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Aquest mes ens fa especial il·lusió portar-vos fins a la portada i
les nostres primeres pàgines la història de Gisela Pulido, un dels
grans noms de l'esport català, espanyol i internacional. Que el
seu esport sigui considerat minoritari, no és obstacle perquè no
li donem el mèrit que té haver estat deu vegades campiona del
món de kitesurf, una disciplina nàutica espectacular i de gran
bellesa plàstica.
La Gisela es va forjar a les platges del Maresme, al seu Premià de
Mar natal, d'on va partir amb deu anyets cap a Tarifa convertida
ja en la campiona més jove de tots els temps de qualsevol modalitat esportiva, un rècord que encara ostenta. Hem parlat amb
ella per recordar els seus anys a Premià de Mar, on encara té les
seves arrels familiars.
I ens segueix agradant, i molt, donar-li visibilitat a la dona esportista, tantes vegades relegada a un segon pla en l'àmbit mediàtic.
Aquest desembre els presentem una entrevista amb Ona Batlle,
jugadora de futbol formada al Vilassar de Mar i FC Barcelona que
es va proclamar subcampiona del món sub-20. I una altra amb
Carla Escrich, campiona de Catalunya, d'Espanya, tercera d'Europa i quarta del món de patinatge artístic. La de Caldes d'Estrac
serà una gran aposta per les medalles en els pròxims World Roller Games de Barcelona 2019.
Hem estat a la Nit de l'Esport de Canet de Mar i d'Arenys de Munt
i hem viscut en primera persona dues grans cites esportives de
la nostra comarca: la Burriac Xtrem d'Argentona i la prova ciclista
Teialada de Teià.
Un número on coneixerem, de la mà del seu alcalde, com Santa
Susanna s'ha convertit en un referent del turisme esportiu.
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Gómez Noyael millor

Gisela Pulido, una altra gran
esportista del Maresme

Un cop més, gaudeixin del que som: una gran comarca.
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10 vegades campiona mundial de kitesurf

GISELA PULIDO

VOLA GISELA,
VOLA...
De Premià de Mar al cel
Ningú a la història de l'esport mundial ha igualat la seva gesta: amb deu anys va guanyar el seu primer
mundial de kitesurf. Va deixar el seu Premià de Mar natal al costat del seu pare, guia i mestre, per perseguir el seu somni a Tarifa. El vent i el mar són la seva vida, que li somriu gràcies a la seva tenacitati talent.

Q

uins records tens de la
teva infància a Premià
de Mar?
Molt bonics. Vaig tenir
una infància molt feliç. Al principi vivíem en un pis molt a prop de Premià
de Dalt i més tard ens vam mudar a
una casa més gran a la zona de Can
Pou, al costat de la platja.
Teníeu una botiga, oi?
Sí, el meu pare era modista de vestits
de núvia i la botiga estava al costat de
la Gran Via. Es deia Teixits Pulido.

Una entrevista de TONI FRIEROS Fotos de RED BULL CONTENT POOL
Els teus regals de reis sempre van
ser estels, skate, neoprens... Estaves predestinada...
(Riu) Recordo perfectament els regals
que em feien els meus pares perquè
sempre eren els que m'il·lusionaven
més. Com dius, patins, skates, neoprens, motos, estels... Quan em regalaven nines o colors per dibuixar,
gairebé no prestava atenció.

Va ser el teu pare qui et va guiar en
els esports extrems...
La passió pels esports de risc va néixer d'ell, efectivament. El que més li
agradava era el windsurf, però també
feia surf, patinava, surf de neu, li agradaven les motos... L'adrenalina!
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Quan et decideixes a fer kitesurf?
Era Sant Joan, el juny del 2002, el dia
del sant del meu pare, i estàvem a
Sant Pere Pescador. Jo tenia llavors
vuit anys i havia estat volant estels a
la sorra des dels sis. Aquell dia el vent
no bufava molt fort, així que el meu

I va arribar la "bomba"...
Va ser tot molt inesperat. El maig de
2004 vaig guanyar el campionat d'Europa sub-21, i al juny la meva primera
prova al KPWT (Kite Professional World Tour) a Turquia. Sense adonar-me
ens vam plantar al novembre en l'última prova del Mundial a Nova Caledònia, on em vaig proclamar campiona
del món.

"Tinc records molt entranyables de
la meva infància a Premià de Mar,
on va començar la meva passió per
aquest esport"

A quin col·legi vas anar?
Vaig anar a l'escola bressol El Petit
Príncep i la primària la vaig fer a l'Escola Sant Cristòfol.
Tu i l'aigua heu estat molt units des
de ben petita.
Així és, amb un anyet el meu pare ja
em va portar a la piscina a aprendre
a nedar i quan vaig tenir l'edat em va
apuntar al CEM de Premià per poder
entrenar i competir.

practicar els esports que ens agradaven a tots dos.

On vas començar a fer windsurf?
Vaig començar a la zona de la Costa
Brava, a Sant Pere Pescador. Igual
que el kitesurf, poc després. No obstant això, practicava molt sovint per
la zona del Maresme: les platges de
Premià, Vilassar, Cabrera, Masnou,
fins i tot Malgrat.
Per què anàveu a Sant Pere Pescador?
Pel vent. Sempre que podíem ens
escapàvem a aquella zona, com Port
de la Selva, Empuriabrava, per poder

pare em va deixar el material i em
vaig ficar a l'aigua perquè m'iniciés.
I partir d'aquest dia et converteixes
en una nena prodigi...
Amb nou anys, el 2003, vaig guanyar
el Campionat d'Europa sub-14 i vaig
quedar segona en el sub-18. A casa
meva es va plantejar un dilema: estudiar, entrenar o competir? El meu
pare em va dir que mentre seguís fent
pòdiums, estar entre les tres primeres, em donaria suport per continuar
competint.

Amb deu anyets!
Va ser una passada, una cosa que
mai no podré oblidar. Un dels millors moments de la meva vida, sens
dubte.
I aquí canvia la teva vida radicalment...
Després de conquerir aquests títols,
el meu pare em planteja que ens dediquem professionalment al kitesurf.
Necessitàvem un lloc on poder entrenar cada dia amb la garantia que
tindríem vent tot l'any per fer-ho. I

DESEMBRE 2018

REPORTATGE
Què és el kitesurf?
El kitesurf o kitesurfing, anomenat també de vegades kiteboarding o flysurfing, és un esport extrem aquàtic de lliscament
que consisteix en l'ús d'un estel de tracció (kite, de l'anglès) que tira de l'esportista per quatre o cinc cordes, dues fixes a
la barra (direcció), i les dues o tres restants (de potència) passen pel centre de la barra i se subjecten al cos mitjançant un
arnès, permetent lliscar-se sobre l'aigua amb una taula (wakeboard). Aquesta combinació permet aconseguir grans velocitats sobre l'aigua i realitzar espectaculars salts. Es poden practicar diverses modalitats; salts i maniobres (freestyle), regates
entre boies (race) i surf en ones (surfkite).
En la modalitat de Freesyle, on Gisela Pulido s'ha proclamat deu vegades campiona del món, es puntuen els millors i més
difícils salts. A major dificultat, major serà la puntuació si el salt ha estat correctament realitzat. A més compten les maniobres i moviments que s'efectuen.

"Deixar Premià,
la meva mare
i els meus avis
amb deu anys per
anar-me'n a viure
a Tarifa va ser un
moment duríssim
en la meva vida"
així va ser com ell i jo ens vam mudar
a Tarifa.
No era un risc molt gran deixar tot
el que teníeu a Premià (casa, botiga,
escola...) tenint en compte que només eres una nena de 10 anys?
És clar que ho era! Però la pressió era
per al meu pare. Jo no n'era conscient. L'única cosa en què pensava era
en practicar kitesurf. Estava boja de
ganes de mudar-me a Tarifa per poder
entrenar i navegar més.
El teu pare ha estat clau en la teva
vida...
Sens dubte. Ha estat i és el meu mentor. El meu entrenador, preparador,
amic, fins i tot ha fet de mare. Durant
alguns anys vivíem tots dos sols a
Tarifa i passàvem tot el temps junts.
També hem tingut els nostres problemes, com és normal, però és una persona molt treballadora i exigent amb
ell mateix i també ho feia amb mi. Li
estic tremendament agraïda perquè
ara sóc disciplinada i constant. I això
ho vaig aprendre d'ell. Gràcies a ell he
aconseguit totes les meves metes.

La teva mare es va quedar a Premià
de Mar. Et va costar haver de separar-te d'ella? Ha estat el moment
més dur de la teva vida?
És clar que em va costar... i molt.
També separar-me dels meus avis, ja
que tots dos formaven una part molt
important de la meva vida. He tingut
moments molt durs al llarg de la meva
vida, però sens dubte aquest va ser un
dels més difícils d'afrontar.
La teva mare, Montserrat Borrell,
és catalanoparlant. Va ser la teva
llengua materna. Segueixes parlant
català amb ella actualment?
Així és, amb la meva mare segueixo
parlant català i amb el meu pare castellà. Quan ens vam mudar a Tarifa el
vam canviar per poder adaptar-nos
millor allà, sobretot per al col·legi.
També va ser dura la teva adaptació a Tarifa?
Van ser dies molt, molt durs. Em va
costar moltíssim adaptar-me al col·legi. Em sentia una nena completament
diferent. Els anys de 5è i 6è de primària van ser els més difícils, sobretot

amb els companys de classe, fins i tot
amb els professors, que no entenien
molt bé que em dediqués al kitesurf
professionalment i faltés a classe per
competir. A l'institut va ser una altra
cosa, vaig trobar molt bons amics i els
professors eren molt més comprensibles i em donaven suport en tot.

És veritat que ja de nena no suportaves perdre?
No m'agrada perdre, és cert. Però he
après molt, sobretot a acceptar i felicitar quan el rival ha estat millor que tu.
Quan això passa, acostumo a trobar
una motivació molt gran per seguir
entrenant al màxim.

Imagino que va ser una gran alegria
que la teva mare anés a viure amb tu
a Tarifa el 2013...
Va ser una gran notícia, perquè finalment, encara que els meus pares s'havien separat, podria gaudir-ne cada
dia. De petita ens vèiem molt poc,
només algun cap de setmana, a l'estiu
o Nadal.

Vas dir en una entrevista que ets
competitiva i necessites estar sota
aquesta pressió de guanyar...
Així és. M'he habituat a mantenir molt
bé la pressió i no posar-me nerviosa
en situacions límit. Tot i que els nervis sempre hi són. A vegades et poden
jugar una mala passada, però si saps
utilitzar-los bé, poden treure el millor
de tu mateixa.

Vas guanyar 10 mundials, vuit consecutius, la més jove de la història:
creus que a Espanya estàs prou reconeguda o més a l'estranger?
Crec que a Espanya estic bastant reconeguda, tenint en compte que el meu
esport és poc conegut, tot i que és cert
que cada vegada hi ha més persones
que el practiquen.

Què és el vent per a tu, la teva vida?
Has dit que quan no hi ha vent et poses de mal humor...
Planifico tota la meva setmana al
voltant de la previsió de vent i de les
onades que hi ha, sobretot els entrenaments físics. Si no hi ha vent per un
dia, puc sobreviure, però si s'allarga,
sí que m'entra una mica d'ansietat!
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Parlar amb el vent és la meva manera de fer col·lectiu aquest esport individual.
Jo guanyo perquè ell guanya amb mi, perquè ell em respecta el truc, perquè ell
m'enlaira en el moment just. Ni abans ni després. Just en el moment en què jo li
ho dic. Formem un equip molt compenetrat...''

També em poso de mal humor quan hi
ha bones condicions i sé que no puc
anar a l'aigua perquè he de viatjar.
Creus que sempre has estat molt
més madura que les noies de la teva
edat?
El fet de començar a competir i viatjar
tan jove m'ha fet tenir una altra perspectiva de la vida. En certs aspectes sí
que era més madura que altres nenes
de la meva edat, però ara, en l'actualitat, de vegades sento que he deixat de
viure certes coses que les meves amigues sí que han fet. L'èxit té un preu i
no ha estat un camí fàcil per a mi.

Quin creus que ha estat la teva millor temporada?
Va ser l'última, el 2015. Va ser un
dels mundials més difícils quant a
rivalitat entre Bruna Kajiya, Karolina
Winkowska i jo. Quan vaig aconseguir
la victòria, sens dubte, va ser un dels
millors moments de la meva carrera
esportiva.

"El kite és com si
fos el meu xicot.
És com estar
enamorada d'una
altra persona i no
poder deixar de
pensar en ella, amb
la diferència que
no et discuteixes
ni et baralles."

és temporada alta aquí, el meu pare
ve per ajudar-me. Jo sóc l'encarregada de la part del "back office" i fer que
no els falti de res als centres.

Vas estar un any sense competir.
Vas parar per netejar el teu cos i
ment?
Vaig parar perquè feia 12 anys que
competia i tenia la necessitat d'un
break. Després de guanyar el mundial el 2015 vaig parlar amb el meu
equip i vam prendre la decisió d'aturar. Ara el Mundial està patint uns
canvis i no tenim un circuit de competició amb proves establertes, de
manera que en el dia d'avui segueixo
sense competir. Estic centrant-me
més en altres projectes, relacionats
amb enfrontar-me a les meves pors i
amb la natura.

Estàs estudiant a distància, oi? Podràs viure del teu esport el dia que
pengis el kite?
Estic estudiant Relacions Públiques
i Publicitat a la UCAM. No sé si podré
viure del kitesurf quan sigui més gran,
però no és una cosa que em preocupi
ara mateix. El kitesurf seguirà sempre
en la meva vida, això ho tinc molt clar.

