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U s donem la benvinguda a un nou any amb il·lusions reno-
vades, perquè el camí recorregut fins arribar a aquest punt 
(vint números ja), ens indica clarament que Esportiu Ma-

resme és un model editorial necessari, que ha calat profundament 
en el teixit esportiu de la nostra comarca i que, per tant, té una po-
derosa raó de ser: donar visibilitat i reconèixer als nostres esportis-
tes, als nostres clubs i institucions i també posar en valor tot l'esforç 

que estan realitzant els nostres ajuntaments.

Una vegada més, a l'Esportiu Maresme els presentem històries plenes 
de vida i exemples a seguir, com la trajectòria d'Helena Lloret, una 
de les millors jugadores de waterpolo d'Espanya, guanyadora d'im-
portants títols nacionals i internacionals, campiona del món júnior i 
subcampiona absoluta. La d'Argentona, jugadora del CN Mataró, ens 
narra com va esquivar una greu malaltia que a punt va estar de cos-

tar-li la vida. Lluny d'enfonsar-se, va tornar a l'elit del seu esport.
En aquest mes de gener reconeixem la tasca dels dos millors àr-
bitres de futbol del Maresme, tots dos a Segona Divisió B i ja amb 
experiència a Primera Divisió com a quarts àrbitres. Molts anys de 
dedicació, de fer pedagogia i de dignificar una passió que no sempre 

es valora com es mereix.
Igualment ens sentim orgullosos de posar a l'aparador a un club de 
futbol humil, però ple de vigor i de valors que contribueix amb el seu 

treball a fer una societat millor des d'un barri de Mataró:
Los Molinos.

Els portem les històries d'altres joves campions en els seus respec-
tius esports, com la parella de patinatge artístic d'Arenys de Munt 
formada per Aleix Bou i Mireia Martínez, la millor de la seva edat a 
Catalunya, Espanya i Europa. Igualment conèixerem la Laura Peña, 

la jugadora de bàsquet de Vilassar de Mar, campiona d'Europa 
sub-20 amb la selecció espanyola.

I finalment els presentem a Josep Triadó, el nou president del Con-
sell Comarcal del Maresme i, al mateix temps, alcalde de Premià de 
Dalt. Un polític respectat i valorat pel seu tarannà que predica amb 

l'exemple: és un magnífic esportista.

Per tant, un altre mes val la pena quedar-se amb Esportiu Maresme.
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Estaves predestinada a ti-
rar-te a l'aigua...
Si tenim en compte que el 
meu pare va ser nedador 

olímpic, i també waterpolista, i que 
tota la seva vida ha estat vinculat al 
CN Barceloneta, doncs sí que esta-
va predestinada, com el meu germà 
gran. La meva mare també va ser ne-
dadora i en l'actualitat els dos seguei-
xen nedant habitualment.

Quan vas començar?
Als tres anys, al Centre Natació Mata-
ró, perquè tota la família, tot i que vi-
vim a Argentona, som d'aquest club. 

No obstant això, encara que com a 
activitat física la natació va ser molt 
adequada per a mi, competitivament 
no m'agradava. Em posava molt ner-
viosa a l'hora de competir, d'entrenar, 
fins i tot patia atacs d'ansietat i em 
feia mal el pit. Em vaig cremar molt i 
vaig preferir deixar la natació.

I vas passar-te al waterpolo...
Al principi ho vaig fer per seguir els 
passos del meu germà Mario, que 

jugava de porter al club. Va ser com 
un amor a primera vista perquè quan 
vaig provar el waterpolo, em va en-
ganxar. Vaig començar a gaudir-ne 
des del primer dia.

Et vas iniciar tard al waterpolo, 
però vas començar a destacar molt 
aviat...
Això ho he parlat moltes vegades amb 
Marta Bach i altres jugadores. Com 
que no hi havia equip femení infantil 
de waterpolo al Mataró, vaig comen-
çar a jugar amb nens de la meva edat. 
I aquest va ser un factor determinant 
perquè tècnicament vaig aprendre 

molt. Per exemple, jugant amb nens 
no pots agafar del banyador com sí 
que passa quan jugues amb dones. 
Vaig aprendre ràpidament coses que, 
en cas d'haver jugat amb nenes de la 
meva edat, hauria trigat més temps.

També et va ajudar a enfrontar-te a 
rivals que et doblaven l'edat?
Sens dubte. Amb quinze anys ja ju-
gava al primer equip i això va fer que 
madurés a una velocitat de vertigen. 

Físicament i mentalment em vaig fer 
més forta. I cent per cent competitiva, 
guanyadora.

Quan perceps que podries formar 
part de l'elit del waterpolo espa-
nyol?
Als quinze anys, quan feia 3r d’ESO i 
em van becar per entrenar en el CAR 
de Sant Cugat. També vaig començar 
a competir en els equips inferiors de 
la selecció espanyola.

Als 17 anys deixes el CN Mataró i 
te'n vas al Sabadell...
No acabava de sentir-me bé espor-

tivament parlant en el meu club. 
Necessitava nous reptes i el projecte 
esportiu del Sabadell em va captivar. 
Poder competir per la Lliga, per la 
Copa d'Europa, era molt important 
per a mi. A més, per primera vegada 
en la meva vida, em pagaven per ju-
gar a waterpolo.

Què tal l'experiència?
Fantàstica i meravellosa perquè en 
els quatre anys que vaig estar a Saba-

dell ho vàrem guanyar absolutament 
tot. Recordo especialment la Copa 
d'Europa conquistada a casa nostra. 
Va ser inoblidable. Realment l'any 

La d'Argentona, jugadora de waterpolo del Centre Natació Mataró, ha estat campiona del món júnior al 
2011, plata al Mundial absolut de 2017, or en els Jocs del Mediterrani i bronze a l'Europeu 2018 amb Espa-

nya, a més de campiona de Lliga, Copa d'Europa i Copa de la Reina amb el CN Sabadell. Aquesta esquerrana 
'va tornar a néixer' després de superar una trombosi venosa profunda i embòlies pulmonars el juny de 2012.                      

Un gran exemple de superació personal.

Una entrevista de TONI FRIEROS  Fotos de PEP MORATA

El triomf 
de la vida

Helena Lloret

“Al març de 2012 
no em trobava 

gens bé. Em sen-
tia cansada, sense 
forces, esgotada... 
Nedava molt més 
lentament. Cami-
nava 50 metres i 
em posava a 200 

pulsacions...

“La vida m'havia donat una segona oportunitat i a partir d'aquella 
experiència, van canviar per complet les meves prioritats. Quan 

estàs tan prop de la mort tot ho vius amb molta més felicitat” 



2011 el tinc emmarcat en la meva me-
mòria i en el meu cor, perquè a més 
d'aquesta Copa d'Europa vaig gua-
nyar el Campionat del Món Júnior a 
Trieste amb la selecció espanyola.

Què té el CN Sabadell que sembla, 
ara per ara, imbatible?
És un club amb ADN guanyador, que 
sempre surt 'a rebentar'. Allà, la fla-
ma de l'ambició no s'apaga mai. I és 
realment difícil mantenir-se a aquest 
nivell molt temps. El club fa una feina 
molt meritòria.

Per això vas deixar el Sabadell pel 
Sant Andreu?
Sí, exacte. Quan vaig començar a jugar 
menys del que m’agradava, vaig pen-
sar que val més ser cap de ratolí que 
no cua de lleó. Excepte a la selecció, 
porto molt malament la suplència. 
No m'agrada estar a la banqueta i el 
CN Sant Andreu m'oferia un alt nivell 
competitiu. Vaig estar quatre anys 
molt feliços amb ells.

Abans de viure el calvari que vas 
viure, que et va impedir tenir l'opor-
tunitat d'anar als Jocs Olímpics de 
Londres, vas estar a la selecció es-
panyola de Miki Oca...
Així és. Vaig ser a l'Europeu del 2010 i 
al Mundial del 2011 de la Xina.

La teva vida entra en una 'fase 
desconeguda' a començament del 
2012, any olímpic...
Era març i recordo que estava jugant 
la Copa de la Reina amb el Sabadell. 
No em trobava gens bé. Per primera 
vegada en la meva vida em sentia can-
sada, sense forces, esgotada... Neda-

va molt més lentament. Caminava 50 
metres i em posava a 200 pulsacions...

Què et van diagnosticar?
Res en concret, perquè no es trobava 
l'origen d'aquest cansament sobtat. 
Jo tampoc volia deixar d'entrenar i de 
jugar. Tota aquesta situació m'estava 
produint un sofriment intern molt 
fort. Estava vivint un 'via crucis'.

