local ha evolucionat 

enormement des dels seus orígens i el programa ha hagut d’anar adaptant-se a aquests canvis. 

Jocs Escolars i Lliga Municipal de Futbol Sala

El Regidor d'Esports i els monitors amb un grup de participants



Fita històrica en el 
Campionat d'Espanya

El pavelló municipal va
acollir un Espanya-Argentina

ESPORT LOCAL
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Fita històrica pel Muay Thai cata-
là i espanyol. El Pavelló Municipal 
de Malgrat va reunir a més de 200 
esportistes inscrits, arribats de 
tot Espanya, per a aquest primer 
campionat nacional reconegut pel 
CSD ( Consell Superior d'Esports) i 
que reunia a la totalitat del Muay 
Thai espanyol.
La selecció catalana, a càrrec del 
malgratenc Alex Baena juntament 
amb l'equip tècnic format per 
Óscar Simón, Roberto Fuentes i 
Jonathan González, es va presen-
tar amb un total de 34 integrants, 
aconseguint ocupar el primer lloc 
en el medaller general amb un re-
sultat mai vist: 17 ors i 17 plates.
Cal destacar, així mateix, l'impres-
sionant paper que van exercir els 

més veterans de l'equip, passant 
fins a tres rondes eliminatòries 
per aconseguir pujar al podium: 
Mouchine Chafi, Carlos Martínez, 
Pol Lloret, Iker Valderrama, Pau-

la Silva i Javier Pinedo. Aquest 
últim, guanyador de l'or en la ca-
tegoria -60 kg i membre de la se-
lecció catalana, prendrà part en 
el campionat mundial universitari 
que es disputarà a Tailàndia el ju-
liol d'aquest any.

Malgrat de Mar, fidel a la seva apos-
ta per organitzar esdeveniments 
esportius de primera magnitud, va 
tenir l'honor de ser seu d'un partit 
internacional de futbol sala entre 
la Selecció Catalana sub-19 i la Se-
lecció Argentina sub-18. La troba-
da va tornar a posar de manifest la 
increïble resposta de participació 
dels ciutadans de Malgrat, que van 
omplir de gom a gom el Pavelló Mu-
nicipal Germans Margall.
El compromís amistós va servir de 
preparació per al combinat argentí 
sub-18 que es prepara per als Jocs 
Olímpics de les Joventuts 2018, que 
es celebraran a Buenos Aires. Per la 
seva banda, la selecció catalana es 
prepara de cara a la celebració de 

la Fase Final del Campionat d'Es-
panya de Seleccions Territorials de 
Futbol Sala, que es disputarà el 14 i 
el 15 d'abril. Una selecció que llui-
tarà per continuar trencant esque-
mes, després d'assolir, la tempora-
da passada, el quart campionat de 
forma consecutiva.

Els dies 9 i 10 de març es va celebrar al Pavelló Mu-
nicipal El Quirinal d'Avilés (Astúries), el XVII Cam-
pionat d'Espanya de patinatge artístic de grups-
show amb participació dels millors vint grups de 
‘patinatge xou’ de l’estat espanyol, entre ells, el 
representant de Malgrat de mar, el CEMPA.
La competició va reunir 700 patinadors y patina-
dores d'alt nivell per competir en dues modalitats: 
grups show petits (entre 6 i 12 participants) y grups 
show grans (entre 16 i 32 participants), amb la par-
ticipació de 17 equips catalans.
La coreografia presentada pel Club Esportiu Mal-
gratenc PA aquest any 2018 amb el grup de xou 
gran s’anomena “Somorrostro”, i fa referència a 
un barri de barraques que va haver-hi a la zona 
de la Barceloneta durant el segle XX. Els habitants 
d’aquest barri eren gent del sud que van emigrar a 

Barcelona buscant una vida millor, però la realitat 
va ser molt diferent, ja que van acabar al barri del 
Somorrostro vivint en condicions molt precàries. 