Ara mateix, quin és el teu projecte,
en quins reptes estàs treballant?
Estic preparant el projecte de surf
d'ones grans. Ja vaig tenir l'oportunitat de surfejar Peahi, l'ona de
Jaws a Hawaii, una de les ones més
emblemàtiques i conegudes al món
del surf, però encara em queda molt
recorregut.

Podem dir que la teva oficina és la
platja?
Així és! No està gens malament, no?
Entrenes sis hores al dia, tres de
gimnàs i tres de platja?
Una cosa semblant. Depenem molt
del vent i de les onades, així que sempre ens hem d'adaptar a les condicions. De vegades més gimnàs i ioga,
altres nedar i córrer, altres surfejar i
navegar en kitesurf...
Què acostumes a treballar més al
gimnàs, la flexibilitat, la força, resistència?
Treballo tot per igual. Al final el gimnàs l'utilitzo per estar forta i prevenir
lesions. Òbviament treballo la força i
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la resistència per estar en forma i tenir millors resultats en competició i
en maniobres, però també és molt
important per a recuperar-me. Per
exemple, en èpoques de postcompetició o jetlags.
En l'actualitat, teniu diversos negocis a Tarifa.
Tenim un centre de kitesurf amb botiga i l'Escola. La meva mare ho porta
tot perquè el meu pare passa vuit mesos a l'any a Panamà, ja que tenim un
altre centre de kite allà. A l'estiu, quan
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PALMARÈS
Lloc de naixement: Premià de Mar
Data de maixement: 14 de gener de 1994
Alçada i pes: 1,73 m / 66 kg
Campiona del món PKRA 2015 estil lliure
Campiona del món PKRA 2013 estil lliure
3a al Campionat del món PKRA 2012 estil lliure
Campiona del món PKRA 2011 estil lliure
Campiona del món PKRA 2010 estil lliure
Campiona del món PKRA 2010 onades
Campiona del món KPWT 2009
Campiona del món PKRA 2008

Heu tornat a Premià de Mar des que
vau marxar a Tarifa?
Sí, hi tornem de vacances o per Nadal
per visitar a la família. Els meus avis,
oncles i cosins viuen entre Barcelona,
Premià i Mataró.
T'agradaria rebre algun dia el Premi
Princesa d'Astúries?
Crec que a qualsevol esportista li agradaria ser reconegut amb aquesta distinció.

Et veus representant Espanya en uns
Jocs Olímpics i guanyant una medalla?
Per a mi poder anar a uns jocs representant a Espanya seria fer realitat un
somni. Així que treballaré el més dur
possible per aconseguir-ho.
Què t'omple quan estàs lluny del mar,
les ones, el vent, què t'agrada fer?
Sempre esport. Córrer, muntar en bici,
nedar, encara que sigui a la piscina...

Campiona d'Espanya 2008
Campiona del món PKRA 2007
Campiona d'Espanya 2007
Campiona del món KPWT 2006
Campiona d'Espanya 2006
Campiona del món KPWT 2005
Medalla d'or Gravity Games 2005
Campiona Wave Master 2005
Campiona del món KPWT 2004
Campiona d'Europa Júnior 2003
Rècord Guinness Campiona del Món més jove (2004 · 9 anys)

No puc passar un dia sense tenir una
mica d'activitat. Des de fa dos anys
estic fent apnea. També passo molt
temps a la natura. Sóc bastant Mowgli!
Si haguessis de recomanar-me un
paradís en el qual perdre'm, un lloc
meravellós, quin seria?
Fora d'Espanya et recomano Hawaii,
concretament l'illa de Maui. Ho té tot,
condicions per a esports d'aigua, naturalesa, fauna, cultura..... Viatjar i conèi-

xer diferents llocs és meravellós.
Quins altres esports segueixes? Admires especialment altres esportistes?
M'encanten els esports en general. Prefereixo practicar-los, però també m'encanta veure'ls. El tennis, per exemple,
em sembla un gran esport, també les
motos. M'encanta Marc Márquez!
I a nosaltres Gisela Pulido... •

"Crec que en una vida passada
vaig viure al mar. Em sento
molt connectada amb l'oceà;
és el lloc al qual pertanyo i
on em sento més còmoda"

Altres reptes: Gibraltar, Illes Canàries, els 12 Apòstols...
Gisela, a més de ser la millor kitesurfer de tots els temps, ha aconseguit reptes esportius meravellosos. "Creuar l'estret de
Gibraltar va ser una experiència inoblidable, perquè no és una cosa que pots fer sovint. Encara que siguin només 15 km,
la sensació d'unir dos continents, la força del mar enmig de l'estret, és brutal... El repte d'unir totes les Illes Canàries, de la
Graciosa fins El Hierro, va ser duríssim: 7 dies i 390 km. Ho vaig viure com un campionat, molt concentrada i quan ho vaig
aconseguir ho vaig celebrar igual, com si es tractés d'una victòria. I el desafiament dels '12 Apòstols', a Victoria (Austràlia),
ho vaig viure com una privilegiada. Poder navegar en una de les meravelles del planeta és una experiència única!

7

www.esportiumaresme.cat

DESEMBRE 2018

FUTBOL SALA

COPA CATALUNYA

Rècord a
absolut
d'equips inscrits

L

a Copa Catalunya de futbol sala
s'ha consolidat com la competició de referència per als clubs
arreu del país. Un torneig que
es disputa a eliminatòries a partit únic
(l'FCF calcula el coeficient de tots els
participants) i que representa un gran
atractiu per als que hi prenen part. Va
començar a disputar-se el passat dia 19
de novembre i durarà tota la temporada, ja que es juga de forma paral·lela a
les diferents lligues de cada categoria.
Estem parlant d'una competició que
ha experimentat un creixement espectacular, ja que ha passat de 363 equips
la temporada que es va posar en marxa
(la 2014-2015), als 1.235 amb què es
va tancar la inscripció a finals del mes
d'octubre. Una Copa que ningú vol perdre's i en la qual participa tota la família del futbol sala, des de prebenjamins
fins a sèniors.
Les finals de cada categoria, exceptuant les de sènior, es disputaran durant
la celebració anual de la Festa del Futbol Català, que tindrà lloc a mitjans
de juny de l'any que ve. Pel que fa als

Clubs
maresmencs
participants
SANT CEBRIÀ DE VALLALTA C.F.
AT. MASNOU FUTSAL
CANET F.S.
COVER PREMIÀ DE MAR C.F.S.
SANT JOAN DE VILASSAR F.S.
ROGER'S ATLÈTIC CATALÀ, F.S.
PREMIÀ DE MAR C.F.S.
FUTSAL MATARÓ CLUB ESP.
El FC Barcelona ha estat l'últim guanyador de la Copa Catalunya masculina

sèniors, serà al setembre o l'octubre
quan es dugui a terme l'espectacular
'Final Four', que veurà els quatre millors equips masculins de Catalunya i
els dos femenins.
La Copa Catalunya ha calat molt profundament en tot el teixit del futbol

sala català. El Maresme no és una
excepció, ja que tots els clubs del
nostre territori han inscrit pràcticament a la totalitat dels seus equips.
Alguns, per proximitat geogràfica,
començaran competint en la delegació de Girona. •

Creixement d’inscripcions, per temporades i per categories
CATEGORIA

T. 14-15

T. 15-16

T. 16-17

T. 17-18

SÈNIOR FEMENÍ
23
26
31
61
JUVENIL FEMENÍ
24
33
31
36
CADET FEMENÍ (*)					
INFANTIL FEMENÍ
13
21
17
21
ALEVÍ FEMENÍ (*)					
SÈNIOR MASCULÍ
28
53
77
158
JUVENIL
60
90
105
168
CADET
55
81
101
156
INFANTIL
59
83
99
153
ALEVÍ
64
82
91
146
BENJAMÍ
37
68
70
108
PREBENJAMÍ
80
TOTAL
363
537
622
1.087 (**)
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T. 18-19
74
31
10
20
8
201
174
163
178
158
117
101
1.235 (**)

(*) Aquestes categories
són de nova creació per
la present temporada
2018-2019, tal i com es
va aprovar a la passada
Convenció de Clubs de
Futbol Sala i ratificar
a l’Assemblea General
Ordinària de l’FCF.
(**) Incloses les inscripcions de les delegacions de Girona, Lleida,
Tarragona i Terres de
l'Ebre.

SAN LUIS DE PALAFOLLS C.F.S.
ARENYS DE MUNT C.F.S.
CIUTAT MATARÓ C.F.S.
ÁGUILA MARESME
ASSOCIACIO ESPORTIVA
SANTVICENTÍ C.F.S.
FUTSAL ARENYS DE MAR
RACING PINEDA FUTBOL SALA
PINEDA DE MAR F.S.
SANTA SUSANNA 2017

Clubs de la delegació
gironina participants
INTER ESP. MALGRAT C.F.S.
FUTSAL TORDERA CLUB
TORDERA PARC FUTBOL SALA
ATH. CLUB

www.esportiumaresme.cat
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Inaugurada la nova
seu de la FCF al Maresme
Al seu torn de paraula, l’alcalde de
Mataró, David Bote, va voler expressar el “compromís de la ciutat amb
el futbol i el futbol sala federats”,
apuntant “la bona relació” que manté el consistori amb la FCF. “Espero
que l’etapa en aquest local estigui
plena d’èxits per als nostres equips.
Seguirem al costat de la FCF en la
formació de joves i en el foment de
les campanyes engegades pel respecte i el joc net”, va dir el batlle
mataroní.

a Federació Catalana de Futbol va inaugurar recentment
la nova seu de la delegació
al Maresme, situada a la ciutat de Mataró. El president de la FCF,
Joan Soteras, va visitar les noves
instal·lacions, al costat del directiu
i delegat al Maresme, Antonio Jiménez. Alhora, l’acte també va comptar
amb la presència del vicepresident

L'esdeveniment va congregar directius de la FCF i del CTA, i també de clubs

L’acte va estar
presidit pel nou
president de la
FCF, Joan Soteras,
i va comptar
amb l’alcalde de
Mataró
de la FCF Jordi Bonet, i dels directius
Francesc Folguera, Manel Duran, Albert Montull, Juan Núñez, Pep Graus,
Víctor Güell i Félix Hueto, a més de
l’alcalde de Mataró, David Bote, i la
regidora d’esports de Mataró, Marisa
Merchán.
El nou local, funcional, modern i adaptat a la imatge corporativa actual de la
FCF, permet centralitzar a partir d’ara
tots els serveis de la delegació del
Maresme en un sol edifici, on passen
a ubicar-se de forma conjunta els de-

partaments de Futbol, Futbol Sala i el
Comitè Tècnic d’Àrbitres. Les noves
oficines ofereixen la capacitat de realitzar formació federativa a entrenadors, àrbitres i clubs, aprofitant l’adequació de dues aules formatives.
En total, van assistir a a la trobada
presidents i directius de fins a 35
clubs de futbol i de futbol sala de la
demarcació, així com membres de
l’estructura federativa de la delegació, com ara el delegat de futbol sala
al Maresme, Juan Vázquez, el delegat
comarcal del Comitè Tècnic d’Àrbitres, Antonio Caballero, i el delegat
del Comitè Tècnic d’Àrbitres de futbol
sala al Maresme, Álvaro Sotillo, a més
d’altres representants de la FCF i del
Comitè Tècnic d'Àrbitres.

Joan Soteras: “Des de la FCF estem
al costat dels clubs”
El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, va destacar “la importància de l’acte”, en
què la Federació ha mostrat de nou
“ple suport als clubs i als seus presidents”. “Volem donar-vos les gràcies
perquè no només formeu futbolistes, sinó també persones. Amb la
vostra ajuda i suggeriments faciliteu
el treball federatiu”, va subratllar el
màxim mandatari de la FCF, apuntant que properament farà una visita als camps i clubs de la comarca,
dins la nova campanya que des de
la FCF s’engegarà a favor del Futbol
Amateur.
D'altra banda, el directiu i delegat al
Maresme, Antonio Jiménez, que es va
encarregar de mostrar als assistents
les noves oficines, va posssar l’accent
en la significació de la jornada, amb
l’estrena “d’una nova delegació que
permetrà millorar el funcionament
del dia a dia dels clubs de la comarca”, posant-la a disposició de tots ells
per fer-hi trobades i reunions.