Quan es desencadena el drama?
Estava a casa meva d'Argentona i en 
despertar-me tenia la cama esquerra 
plena de blaus. Em feia un mal hor-
rible. A més, tenia un nivell d'oxigen 
en sang molt baix. A la fi de juny de 
2012, cinc dies després del meu vintè 
aniversari, vaig ingressar en el servei 
d'urgències de la Vall d'Hebron, on 
vaig estar dues setmanes hospitalitza-
da i immobilitzada: tenia trombosi ve-
nosa profunda i embòlies pulmonars. 
Em feien mal les cames, els pulmons, 
les costelles. El gruix de la sang m'es-
tava provocant petites embòlies pul-
monars i hi havia coàguls que posaven 
en risc la meva vida. Es va descobrir 
que era una de les contraindicacions 
de les pastilles anticonceptives que 
estava prenent.

La teva vida va córrer perill?
Quan els metges em van dir que havia 
tingut molta sort, perquè ningú que 
havia entrat a l'Hospital amb aquest 
diagnòstic tan sever, havia sobrevis-
cut, vaig plorar desconsoladament. La 
vida m'havia donat una segona opor-
tunitat i a partir d'aquesta experièn-
cia, van canviar per complet les meves 
prioritats i fins i tot els meus →

GENER  2019   
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... Al juny, cinc 
dies després del 

meu vintè aniver-
sari, vaig ingres-
sar a l’Hospital 

Vall d'Hebron, on 
vaig estar dues 

setmanes immo-
bilitzada: tenia 

trombosi venosa 
profunda i em-

bòlies pulmonars 
que posaven en 

risc la meva vida”

PALMARÈS

Una família molt esportista: 
El seu pare va ser olímpic a Montreal 76

Lloc de naixement: Barcelona
Data: 25 de juny de 1992

Lloc de residència: Argentona
Club actual: CN Mataró

CLUB NATACIÓ SABADELL
2009-2013

Copa d'Europa
(2011, 2013)

Copa de la Reina
(2010, 2011, 2012)
Lliga (2011, 2012)

Supercopa d'Espanya
(2010, 2011, 2012)

Copa Catalunya
(2010, 2011)

CLUB NATACIÓ SANT ANDREU
2013-2017

Tercer lloc Lliga
(2015, 2016, 2017)

Màxima golejadora de la Lliga
13-14 (85 gols en 23 partits)

Centre Natació Mataró
(Des de 2017-18)
Tercera Copa LEN

SELECCIÓ ESPANYOLA
Campiona del Món Júnior

2011
Participa al Campionat d'Europa 

2010
Participa al Campionat del Món

2011
Juga tres vegades la Lliga Mundial 

(2009, 2010 i 2011)
Medalla de Plata

Mundial 2017
Medalla d'or Jocs del Mediterrani

2018
Bronze Europeu de Barcelona 

2018
32 vegades internacional amb la 

selecció absoluta
Preseleccionada per als Jocs 

Olímpics de Londres 2012

Mario Lloret, pare de l'Helena, és tota una eminència, a més d'un gran esportista, amb nombroses me-
dalles i rècords nacionals i europeus en diferents proves de natació en la categoria de veterans. Va ser in-
ternacional amb Espanya en waterpolo i olímpic en natació (papallona) en els Jocs de Montreal de 1976.
Mario Lloret és Catedràtic d'Anatomia Aplicada a l'Activitat Física i l'Esport,  doctor en Filosofia i Ciències 
de l'Educació, llicenciat en Educació Física i en Medicina i Cirurgia, especialista en Medicina de l'Educació 
Física i l'Esport, agent antidopatge, director mèdic del Departament de Salut del Servei d'Ensenyament 
i Assessorament Esportiu. Va ser director de l'INEFC, així com coordinador de les Unitats de Ciències de 
l'Esport del CCE i del CAR de Sant Cugat. Terapeuta aquàtic responsable dels serveis d'aquateràpia del 
CN Atlètic Barceloneta i de la PM de Cabrera. La vinculació de la família Lloret amb l'esport no acaba 

aquí. El fill gran, Mario, germà de l'Helena, és el porter titular de l'equip de waterpolo del CN Mataró i ha està present regularment als entrenaments de la 
selecció espanyola, amb la que encara no ha debutat.

El seu pare Mario El seu germà Mario

És una habitual a la selecció espanyola

L'Helena és una gran golejadora



valors. Quan estàs tan prop de la mort 
i ho assimiles, després tot ho vius amb 
molta més felicitat.

Vas trobar un refugi balsàmic en el 
dibuix...
Em va ajudar en la meva recuperació, 
sí, perquè després d'aquesta experi-
ència tan dura vaig tenir problemes 

per agafar el son. Dibuixar va ser, d'al-
guna manera, tornar al meu passat, 
a la meva infantesa. Vaig començar a 
dibuixar per trobar-me a mi mateixa, 
per trobar aquesta pau que necessi-
tava. I els dibuixos, els mandales, em 
van portar als tatuatges. És merave-
llós descobrir que els meus dibuixos 
agradaven molt i que hi ha gent que 
vol que els hi tatuï a la pell .

Tornem al waterpolo. Com va ser la 
recuperació?
Molt ràpida i efectiva, en part gràci-
es al meu pare, que és un expert en 
la matèria. Majoritàriament em vaig 
recuperar a l'aigua. Al setembre, dos 
mesos després d'haver estat a la vora 
de la mort, ja vaig començar els entre-
naments.

Per què vas tornar al CN Mataró?
Encara que en el Sant Andreu era la 
capitana i estava molt a gust, crec que 
en la vida tot són etapes. Ja m'havia 
graduat en Psicologia i sentia que ha-
via de tornar a casa. En el Mataró se 
n'havien anat Laura i Ona i s'iniciava 
un nou projecte. Jo volia ajudar, posar 
el meu granet de sorra i per això he 
tornat.

Un compromís amb el Mataró que 
t'ha permès tornar a la selecció, a 
l'elit.
Així és. Després de tot el sofert i viscut, 
estic molt contenta d'haver contribuït 
a guanyar la medalla d'or en els Jocs 
del Mediterrani i el bronze en l'Euro-
peu de Barcelona. Jugar a la selecció 
espanyola s'ha posat molt car perquè 

mai en la història hi havia cinc esquer-
ranes com ara.

El repte, el somni, són els JJOO de 
Tòquio 2020?
Sens dubte. Totes partim des de zero 
i sento que participar en els meus pri-
mers Jocs Olímpics seria posar un fer-
mall d'or a la meva carrera esportiva. 
Treballo per fer-ho realitat.

Com és l’Helena Lloret jugadora de 
waterpolo?
Molt ambiciosa, ofensiva, ràpida, àgil i 
golejadora, encara que no sigui aquest 
el meu rol principal. Sempre he tingut 
facilitat per fer gols. Des del primer dia 
que em vaig tirar a la piscina per jugar 
a waterpolo mai he perdut la passió 
per aquest esport. 

A què et dedicaràs quan pengis la 
gorra i el banyador?
Havia somiat a recórrer món, però crec 
que prefereixo dedicar-me a una altra 
de les meves passions: els tatuatges. 
Vull obrir una consulta per poder dibui-
xar-los. M'omple molt que la gent em 
demani que els tatuï els meus dibuixos.

Helena Lloret: a flor de pell. •
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“La natació va ser el meu primer esport, però em posava molt nerviosa a l'hora de            
competir. Fins i tot patia atacs. Em vaig cremar molt i vaig preferir deixar-la”

"Vaig començar a crear i dibuixar des de molt petita, per diversió i desconnexió, però no 
va ser fins que vaig superar la dura malaltia, que va canviar el meu món, que vaig sentir 
que una persona molt definida -que fins llavors no havia estat capaç de reconèixer- em 
va cridar l'atenció: era jo mateixa. La veritable Helena va començar a néixer i a créixer a 
partir d'aquesta superació. Vaig reflexionar sobre mi mateixa, vaig mirar dins meu què 
era el que em feia sentir més viva, més feliç. I vaig trobar una cosa especial: l'art. Les me-
ves obres són una il·lustració de tot el que hi ha en mi, dels meus sentiments, les meves 
vivències i els meus canvis. Cada disseny té una profunditat immensa d'esforç dedicat, 

de pensaments sobre el meu passat, present i futur, i cada traç ha aconseguit arribar més internament a on volia arribar: conèixer-me de veritat. Cada obra 
és la representació de la meva felicitat i la meva manera de fluir. El meu art és la meva vida. L'art és la meva forma d'expressió lliure i sense frens: creixo, em 
conec, m'expandeixo i em descobreixo". Paraula d'Helena Lloret.