Actualment, on abans hi havia les barraques, hi ha 
la platja. Està batejada com la “platja del Somor-
rostro” en record d’aquell barri. 
Les 19 patinadores que formen el grup van re-
presentar aquesta memorable història. Durant la 
coreografia, pel que fa la música, es podia escol-
tar des d’una dolça melodia d’Armand Amar fins 
l’intens so de les cordes del cèlebre guitarrista fla-
menc Paco de Lucía.
Gràcies a aquest ball van aconseguir classificar-se 
en 7a posició al campionat de Catalunya que es va 
celebrar a Reus, i aquest darrer mes de març han 
assolit la 10a plaça (d’un total de 20 participants) 
al campionat d’Espanya. El nivell dels grups de xou 
cada any és més elevat, i això fa que les competici-
ons cada vegada siguin més emocionants i de més 
qualitat, tant tècnicament com artísticament.

La selecció catalana, a càrrec del malgratenc Àlex Baena, va fer un campionat extraordinari

El Club Inter Esportiu Futbol Sala de Malgrat va col.laborar en l'organització del partit

Malgrat va viure el millor futbol sala

Les 19 components del CEMPA, a Avilés
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AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

El CEMPA, desè al XVII Campionat d’Espanya de 'grups show'
Patinatge Artístic

Muay Thai Futbol Sala

Els 34 components 
de la selecció cata-

lana van obtenir 
17 ors i 17 plates



E l Volvo XC40 ha estat triat Millor 
Cotxe de l'Any a Europa 2018 en 
sumar 325 vots del jurat de 58 pe-

riodistes especialitzats al món del motor 
després de passar una intensa jornada de 
proves en el circuit del CERAM a Morte-
fontaine, França. El ‘totcamins' compac-
te suec succeeix així en el palmarès del 
guardó al Peugeot 3008.
L'elecció del XC40 confirma el predomini 
dels ‘totcamins’, els autèntics protagonis-
tes del mercat en els últims anys. Després 
del model suec el segon classificat va ser 
el Seat Ibiza amb 242 vots, completant 
el podi el BMW Serie 5 amb 226 suports 
dels periodistes.
Com ja és habitual, el premi es va lliurar 
la vigília del començament del Saló In-
ternacional de l'Automòbil de Ginebra. 
L'edició d'aquest any del guardó Car of 
the Year va ser molt disputada i els 60 
membres del jurat representant a 25 paï-
sos, no ho van tenir gens fàcil per decidir 
quin model és el que millor representa 
els valors de la distinció.
Entre un total previ de 35 candidats, la 
llista final constava de 7 models: Alfa 
Romeo Stelvio, Audi A8, BMW Serie 5, Ci-
troën C3 Aircross, Kia Stinger, Seat Ibiza i, 

finalment, el guanyador, el Volvo XC40.
El premi va ser lliurat pel nou president 
del jurat del Car Of The Year, Frank Jans-
sen, que reemplaça en el càrrec a Håkan 
Matson qui s'acomiada del jurat en com-

plir l'edat de jubilació que dicten els es-
tatuts.
Al llarg de la història del premi, Fiat ha 
estat la marca que més vegades ha acon-
seguit el guardó (nou ceptres), ja que 

després d'estrenar-se l'any 1967 amb el 
Fiat 124 ha guanyat en vuit ocasions més. 
Renault és la segona del podi històric 
amb sis premis, seguida de Ford i Opel 
que compten amb cinc en el seu haver.

Duster Access 1.6 84 kW (114 CV) 4x2 Eclipse Cross 150T Challenge 2WD

El Ford Kuga va ser el model fabricat a Espanya més venut al món el 2017, amb 
644.622 unitats venudes. L'altre model espanyol que entra en el 'top 20' mundial és 
el Volkswagen Polo, que amb les seves 550.004 unitats es va posicionar en el 19è lloc  
del rànquing. Al capdavant de les vendes de cotxes a escala mundial es posiciona un 
altre model de Ford, el F-Series, la furgoneta 'pick-up' que fa més de 30 anys que és 
líder indiscutible del mercat nord-americà.