Les noves aules
formatives
permeten
centralitzar tots
els serveis de la
delegació en un
sol edifici
Així mateix, l’acte també va servir per
presentar el nou delegat del CTA al
Maresme, Antonio Caballero Zamora,
que relleva en el càrrec Manuel Romero Herrera, homenatjat en la trobada.
L’excol·legiat va recollir de les mans de
Joan Soteras i d’Antonio Jiménez una
placa commemorativa, després d’entrar al CTA el 1986, haver sigut àrbitre
al llarg de tretze temporades, xiulant
fins a l’antiga Primera Territorial, i
d’ocupar el lloc de delegat comarcal
durant divuit anys, des de 2000 fins
aquest 2018. •
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AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR

Ona Batlle
La Dani Alves de Vilassar

N

L'Ona milita actualment en les files del Llevant UD Femení i somia amb debutar a la selecció espanyola absoluta (Foto: Levante UD)

ascuda el 10 de juny de
1999 a Vilassar de Mar,
estava predestinada a ser
una de les millors jugadores de futbol del panorama nacional.
Molta culpa d'això la va tenir el seu
germà gran Joan, que va fer tota la
seva carrera al Vilassar i actualment
juga en el primer equip de Los Molinos de Mataró. L'Ona volia ser com
el Joan, a qui acompanyava als entrenaments, partits i al parc, però no
tenia edat per jugar a futbol en un
equip federat: "Esportivament parlant, el meu primer esport va ser el

Ha estat subcampiona del Món sub-20 i
Campiona d'Europa
sub-17 i sub-19
patinatge artístic. Vaig començar al
club de Vilassar patinant al Pavelló
Paco Martín", ens explica una Ona
tímida com poques.
Quan va complir els sis anys se li va
obrir el cel. Ja va poder apuntar-se al
Vilassar de Mar de futbol. La seva habilitat, força i caràcter la van portar a
començar a jugar, des del primer dia,

10

en equips formats per nens: "Així va
ser tota la meva trajectòria a Vilassar
de Mar, des de prebenjamins fins a
l'últim any d'aleví, on vam aconseguir l'ascens de segona a primera
divisió amb Pau i Marc com a entrenadors", recorda.
Ona destacava tant fins i tot jugant
amb nens, que el FC Barcelona se la
va emportar quan va tenir l'ocasió:
"Porto el Vilassar al cor, però crec
que tot el que sóc futbolísticament li
dec al Barça, perquè és on vaig acabar de formar-me com a futbolista.
Sobretot perquè no té res a veure jugar a Futbol 7 que a Futbol 11. Al Barça vaig aprendre a atacar bé, a defensar, a voler la pilota, a jugar amb
sentit... vaig evolucionar moltíssim".
Van ser sis anys de continus viatges des de Vilasssar fins a la Ciutat
Esportiva de Sant Joan Despí: "Vaig
jugar dos anys d'infantil, dues de cadet-juvenil i dos en el segon equip, el
Barça B. Vaig arribar a anar convocada una vegada amb el primer equip
per a un partit de Champions League
davant el PSG". Sis anys d'èxits esportius, perquè sempre va ser campiona de Lliga de la seva categoria
i, a més, va conquerir cinc Copes de
Catalunya.
Propietària del lateral dret, molt aviat va tenir la recompensa de la trucada de la selecció espanyola: "Amb
quinze anys em van convocar per
a un stage de tres dies a Las Rozas.
Va ser un dels dies més feliços de la
meva vida, com el meu debut amb
l'equip sub-17".
A partir d'aquell dia, el palmarès
d'Ona parla per si mateix, ja que va
esdevenir una jugadora fixa en els

diferents equips nacionals, amb els
que ha disputat ni més ni menys que
37 partits oficials. La de Vilassar ha
estat campiona d'Europa sub-17 en
2015 (Islàndia), subcampiona continental a 2016 (Bielorússia) i el mateix any tercera del Món a Jordània.
No acaben aquí els seus èxits esportius. El 2017, a Irlanda del Nord, es
va proclamar campiona d'Europa
sub-19 i mesos més tard, a França,
va obtenir la medalla de plata al
Mundial sub-20. Un subcampionat
agredolç per a l'Ona: "Em vaig tren-

L'Ona va jugar a Vilassar fins categoria aleví

car els lligaments del turmell dret en
els últims minuts del primer partit
contra el Paraguai i em vaig perdre
la resta del Mundial", recorda amb
certa tristesa.
Una de les decisions més difícils en la
carrera esportiva de la vilassarenca
va ser deixar el FC Barcelona el 2017:
"No em veia capaç de guanyar-me un
lloc de titular al Barça i volia seguir
progressant, jugant, no estancar-me,
per això vaig decidir fitxar pel Madrid
CFF, un club molt familiar on em van
tractar de meravella".
Abans, però, d'anar-se'n al Mundial sub-20, li va arribar l'oferta de la
UD Llevant i no va poder rebutjar-la:

"Em van presentar un projecte molt
bonic, molt professional i el meu desig és posar el meu gra de sorra ara
que ja m'he recuperat de l'operació

"Al Barça vaig
aprendre tot
el que sóc
futbolísticament, a
voler la pilota,
atacar, defensar..."
de turmell i puc començar a jugar".
Mai va tenir ídols, però sempre li va
encantar el caràcter i la manera de
jugar de Dani Alves. Està encantada
a València, però troba a faltar casa:
"Sóc molt de Vilassar de Mar, d'estar
amb la família i els amics i ara que fa
dos anys que sóc fora, m'agrada més
que mai Vilassar". Ona espera recuperar el seu millor nivell per complir
un altre somni; debutar amb la selecció absoluta. Mentrestant, s'està
preparant per al futur. A les tardes
estudia INEFC. És una gran esportista ... I també molt responsable. •
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HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA

Protecció ocular per a la
pràctica de l’esport infantil
123

Dra.
Inés Sierra Lorente
N. Col. 17117

Òptica-Optometrista
Fundació Hospital de Nens de

L

Barcelona

'objectiu de l'ús d'ulleres de
protecció esportives és disminuir els danys oculars. Els
més freqüents són els traumatismes amb pilotes, caigudes o
per contacte amb una part del cos.
Actualment hi ha moltes disciplines
esportives on és indispensable i
obligatori l'ús d'ulleres de protecció. Principalment destaquem un

retina, hipemas, hipertensió ocular, desinserció de l'iris, danys en
el nervi òptic, subluxació del cristal·lí i trencament de l'os del sòl de
l'òrbita. En qualsevol cas, després
de rebre traumatisme ocular hem
d'anar a un servei d'urgències oftalmològiques per tal que ens avaluïn
l’agudesa visual, el pol anterior i el
pol posterior.

vela haurem d'usar ulleres o màscares aquàtiques per evitar principalment inflamació i hiperèmia
conjuntival, queratitis i erosions
corneals.
L'elecció del tipus d’ullera tècnica
més adequada ha de ser assessorada per un especialista ja que
cada disciplina necessita un model
específic per a la seva millor segu-

✓ La protecció ocular en determinades disciplines esportives
és fonamental. Sense ulleres
les lesions causades per pilotes o traumatismes poden ser
severes.
✓ Protegir dels impactes, dels
raigs ultraviolats i de l’acció
d’altres elements com l’aigua,
són els principals objectius de
les ulleres de protecció.
✓ L’òptic-optometrista és el
professional encarregat de
saber quin tipus de protecció
ocular és més adient per a la
teva activitat.

w
•

per les lents el policarbonat. Altres
característiques a tenir en compte
són la comoditat, la subjecció per
varetes o gomes, la doble protecció per a coixinets frontal, nasal i
lateral, la major absorció als raigs

Actualment, a l'hora de practicar esport, el més habitual és anar ben equipats, però hauríem de
parar molta més atenció a la protecció ocular ja que és un dels principals motius pels quals podem
acabar al servei d'urgències oftalmològiques en l'edat infantil i adolescent
ús imprescindible en els esports on
les pilotes són de mida petita com
el tennis, pàdel, ping-pong, golf,
hoquei, beisbol i paintball, ja que la
seva dimensió és aproximadament
similar a l'òrbita ocular i l'impacte a
l’ull pot produir danys oculars lleus,
greus, molt greus i fins en alguna
ocasió irreversibles. Les lesions més
freqüents són erosions corneals
i conjuntivals, despreniments de

Tampoc no ens podem oblidar dels
esports a l'aire lliure com esquí,
snow, senderisme, alta muntanya,
ciclisme, o motociclisme on es requereix l'ús d'ulleres de sol. Si les
ulleres són polaritzades molt millor.
Les ulleres suposen una protecció
no només enfront als raigs UVA sinó
també davant de pols, fang, insectes
o branques. En els esports aquàtics
com la natació, el submarinisme i la

retat i major visibilitat per tal de
poder assolir els millors resultats
esportius. Les ulleres han d'estar
homologades per la Comunitat Europea i si cal, per la seva federació
esportiva.
La característica principal per a
la muntura i la lent és que el material sigui de la major resistència
als impactes. Els més utilitzats per
muntures són l'acetat, PA, CR-90, i

ultraviolats, que siguin hipoal·lergèniques i si cal amb tractament
per evitar l’entelament.
Les persones que necessiten
correcció òptica han de triar la
muntura i lent adequat a la seva
graduació i disciplina per a més
comoditat, qualitat visual i rendiment esportiu. L’òptic-optometrista serà el professional encarregat
de la recomanació i elecció. •

Arriba el Nadal: regals amb seny
El mes de desembre és un mes especial sobretot pels més petits de la casa. Les festes de
Nadal són molt il·lusionants perquè tenen màgia!
És el moment de decidir també quins regals són els més adients. Optar per un consumisme
desenfrenat no ens sembla la millor manera de transmetre valors als infants.
Escollir regals que tenen a veure amb la seva activitat esportiva sempre és una bona opció.
Dintre d’aquests regals pensem en la salut a l’hora de la pràctica esportiva? Unes ulleres de
protecció o una revisió mèdica esportiva són regals tan o més perfectes que les últimes
sabatilles de moda! Ho havieu pensat?

12

www.esportiumaresme.cat

HOQUEI PATINS

4 MAGNÍFICS

Àlex Joseph, Aleix Domènech, Arnau Anglas, Miki Grau

ELS
TONI FRIEROS

Fotos de PEP MORATA

Formats al CE Arenys de Munt, on encara hi juguen dos d'ells, es van proclamar recentment campions d'Europa sub-20 amb la
selecció espanyola. Formen part de la generació d'or de l'hoquei català i espanyol. Des dels dotze anys només coneixen l'èxit.

P

oques vegades en la història de l'esport local ens trobarem amb una generació
de joves esportistes de tant
èxit. Els tres d'Arenys de Munt (Àlex
Joseph, Arnau Anglas i Aleix Domènech) i el de Malgrat de Mar (Miki
Grau), van començar junts el seu camí
amb dotze anys al CE Arenys de Munt
i són tot un exemple de precocitat. La
culpa la té el talent que atresoren... i
la valentia dels seus entrenadors per
creure en ells. Com Marc Comalat.
La temporada 2016-2017, Comalat
era entrenador del primer equip de
l'Arenys de Munt en la segona categoria de l'hoquei espanyol i també de
l'equip juvenil. Durant aquell any va
comptar amb Alex Joseph, Aleix Domènech i Miki Grau amb els quals, als
seus setze anys, va aconseguir l'històric ascens a l'OK Lliga! Un èxit al qual
caldria sumar també el campionat
d'Espanya juvenil.
Després d'aquesta demostració de
potencial, el FC Barcelona va fitxar
Àlex Joseph i el Benfica Miki Grau que
aquesta temporada, després d'un
any a Portugal, també ha estat reclutat per La Masia blaugrana. Anglas
i Domènech es van quedar per jugar amb l'Arenys l'OK Lliga, el segon
d'ells com a titular indiscutible, aconseguint a final de l'exercici esportiu
una altra fita històrica per al club: el
primer campionat d'Espanya júnior.
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Tots dos poden presumir d'haver estat campions d'Espanya en totes les
categories de l'hoquei nacional.
Els quatre amics van tornar a ajuntar-se per participar en el Campionat
d'Europa sub-20 que es va disputar
a finals de setembre a Portugal. Un
equip experimentat, amb Domènech
com un dels grans líders de la selecció, que va acabar guanyant el títol en
una disputada final davant Itàlia.

Van començar a
jugar junts a l'aleví
del CE Arenys de
Munt i han acabat
sent campions
d'Europa Sub-20
Dels quatre, Domènech és qui ja juga
amb assiduïtat en el primer equip.
Marc Comalat diu d'ell que "és un
jugador top, molt complet, exquisit,
dotat d'una gran tècnica i capacitat de lideratge". L'objectiu d'Aleix
és "tornar a pujar a l'OK Lliga amb
l'Arenys i seguir sent feliç i gaudint
amb l'hoquei". Malgrat les nombroses ofertes que sempre ha tingut, mai
s'ha volgut moure del seu club i el seu
poble.
Després d'un any al Benfica, Miki

Grau va tornar a casa: "Va ser una
experiència meravellosa, perquè a
Portugal l'hoquei es viu amb passió,
però em va trucar el Barça i aquesta
vegada no podia dir que no". Per al
seu exentrenador Comalat, "Miki és
un jugador molt ràpid, que juga molt
bé al darrere de la porteria i que entra
bé al ser esquerrà, perquè no abunden". Miki entrena de vegades amb el

ça, amb el qual entrena regularment,
encara que el seu equip també és el
mateix de Grau, a segona divisió. Comalat defineix Àlex com "un competidor nat, una roca mental i un deu físicament. Un gran jugador que a més
té gol ". Alex i Aleix van formar part de
la selecció espanyola que fa un any es
va proclamar subcampiona del món
sub-20 a la Xina.