Crea mandales únics: "La meva ànima està en els meus dibuixos"

"Somio amb Tòquio 2020. Participar en els meus primers 
Jocs Olímpics seria posar un fermall d'or a la meva carrera                 
esportiva. Treballo molt fort i amb il·lusió per fer-ho realitat" 



Viu la ‘WEDZE EXPERIENCE’
a l’estació d’esquí de La Molina

E ls caps de setmana 19 i 20 
de gener i 2 i 3 de febrer, 
Decathlon Mataró viu la 
Wedze Experience a l'es-

tació d'esquí la Molina. Tot el que 
vulgui, amb inscripció prèvia a la 
mateixa botiga, podrà gaudir d'unes 
jornades d'esquí testant el mate-
rial Wedze de forma gratuïta amb 
un descompte en el forfait de dia. 
Seran unes jornades on els nostres 
venedors tècnics i apassionats de 
l'esquí, podran compartir opinions 
i on viuran junts, sobretot, la passió 
per l'esquí.

Però com tots sabem, tan important 
és el material que duus com la pro-
tecció i la vestimenta. Com escollir, 
doncs, la millor jaqueta i quins bà-
sics ha de tenir?

Per mantenir el cos ben abrigat i sec, 
s'aconsella seguir la regla de les 3 
capes transpirables: La teva peça in-
terior d'esquí i la teva jaqueta tèrmi-
ca han d'aportar i conservar la calor. 
La teva jaqueta d'esquí et protegirà 
de la intempèrie.
A www.decathlon.es trobem la 
Jaqueta AM900 Warm, una jaqueta 
molt tècnica que compleix tots els 
requisits per a una pràctica segura. 
Està concebuda per afrontar millor 
la intempèrie (pluja, neu, vent...) 
amb la utilització d'un component 

i un procés de confecció rigorós per 
impedir la penetració de l'aigua. Per 
validar la impermeabilitat, la jaque-
ta ha estat col·locada sota una dutxa 
especial que reprodueix les condici-

ons climàtiques que pot trobar un 
esquiador. Hem validat l'estanqueï-
tat d'aquest producte després d'es-
quiar durant diversos dies en dife-
rents condicions meteorològiques.
A més del teixit impermeable, aug-
mentem l'estanqueïtat de la jaqueta 
gràcies a costures estanques. Són 
tires adhesives i impermeables apli-
cades sobre les costures, a l'interior 
de la peça. Aquestes costures estan-
ques se situen a les zones més expo-
sades a la neu, que són en general 
les espatlles i el pit.

Però com evito que entri la neu en 
les caigudes?
El faldó paraneu és un sistema de 
protecció en la cintura, amb tanca-
ment per automàtics en el baix de 

la jaqueta d'esquí o de surf de neu. 
Evita les entrades de neu i d'aire 
fred durant la pràctica, i especial-
ment en cas de caiguda.
Una de les coses més importants a 
tenir en compte en seguretat és el 
sistema RECCO®. Totes les jaquetes 
i pantalons fora de pista i tot terreny 
incorporen sistema RECCO®.
Amb la tecnologia RECCO® se't po-
drà localitzar en cas d'allau. Equipat 
amb reflectors RECCO®, una perso-
na soterrada pot ser localitzar ràpi-
dament i amb precisió pels equips 

de rescat organitzats amb ajuda del 
detector RECCO®. L'equipació amb 
reflectors RECCO® no substitueix 
l'ús del DVA. La tecnologia RECCO® 
compleix una funció complemen-
tària i augmenta les possibilitats de 
ser trobat a temps.
Amb aquests bàsics, ja pots gaudir 
d'una pràctica segura i confortable, 
aixì que t'esperem a la Wedze Ex-
perience per viure-ho junts!" •

MATERIAL ESPORTIU
www.esportiumaresme.cat

Els propers caps de setmana del 19 i 20 de gener i del 2 i 3 de febrer podràs gaudir d'unes jornades 
d'esquí testant el material Wedze de forma gratuïta amb un descompte en el forfait de dia

Tan important com el material que duus és la protecció i la vestimenta. La 
jaqueta tècnica AM900 Warm compleix tots els requisits per a una pràctica 
segura. Està concebuda per afrontar millor la intempèrie (pluja, neu, vent...)
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TEMPS DE NEU
 

DECATHLON MATARÓ AMB ELS ESPORTISTES DEL MARESME

Totes les jaquetes 
i pantalons incor-

poren la tecnologia 
RECCO®. Equipat 

amb reflectors, una 
persona soterrada 
pot ser localitzada 
ràpidament i amb 

precisió pels equips 
de rescat
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Q uè us va empènyer a de-
dicar-vos a l'arbitratge?
Òscar Sauleda: Tenia 15 
anys i jugava a futbol a 

Mataró. Un dia van venir al camp 
a donar unes xerrades sobre arbi-
tratge. Em va cridar l'atenció, em va 
captivar, i com veia que com a juga-
dor no podria arribar lluny, vaig voler 
provar i veure el futbol des d'una al-
tra perspectiva
Víctor García Verdura: Jo jugava a fut-
bol sala al Arenys de Munt i tenia dos 
íntims amics que anaven a fer el curs 
d'àrbitre al juny per començar al se-
tembre. M'ho van comentar, vaig anar 
i al gener de 2011 ja estava xiulant.

Començar des de baix de tot és la 
millor formació possible?
OS: Sens dubte, perquè és una for-
mació contínua. A més dels cursos, 
els exàmens i les proves que fas cada 
any, la millor escola és arbitrar cada 
cap de setmana.
VGV: Viure el futbol des de dins és 
molt gratificant. Jo gaudeixo molt 

i això m'ha permès agafar-me cada 
partit com el més important de la 
meva carrera, ja sigui de benjamins o 
professionals.

Quants anys heu trigat a arribar a 
2a Divisió B?
OS: Recordo que el partit d'examen 
per pujar a 2a Regional va ser un Adri-
anense-Sant Joan de Montcada. Vaig 
estar dos anys a 2a Regional, un a Pri-
mera, dos a Preferent, una tempora-
da a 1a Catalana i dos a 3a Divisió. Ac-
tualment porto vuit anys a Segona B.
VGV: Vaig arribar a 2a Catalana al ge-
ner de 2014 després de participar en 
un concurs de talent que va organit-
zar el Comitè d'Àrbitres de la Catala-
na. La temporada 14-15 ja estava ar-
bitrant a 1a Catalana, a l'any següent 
a 3a Divisió i des de la 2016-2017 a 
Segona B.

La teva carrera, Víctor, ha estat me-
teòrica...
VGV: Assolir la categoria nacional fa 
molta il·lusió, però mai has d'oblidar 

Porten l'arbitratge a la sang. Els dos van començar sent adolescents en els camps del Maresme. Després 
de molts anys d'entrenaments, treball i il·lusió, s'han consolidat a Segona Divisió B i han pujat a Primera 

Divisió com a quarts àrbitres. I el millor encara no ha arribat...

"El VAR ha estat 
molt important. 

És una gran ajuda 
per a l'àrbitre i ha 
reduït dràstica-

ment les simula-
cions i les accions 

violentes"

"La clau per ser 
un bon àrbitre 

és tenir empatia 
amb el jugador, 
estar ben prepa-
rat tècnicament i 
físicament i do-

nar bona imatge"

FUTBOL
www.esportiumaresme.cat

Víctor García Verdura & Òscar Sauleda

Els millors àrbitres
del Maresme

Una entrevista de TONI FRIEROS  Fotos de PEP MORATA
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d'on véns i tota la il·lusió i treball que 
hi ha darrere.

Vosaltres, quan no arbitreu a 2a Di-
visió B, feu partits de futbol forma-
tiu. Una gran diferència...
OS: No té res a veure perquè la velo-
citat de la pilota és una altra, no has 
de córrer tant, però la il·lusió i concen-
tració és la mateixa. Quan dirigeixo 
partits de futbol 7 o infantils, puc ser 
una mica més didàctic i educatiu amb 
els nens.
VGV: Efectivament, quan arbitres a 
nens més petits, procures ajudar-los i 
formar-los.

Ha canviat molt el futbol i l'arbitrat-
ge en els últims anys?
OS: Moltíssim. Que tots els entrena-
dors hagin de ser titulats i hagin rebut 
una formació ajuda molt a l'hora d'en-
tendre el joc i l'actuació arbitral. Això 
ha fet que hagin disminuït les incidèn-
cies. També ha contribuït el fet que 
tots els camps siguin d'herba.
VGV: Les campanyes "Prou a la violèn-
cia" i "Joc Net” han fet el seu efecte. 
Que es pugui aturar un partit, fins i 
tot suspendre'l, per insults des de la 
grada, ha estat un gran encert. Avui 
dia són els propis pares els que asse-
nyalen a aquella persona que falta al 
respecte.