Ford Kuga, el cotxe espanyol més venut al món

MOTOR
www.esportiumaresme.cat ABRIL 2018

NOTÍCIES

La nova generació del Dacia Duster 
arriba carregada de novetats fins als 
topalls l'any 2018. A més d'adoptar 
una nova arquitectura i comptar amb 
un disseny més atractiu i modern, una 
de les grans primícies que estrenarà el 
nou Duster és una versió de set places. 
Rebrà el sobrenom de Dacia Grand 
Duster, i com el model bàsic, arriba als 

concessionaris aquest 2018. 

Mitsubishi Eclipse Cross, més enllà dels límits

El Mitsubishi Eclipse Cross és un model 
amb carrosseria de tipus tot terreny, la si-
lueta del qual recorda la d'un cupè per la 

pronunciada caiguda del sostre a l'altura 
del pilar posterior. Està a la venda des de 
23.800 euros. En el disseny del Mitsubishi 
Eclipse Cross s'ha buscat combinar estil 
i rendiment. Un SUV que anima a aban-
donar la ciutat per gaudir de la seva con-
ducció lluny de l'asfalt i el formigó de les 
grans urbs. Un vehicle molt avançat que 
quant a connectivitat se situa a l'avant-
guarda de la resta de models que compo-
nen la gamma de la firma japonesa.

Des de 
23.800

euros
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Dacia Grand Duster: el nou Duster de 7 places

Des de 
10.900

euros

Així va quedar la 
classificació
1. Volvo XC40 - 325 p.

2. Seat Ibiza - 242 p.

3. BMW Serie 5 - 226 p.

4. Kia Stinger - 204 p.

5. Citroën C3 Aircross - 171 p.

6. Audi A8 - 169 p.

7. Alfa Romeo Stelvio - 163 p.

Fitxa tècnica
Velocitat màxima: 205 km/h
Consum mitjà: 6,6 l/100 km
Combustible: Benzina
Potència màxima: 163 CV / 120 kW
Tracció: Davantera

Fitxa tècnica
Velocitat màxima: 172 km/h
Consum mitjà: 6,6 l/100 km
Combustible: Benzina
Potència màxima: 114 CV / 84 kW
Tracció: Davantera

Volvo XC40
Millor cotxe de l'any a Europa 2018

Des de 
30.950 

euros

NOVETATS 2018





A dberrahim El Jaafari (1:07:01) i Ja-
neth Becerra (1:20:58), tots dos cor-
redors del club La Sansi, es van pro-

clamar amb autoritat guanyadors de la 10a 
edició de la Mitja Marató Costa de Barcelona 
Maresme, que va transcórrer pels carrers de 
Sant Susanna, Malgrat de Mar, Pineda Mar i 
Calella. Ells dos també van ser els guanya-
dors de l'edició del 2016.
Amb una participació de més de mig miler 
d'atletes, la prova forma part del calendari 
del Gran Premi Challenge Diputació de Bar-
celona i també inclosa dins el Circuit Mares-
menc de Curses.
Fins al quilòmetre 10, El Jaafari portava 
temps de rècord, marca que ostenta ell 
mateix des de l'any 2015 amb un crono de 
1:05:55.
A la segona part de la cursa, El Jaafari va bai-
xar el ritme i finalment va entrar en meta amb 
un temps de 1:07:01. Finalment, doncs, no ha 
pogut batre el seu propi rècord. El primer 
català classificat va ser Marc Garcia de Corre-
dors.cat amb un temps de 1:12:57 i el primer 
atleta maresmenc va ser Issam Mounir, del 
Tricbm. Mounir va entrar en sisena posició 
amb un temps de 1:14:54.
Pel que fa a les noies, Janeth Becerra de La 
Sansi, tot i els seus problemes de salut que 
de mica en mica va superant, es va imposar 
amb autoritat. L'atleta de Bolívia va encapça-
lar tota la cursa imposant-se amb un temps 
de 1:20:58.