Els quatre posen amb Marc Comalat, l'entrenador de l'Arenys de Munt que,
sent ells juvenils, els va fer debutar al primer equip aconseguint l'històric
ascens a la màxima divisió d'hoquei patins, l'OK Lliga

primer equip blaugrana i juga habitualment a Segona Divisió. Grau estava
predestinat a triomfar a l'hoquei patins. El seu avi va fundar el Club Patí
Malgrat i el seu pare va ser internacional amb Andorra abans de ser president d'aquest mateix club, on Miki va
jugar fins als onze anys.
Àlex Joseph ja va debutar la temporada passada a l'OK Lliga amb el Bar-

Dels quatre magnífics, Arnau Anglas
és l'únic que juga de porter, per a tots
la posició més delicada de l'equip:
"És un porter d'una tècnica exquisida que està madurant molt bé", assenyala Comalat. Com Aleix, només
coneix un club, el CE Arenys de Munt:
"Aquí sóc molt feliç i ho tinc tot. Haver guanyat tot el que hem guanyat
amb l'Arenys m'omple d'orgull ". •
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Àlex Joseph de Rueda
(FC Barcelona)

05/07/2000
Barcelona
Enginyeria en Telecomunicacions

PALMARÈS

Temporada 2011-12
Campió de Catalunya Aleví
Campió d'Espanya Aleví
Temporada 2013-14
Campió d’Espanya Aleví
Temporada 2014-15
Campió d'Europa sub-15
Subcampió d'Europa sub-17 (sel. espanyola)
Campió de Catalunya (amb selecció territorial)
Temporada 2015-16
Campió de Catalunya Infantil
Campió d'Espanya Infantil
Campió d'Espanya de Seleccions Autonòmiques

Miquel Grau Henríquez ,“Miki"
(FC Barcelona)
Campió 1a Copa Ibérica
Campió d'Europa sub-17 (amb sel. espanyola)
Temporada 2016-17
Subcampió d'Europa sub-17
Subcampió de Catalunya juvenil
Campió d'Espanya juvenil
Campió d'Europa sub-17 (amb sel. espanyola)
Temporada 2017-18
Subcampió del Món sub-20 (amb sel. espanyola)
Debut a l'OK Lliga amb el FC Barcelona
Campió de la Champions amb el FC Barcelona
Campió d’Europa sub-20 (amb sel. espanyola)
Temporada 2018-19
Campió de la Supercopa Continental amb el FC
Barcelona

24/03/2000
Malgrat de Mar
Grau Superior d'Esports

PALMARÈS

Amb el CE Arenys de Munt:
Temporada 2013-14
Subcampió de Catalunya Aleví
Campió d'Espanya Aleví
Campió d'Europa de clubs sub-15
Temporada 2015-16
Campió de Catalunya
Campió d'Espanya
Subcampió d'Europa de Clubs sub-17
Campió de Seleccions Territorials
Campió d'Europa sub-17 (amb sel. espanyola)

Arnau Anglas Graupera
(CE Arenys de Munt)

Aleix Domènech Muñoz
(CE Arenys de Munt)

PALMARÈS

PALMARÈS

11/10/2000
Arenys de Munt
Enginyeria d'Automoció

Temporada 2013-14
Campió d’Espanya Aleví
Campió d’Europa de Clubs sub-15
Temporada 2014-15
Subcampió de Catalunya (amb selec. territorial)
Temporada 2015-16
Campió de Catalunya Infantil
Campió d’Espanya Infantil
Campió de Catalunya Infantil (amb sel. territorial)
Campió d’Espanya sub-17 (amb sel. catalana)
Campió d’Europa sub-17 (amb sel. espanyola)
Subcampió d’Europa de Clubs sub-17

Temporada 2016-17
Subcampió de Catalunya
Campió d'Espanya
Amb el Benfica (Portugal):
Temporada 2017-18
Campió Regional de Lisboa sub-20
Campió Nacional de Portugal sub-20
Campió Nacional de Portugal Segona Divisió
Debut amb el 1r equip del Benfica
Campió d'Europa sub-20 (amb sel. espanyola)

25/01/2000
Arenys de Munt
Logística i Negocis Marítims

Temporada 2016-17
Campió d’Espanya Juvenil
Temporada 2017-18
Campió d’Espanya Júnior
Campió d’Europa sub-20 (amb sel. espanyola)

Temporada 2013-14
Subcampió de Catalunya Aleví
Campió d’Espanya Aleví
Campió d’Europa de clubs sub-15
Temporada 2014-15
Subcampió de Catalunya (amb sel. territorial)
Temporada 2015-16
Campió de Catalunya Infantil
Campió d’Espanya Infantil
Campió de Catalunya (amb sel. territorial)
Campió d’Espanya sub-17 (amb sel. catalana)
Campió d’Europa sub-17 (amb sel. espanyola)
Subcampió d’Europa de Clubs sub-17

Temporada 2016-17
Subcampió de Catalunya Juvenil
Campió d’Espanya Juvenil
Ascens a Nacional Catalana
Ascens a Divisió d’Honor (OK Lliga)
Subcampió del món sub-20 (amb sel. espanyola)
Temporada 2017-18
Subcampió de Catalunya Júnior
Campió d’Espanya Júnior
Campió d’Europa sub-20 (sel. espanyola)

Sis anys separen a aquestes dues fotografies
La tenacitat, el treball, l'entrenament i la il·lusió per millorar i gaudir del seu esport han estat les claus perquè
puguem veure aquestes dues fotografies. A la foto de la
dreta veiem l'equip aleví d'hoquei patins del CE Arenys de
Munt. A dalt, Aleix Doménech és el segon per l'esquerra i
Miki Grau el quart. A baix, Alex Joseph a l'esquerra i Arnau
Anglas al mig. Sis anys després, els quatre van tornar a estar junts per conquistar el títol de campió d'Europa sub
20 amb Espanya. Sens dubte, una generació de jugadors
irrepetibles.
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PERSONATGE

Joan Campolier

l’alcalde del miracle

UNA ENTREVISTA DE TONI FRIEROS · FOTOS DE PEP MORATA

Amb només 3.500 habitants, Santa Susanna compta amb els segells de destinació de Turisme Esportiu, Turisme Familiar i
Turisme de Negocis. Avui, pot presumir de ser coneguda a tot Europa. Un miracle que repassem amb el seu alcalde. El seu
mandat és un dels més longeus de la democràcia a l'estat espanyol.

E

16

xpliqui'ns el 'miracle' de
Santa Susanna...
El nostre producte és clarament hoteler i hem apostat
per potenciar-lo. Hem passat de tenir
en els anys 60, 300 places a les 15.000
actuals, amb el projecte d'obrir quatre hotels més. Un d'ells molt important, perquè també es construirà un
Palau de Congressos. Avui dia Santa
Susanna té 3.500 habitants i 3.000 que
tenen aquí la seva segona residència.
Disposem de 15.000 places hoteleres,
més places de càmping. A l'estiu som
una població d'uns 25.000 habitants.

No ho dic jo, ho diuen les dades.
Santa Susanna és una referència
en l'àmbit esportiu.
Vam ser el primer municipi del Maresme en obtenir el segell de destinació de Turisme Esportiu. Santa
Susanna, el Maresme i Catalunya
som un referent a escala europea.
Avui dia organitzem campionats del
món, d'Europa, d'Espanya... A vegades no n'hi ha prou amb tenir uns
bons equipaments esportius. També
cal tenir una zona hotelera que sigui
modèlica a uns preus econòmics.
Aquests requisits els reunim.

Parla de producte...
Pensant en el sector hoteler, l'equació ha de ser crear el màxim de producte per tenir l'ocupació més gran
possible. No cal pensar, només, en
sol i platja. Apostem, i molt, per la
marca esportiva. Entenent que són
productes complementaris, perquè
omples la temporada baixa a escala
turística. També ens beneficia el microclima tan agradable que tenim al
Maresme. Molts clients de països on
passen molts mesos sota zero trien
Santa Susanna per als seus stages
esportius.

Des de fora, sorprèn...
Santa Susanna, per si mateixa, no
podria gaudir d’aquests serveis. Per
exemple, tenim un pavelló fantàstic
que, per habitants, no ens correspondria. Té capacitat per a 2.000
persones. Vam convèncer a l'administració perquè ens permetés tenir
aquest aforament fent-los veure que
habitants també són tots els turistes
que ens visiten cada any. Vam fer el
nou pavelló, que és una autèntica
meravella, amb diners públics entre
l'administració, la Generalitat, i nosaltres, l'Ajuntament.

governava el PP, i he de dir-te que no
sabien ni on era Santa Susanna. Gràcies a aquest pla, amb els 2,7 milions
d'euros que ens van donar, el que
vam fer va ser, amb el suport de la Generalitat, crear el producte esportiu.

"Tenir el segell de
la Generalitat de
Destinació Turística
Esportiva vol dir que
venem un producte
de qualitat"
Com s'ha aconseguit?
Santa Susanna va demanar un Pla de
Dinamització Turística a la Secretaria
General de Turisme a Madrid, quan

Què significa tenir el segell de destinació de Turisme Esportiu?
Una marca importantíssima, perquè
quan surts a Europa a vendre un producte tens el segell de la Generalitat,
que dóna una àmplia cobertura. Diguem que és una garantia que el que
estàs venent és una oferta de la màxima qualitat.
Avui dia Santa Susanna és coneguda a tot Europa...
Molt coneguda. Dono fe. Tots els esdeveniments esportius que organitzem deixen una riquesa en la població
que és tangible. En llocs de treball, en
ingressos per a restaurants, botigues,
etcètera... Però hi ha un altre intangible que és el de la promoció de la vila.
Darrere d'aquestes proves esportives
estan la televisió i els mitjans de comunicació. És el millor espot que es
pot fer de Santa Susanna. Hi ha un
clar retorn econòmic i social, tant per
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ENTREVISTA
als empresaris com per al municipi.
Què va canviar a Santa Susanna amb
la inauguració de l'estació del tren?
Hi va haver un abans i un després,
perquè gràcies a ella ens connectem
amb el món. RENFE creia que una estació aquí no seria rendible i durant
quinze anys em van estar "torejant".
Un bon dia em van trucar i em van dir:
"Els deixem fer l'estació amb la condició que vostès se la paguin". I no vaig
dubtar ni un minut a dir que sí. Es va
inaugurar el febrer de l'any 2000 i és
l'única estació d'Espanya gestionada
per un ajuntament. A més, vam crear
llocs de treball per a gent del poble.
Segurament l'esdeveniment esportiu més important que organitza
Santa Susanna sigui el Campionat
d'Europa de Bodybuilding...
Ja fa dinou anys que organitzem proves d'aquest esport. Primer vàrem fer
el campionat d'Espanya. Després ens
van oferir, d'un dia per l'altre, el Mundial femení perquè no es va poder fer
a Grècia a causa de la situació política. Ens va agafar per sorpresa, però
va ser un èxit absolut. I ho vam fer
tan bé que durant set anys vàrem ser

lem centralitzar en un sol espai tot el
dèficit d'equipaments que tenim. Ara
comptem amb un pavelló, un camp
de futbol, sí, però busquem tenir més
camps de futbol, de tennis... Es tracta de crear equipaments esportius
importants per poder cobrir esdeveniments, ja que el cercle es tancaria
amb l'obertura dels hotels que estan
en marxa. El nostre objectiu és arribar a les 25.000 places hoteleres.

Joan Campolier, un dels alcaldes que més anys porta al càrrec, va
rebre a Esportiu Maresme al seu despatx consistorial

Tambè el Raid Barcelona-Santa
Susanna…
Els dies 6, 7 i 8 de desembre. És el més
antic d'Europa i es duu a terme a Santa Susanna des de fa 19 anys. Al raid
hi ha participants d'arreu del món i
es tracta de curses Endurance d'alt
nivell que es duen a terme durant els
tres dies de l'esdeveniment. Hi parti-

portant... Si vas a altres comunitats,
altres sectors turístics, per exemple
a Andalusia, descobreixes que hi ha
municipis semblants al nostre amb
uns equipaments esportius impressionants: camps de tennis, de futbol,
piscina coberta, descoberta... Aquí no
hem sabut tenir la visió de potenciar
turísticament les instal·lacions espor-

Quants diners destina Santa Susanna a esdeveniments esportius?
Fem tots els esforços necessaris per
poder dur-los a terme, així com en
cultura i cobrir totes les necessitats
del municipi. Fem front a tot, perquè
tot és important per a nosaltres.
Alcalde des de 1976... Com es pot
ser durant tants anys alcalde?
La política per a mi és il·lusió, voler
al teu poble i ganes de fer coses. El
meu objectiu sempre ha estat veure
crèixer Santa Susanna de forma sostenible i moderada i oferir als nostres
habitants i als que ens visiten uns
serveis modèlics, des de la Biblioteca
fins a l'estació de tren.

"Avui dia ens coneixen a tot Europa. Les competicions esportives
que organitzem són el millor espot publicitari per Santa Susanna"
cipen més de 180 cavalls i arrossega
gairebé mil persones. És tot un espectacle...

"Durant el
Campionat d'Europa de Bodybuilding
rebem a més de
3.000 atletes"
seu del Mundial femení. Després ens
van donar l'Europeu, per a nosaltres
millor encara perquè vénen molts
més esportistes gràcies a la proximitat. Durant vuit dies, rebem a més de
3.000 atletes.