Quina és la clau per ser un bon àr-
bitre?
OS: A més de conèixer bé el regla-
ment, cal estar molt ben preparat físi-
cament, pràcticament com si fossis un 

esportista d'elit. La clau està en l'em-
patia, en saber entendre els jugadors i 
les circumstàncies del partit.
VGV: Sens dubte, com diu l’Òscar, 
l'empatia és bàsica. Tenir psicologia 
per entendre comportaments i reacci-
ons. També és molt important donar 
bona imatge, que des de fora i des de 
dins percebin que estàs ben preparat 
físicament i tècnicament.

El vostre somni és arribar a Primera 
Divisió, no?
OS: Arribar a Primera Divisió i ser àr-
bitre internacional és el somni de 
qualsevol àrbitre que estimi aquesta 
professió, efectivament.
VGV: Per això treballem cada dia amb 
la mateixa il·lusió, o més, que quan 
vam començar arbitrant prebenja-
mins.

Sí o no al VAR?
OS: És una eina dissuasiva extraordi-
nària, han disminuït les agressions, 
les simulacions i ha contribuït a que 
vegem un futbol més pur.
VGV: És una gran ajuda per a l'àrbitre 
i per al futbol. Tots hem sortit benefi-
ciats.

Qui ha estat el vostre referent en el 
món arbitral?
OS: No en tinc un en concret, però 
sempre intento agafar el millor de ca-
dascú i aplicar-ho als meus partits
VGV: Xavi Estrada Fernández, àrbitre 
català FIFA.

Ens veiem a Primera! •

13-11-1984
1,75 m, 65 kg

Llicenciat en Estadística
Debut arbitral:

Desembre del 2000 
(Premià de Dalt-Argentona)

16 anys

Debut a 3a Divisió:
Temporada 2009-10

(Cassà-Santboià)

Debut a 2a Divisió B:
Temporada 2011-12

(11 setembre, Zaragoza B-Huracán)

Debut 4t Àrbitre a 1a Divisió: 
Temporada 2012-13
(Celta-Reial Madrid)

Òscar
Sauleda Torrent 

Mataró

12-10-1994
1,85 m, 78 kg

Administració d’Empreses
Debut arbitral:
Gener del 2011

(Llavaneres-Escola Arbucienca)
16 anys

Debut a 3a Divisió:
Temporada 2015-16 
(Terrassa-Peralada)

Debut a 2a Divisió B:
Temporada 2016-17

(Logroñés-Leioa)

Debut 4t Àrbitre a 1a Divisió: 
Temporada 2017-18
(Llevant-València)

Víctor
García Verdura
Sant Iscle de Vallalta
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L os Molinos  és un barri obrer 
de Mataró que va començar 
a formar-se allà pels anys 
seixanta gràcies a l'arribada 

d'emigrants procedents, principal-
ment, del sud de la península. El fut-
bol, com en tantes altres ocasions, va 
ser una de les millors eines d'integra-
ció al territori per als joves nouvinguts 
i els seus fills. Els residents a Los Mo-
linos, a qui els entusiasma el futbol i 
volien formar un equip, van començar 
a jugar el 1965 en un camp que no te-
nia llavors ni vestidors i que va arribar 
a ser tancat per falta de seguretat. Va 

començar un llarg pelegrinatge pels 
camps del Mataró, La Llantia, Cirera, 
fins que fa una mica més de trenta 
anys es va construir l'actual recinte 
al carrer d'Almeria, compartit amb el 
barri de Vista Alegre.
Des de fa nou anys el seu president 
és Luis Pérez Cobo, que va arribar a 
Mataró procedent d'Huetor-Tájar (Gra-
nada) el 1969 i és història viva de Los 
Molinos, club al qual es va vincular 
com a aficionat fa ja 35 anys. El seu fill 
petit Lluís, encara en actiu, és el juga-
dor que més anys ha estat vinculat a 
l'entitat i més partits ha disputat: "És 
un orgull enorme veure com ha cres-
cut Los Molinos. Al principi érem qua-
tre gats, no teníem ni on jugar i haver 
celebrat fa uns anys les nostres Noces 
d'Or, va ser realment màgic", explica 
amb emoció el president, ja jubilat de 
la seva feina a Endesa.
Pérez Cobo insisteix que el 50è aniver-
sari va ser un esdeveniment molt es-
pecial per a tots els que formen la gran 
família de Los Molinos: "Hem passat 
fases de tenir molt pocs equips i molt 
pocs jugadors, però això va canviar a 
partir de 2009, quan vam fer una for-
ta aposta per l'Escola. Dirigim tots els 
nostres esforços a formar jugadors i no 
al primer equip i avui és veritablement 
emocionant la nostra realitat: som un 
club on el que ve, s'hi queda per sem-

pre, perquè acaba sentint-ho com una 
cosa seva".
El president resumeix en poques pa-
raules la filosofia de Los Molinos: "Ens 
agrada guanyar, és clar, però no com-
petim per tenir més equips i millors 
categories. Si arriben, benvingudes si-
guin. La nostra passió és treballar amb 
nens, fins i tot amb aquells que han 
estat rebutjats en altres equips. A Los 
Molinos hi caben tots.
Juan Antonio Caballero i Luis Fernán-
dez són l''alma mater' de Los Molinos. 
Són els dos coordinadors sobre els 
quals descansa tota l'estructura es-
portiva del club: "Quan vam arribar fa 
deu anys només teníem 48 nens. Avui 
sobrepassem les 240 fitxes, comptant 
els dos amateurs i el femení". També 
creuen que el punt d'inflexió va ser la 
creació de l'Escola, el pilar del club: 
"Som una entitat molt familiar, on 
tractem molt bé els nostres nens. I 
aquest 'boca a boca' ha fet que hàgim 
crescut i que avui tinguem 15 equips 
i 36 entrenadors. És una estructura 
important que exigeix treball, rigor i 
bona formació". Los Molinos és un dels 
pocs clubs del Maresme que compta 
amb equips femenins, un amateur i 
un altre juvenil: "Esperem aviat tenir 
algun equip femení de futbol 7".
Òbviament estan molt feliços amb la 
instal·lació de la gespa artificial d’últi-

ma generació, col·locada poc després 
del cinquanta aniversari. En l'última 
presentació dels equips va estar pre-
sent l'alcalde de Mataró, David Bote, 
especialment sensible a l'hora de 
donar suport als equips de barri. Los 
Molinos és, per sobre de tot, una gran 
família… molt ben avinguda. •

Els dos coordina-
dors creuen que “el 
punt d'inflexió del 
club va ser la forta 
aposta que vàrem 

fer per la creació de 
l'escola”

“És emocionant 
veure el que som ara 
veient d'on venim”

Luis
Pérez Cobos

President

FUTBOL
www.esportiumaresme.cat

Amb la humilitat per bandera, i amb l'únic objectiu de formar millors persones, el club d'aquest barri de Mataró, 
cada vegada més reconegut en el món del futbol català, va camí de complir els seus 55 anys de vida.

Una gran      família

Juan Antonio Caballero
i Luis Fernández

      



   

      

President
LUIS PÉREZ COBOS
Vicepresident
MANOLO REDONDO PORCEL
Tresorer
SERGIO ALARCÓN CABALLERO

Vocals
RAFAEL CABALLERO PÉREZ
JUAN ANTONIO CABALLERO PÉREZ
JOSE MARÍA ÁLVAREZ GIL
JOSE ANTONIO GUARNIDO PÉREZ
SANTIAGO LÓPEZ FERNÁNDEZ
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1er equip Amateur femení

Infantil A

Aleví BBenjamí A

Prebenjamí B

1er Equip (3a Catalana) + Escoleta

 Juvenil

Aleví A

Aleví C

Prebenjamí A

Equip Amateur (4a Catalana)

Juvenil Cadet Femení

Infantil B

Benjamí B

Junta Directiva Les dades

15
Equips

246
Llicències

36
Entrenadores

Cadet
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L'esport durant la infància 
i els seus beneficis

R ealitzar esport durant la 
infància és un dret humà 
reconegut per la UNESCO, 
pels valors que represen-

ta i els beneficis per a la salut dels 
nens i de les nenes.
Tots els nens i les nenes poden prac-
ticar esport, i això inclou els nens 

amb necessitats especials o els que 
tenen alguna malaltia crònica com 
diabetis, asma o epilèpsia. Resulta 
una excel·lent forma d'integració.