El Club Excursionista Teià (CET) organitza el 5 de maig un dels seus grans esdeveniments després de la popular 'Teialada': la Caminada 
Circular Serra Marina. Es tracta d'una prova de resistència individual i no competitiva, per camins de muntanya amb un recorregut 
mitjanament dur. El servei als participants constarà de guies durant el recorregut, tres avituallaments intermedis (incloent-hi dinar), 
sopar pícnic final amb Moritz i obsequi d'una motxilla commemorativa. Les inscripcions es tancaran el 3 de maig. Tota la informació la 
trobareu a:    www.inscripcions.cat/ccsm2018/formulari_inscripcio

El Club Excursionista Teià organitza la Caminada Circular Serra Marina

10a. EDICIÓ DE LA MITJA MARATÓ COSTA DE BARCELONA MARESME

El Jaafari i Becerra, guanyadors sense rival
HÍPICA

Èxit dels
genets catalans 
a Tordera

Nou producte d'assegurança d’embarcacions

NOTÍCIES
www.esportiumaresme.cat ABRIL 2018

Amb un producte flexible i complet, 
que inclou una franquícia decreixent 
entre altres novetats, una de les ta-
rifes més competitives del mercat, i 

el servei d'un equip especialitzat en 
assegurances nàutiques, FIATC deixa 
clara la seva aposta estratègica pel 
ram d'embarcacions.
FIATC Assegurances presenta la seva 
nova assegurança per a embarcaci-
ons d'esbarjo coincidint amb l'inici 
de la temporada nàutica. La nova as-
segurança inclou àmplies cobertures 
i garanties, entre les quals destaca la 
franquícia decreixent, que permeten 
configurar una proposta a mesura del 
client, en funció del tipus d'embarca-
ció que posseeixi i del programa de 
navegació que realitzi i contractant 
únicament les garanties que precisi.
Al mateix temps, FIATC ha presentat la 
seva nova tarifa per 2018 amb un dels 

preus més competitius del mercat.
Una altra de les novetats que presenta 
FIATC en el ram d'Embarcacions està 
en el servei que presta al client i me-
diador. En aquest sentit, l'entitat ha 
creat una Unitat Nàutica amb profes-
sionals especialitzats molt familiarit-
zats amb les necessitats específiques 
d'aquest tipus de clients i les peculia-
ritats del sector nàutic i del ram d'em-
barcacions d'esbarjo.
Aquesta nova assegurança sorgeix de 
la combinació de l'ofert fins ara per 
l'entitat amb Metromar i Metròpolis 
Iots a partir de l'adquisició de la car-
tera de no vida de Metròpolis i situa a 
FIATC en el grup d'entitats capdavan-
teres en aquest ram.

Després de l'excel·lent Raid internaci-
onal que es va viure a Santa Susanna, 
va ser el torn de la competició cele-
brada a Tordera. Organitzat pel Club 
Hípic de Garbí, es va disputar al Parc 
Prudenci Bertrana.
En la prova CEI*** solament tres ama-
zones espanyoles, dels dotze partici-
pants que van prendre la sortida, van 
finalitzar les cinc fases de les quals 
constava la cursa. El millor temps va 
ser per María Álvarez Ponton i "Qualif 
du Poncelet" que, amb una velocitat 
mitjana de 18,460 km/h, van comple-
tar els 160 quilòmetres en 17 hores i 
40 minuts.
123 quilòmetres van recórrer els 
participants del CEI** i CEIYJ**, tots 
dos dividits en quatre fases. En el 
primer es van donar cita 35 binomis. 
Les dues primeres posicions van ser 
per Omar Blanco amb "Uranie D AX" 
(15:10:41) i per a María Álvarez. En la 
categoria de YJ, on es van disputar la 
victòria 16 participants, els espanyols 
van tornar a demostrar que són dels 
millors en aquesta disciplina. Elisabet 
Corominas amb "Alys de Candesir" 
(15:30:51), Marc Vila amb "TBO Seno-
ra Mia" (15:30:54) i Bruna Pujols amb 
"Ulkiem Kelenn", van ocupar les tres 
primeres posicions de la classificació.
Dos CEI* de 85 quilòmetres  van com-
pletar aquesta IX edició de Raid de 
Tordera, prova consolidada al calen-
dari nacional i internacional.
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Hi ha qui hi veu  
una simple gota. 
Nosaltres hi veiem 
una raó per innovar. 

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

Cuidem l’aigua, 
et cuidem a tu.

www.sorea.cat
@sorea#SoreaÉsInnovació

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