També són coneguts com la Ciutat
de la Petanca...
Els dies 26, 27 i 28 d'octubre vam
acollir el Campionat d'Espanya de
clubs de Petanca i al mes de maig
organitzem el de Catalunya. Per Santa Susanna passen cada any més de
12.000 "petanqueros" de tot Europa.
Molts fan stages de més d'una setmana... Tenir l'estació de tren ha ajudat
molt a aquesta expansió per convertir-nos en la ciutat de la petanca. És
un clar exemple d'èxit: bones instal·
lacions esportives i magnífica oferta
hotelera.
I el futur immediat, alcalde?
Deixeu-me dir-vos que també tenim
un important producte nàutic que
potenciarem. El futur? Estem treballant en un projecte molt, molt im-

"Sóc molt apolític.
La meva única
ideologia ha estat
i és treballar per a
Santa Susanna"
tives. Si tu ara vols fer un bon torneig
de futbol, et veus obligat a fer-lo en
diferents pobles...
De què es tracta?
De deu hectàrees de terreny on vo-

Es presentarà a les pròximes eleccions?
Sí, em presentaré una altra vegada.
No he perdut la il·lusió. Cada matí,
quan aixeco la persiana i veig aquest
sol que tenim al Maresme, em dóna
vida. Avui en dia, si vols fer i aconseguir coses has de dedicar-hi moltes
hores. En els municipis petits tot
costa quatre vegades més que en els
grans. El millor patrimoni que pot
tenir un poble petit és tenir projectes. És l'única manera d'aconseguir
coses.
En l'àmbit ideològic, on se situa?
Sóc molt apolític. Com a poble petit has d'escoltar a tothom, recollir
idees de tots i respectar a tots els
partits. Però no puc ignorar que ara
és el moment més difícil en l'àmbit
polític que he viscut mai. És tot molt
complicat. A títol individual, la meva
única ideologia ha estat i és treballar
per a Santa Susanna. •

Culer i aficionat al futbol
Es declara molt culer i un gran amant del futbol, per això sap del que parla: "A Santa Susanna podem presumir
de tenir també una important Escola de Futbol modèlica, amb més de 180 jugadors entre nois i noies. Els primers equips femenins de l'Associació Esportiva Santa Susanna es van crear fa cinc temporades i des de llavors,
el club ha anat evolucionant. Actualment ja compta amb 70 jugadores dividides en cinc equips diferents: dos
en categoria Aleví-Infantil, un en categoria Infantil-Cadet i dos més en Cadet-Juvenil, un d'ells de màxim nivell".
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BMX/MTB

AJUNTAMENT PREMIÀ DE DALT

La Poma, paradís dels riders

L

a onzena edició del Happy
Ride Weekend es va celebrar
l’últim cap de setmana de novembre a La Poma Bikepark
de Premià de Dalt. Més de 75 riders
vinguts de 10 països diferents es van
congregar a l'espectacular recinte
per participar en les competicions
de diferents disciplines: Pump Track
dissabte i la disciplina estrella, el Dirt
Jump de la qual es van celebrar les
rondes classificatòries.
Més de 2.200 persones van passar
per La Poma Bikepark durant aquests
tres dies per presenciar l'espectacle
que va començar amb el xou de "Hit
the Buff Bell", en el qual es va col·locar una campana a un dels salts i els
riders havien de fer-la sonar en combinació amb els seus trucs. El britànic
Joe Baddelez va fer un espectacular
360 tocant la campana que li va permetre endur-se aquest premi especial a casa.
Aquest espectacle va donar pas a la
gran final de BMX, en què Erik Ponce
va quedar en tercera posició. L’anglès
Joe Baddelez es va endur el trofeu de
plata i l'incomparable rider madrileny Sergio Layos va pujar al capdamunt del podi.
Tot seguit va començar el Red Bull
Best Air, una prova en què es valorava l'altura dels riders al Quarterpipe.
Fàcil d'entendre, qui més vola més
guanya. En aquest cas l’Adolf Silva recent vingut de la prestigiosa Red Bull
Rampage a Utah, Estats Units, i amb
un salt de 3 metres i 70 centímetres
d'alçada, es va endur aquest premi.
Durant la gran final de MTB (mountain bike) 20 riders van haver de

Finalment, el plat fort va ser el "Cash
for Tricks" i el "Best Trick". És en
aquest moment de la nit que l'esperit
del Happy Ride Weekend pren vida i
és que tots els riders ho donen tot i
intenten demostrar tot el seu millor
repertori de trucs per emportar-se
diners. Cada nou truc, espectacular i
ben caigut els feia guanyar 20 €, i el
millor de tots també es va emportar
el premi al Best Trick, el qual va ser
un 720 Bar Spin, també de Marcel
Durbau.

Més de 75 riders
vinguts de 10 països
diferents van oferir
un gran espectacle

Més de 2.200 persones van passar per La Poma Bikepark durant
tres dies per presenciar l'espectacle de MTB i BMX
demostrar que eren els millors. El
francès Elie Robert es va fer amb la
victòria seguit d'Alejandro Bonafe

i Marcel Durbau, qui ha aconseguit
mantenir la seva tercera posició de
l’any passat al podi.

e Dalt
Premià dsportiva!
Vila e

AJUNTAMENT

Premià de Dalt
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PROVA PILOT

1r PROJECTE DE
FUTBOL COOPERATIU

Durant tota la tarda del diumenge es
van anar repartint els premis del gran
sorteig d’aquest any en què cal destacar el suport i generositat de moltíssims comerços de la vila de Premià
que van aportar premis perquè el
sorteig del Happy Ride Weekend 2018
fos realment especial.
Tot i les fortes pluges de les últimes
setmanes i l’aplaçament de l’esdeveniment, un any més va ser el final
perfecte de la temporada de competicions i una festa per tots els participants i assistents, sense perdre
el seu esperit familiar únic a unes
espectaculars instal·lacions, circuit i
Bikepark possible gràcies a l'equip de
La Poma Builders i de la privilegiada
localització amb vistes al mar a Premià de Dalt. •
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AJUNTAMENT SANT VICENÇ DE MONTALT

Sant Vicenç de Montalt
es 'vesteix' de pàdel

L

El Màster va viure partits de moltíssima qualitat

es instal·lacions del Sorli
Sport Sant Vicenç han estat
l'escenari de la novena prova
del Pàdel Màster Barcelona,
un dels circuits més coneguts i prestigiosos de quants se celebren al
Maresme. Abans d'aterrar a SVM, el
Màster ha estat a Mas Ram, Vilasport,
Maresme Padel Club, UP Pàdel Club,
CT Cabrils, CT Masnou i Sorli Sport Vilassar de Dalt.
El circuit, totalment amateur, compta amb el patrocini d'Auto88, Diari
SPORT, Estrella Damm, Nacex i Wecolors. Estem parlant del circuit de pàdel més important del Maresme i el
segon de Catalunya.
La mitjana per torneig és d'uns 300

Gran ambient a les pistes del Sorli Sport Sant Vicenç

jugadors (més de 100 parelles), però
el de SVM va haver d'adaptar-se a les

Va acollir la
novena prova del
circuit més
important del
Maresme, el Padel
Master Barcelona
tres pistes del Sorli Sport Sant Vicenç.
Hi van participar 100 jugadors dividits
en Femení B, Femení C, masculí A,
masculí B, masculí C, Mixta B i Mixt C.

Campus de Nadal 2018 de futbol
campusnadalA5.pdf
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CAMPUS
DE NADAL
2018
24, 27, 28 i 31 de desembre
2, 3 i 4 de gener
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M
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CM

MY

CY

CMY

K

Horari: De 9 a 14 hores
Preu Soci: 90€ per participant
PREU No soci: 100€ per participant

Inclou esmorzar i obsequi
Camp municipal de futbol de SANT VICENç DE MONTALT
Dirigit per a nens i nenes de 4 a 12 anys
Tecnificació i aprenentatge per a porteRs i jugadors

El futbol tampoc s'atura en les
dates nadalenques. S'atura la
competició federativa, sí, però no
l'oportunitat de seguir aprenent
i evolucionant, a més de passar
unes hores entretingudes fent el
que més t'agrada. Un any més, el
CF Santvicentí posa en marxa el
seu Campus de Nadal dirigit a nens
i nenes de 4 a 12 anys. Un Campus
de Tecnificació i Aprenentatge per
a porters i jugadors. Es realitzarà al
camp municipal de 9 a 14 hores els
dies 24, 27, 28 i 31 de desembre i 2,3
i 4 de gener. En el preu està inclòs
l'esmorzar i un obsequi. (Telèfon
informació: 696163421, Jordi)

L'alcalde i el regidor van estar presents

Els premis van ser una pala Black
Crown de gamma alta per a les Categories A, Sabatilles Babolat per a la
Categoria B i un paleter Black Crown
per a les categories C. A més hi va haver sorteig de nombrosos regals.
Durant els dies 22, 23, 24 i 25 de novembre, Sant Vicenç de Montalt va ser
l'epicentre d'aquest esport tan popu-

lar en la seva faceta amateur, assistint
a la desfilada de nombrosos jugadors
de pàdel que van protagonitzar un
torneig d'alt nivell competitiu en les
seves diferents categories.
L'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, a través de la seva Regidoria d'Esports, sota la responsabilitat de Robert Subiron, reforça la seva aposta, i
esforços, per la pràctica esportiva i la
seva difusió, sent el pàdel en aquest
cas un dels esports més concorreguts
i practicats en el nostre entorn. El Pàdel Màster Barcelona ha estat un bon
exemple de tot això.•

La Copa Maresme, el millor
torneig de mini bàsquet
Els dies 6,7 i 8 de desembre, el Club Bàsquet Maresme 3 Viles, organitza per setena
edició consecutiva un dels tornejos més
importants d'Espanya de categoria premini i mini, la veritable pedrera del bàsquet
formatiu.
Hi participen 32 equips de 23 clubs diferents, sent un torneig referent en la categoria mini, sobretot de primer any (nascuts a l'any 2008 ), ja que venen els millors equips de Catalunya, tant
en categoria masculina com femenina, destacant especialment Sant
Adrià, UE Mataró, Almeda, CN Sabadell i la presència del Coslada de
Madrid. I en la masculina, el ACB Joventut de Badalona, Manresa i
aquest any també UCAM Murcia, sense oblidar els històrics CB Hospitalet o Sant Josep de Badalona.
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PATINATGE ARTÍSTIC
PALMARÈS
Carla Escrich Solé
Mataró (11 d’agost 1997)

Carla
Escrich

2007 (Infantil)

Entrada a categories competitives

2009 (Infantil)

Campionat de Catalunya
15a classificada

2011 (Cadet)

Campionat d'Espanya
12a classificada

Campiona de Catalunya,
d'Espanya, 3a d’Europa i 4a del món

2012 (Cadet)

“El patinatge
és la meva vida”
UNA ENTREVISTA DE TONI FRIEROS · FOTOS DE PEP MORATA

4a al campionat d'Espanya,
entra al CAR Sant Cugat

2014 (Juvenil)

3a de BCN, 3a de Catalunya,
2a d'Espanya, 7a d'Europa

2015 (Júnior)

1a de BCN, 1a de Catalunya,
3a d'Espanya, 12a d'Europa

2016 (Júnior)

3a de BCN, 7a de Catalunya,
2a d'Espanya, 6a del món

2017 (Sènior/Absolut)

1a de BCN, 2a de Catalunya,
2a d'Espanya, 6a del món

Caldes d'Estrac i el Maresme compten amb una altra gran campiona. Després de dedicar-se
a la gimnàstica artística, el patinatge ha guanyat una gran esportista, la millor en l'àmbit
català i estatal i una de les més brillants del planeta. Als seus 21 anys gaudeix amb passió
d'un esport tan estètic, tècnic i exigent al mateix temps

V

as néixer a Mataró...
Sí, però quan tenia un anyet
ja ens vam venir a viure a
Caldes d'Estrac. De totes
maneres la meva infantesa també va
transcórrer al Berguedà. Allà passava
els caps de setmana, les vacances...

M'ho expliques?
La meva família és de la Pobla de Lillet, un poble de poc més de mil habitants. Per qüestions laborals el meu
pare va haver d'instal·lar-se a Mataró,
però venint d'un poble tan petit no ens
adaptàvem a una ciutat tan gran, així
que va buscar pel Maresme una població més petita i es va decidir per Caldes. M'encanta el meu poble. Puc anar
caminant a tot arreu. Ho tenim tot.
On vas estudiar?
La Primària a Caldes, la Secundària
al Col·legi La Presentació d'Arenys
de Mar i el Batxillerat a Sant Vicenç
de Montalt. Ara estic estudiant Fisioteràpia a l'Escola Universitària
Gimbernat de Sant Cugat. He donat
moltes voltes!
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al club d'Arenys de Munt. Jo sempre
anava amb elles, així que quan tenia
set anys vaig començar també a patinar tres vegades a la setmana.
Llavors, estaves predestinada...
No perquè hi va haver una època en
què em tiraven molt altres esports.
Vaig tocar l'hípica, l'escalada, però
més seriosament, la gimnàstica artística. De fet, vaig estar tres anys entrenant a l'Associació de Gimnàstica Artística de Vilassar de Mar (AGAV). Després
de fer gimnàstica ho vaig deixar i va ser
amb quinze anys quan em vaig dedicar
de cos i ànima al patinatge.