L'esport infantil té beneficis en 4 
àmbits: físic, psicològic, acadèmic 
i social.
1. Beneficis físics: L'esport és un 
hàbit saludable. Està demostrat que 
l'activitat esportiva és un excel·lent 
factor de prevenció de malalties 
cardíaques, hipertensió, diabetis, 
càncer i de l'obesitat. L'esport afa-

voreix el desenvolupament dels 
músculs i dels ossos i evita el seden-
tarisme.
2. Beneficis psicològics: L'esport es-
timula la secreció d'endorfines, que 
són unes substàncies que originen 
benestar. S'alliberen tensions. Les 
persones que practiquen esport són 
més felices i tenen una millor auto-
estima.
3. Beneficis acadèmics: La pràctica 
d'esport incrementa el flux sangui-
ni cerebral. Tal com diu el refrany 

"mens sana in corpore sano", l'aug-
ment del flux cerebral millora la 
capacitat d'aprenentatge o la me-
mòria, i a més afavoreix la creació 
d'hàbits que es poden extrapolar a 
l'estudi.
4. Beneficis socials: L'esport permet 
als nens i a les nenes fer amics, gua-
nyar confiança en si mateixos i resul-
ta divertit. Es desenvolupen valors 
socials de gran importància com el 
treball en equip, la disciplina, la res-
ponsabilitat, la gestió del temps o la 
lleialtat. La pràctica esportiva actua 

en la prevenció de conductes de risc 
com les addiccions.

Quin tipus d'esport és el més ade-
quat per a cada edat?
No hi ha esports predeterminats 
per a cada edat, encara que en els 
primers anys de vida, el desenvo-
lupament psicomotor encara s'està 
completant i els nens estaran imma-
durs per algunes activitats que pre-
cisin que el desenvolupament de la 
coordinació i l'equilibri estigui més 

avançat. En els primers tres anys 
de vida les activitats que potenciïn 
aquest desenvolupament seran les 
més adequades.
Fins als 4-5 anys, les activitats es-
portives estan molt relacionades 
amb el joc i és la forma com es gau-
deixen. Entre els 6 i els 10 anys, és 
ideal que els nens i nenes puguin 
provar diferents esports per poder 
valorar les seves preferències per-
sonals.
Lògicament la logística familiar i la 
possibilitat que l'esport sigui una 

part més del temps en família tam-
bé tindran pes.
En qualsevol cas, l'esport escollit ha 
d'estar adaptat a les necessitats i als 
gustos infantils. Resultar prou atrac-
tiu perquè comporti un compromís 
per mantenir-lo en el temps.
La competició durant els primers 
anys no hauria de ser un objectiu 
principal, i tot i que els esports in-
dividuals poden tenir el seu espai, 

es recomana els esports d'equip 
durant la infància pels valors que 
comporten.
Finalment, des del punt de vista mè-
dic, el teu pediatre pot aconsellar 
en funció de les característiques de 
l'infant. La revisió mèdica esporti-
va serà necessària amb el pas del 
temps.
L'esport resulta una activitat excel-
lent no només des del punt de vista 
físic sinó també per al desenvolupa-
ment personal. Si tu practiques es-
port, els teus fills t’imitaran. •

SALUT I ESPORT
www.esportiumaresme.cat GENER 2019

HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA

Dormir bé:
imprescindible per rendir adequadament

123
✓ L'esport és important en to-
tes les edats, també durant la 
infància. S'obtenen beneficis 
de la pràctica esportiva des del 
punt de vista físic, psicològic, 
acadèmic i social.
✓ L'esport infantil ha d’adap-
tar-se a les necessitats i als 
gustos dels nens i de les nenes.
✓ Considerar l'esport com un 
temps en família i com una for-
ma més de transmetre hàbits 
saludables als teus fills.

Sabies que en últim segle hem perdut una hora diària de son? Tant adults com nens dormim menys del 
necessari. Influeixen diferents factors socials, com ara l'ús de les pantalles.
Intentar ajustar els nostres horaris de menjar i de descans millora el nostre rendiment acadèmic i espor-
tiu, i el nostre benestar en general. T'animes a revisar les hores de son de la teva família? 

12

La pràctica esportiva és positiva durant tota la vida, també durant la infància. Un dels factors més
importants a tenir en compte és l'empremta que deixen totes les activitats a la infància: practicar
esport en els primers anys de vida facilita que aquesta pràctica s'allargui a altres períodes d'edat

Pediatra
Responsable de Comunicació i E-Salut 

de la Fundació Hospital de Nens de 
Barcelona

Editora del blog
“Diario de una mamá pediatra”

www.dra-amalia-arce.com

Dra.
Amalia Arce

N. Col. 34110



   



T an joves i ja amb tants èxits 
i medalles. Plata a Europa, 
Campions d’Espanya, de 
Catalunya, de Barcelona... 

Com us fan sentir tots aquests títols?
Aleix: Estem molt orgullosos pels 
títols aconseguits i molt contents 
perquè veiem el resultat dels nostres 
esforços durant tot l'any.

A més, reconeguts com a Medallis-
tes Internacionals per la Generali-
tat. Què en recordeu de l’acte d’en-
trega?
Mireia: Va ser un moment molt emo-
cionant ja que ha estat un dels únics 
reconeixements als patinadors cata-
lans que s'ha fet. Va ser un acte molt 
emotiu que vàrem poder compartir 
amb els nostres companys d'esport. 

I també guardonats a casa, com a 
millors esportistes a la Nit de l’Es-
port d’aquest 2018. Quin valor do-
neu a aquest reconeixement?
Aleix: El fet de rebre el premi al millor 
esportista de l'any 2018 a casa ens ha 
fet sentir molt feliços i és un orgull, 
perquè el fet de veure com ens han 
reconegut els nostres èxits i esforç i 
ens dóna força per seguir treballant i 
créixer com a parella d'artístic.

Com compagineu l’esport amb la 
vida familiar, els estudis, les amis-
tats...? A quines hores entreneu? 
Mireia: Aprofitem tot el temps lliure 
al màxim. En referència als estudis, 
durant la setmana, quan no tenim en-
trenaments, intentem estudiar i avan-
çar deures i quan tenim campionats 
ens emportem els deures i a les hores 
lliures intentem fer feina de l'escola. 

Aleix: La famílies estan acostumades 
als nostres entrenaments i viatges, i 
ens acompanyen sempre que poden. 
Els amics saben tota la dedicació que 
requereix el nostre esport i intentem 
quedar amb ells, encara que no tant 
com ens agradaria. Entrenem els di-
mecres de 20 a 21:30 h i els dissabtes 
de 9 a 13 h com a parella i després 
tenim els nostres entrenaments de 
lliure.

On estudieu, quin curs feu?
Mireia: Estudio a l'institut Domènec 
Perramon d'Arenys de Munt i estic 
fent 2n d'ESO.
Aleix: Jo, a l'Institut del meu poble, a 
Navarcles, i estic fent 3r d'ESO.

Qué en penseu de la vostra entre-
nadora i de la gent del club, el CP 
Arenys de Munt? 
Mireia: La nostra entrenadora, Jéssi-
ca Pi, és molt exigent amb nosaltres, 
però sabem que és perquè sap que 
podem arribar allà on nosaltres vol-
guem, que és el que sempre ens diu. 
Ella vol el millor per a nosaltres tant a 
nivell esportiu com a nivell personal, 
i veiem que ella també es sacrifica i 
reconeixem la gran paciència que té 
moltes vegades amb nosaltres. 
Aleix: Volem aprofitar per agrair-li tot 
l'esforç sobretot d'aquesta tempora-
da, ja que tots tres ens hem quedat 
sense vacances per poder preparar 
el nostre primer Europeu. Ha vingut a 
entrenar-nos tots els matins de l'estiu 
i li agraïm molt tot el que fa per no-
saltres. Sobretot per confiar des del 
primer moment que vam començar 
aquest nou projecte. Encara que la 
nostra entrenadora moltes vegades 

ens renya, sabem que és pel nostre bé 
i això ens ajuda a voler millorar i de-
mostrar que podem.
Mireia: La gent del club ens ha donat 
suport des del primer moment, així 
com els nostres companys de pista i la 
resta de pares.

Us sentiu ben recolzats amb el su-
port dels vostres pares i familiars?
Aleix: Sí, sabem que fan molts sacrifi-
cis perquè nosaltres puguem complir 
els nostres somnis.

Què voleu estudiar i ser quan si-
gueu grans? Us veieu dedicant-vos 
al patinatge molts anys més?
Mireia: M'agrada molt el tema de la 
fisioteràpia esportiva i m'agradaria 
dedicar-me a això.
Aleix: Jo encara no tinc clar del tot a 
que em vull dedicar de gran. Als dos 
ens agradaria dedicar-nos al patinat-
ge fins que ens ho permetin els estu-
dis i la nostra situació personal.

Com veieu el món del patinatge 
artístic? Està prou promocionat? 
Caldria que fos més mediàtic? És un 
esport amb futur?
Mireia: Crec que és un esport molt 
complet, però que no té el suficient 
suport com altres i això fa que no 
sigui ni conegut ni reconegut. Per 
exemple, el nostre somni seria poder 
arribar a participar en algun moment 
de la nostra carrera esportiva en uns 
Jocs Olímpics, però sabem que això 
és impossible perquè al no estar tant 
promocionat com altres esports, no 
és disciplina olímpica.
Aleix: Sí, perquè es veuen molt po-
ques notícies sobre el patinatge ar-
tístic sobre rodes i mai fan cap cam-
pionat per televisió. Així la gent no 
pot veure ni conèixer realment aquest 
esport. Trobem molt injust que el pa-
tinatge sobre gel sigui olímpic i el pa-
tinatge sobre rodes no. •
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La jove parella del Club Patinatge Arenys de Munt, entrenats per Jéssica Pi, porten tres anys domi-
nant totes les proves de la seva categoria, tant a nivell català, com espanyol i europeu.

Dos autèntics cracs.

No hi ha de millors
Mireia Martínez & Aleix Bou

PALMARÈS

2016 (Infantil)
Campions de Barcelona
Campions de Catalunya

Campions d'Espanya
Campions Copa d'Europa

2017 (Infantil)
Campions de Barcelona
Campions de Catalunya

Campions d'Espanya
Campions Copa d'Europa

2018 (Cadet)
Campions de Barcelona
Campions de Catalunya

Campions d'Espanya
Subcampions d'Europa
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AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNTPATINATGE ARTÍSTIC

“El nostre somni és 
que el patinatge fos 

considerat esport 
olímpic i poder

participar en uns 
Jocs, com el

patinatge sobre gel”



L aura Peña, des que va néixer, 
viu amb la seva família prop 
de l'Església de Vilassar de 
Mar, al bell mig del poble. El 

seu pare, Miquel, és comercial i la seva 
mare, advocada. La influència dels 
seus progenitors ha estat determinant 
tant en la seva vida esportiva com per-
sonal. Del seu pare va heretar la passió 
pel bàsquet i de la seva mare l'interès 
pel Dret: "És un grau que m'agrada 
molt, especialment la branca laboral. 
Vaig començar al Campus del Parc de 
la Ciutadella de la Universitat Pom-
peu Fabra, però en l'actualitat l'es-
tic cursant a la UOC, perquè amb els 
entrenaments diaris m'és impossible 
acudir a classe", explica Laura amb la 
mateixa soltesa amb la qual es desim-
boltura a les pistes.
Miguel Peña va jugar a bàsquet en la 
seva joventut a Mataró i Vilassar de 
Mar. Va introduir en aquest esport al 
seu primer fill, Albert, estudiant d'En-
ginyeria Mecànica Tècnica al Tecno-
campus. Així va ser com Laura, quatre 
anys menor que l'Albert, va començar 
a familiaritzar-se amb el bàsquet: "Els 
meus pares em portaven a veure els 
entrenaments i els partits del meu 
germà quan jo era molt petita. Als cinc 
anys vaig començar a jugar a Mataró, 
encara que on realment vaig comen-
çar a agafar una pilota va ser en el 
meu col·legi, l'Escola Gem de Mataró, 
on vaig cursar tots els meus estudis 
fins a Batxillerat".
La Laura no aixecava un pam de terra 
quan ja va començar a demostrar una 
destresa impròpia de la seva edat. I es 

va produir un fet molt poc habitual. En 
el seu segon any a la Unió Esportiva 
Mataró, encara en categoria Mini, va 
trucar a la seva porta el Club Bàsquet 
Femení Sant Adrià (de Sant Adrià del 

Besòs): "Va ser una grata sorpresa per-
què el Sant Adrià, a nivell de formació, 
de planter, és el millor club d'Espanya. 
I he de confessar que va ser una de 
les millors decisions que he pres en la 

meva vida, perquè és on he crescut i 
m'he format tant esportivament com 
personalment. M'han donat tot el que 
he necessitat per créixer i millorar", 
afirma amb evident emoció.
I no ho diu només per quedar bé. Ho 
afirma com a agraïment i perquè és 
cert que ha rebutjat ofertes per jugar 
en altres clubs i, sobretot, a la famo-
sa NCAA, la lliga americana: "Quan a 
casa tens als millors entrenadors, et 
donen tota la confiança del món i ju-
gues al teu màxim nivell, per què can-
viar? Sentia que encara no ha arribat 
el moment per fer aquest salt que, no 
nego, sí que m'agradaria donar més 
endavant. Jugar en una lliga estran-
gera d'alt nivell m'atrau molt, però en 
el moment adequat", confessa Laura, 
que sempre ha estat una de les millors 
jugadores de Catalunya i d'Espanya de 
la seva categoria.
A la vida esportiva de la Laura i en la 
del seu club i equip, hi va haver un mo-
ment extraordinari i històric, com va 
ser l'ascens de Lliga 2 a la màxima ca-
tegoria del bàsquet femení espanyol 
la temporada 2016-17: "Feia molts 
anys que buscàvem aquest ascens i 
aconseguir-lo va ser brutal, un allibe-
rament també i, per descomptat, el 
premi a una filosofia de joc i de club".
Consolidada com a professional, Lau-
ra entrena tots els dies, matí i tarda, al 
Femení Sant Adrià. Un esforç que li ha 
servit per ser també peça clau en la se-
lecció espanyola de la seva categoria. 
El passat estiu es va proclamar campi-
ona d'Europa sub-20 a Hongria: "Te-
níem un equip espectacular, un gran-

díssim entrenador i vam aconseguir 
l'únic or que li faltava a les seleccions 
inferiors. Va ser una passada, una ale-
gria immensa, un somni fet realitat".
Es defineix com una base ordenada i 
a la qual li agrada portar el control del 
partit: "M'agrada que tot surti bé, fer 
jugar l'equip. M'identifico molt amb 
Núria Martínez, el mirall en el qual 
sempre m'he mirat. És molt intel·li-
gent a la pista".
Segur que molt aviat tornarem a par-
lar de Laura Peña. •
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La base del
Femení Sant Adrià

es va proclamar
campiona d'Europa 

sub-20 el passat estiu 
amb la selecció

espanyola

La Laura, estudiant de Dret, forma part de l'última gran generació del bàsquet femení espa-
nyol. Campiona d'Europa sub-20, s'ha consolidat a la màxima categoria (Lliga Femenina) a 
les files del seu club de tota la vida, el Femení Sant Adrià, si bé els seus primers passos en el 

món de la cistella els va donar, com el seu germà Albert, a la Unió Esportiva Mataró.

Una altra gran campiona
a Vilassar de Mar

Laura Peña Jubany

PALMARÈS

Laura Peña Jubany
Lloc de naixement:

Barcelona
Data de naixement:

10 de desembre de 1998
Lloc de residència:

Vilassar de Mar
Alçada: 1,73 m

Pes: 68 kg

2013-2014
Campiona de Catalunya Cadet

2013-2014
Bronze al campionat d’Espanya 

Cadet (Tenerife)
2013-2014

6a posició al Campionat
d’Espanya Cadet de seleccions 

autonòmiques (Càceres)
2014-2015

Campiona de Catalunya Júnior
2014-2015

Campiona de la Lliga Catalana LF2
2015-2016

Campiona de Catalunya Júnior
2015-2016

Plata al campionat d’Espanya 
Júnior (Sant Sebastià)

2015-2016
MVP de Catalunya

Categoria Júnior
2016-2017

Campiona d’Espanya de LF2, 
ascens a LF1
2016-2017

8a posició al campionat del Món 
d’Udine (Itàlia) amb la selecció 

espanyola sub-19
2017-2018

Campiona d’Europa amb la
selecció espanyola sub-20 (Hongria)

www.esportiumaresme.cat GENER 2019

AJUNTAMENT VILASSAR DE MARBÀSQUET

La Laura és peça clau de la selecció sub-20
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Els Triadó són tota una insti-
tució a Premià de Dalt..
El meu pare, Josep, va estar 
quaranta-quatre anys tre-

ballant a l'Ajuntament. En els anys 
en què eren quatre treballadors, va 
ser agutzil, policia i fins i tot enterra-
morts!

Vostè, de professió, és banquer...
Vaig estudiar empresarials. El 1992 

vaig començar a treballar a la Caixa 
Laietània, arribant a ser, primer, el di-
rector d'una sucursal de l'Hospitalet 
i, després, de Teià, fins que el 2014, 
concretament el 20 d'octubre, vaig 
ser nomenat alcalde de Premià de 
Dalt.