La Carla és part de l'elit mundial del patí

Et vas decidir pel patinatge artístic...
De nena vaig començar fent natació
i molts altres esports. La 'culpa' la va
tenir la meva germana gran, Ivet. Ella
volia patinar sobre gel, però pel Maresme no hi havia on practicar-lo, així
que el més semblant era el patinatge
sobre rodes. La meva mare la va portar

I ja no ho has deixat...
Vaig tenir la sort de tenir com a entrenadora a la Jenet, que em va obrir els
ulls i em va guiar en la meva etapa cadet, juvenil i júnior.
Quan t'adones que pots tenir una
bona trajectòria en aquest esport?
Segurament el 2011, quan em vaig
classificar per al meu primer campionat d'Espanya. Prèviament has de

2018 (Sènior/Absolut)

2a de la German Cup, 1a de
Catalunya, 1a d'Espanya,
3a d'Europa, 4a del món
classificar-te en el de Catalunya per
poder participar. Diguem-ne que el
meu primer gran èxit el vaig viure un
any després en quedar quarta d'Espanya. Això em va permetre poder entrar
al CAR de Sant Cugat i gaudir de tots
els avantatges que això comporta.
Quan debutes amb la selecció
espanyola?
Va ser a l'Europeu de 2014 a Eslovènia.
Una experiència meravellosa. Però no
tot han estat grans moments. Precisament un any després, el 2015, vaig viure una temporada desastrosa. A més,
Jenet va deixar de ser la meva entrenadora, va marxar a Ripollet i vaig quedar-me una mica òrfena.
No obstant això, has arribat més
lluny que mai...
Diuen que no hi ha mal que per bé no
vingui, i això em va passar amb Albert
Trilla, el nou entrenador que va arribar
al meu club, el Club Patinatge Caldes.
Albert em va canviar la vida i va ser la
meva llum. Amb ell vaig ser segona de
Catalunya i em vaig classificar per anar
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ATLETISME

En marxa el Circuit
Maresmenc de Cros
“Somio amb un
podi en un
Mundial i espero
fer-ho bé en els
World Roller Games
de Barcelona
l'any que ve”
al Mundial de la Xina de l'any 2017, on
vaig ser sisena.
I en el 2018, la gran explosió...
Així és, campiona de Catalunya per
segona vegada, d'Espanya, tercera
d'Europa i quarta del món. Ah, i segona de la Copa Alemanya, una prova
molt important!

"Aquest esport
requereix força,
resistència, tècnica
i flexibilitat. És molt
complet”
Al Mundial, tres italianes al podi...
Sí, ara per ara són gairebé imbatibles.
El meu gran somni seria poder fer un
podi al Mundial.

Ja s'han disputat tres de les vuit proves que
l'integren; l'últim, el Cros de Mataró

L'any que ve, els World Roller
Games són a Barcelona...
Per això m'estic preparant i entrenant
molt dur, per fer un gran paper a Barcelona, a casa.
Què té el patinatge artístic perquè
t'hagi enganxat tant?
Sóc molt friki. Miro tot el que té a veure amb el patinatge: vídeos, reportatges... És un esport molt complet i
molt bonic. Els salts, les piruetes, la
coreografia, tot és molt espectacular,
visual i estètic. És eminentment tècnic i exigeix molta força, resistència i
flexibilitat. Jo entreno gairebé cada
dia de l'any i moltes vegades matí i
tarda. Visc pel meu esport. I mentre
gaudeixi tant com ho he fet fins ara,
seguiré. Mai he vingut a un entrenament sense motivació.
Tens ajuda econòmica?
Quan represento a la Federació Espanyola, sí. Bé, ells em paguen els
viatges, hotels, dietes... Però no al
meu entrenador. En aquest sentit els
estic molt agraïda als meus pares per
l'enorme sacrifici econòmic que han
fet i fan perquè jo pugui competir i tenir al meu entrenador Albert Trilla en
tots els campionats.
Enhorabona a tots... •

Un pòster gegant de la Carla penja d'una de les parets del Pavelló Municipal

Moment de la sortida d'una de les proves del Cros de Mataró

D

es del passat 27 d'octubre
es va disputant una nova
edició del ja tradicional 'Circuit maresmenc de Cros', competició atlètica organitzada per Gesport
en col·laboració amb la Federació
Catalana d'Atletisme, Consell Esportiu del Maresme, Diputació de
Barcelona i diferents ajuntaments
que acullen les proves, així com
clubs d'atletisme.
El Circuit consta de vuit proves,
havent-se disputat ja les tres primeres. El 27 d'octubre va començar
amb el 20è Cros de Santa Susanna
i el 3 de novembre es va celebrar el
tradicional Cros dels Arenys, que
està a una sola edició d'arribar a la
quaranta.
El tercer cros va tenir lloc el passat
dia 18, al Ciutat de Mataró, segurament el més concorregut i veterà, ja
que l'any que ve arribarà a les seves
Noces d'Or. Tot i les inclemències
del temps, fred, pluja i vent, el cros

mataroní va superar de llarg les mil
inscripcions entre les diferents vinti-set categories, des de benjamins
fins a màsters (veterans).
El G.A. Lluïsos Mataró, organitzador
de la competició, va ser el gran triomfador de la matinal passada per
aigua, amb 18 Podis individuals (6
primers, 3 segons i 9 tercers) i 8 triomfs per equips.

Calendari

Properes proves
24è Cros de Malgrat
Dissabte, 8 de desembre de 2018
22è Cros de Canet
Diumenge, 16 de desembre de 2018
(Campionat de Catalunya de Cros Curt)
11è Cros d'Alella
Diumenge, 27 de gener de 2019
26è Cros Ciutat de Calella
Diumenge, 17 de febrer de 2019
3r Cros de Pineda de Mar
Dissabte, 23 de febrer de 2019
(Cloenda del Circuit maresmenc de Cros)
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AJUNTAMENT DE TEIÀ

Club Excursionista Teià

La muntanya a
l’abast de tothom
L’entitat programa sortides mensuals d’alta muntanya, escalada, senderisme, running i BTT per als seus 400 socis, a més
d’oferir un servei d’activitats extraescolars per a nens i adolescents

E

l passat 18 de novembre, Teià
va posar fi a la Festa Major de
Sant Martí amb la Teialada: la
cursa de bicicletes de muntanya de
més anomenada del Baix Maresme
que enguany arribava a la quinzena
edició. La pluja va obligar a suspendre el circuit infantil pel parc de can
Llaurador, però no va impedir la disputa de les proves de llarg i curt recorregut, ni el debut d’una modalitat
per a bicicletes elèctriques. Tradició
i innovació. Passat, present i futur.
En parlem amb Josep Maria Elias, un
dels fundadors del CET, i Josep Mestres, el seu tresorer.
Com va néixer el CET?
Entre amics. L'any 1993, una colla
de teianencs vam fer una excursió
al Puigmal. L’experiència va crear
precedent i vam seguir fent sortides
a la muntanya. Entre una i l’altra, el
nombre de participants va anar augmentant i l’any 2000 ja n’érem 36.
Aleshores vam constituir legalment el
CET, que actualment és membre de la
Federació d’Entitats Excursionistes de
Catalunya (FEEC) i de la Federació Catalana de Curses d’Orientació (FCCO).
Més que amics, ara sou una
gran família.
Sí, som un club obert i integrador.
Tenim una massa social de 391 socis
i 217 fitxes federatives, i cada any en
som uns quants més perquè el CET
ha esdevingut un referent i un espai
de trobada per a totes aquelles per-
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nada Popular per la Serralada Litoral,
al setembre, i la recentment creada
Caminada Circular a la Serralada de
Marina, al maig, que s’alterna amb
l’antiga Travessa Teià-Montserrat.

La sortida de la Teialada 2018, sota la pluja

sones de Teià i d’altres poblacions de
l’entorn que volen practicar esports
relacionats amb la muntanya, independentment de la seva edat i les seves aptituds físiques.
Heu fet sempre gala d’una gran
capacitat organitzativa.
Cada més oferim una mitjana de
deu activitats de tota mena, ja siguin
exclusives per als socis o obertes al
públic en general, com el senderisme
exprés: cada segon diumenge de mes
quedem al parc de can Godó i sortim
a voltar per la Serralada del Litoral.
Aquest dinamisme és possible gràcies
a l’organigrama formal de club, que
compta amb una junta directiva i dife-

rents seccions autònomes, i a la implicació dels seus responsables.
A més, organitzeu allò que
anomeneu ‘Grans esdeveniments’...
Sí, són proves i activitats esportives
que depassen l’àmbit local perquè
atrauen centenars de participants.
Això requereix un gran esforç organitzatiu i logístic que només és possible
gràcies al compromís de més d’una
cinquantena de col·laboradors entre
els socis del CET, a més de voluntaris
de l’ADF i diversos patrocinadors. La
Teialada n’és un exemple, com també ho són la cursa de muntanya Teià
Moritz Trail, que es fa al juliol; la Cami-

També esteu tenint molt d’èxit
amb la proposta d’activitats
extraescolars.
Sí, la vam iniciar el curs 2014-2015 i
no donem a l’abast. Oferim 40 places
i són totes plenes. Tenim quatre monitors titulats que són socis del CET
que recullen els nanos a la sortida
de l’escola i els porten al poliesportiu
per fer iniciació a l’escalada, curses
d’orientació i de muntanya, i running.
De fet, l’èxit ha estat tan aclaparador
que enguany hem volgut reconèixer
la seva dedicació amb un dels premis
que atorga la Regidoria d’Esports.
A Teià sou una de les entitats
més carismàtiques i estimades
gràcies a la vostra implicació i
projecció social.
Tenim un compromís doble: fer poble
i fer país. Des de els seus inicis, el CET
ha impulsat i col·laborat en iniciatives
promogudes per altres entitats locals,
grups de particulars o l’Ajuntament,
com ara la Flama del Canigó, La Marató de TV3 i altres activitats de caire
cultural. A nivell nacional, reivindiquem valors universals com la pau i el
dret a decidir; per això vam participar
a la campanya Cims per la llibertat a
favor dels exiliats i els presos polítics
catalans. •
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CURSES DE MUNTANYA

ARGENTONA

Fotos de Jordi Santacana

La

en estat pur

El Grup de Muntanya d'Argentona, així com tota la població (ajuntament, comerços i voluntaris) han tornat a superar-se a si
mateixos. La 16a edició de la popular cursa ha posat de manifest la força d'un poble, organitzat i unit, per aconseguir un sol
objectiu: l'èxit de la seva competició esportiva més emblemàtica.

Jordi Ferrer

Director de la Burriac Xtrem

La Corre Cuita, la
millor pedrera

"Ha estat un èxit
rotund que ens ha
sorprès a nosaltres
mateixos”

E

l temps no va acompanyar,
és cert, però va fer més èpica
encara la cursa, organitzada
impecablement pel Grup de
Muntanya d'Argentona, una associació sense ànim de lucre molt activa
formada per uns 220 socis que cada
cap de setmana realitza excursions
per descobrir Catalunya, a més d'organitzar diferents proves esportives
durant tot l'any. La Burriac Xtrem
(trofeu Pere Asturiano) és el seu vaixell insígnia i la que requereix més
esforços i complicitats.
Aquest any l'organització va estimar
no realitzar la cursa marató i centrar
les forces en les curses de 17 i 28 Km.
Totes dues van transcórrer íntegrament pels termes municipals d’Argentona i Cabrera de Mar, dins del
parc natural de la Serralada del Litoral, gaudint una vegada més del tresor incomparable de l'entorn de bosc
mediterrani de pins i sureres, flora
i fauna. Però sobretot, de camins i

La tarda abans de la Burriac
Xtrem va tenir lloc una de les
proves més entranyables,
la 'Corre Cuita', on els més
petits van ser protagonistes
dels carrers d'Argentona.
Dividits en tres grups d'edat
(de 0 a 4, de 5 a 7 i de 8 a 12
anys), van prendre la sortida
240 nens i nenes, vigilats i
seguits pels seus pares i per
l'organització. Una generació que garanteix la supervivència de la prova

Espectacular foto al Castell de Burriac

mençaven el descens pel corriol "del
cactus" amb vista panoràmica d’Argentona on, al bell mig de la vila, esperaba la famosa estora verda, on tots
els participants vàrem sentir l’escalf
del públic. Per cert, tot això, amb l'animació a càrrec del grup de batucada
SSSTREPITS de Vilassar.

Una legió de
fisioterapeutes
L'organització va comptar
amb la inestimable ajuda de
dos grups de fisioterapeutes. D'una banda, quinze
alumnes del Centre de Teràpies Manuals de Mataró i,
de l'altra, sis fisioterapeutes
del centre Carla Sala Audet
d'Argentona. Tots els qui ho
van requerir van tenir el seu
massatge esportiu, relaxant
i recuperador després del
gran esforç.