Com va sorgir la seva vinculació al 
món de la política?
Hi ha un nexe d'unió amb les meves 
dues grans passions: l'esport i el Bar-
ça. Era el tresorer de la Penya Barce-
lonista Sant Jaume i sempre buscà-

vem fórmules per tenir 'uns quants 
calerons'. El meu pare tenia relació 
amb Joan Baliarda, llavors alcalde de 
Premià de Dalt, i em va demanar anar 
a la seva llista. Així va ser com el 1999 
vaig entrar de número cinc en aques-
ta legislatura.

Què li va encarregar?
Números! Sempre vaig estar lligat a la 
Regidoria d'Hisenda, però també vaig 

passar per gairebé totes: cultura, en-
senyament, habitatge, esports...

Què té la política que atreu tant?
Des de fora és cert que està criticada 
i poc valorada. Precisament em vaig 
involucrar perquè estava convençut 
que, des de dins, podria ajudar les 
famílies, a les persones, a millorar la 
seva qualitat de vida i tot el que, des 
de fora, jo criticava o veia malament.

Què creu que ha aportat a Premià 
de Dalt des dels seus diferents càr-

recs de responsabilitat?
Abans Premià estava molt dividit en 
barris, com pobles dins del mateix 
poble. També estava vist només com 
un municipi molt residencial, de gran 
qualitat de vida, això sí, però mancat 
d'activitat. Avui Premià de Dalt és un 
poble viu i proactiu, amb iniciatives 
de tota índole, dinàmic, amb un nexe 
d'unió que ha estat, que és, l'Institut i 
sobretot la zona esportiva.

Sens dubte, Premià de Dalt és un 
municipi lloat per la seva excel·lent 
zona esportiva...
Està situada a la millor zona del poble 
i perfectament comunicada. No hi ha 
moltes poblacions de 10.000 habi-
tants amb els nostres equipaments. 
Som uns privilegiats.

Com el Bikepark La Poma...
Abans, deixi’m dir-li que per a nosal-
tres l'esport, la vida saludable, és una 
de les senyes d'identitat de Premià 
de Dalt. L'esport representa els valors 

Proper, afable i tranquil, Josep Triadó ocupa les seves responsabilitats amb maduresa i sentit comú. Com a alcalde, ha
impulsat i consolidat la marca Premià de Dalt i com a nou president del Consell Comarcal del Maresme vol que la nostra          

comarca sigui un referent a Catalunya.

UNA ENTREVISTA DE TONI FRIEROS · FOTOS DE PEP MORATA

Josep Triadó
L’alcalde amable
Alcalde de Premià de Dalt i president del Consell Comarcal del Maresme

PERSONATGES
www.esportiumaresme.cat

“Farem la nostra 
Masia del Maresme, 
una anella esportiva 
amb tots els serveis i 
equipaments en una 

sola zona”

"Des de 2009 no hem demanat un sol crèdit, pòlissa o
préstec. No devem diners a ningú ni tenim cap deute"



ENTREVISTA

17

i les virtuts que ens agraden: treball en 
equip, esforç, responsabilitat... I tam-
bé integració, inclusió i interrelació 
entre persones. L'esport és una de les 
marques més importants de Premià 
de Dalt.

Li preguntava per La Poma...
És el millor biciparc d'Europa i un dels 
millors del món, per les seves presta-
cions i per la seva privilegiada ubica-
ció. Està obert els 365 dies a l'any i ho 
millorarem encara més amb una ofici-
na, vestidors, àrea social i restauració.

El millor està per venir?
Sí, perquè ara renovarem la gespa 
dels nostres dos camps de futbol i ja 
està en procés de licitació l'amplia-
ció del nou pavelló poliesportiu, que 
tindrà una altra pista annexa. En una 
segona fase s'hi afegirà la piscina i el 
gimnàs. Tenim un creixement molt 
gran de l'esport base. A Premià de Dalt 
hi ha més menors de catorze anys que 
majors de seixanta-cinc.

Vaja, que crearan el seu propi 'Espai 
Barça', oi?
Bé, el que volem és fer la nostra pròpia 
Masia, la Masia del Maresme. Serà el 
nostre parc esportiu o anella esporti-
va, com es vulgui dir, amb tots els ser-
veis i equipaments integrats en una 
sola zona, el centre de Premià de Dalt.

I això com es paga, alcalde?
Per sort no ens ha de preocupar 
aquesta qüestió perquè ja tenim els 
diners per fer realitat aquest projecte.

Això està molt bé...
Des de 2009, Premià de Dalt no de-
mana un sol crèdit, pòlissa o préstec 
als bancs. No devem diners ni tenim 
deutes. La nostra gestió ha estat molt 
rigorosa en aquests últims anys i això 
ens ha permès estalviar. Hem aplicat la 
cultura del pagès: no demanar prestat, 
gastar només el que tens i si et sobra, 
guardar-ho per quan arribi la tempesta.

Sàvia decisió… •

GENER 2019

Josep Triadó predica amb l'exemple. Cada matí, a les set, assisteix a una classe dirigida al gimnàs i 
fins i tot surt a córrer abans d'aquesta hora. Tota la seva vida ha estat lligada a l'esport i el Barça: "Des 
dels 12 fins als 18 anys vaig jugar a bàsquet a l'equip de Premià de Dalt. Després vaig passar al futbol, 
on en l'últim any de juvenil vam ser campions de lliga i vam pujar de categoria. Jugava d'extrem dret. 
Era ràpid i hàbil. Vaig estar en el primer equip nou anys, acabant sent el capità". És soci del Barça des 
de 1982: "El meu pare ens va fer socis quan es va ampliar al Camp Nou. Des de nen sempre he anat a 
l'Estadi i he mirat de no perdrem cap partit del Barça". Des de 2015 participa en una tertúlia esportiva 
a Radio Marca.

Un apassionat del futbol i del Barça

President del
Consell Comarcal del Maresme

"El gran repte pel 2021 és 
tenir l'autopista gratuïta"
Des del passat mes de juliol, Josep Triadó també és president del Con-
sell Comarcal del Maresme, una administració pública local supramuni-
cipal al servei dels municipis de la comarca que vetlla perquè totes les 
persones que viuen al Maresme, amb independència de la grandària 
del seu municipi, tinguin accés als mateixos serveis sota els mateixos 
principis d'eficiència, qualitat i innovació. 
"Fins a la dimissió de l'anterior president, jo era el conseller de medi 
ambient. El nostre actual full de ruta descansa sobre tres 'S': Solidari-
tat (hem d'eliminar les bosses de pobresa), Sostenibilitat i Solvència", 
explica Josep Triadó. Per no estendre’s, posa èmfasi en tres línies d'ac-
tuació perquè entenguem les funcions del CCM: "Aconseguirem que els 
habitants dels 30 municipis tinguin accés a la fibra òptica, perquè pu-
guin gaudir dels serveis d'aquesta tecnologia. A més, estem treballant 
per fer una gestió eficient de les aigües residuals, perquè arribi al mar 
transformada en aigua neta, al mateix temps que la transformem en 
energia i en compost per a l'agricultura".
El tema estrella, sens dubte, són els plans que existeixen per aconseguir 
que el 2021, quan s'acaba la concessió, l'autopista del Maresme sigui 
gratuïta: "Cal estudiar-ho tot molt bé perquè no es col·lapsi aquesta via, 
també veure si l'N-II pot transformar-se en una via amable i s'estudiarà 
la creació d'un carril bici que connecti a tota la comarca".