Moment de la sortida

corriols que van fer xalar de valent de
la cursa, pujant al Turó de Cirés (484
m), sostre d'Argentona, i al Castell de
Burriac (392m).
Finalment van participar prop de 750
esportistes, uns 230 en la prova més
llarga i 515 atletes en la més curta.
Les dues proves van sortir de la Plaça
Nova cap al Collell, la Pedrera, la Font
d'en Quicu, la Font del Gavatx, el Rocar d’en Serra, Turó de Matacabres, "la
Bèstia", Turó de Cirés, Creu de l’Abellà, Castell de Burriac, Coll de Codera,
Santa Elena d'Agell, Turó dels Oriols,
Font Picant, Turó Rodó, "la bassa del
Senglar", la Feu i el Pujolar i d’aquí co-

Jordi Ferrer, director de la Burriac
Xtrem, n'està molt satisfet: "Ha estat
un èxit rotund que ens ha sorprès a
nosaltres mateixos. Hi han col·laborat més de 200 voluntaris, des de la
sortida a la meta i repartits en diferents punts del recorregut. Han vingut nois de l'Institut d'Argentona com
a voluntaris con part d'un treball de
curs. Tots els comerços del poble han
ajudat, així com l'ajuntament".
La prova de 17 quilòmetres va ser
guanyada per Lluc Montull amb un
temps de 1:35:58, traient-li un sol
segon d'avantatge al segon, Roger
Tarrés. En aquesta competició, l'úl-

tim corredor va entrar amb 03:46.
La competició llarga, de 28 quilòmetres, la va guanyar l'atleta Nil Gaja
amb una gran superioritat, amb
2:36:19, seguit molt de lluny per Scot
Bennett, que va entrar amb 02:47:56.
Una prova dura i de titans que la va
tancar un corredor després de cinc
hores i mitja.
Tot Argentona va gaudir de valent
rebent com a herois a tots els atletes que anaven travessant la línia de
meta entre crits i aplaudiments. Un
èxit que obliga l'organització a posar encara el llistó més alt de cara a
l'edició del 2019. •
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AJUNTAMENT CANET DE MAR

La gran nit de
l’esport canetenc

L

Les millors esportistes femenines, amb les autoritats

'envelat de Vil·la Flora, un dels
centres neuràlgics de Canet, va
ser l'escenari d'un dels esdeveniments més esperats de tot
l'any: la Nit de l'Esport. Un acte on es
nomina, es distingeix i es premia els esportistes, clubs i personalitats del món
de l'esport canetenc que han contribuït
amb el seu esforç, dedicació i èxits a expandir el nom de Canet.
La Nit de l'Esport, presentada per Joan
Carles Folia i amb la presència de les
autoritats locals, com l'alcaldessa Blanca Arbell i les regidores Sílvia Tamayo
(Esports) i Raquel Serra (Participació),
és la constatació del gran pes que té
l'esport en el teixit associatiu de Canet.
Aquests van ser els premis que es van
lliurar i els seus guanyadors:
Millor Esportista Femení (votació
popular): Paula Serrano (jugadora de
voleibol de Canet a la primera divisió
nacional femenina).
Millor Esportista Masculí (votació popular): Juan Gracia (jugador del Futbol

Vil·la Flora va viure un esdeveniment molt esperat tot l'any

Club Canet, juvenil, que acaba de pujar
a 1a divisió).
Millor Esportista Femení (Jurat): Mariona Hernández Grao (portera d’ho-

Va ser la constatació
del gran pes que té
l'esport en el teixit
associatiu del poble
quei patins, sotscampiona de Catalunya i Espanya sub-16).
Millor Esportista Masculí (Jurat): Yousef Taoussi Yahyaui (atleta del Futbol
Club Barcelona, Campió de Catalunya
de 1.500 metres llisos).
Premi Especial: Al Canet FC pel centenari de la fundació del club.
Premi a la millor Gestió: Club Bàsquet
Canet: per la gestió del club, tant esportivament com administrativament. En
la darrera temporada han practicat bàsquet més de 150 jugadores i jugadors.

Millor Tècnic: Julián Alonso Pintor (ex
jugador i entrenador de tennis)
Millor Equip: Aleví masculí Club Tennis
Canet 1971 i Equip d’Iniciació del Club
Patinatge Artístic Canet.
Projecció Exterior (Esportistes vinculats a Canet que s’hagin distingit
en la pràctica esportiva més enllà de
l’àmbit local, al llarg de la seva vida
esportiva): Cristina Soler (jugadora de
botxes i petanca).
Premi a una trajectòria (pòstum): Albert Pujades Torrent. Fou president del
Club Bàsquet Canet i durant la seva presidència el club va assolir l’ascens a 1a
divisió B nacional.
Promoció de la Base (Ex aequo):
Club Bàsquet Canet: per la feina que
està fent amb la promoció de l’esport
base, tant masculí com femení.
Canet Futbol Club: Aquest any amb la
nova junta i l’any del centenari estan treballant per tornar a crear equips en totes
les categories i han duplicat el nombre
de nens/nenes i equips de la base. •

Canet acull el Campionat de
Catalunya de Cros Curt
El 16 de desembre, Canet tornarà a organitzar, i a gaudir, d'una altra gran
prova esportiva: el Campionat de Catalunya de Cros Curt. Un reconeixement
de la Federació Catalana d'aquest esport al Club Atletisme Sport Canet 1980,
impulsat i presidit per Antonio Hernández, exatleta i alma mater de l'entitat.
La competició, de 4 quilòmetres, és de categoria Open i participen, tant individualment com per equips, des de Sub 20 fins a veterans. Està previst que
prenguin la sortida més de 300 atletes entre totes les categories.
Paral·lelament, i en el mateix circuit, al Pla d'en Sala, on se celebra el famós
Canet Rock, tindrà lloc el 22è Cros Canet de Mar, cinquena prova puntuable
del circuit maresmenc de cros, on any rere any el nombre de participants ha
anat augmentant fins a esdevenir una cita obligada dels amants del cros.
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1a Cursa de
la Dona

Dins d'un cap de setmana
replet d'activitats esportives (Taula Redona, Nit de
l'Esport, IronKids), va destacar la 1a Cursa de la Dona
que es va disputar el 25 de
novembre, prova popular
que va sortir de la Riera Sant
Domènech i que va reunir a
prop de 282 dones. Sota
l'organització de l'Ajuntament, la direcció esportiva
del Club Atletisme Sport Canet i la col·laboració de Gesport, la cursa va ser una marea lila, gràcies al color de
les samarretes que van lluir
totes les participants durant
els quatres quilòmetres que
va durar una competició lúdica i que també va servir
per viure una jornada esportiva i de germanor. L'èxit
de participació anima que
aquesta sigui la primera de
moltes edicions futures.

www.esportiumaresme.cat

DESEMBRE 2018

ESPORT LOCAL

AJUNTAMENT ARENYS DE MUNT

11a Nit de l’Esport

Mireia Martínez i Aleix Bou,
millors esportistes del 2018

Un dels moments més
emocionants de la nit
va ser el Premi que va
rebre Pere Daumal i
Bellsolell, creador del
primer club ciclista a
Arenys de Munt,
membre de la junta de
l'hoquei durant molts
anys i un dels
impulsors del Torneig
d'Estiu de Futbol Sala

E

L'alcalde d'Arenys de Munt, Joan Rabasseda, i la regidora d'Esport, Marta de la Iglesia, amb els guanyadors

l passat 8 de novembre,
emmarcada dins els actes
de la Festa Major de Sant
Martí 2018, es va celebrar
al Castell Jalpí d’Arenys de Munt
l’11a Nit de l’Esport. Al sopar hi
havia representats tots els clubs de
la vila i els esportistes individuals
més destacats de la temporada.
L’acte va ser presidit per l’alcalde
i regidors d’Arenys de Munt, i per
l’exjugador Miquel Corominas, representant del Futbol Club Barcelona. En acabar el sopar, les autoritats i els presidents dels clubs van
donar un munt de reconeixements
als esportistes més destacats de la
temporada.
El moment culminant de la nit va
arribar a l’hora de triar el millor esportista de la temporada. Els candidats eren:
1. L’equip júnior d’hoquei sobre patins del Centre d’Esports Arenys de
Munt, campions d’Espanya Júnior.

Un any més, l'incomparable marc del Castell Jalpí va acollir la festa
anual de l'esport d'Arenys de Munt

2. Mireia Martínez i Aleix Bou, del
Club Patinatge Arenys de Munt,
campions de Catalunya, campions

d’Espanya i subcampions d’Europa
de patinatge artístic.
3. Víctor Garcia Verdura, per la seva

meteòrica carrera com a àrbitre,
actualment a la 2a divisió i 4t àrbitre de primera divisió, tot i la seva
joventut.
Finalment, els grans guanyadors
van ser Mireia Martínez i Aleix Bou,
del Club Patinatge Artístic Arenys
de Munt, que a banda del reconeixement es van emportar entrades
per veure el Barça, obsequi de la
Penya Barcelonista, i un vol en helicòpter per veure l’skyline de Barcelona, obsequi de l’Ajuntament.
Un dels moments més emocionants de la nit va ser el Premi Antoni Rovira, que cada any s’atorga
com a reconeixement a una trajectòria vinculada a l’esport, i que
aquest any es va donar al Sr. Pere
Daumal i Bellsolell, responsable
de crear el primer club ciclista a
Arenys de Munt, membre de la junta de l’hoquei durant molts anys i
un dels impulsors del Torneig d’Estiu de Futbol Sala. •
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AJUNTAMENT DE CALELLA

Calella celebra Nadal amb
dos esdeveniments esportius
Cursa
solidària a
benefici de
la Fundació
Creu Groga
El diumenge 23 de desembre, i aprofitant l'esperit nadalenc d'aquestes
dates, neix una nova prova esportiva
a Calella dividida en dos formats, un
familiar i un altre competitiu. Totes
dues, amb el mateix nexe d'unió: la
solidaritat. Totes les inscripcions seran a benefici de la
Fundació Creu Groga,
nascuda el 2016 amb
l'objectiu d'intervenir
en les addiccions en
la infància i l'adolescència, utilitzant l'esport com a eina per a
la instauració d'uns
valors transferibles a altres àmbits
vitals.
La sortida de la Christmas Family Run
tindrà lloc a partir de les 10,00 hores des del Passeig Manuel Puigvert,
davant del CN Calella. Hi haurà dues
curses, una no competitiva familiar
d'1,2 kms on podran participar tots
els nens i famílies que vulguin passar
una bona estona i gaudir en família.
El preu per inscripció individual és de

5€. El preu per inscripció familiar (3 o
més membres) és de 15€.
La cursa competitiva serà de 5 kms i
està oberta a totes les persones que
hi vulguin participar. La recollida del
dorsal es farà el mateix dia de les 8.15
a les 9.15 h al final del passeig Manuel
de Puigvert.
Hi haurà trofeus per
als 3 primers classificats de la general masculina i femenina per
la categoria competitiva i medalla per a tots
els nens que participin
en la prova no competitiva d'1,2 kms. També s'entregaran
obsequis: una bossa regal amb lot de
productes per a tots els participants
i samarreta per als participants en la
cursa competitiva de 5 kms.
Les inscripcions estaran obertes fins al
dimecres 19 de desembre a les 23:00h.
El mateix dia de la cursa només es podran fer inscripcions presencials de
les 8:15 a les 9:15h amb un càrrec de
2€.Que no hi falti ningú!

Tota la informació a

www.fundaciocreugroga.com/es/christmas-family-run
o mitjançant correu electrònic: info@fundaciocreugroga.com
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Gran Banyada
Nadalenca
Amb l'arribada de Nadal, la tradició a Calella mana que el dia de
Nadal, abans de l'escudella i carn
d'olla, els més agosarats acomiaden o reben l'any amb un bany.
I des de 1997 així ve sent. Calella
tornarà a viure una de les proves
esportives més populars i arrelades al territori: la Gran Banyada
Nadalenca, tota una tradició i un
referent a la Vila.
Organitzada per 'La Colla No
Tinc Fred', any rere any ha anat
superant el nombre d'inscrits.
D'aquells 6 'bojos' que la van posar en marxa, enguany se celebrarà la 22a. edició amb una previsió
de més de 600 valents 'fredolics'
que desafiaran a les inclemències
metereològiques.
La Gran Banyada Nadalenca es
realitza el dia 25 de Desembre,
dia de Nadal. Té lloc a les 12 h del
migdia davant de les barques i del
pas de nivell, a prop de l'estació
de Calella. A toc de coet, tots els
valents han de deixar la por enrere
i banyar-se al mar. Un cop feta la
primera banyada, els participants
tornaran a entrar al mar agafats de

la mà fent així possible una última
banyada de germanor. Després,
un cop assecats, els participants
que ho vulguin rebran un diploma i tindran accés a un piscolabis
que farà despertar la gana abans
de l'àpat nadalenc: "Aquest es-

Des de 1997 se
celebra el 25 de
desembre amb rècord de participants
any rere any
deveniment, molt arrelat ja a les
nostres tradicions locals, te caràcter lúdic i festiu amb l'objectiu de
passar-ho d'allò més bé i viure Nadal de manera diferent. Gaudirem
d'una manera inusual l'esperit
més amistós d'aquestes festes.
Tal com diu la nostra dita: qui es
banya per Nadal, no és constipa
en tot l'any", diuen des de l'Organització.
Així que el dia de Nadal, a les 11.45
del migdia, davant del pas a nivell
(zona barques) tens una cita. Si hi
ets tu, serà millor!
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AJUNTAMENT PINEDA DE MAR

Pineda inicia un nou Cicle de
Passejades per a la gent gran
És una activitat oberta, de franc, enfocada a persones que superin els 60 anys i que estiguin habituades a realitzar activitat
física de manera regular

P

er segon any consecutiu,
l'Ajuntament de Pineda de
Mar participarà al Cicle de
Passejades per a la Gent
Gran impulsat per la Diputació de
Barcelona en què participen ja més
de 70 municipis de la província. El
curs passat l'activitat va consistir
en la realització de 4 sortides a diferents parcs naturals del territori,
Collserola, Castell de Montesquiu,
la Serra de l’Obac i el Parc del Garraf, i una cloenda on tots els municipis participants es van trobar per
realitzar una jornada plena d’activitats a Palau-Solità i Plegamans.
És una activitat oberta, enfocada a
persones que superin els 60 anys i
que estiguin habituades a realitzar
activitat física de manera regular,
i de franc. Les passejades estan
adaptades a les possibilitats i les necessitats del col·lectiu de gent gran,
són suaus i assequibles, i majoritàriament discorren per pistes forestals
o camins de muntanya, reduint el
màxim possible els trams urbans.
Generalment s'inicien a les 10 del
matí i finalitzen a les 3 de la tarda, i
es camina un total aproximat de 3-4
hores, amb distàncies que, en funció del desnivell i del recorregut de
cada localització, es troben sempre
entre els 6 i els 8 kilòmetres. Durant
el recorregut es van realitzant diverses parades, algunes de caire cultural, natural o simplement per dosificar els esforços dels participants.
Els objectius d'aquesta activitat són
oferir un element dinamitzador i
motivacional, donar a conèixer diferents entorns geogràfics de la província i viure la natura de forma to-

dats, que estaran conformats per un
màxim de 54 persones cadascun. La
programació és la següent:
✓ Centelles: 28 de novembre de
2018
✓ Pineda de Mar: 13 de febrer de
2019
✓ La Llagosta: 13 de març de 2019
✓ Torrelles de Llobregat: 10 d’abril
de 2019

Des de les Regidories
de Benestar Social i
Esports de l’Ajuntament de Pineda de
Mar s'han articulat
les inscripcions a
través dels casals
d’avis de les Mèlies i
de Poblenou

Per segon any consecutiu, l'Ajuntament participarà al Cicle de Passejades

talment adaptada a les possibilitats
dels usuaris, motivar l'aprenentatge
i l'intercanvi de coneixements sobre
la natura, fomentar l'interès entre la
gent gran per realitzar caminades
amb certa regularitat, incidint en els
hàbits saludables, i fomentar les relacions de grup i interpersonals en
un ambient natural i adaptat a les
necessitats de cadascú.

En el cicle 2018-2019 que comença el
dimecres 28 de novembre, Pineda de
Mar forma part d’un grup de 4 municipis format per Centelles, La Llagosta i Torrelles de Llobregat. Cada
municipi exercirà d’amfitrió en una
ocasió i rebrà als altres 3 en una jornada dissenyada per donar a conèixer els espais naturals i culturals de
cada territori als 3 grups de convi-

Des de les Regidories de Benestar
Social i Esports de l’Ajuntament de
Pineda de Mar s'han articulat les
inscripcions a través dels Casals
d’Avis de les Mèlies i de Poblenou,
on hauran d'adreçar-se tots aquells
que vulguin participar per formalitzar la seva inscripció, aproximadament dintre dels 30 dies anteriors a
cada sortida.
L’equip bàsic que ha de portar cada
participant és: roba còmoda, calçat
adequat, gorra i ulleres de sol, 1 litre
d’aigua, carmanyola per esmorzar i
dinar, i bastons (opcionals). •
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AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
MUAY THAI

PERSONATGES

Esport i Solidaritat

Roberto García, un gran
exemple de superació

Roberto, guanyant el Trail Catllaràs

Roberto García, Rupert per als
amics, va ser un destacat jugador
de futbol (Blanes, Malgrat, Calella,
Palafolls), que al penjar les botes
va poder dedicar-se a la seva altra
gran passió: les curses de muntanya. Avui, als seus 36 anys, ja porta
quatre temporades competint i el
de Malgrat de Mar s'ha convertit en
un dels grans atletes d'aquesta espectacular modalitat de l'atletisme
que combina esport i natura.
En 2016 va guanyar la Trail Romànic Extreme (24 km) i va ser segon
en tres proves de la Taymory Xtrail
Series. L'any passat va ser el de la
seva consagració, convertint-se en

el campió absolut de la Mission X 3
Trail, guanyant l'Ultra Trail Montnegre i Corredor (Vallgorguina), Puiggraciós X Race (L'Ametlla del Vallès),
Ultra Trail Barcelona LTBCN de 70
km, Trail Sant Esteve i l'Andorra Ultra Trail d'Ordino (42 km).
No obstant això, una greu lesió de
lligaments del seu genoll dret el va
mantenir prop de vuit mesos allunyat de la competició i amb l'espasa de Dàmocles del quiròfan sobre
les seves esquenes. Una lenta i dura
recuperació li va permetre tornar a
la muntanya i ho va fer amb un extraordinari i emotiu triomf el passat
mes de juliol al Trail de Catalunya
celebrat a Catllaràs, una marató de
27 quilòmetres. Una victòria a la
qual li va seguir una altra en el del
Montseny.
L'atleta de l'HG-AML Team, participarà ara en el Campionat d'Espanya
de Trail de muntanya a Múrcia amb
la il·lusió dipositada en ser convocat per la selecció espanyola que
participarà al Mundial de 2019.
Roberto és tot un exemple de superació personal.

infantil i cadet, es van recaptar
fons (5 euros per persona i entrada) a benefici de la ja tradicional
i emblemàtica Marató de TV3, dedicada enguany a la investigació
sobre el càncer.

La jornada esportiva
va servir per recaptar
fons a benefici de la
Marató de TV3

El Top King Training Center, al
costat de l'Associació de Formació Esportiva Malgrat, van organitzar el passat diumenge dia 25
al Pavelló Municipal de l'Avinguda
Tarragona, una competició esportiva oficial i, alhora, benèfica. Al
mateix temps que es va disputar
el Campionat de Catalunya Muay
Thai juvenil i sènior i la Copa Catalana per equips de categoria

El Campionat de Catalunya juvenil i sènior era classificatòria per
al Campionat d'Espanya que es
disputarà al març a Màlaga i va
atreure als millors lluitadors de
cada categoria fins a Malgrat.
Un mes de novembre especialment intens i emotiu per al Top
King Training Center perquè el dia
onze de novembre van celebrar el
seu 5è aniversari amb una gran
festa de portes obertes. Hi va haver botifarrades per a tots els assistents, regals i atraccions per a
grans i petits. Un club jove i petit,
però gran al mateix temps.

FUTBOL SALA

Els veterans del Barça van visitar l'Inter Esportiu Malgrat
Dins dels actes programats per commemorar els seus vint anys de vida,
el club de futbol sala Inter Esportiu
va organitzar un partit molt especial
al Pavelló Germans Margall a mitjans

El partit formava part
dels actes de celebració del 20è aniversari
de l'entitat
de novembre: va rebre la visita, ni
més ni menys, que dels veterans del
FC Barcelona. L'Associació Veterans
Futsal de l'entitat blaugrana es va
presentar amb un equip ple de grans
exjugadors, com el que va ser cam-

#MalgratTestima
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pió del món i d'Europa amb Espanya,
Jordi Torras.
Més de 400 persones van voler participar de l'esdeveniment i ningú va
sortir decebut, per descomptat, per-

què Inter Esportiu i Barça van oferir
un magnífic espectacle fent les delícies dels presents. Els blaugranes van
acabar imposant-se per 1-6 als jugadors locals.
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En Marxa una nova edició dels
Jocs Escolars

La fase comarcal del Maresme dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, s'estén des d’octubre fins a començaments de juny.
Entre esports d’equip i esports individuals participen a la nostra comarca pràcticament 5.000 nens i nenes, de 6 a 18 anys
Al Maresme, les lligues d’esport d’equip de futbol sala i voleibol, sumen més de 150 equips
participants, representant escoles, entitats i associacions esportives.
Pel que fa als esports individuals, els diferents
comitès es reunexen durant els mesos de novembre i desembre, per preparar les activitats
de cada modalitat esportiva. D’aquestes reunions, en sortirà una programació de jornades,
on pot haver-hi més exhibicions dedicades a la
promoció d’un esport i a la iniciació dels nens
i nenes i també hi ha jornades de competició,
controlades pels diferents tutors i tutores de joc
de la Unió de Consells Esportius de Catalunya.
La fase comarcal del Maresme dels Jocs Esportius
Escolars de Catalunya, s'estén des d’octubre fins
a començaments de juny. Entre esports d’equip i

esports individuals com el patinatge, les gimnàstiques rítmica i artística o el judo entre d’altres,
participen a la nostra comarca pràcticament 5.000
nens i nenes de 6 a 18 anys.
En els Jocs Esportius Escolars de Catalunya, la
competició té un pes important, però no més que
l’educació i la formació en valors dels esportistes.
Aquest és el principal tret diferencial que tant la
Secretaria General de l’Esport com els consells esportius destaquen per damunt de tot.
Com cada curs esportiu, un cop vagin finalitzant
les competicions comarcals, els esportistes més
ben classificats de les diferents modalitats esportives, participaran a les fases supracomarcals,
juntament amb esportistes d’altres comarques
catalanes, en les diferents finals territorials i nacionals.

16 centres del PCEE continuaran
rebent ajuts al Maresme
El CEM organitza formacions de professorat i una sèrie de trobades esportives i poliesportives per tal que el màxim d’alumnes
possibles puguin partipar a les activitats del PCEE
Es tracta de centres educatius d’especial complexitat, repartits arreu
de la comarca, (majoritàriament a
Mataró) i escollits pel Departament

El Dia de l'Educació
Física se celebrarà el
4 d'abril al Parc
Central de Mataró
d’Ensenyament i la Secretaria General de l’Esport. El CEM destinarà
els diners, a la promoció d’activitats esportives, compra de material

i transport dels alumnes d’aquestes
escoles per tal que puguin fer les
activitats.
A més de donar ajut directe en forma de subvenció a aquests centres,
el CEM organitza formacions de
professorat i una sèrie de trobades
esportives i poliesportives per tal
que el màxim d’alumnes possibles
puguin partipar a les activitats del
PCEE. Entre les activitats del Pla
Català d’Esport a l’Escola al Maresme destaca la celebració del Dia de
l’Educació Física al Parc Central de
Mataró, que enguany se celebrarà el
dijous 4 d’abril de 2019.

www.cemaresme.cat
Plaça Espanya 1 · 08302 · Mataró

93 757 01 39
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Joan Castells

President Executiu i Conseller Delegat de FIATC, Mútua d’Assegurances i Reassegurances. Llicenciat en Ciències Econòmiques.
Actuari d’Assegurances. Vicepresident d’UCEAC (Unió Catalana d’Entitats d’Assegurances). Membre del Comitè Executiu d’UNESPA.
Membre del Comitè Executiu i de la Junta Directiva de la CEOE.

“La vocació de
FIATC és estar
al costat de
les persones”
Joan Castells, executiu de reconegut prestigi, lidera la primera
Mútua de Catalunya i una de les 25 companyies d'assegurances més
importants d'Espanya. Amb una facturació anual de 615
milions d'euros, el grup d'empreses FIATC compta amb 1,1 milions de
pòlisses i dóna feina a prop de 1.500 persones.

Q

uines són les senyes
d'identitat de FIATC?
La nostra seu social sempre ha estat a Catalunya.
Va nèixer el 1930 a la Rambla de
Barcelona per assegurar els cotxes,
camions, i fins i tot carros, dels membres del Gremi de Transportistes (les
sigles de FIATC vénen de 'Federació
d'Industrials de l’Autotransport de
Catalunya'), la nostra vocació sempre ha estat estar al costat de les persones. Oferir-los una bona cobertura
mèdica, unes bones assegurances de
vida... Així vam néixer.
I així segueix sent?
Sempre hem tingut molt present
que FIATC no ven un producte i punt.
Nosaltres oferim un servei que té vocació de continuïtat en el tracte amb
els nostres clients. FIATC, al segle XXI,
és una entitat que té com a missió la
millora del benestar i qualitat de vida
dels seus assegurats a través d’assegurances dissenyades per experts i
oferts a través d'un assessorament
especialitzat i una atenció personalitzada.

La cartera d'assegurances de FIATC, i per tant de serveis, és molt
extensa...
Així és. Oferim assegurances mèdiques, de salut, dental, viatge, esquí,
cotxe, motocicleta, llar, vida, decessos, automòbils, accidents, empreses, autònoms, plans de pensions...
Últimament hem incorporat l'assegurança d'embarcacions.
FIATC sempre ha estat un important patrocinador d'esdeveniments culturals i esportius...
La nostra responsabilitat social és
indiscutible, forma part del nostre
ADN. Tant a través de la nostra fundació, com de la pròpia FIATC. Dins
de les nostres possibilitats, volem ser
actius en combatre la pobresa, donar
suport a obres socials, a la cultura i
l'esport.
Sí, esport, on han estat i estan molt
presents...
Vam ser patrocinadors de la Reial
Societat, el Joventut de Badalona,
de diferents equips d'hoquei patins,
a més de nombroses curses popu-

Joan Castells és un dels directius catalans de major prestigi i reconeixement empresarial

lars, expedicions alpinistes, proves
d'equitació... I al Maresme donem
suport a “The Cup”, el torneig de futbol de Sant Pol.
Ha citat el Maresme. Quina vinculació té FIATC amb la nostra comarca?
Tenim una importantíssima borsa
de mutualistes i clients al Maresme
que ens concedeixen la seva confiança. És una zona de Catalunya molt
important per a nosaltres. Tenim

oficina pròpia a Mataró. L'anterior
president de FIATC, el Sr. Joan Barrera, viu al Maresme.
Vostè, als seus 66 anys, segueix al
peu del canó...
Vaig entrar a FIATC el 1980 i sóc el
seu president des de 1996. Mentre
la salut m'acompanyi estaré al capdavant. L'estimació que sento per
la companyia va molt més enllà del
càrrec. •

“Ser vicepresident del Barça va ser una experiència única"

Joan Castells va entrar a formar part de la junta directiva del FC Barcelona l'estiu de l'any 2000 després de la victòria de
Joan Gaspart a les eleccions per a la presidència del club. Va ocupar el càrrec de vicepresident econòmic: "Vaig intentar fer
les coses el millor possible i la prova va ser que vàrem tancar totes les temporades amb benefici". S'alegra especialment
d'haver posat rigor econòmic a la gestió, impulsar la Ciutat Esportiva, posar en marxa el Seient Lliure i haver signat a Leo
Messi. Lamenta que tot aquest esforç no estigués acompanyat pels resultats esportius. No dubta a afirmar que a partir del
2003, amb l'arribada de Joan Laporta, Ronaldinho i després Guardiola, el Barça va entrar en una altra dimensió: "La clau
va estar en la coincidència en el temps de jugadors tan importants com els Messi, Xavi, Iniesta, etcètera, i els nous ingressos
pels drets televisius".
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