“Avui Premià de Dalt és un poble viu i proac-
tiu, amb iniciatives de tota índole, dinàmic, 

amb un nexe d'unió que ha estat, i que és, 
l'Institut i sobretot la zona esportiva”
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A quest esport té el seu ori-
gen als Estats Units, però 
no va trigar molt en arri-
bar a Europa i als països 

àrabs, on les disciplines a cavall tenen 
un especial seguiment. Consisteix en 
recórrer llargues distàncies sobre la 
muntura, distàncies normalment di-
vidides en diverses fases. Entre fase 
i fase, els animals són sotmesos a 
estrictes controls veterinaris per valo-
rar la seva salut en tot moment. Les 
distàncies oscil·len entre els 80km i 
els 160km en un dia, posant a prova 
la resistència física i mental tant del 
genet com del cavall.
Catalunya pot presumir de ser un 
dels referents mundials de la dis-
ciplina. Diversos cavalls criats aquí 
han arribat a ser campions del món 
i d’Europa, i fins i tot trobem genets 
vencedors del Mundial, com el Jau-
me Puntí. Les competicions més im-
portants del país, però, les trobem 
al Maresme: per una banda el Raid 

de Tordera, dues vegades campionat 
d’Espanya i part de la Sheikh Mo-
hammed Endurance Cup, i per l’altra 
el Raid Internacional de Barcelona 
– Santa Susanna, celebrat sempre al 
desembre i gran festa de fi de tempo-
rada del raid hípic. El terreny del Ma-

resme destaca per oferir desnivells 
competitius i molt bon sòl, que prote-
geix bé els peus del cavall.
Precisament Puntí i el seu equip so-
len ser habituals en aquestes com-
peticions maresmenques. A Tordera 
solen coincidir amb els millors ca-

valls i genets de l’Estat, però a Santa 
Susanna es troben amb els europeus 
més experts de la disciplina. En el 
passat Raid Internacional de Barcelo-
na – Santa Susanna d’aquest desem-
bre, les quinieles treien fum: L’equip 
de Puntí, el Juma’s Team, presenta-
va candidatura al títol, com sempre, 
però a la mateixa línia de sortida hi 
trobàvem el bo i millor de les esqua-
dres franceses i italianes.
El Raid presentava, de nou, un cartell 
internacional de luxe: 155 binomis 
provinents de 17 nacionalitats dife-
rents. Es disputaven 4 proves dife-
rents entre els dies 6, 7 i 8 de desem-
bre. El primer dia, una prova curta de 
85km, que va dominar el francès Ro-
man Lafaure i el seu Taribac Cabirat 
amb un temps de 4 hores i 38 minuts. 
Però els plats forts es reservaven per 
divendres i dissabte, amb tres proves 
d’alt nivell en dues etapes, amb 3 fa-
ses per cada dia: una cursa de 70km 
x 70km, la mateixa distància en cate-

goria júnior, i la cursa estrella: la clàs-
sica de Santa Susanna 96km x 96km. 
Una distància brutal i salvatge en un 
terreny immillorable al Massís del 
Montnegre.
El centre de Santa Susanna es va con-
vertir per vintena vegada en la base 
operativa i punt de partida de les di-

Fotos: Berta Barnils

El Raid presentava, de nou, un
cartell internacional de luxe:
155 binomis provinents de 17
nacionalitats diferents

Santa Susanna, la gran
festa del Raid europeu

Des de fa 65 anys 
se celebra el Raid 
Internacional de 
Barcelona -Santa 
Susanna, el raid 

a cavall més antic 
d’Europa 

HÍPICA
www.esportiumaresme.cat

El pont de la Constitució i la Puríssima, a principis de desembre, està marcat en vermell al calendari 
dels amants de l’endurance hípic. Des de fa 65 anys se celebra el Raid Internacional de Barcelona – Santa 

Susanna, el raid a cavall més antic d’Europa, en col·laboració amb Meydan i SportHG®.

El Raid és molt exigent físicament



verses proves. Centenars de persones 
arribaven al poble des de principis de 
setmana, amb els remolcs preparats. 
Cada cavall d’alta competició neces-
sita la cura constant de professionals 
diversos, des de veterinaris a ferra-
dors, més enllà dels propis genets. 
I això va significar una afluència de 
gairebé un miler de persones i una 

infraestructura que ocupava més de 
17.000 m2. Tot això sense comptar 
el públic assistent, que va omplir els 
paddocks habilitats.
Una majoria d’estrangers van ser els 
protagonistes dels podis d’aquesta 
65a edició del Raid. L’italià Daniele 
Serioli va vèncer el 70x70 amb el seu 
cavall Veinard Secondo en 8 hores i 17 
minuts, mentre que la catalana Agda 
Muixí amb Gorosti pagadi i la italia-
na Diane Origgi amb Calatea Bosana 
es van classificar en segona i tercera 
posició. Per la seva banda, la francesa 
Isee Rogliardo va vèncer la prova júni-
or amb el seu Ga Arush Bin Tango en 8 
hores i 41 minuts. La campiona d’Eu-
ropa júnior Raquel Costa va ser sego-
na amb Egipte Cost i Laura Fernández 
del Juma’s Team va entrar tercera a 
meta amb el seu Cybele du Castel.
La prova reina, però, va arreplegar 
totes les mirades de la premsa i el 
públic entès en la matèria. Només 
una vintena de binomis van presentar 
candidatura per una prova de gairebé 
100km diaris, que necessita un en-
trenament a cavall a la mà de molt 

pocs genets. Entre els diferents favo-
rits hi trobàvem alguns membres del 
Juma’s Team però també la francesa 
Virginie Atger, considerada per molts 
la millor genet d’Europa en aquests 
moments. Atger va reservar forces el 
primer dia, i va esperar que la majoria 
dels seus rivals anessin sent desqua-
lificats durant els controls veterinaris. 
Finalment, a l’última fase només que-

daven en competició 7 binomis. Atger 
va demostrar la seva enorme qualitat 
amb una espectacular remuntada i 
va tancar el crono amb 11 hores i 45 
minuts.
Santa Susanna es va convertir, de 
nou, en la gran festa del Raid europeu. 
L’Hotel Mercury, obert especialment 
per a l’ocasió, va allotjar la majoria de 
participants, veterinaris, jutges i àr-
bitres, i al seu hall es va celebrar una 
multitudinària entrega de premis que 
va acabar amb els tots guanyadors de 
cap a la piscina.

L’alcalde de Santa Susanna, Joan 
Campolier, va dir que “acollir una 
prova hípica internacional d’aquestes 
característiques demostra, una vega-
da més, que estem ben preparats com 
a poble per respondre les necessitats 
de grans esdeveniments, com aquest 
que tenen un alt nivell d’exigència i 
amb necessitats tan especials com es-
pais polivalents, oferta d'allotjament 
i una bona connexió amb els països 
participants”.
Fins l’any que ve!
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L’Hotel Mercury, 
obert

especialment 
per a l’ocasió, va 

allotjar la majoria 
de participants, 

veterinaris, jutges 
i àrbitres 

“Acollir una prova 
hípica internacional 
d’aquestes caracte-
rístiques demostra, 

una vegada més, 
que estem ben pre-
parats com a poble 
per respondre les 

necessitats de grans 
esdeveniments”

Joan Campolier
Alcalde de Santa Susanna

Els cavalls necessiten ser hidratats

La francesa Virginie Atger en el moment de guanyar la prova reina El regidor Joan Solà i l'alcalde, Joan Campolier, en la entrega de premis

Van participar 155 binomis
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L ’acte va comptar amb els 
parlaments de l’alcalde del 
Masnou, Jaume Oliveras, i 
el regidor d’Esports, Quim 

Fàbregas, que van incidir en les di-
verses activitats esportives impulsa-
des des de l’Ajuntament i les entitats 
amb l’objectiu de fomentar la pràcti-
ca de l’activitat física entre bona part 
de la ciutadania, com la cursa popu-
lar, la Caminada dels Tres Pobles, la 
Cursa de Sant Silvestre, el Torneig 
3x3 de Bàsquet al Carrer o els nom-
brosos torneigs de vòlei platja. 
Ambdós també van recordar que 
l’any passat, en aquesta mateixa vet-
llada, s’havien anunciat diverses mi-
llores a les instal·lacions esportives. 
Moltes ja s’han dut a terme, com la 
pista esportiva de parquet anomena-
da Ricky Rubio a l’actual Complex Es-
portiu i la renovació dels vestuaris de 
l’equipament, la represa de les obres 
del nou pavelló —que es preveu que 
finalitzin la primavera vinent— o la 
millora dels accessos al CD Masnou, 
una obra aturada que és previst re-
prendre aviat. “Les infraestructures 
són necessàries i importants per a 
la pràctica de l’esport, però, per te-

nir un municipi inclusiu i socialment 
just, és molt important la feina que 
fan les entitats de la vila, entre les 
quals cal destacar les esportives”, va 
dir el regidor.
“Tenim una xarxa d’entitats esporti-

ves molt rica que hem de continuar 
potenciant”, va prosseguir l’alcalde 
Jaume Oliveras, “i la feina que feu no 
és només esportiva, sinó que ajuda 
sobretot al desenvolupament físic i 
intel·lectual i, a més, l’esport és una 

manera d’integrar-se en la societat”. 
Com havia fet Fàbregas, Oliveras tam-
bé va remarcar com n’és d’important 
la feina incansable que des de totes 
les entitats esportives fan les perso-
nes que hi ha al capdavant.
Després dels parlaments, es van lliu-
rar els premis. La gala va ser amenit-
zada per diverses actuacions del Club 
Escola Gimnàstica Rítmica del Mas-
nou i el col·lectiu d’artistes LACAM.

Guanyadors i finalistes de la Nit de 
l’Esport 2018
Els guardons van ser lliurats per Jau-
me Oliveras, alcalde del Masnou; Jo-
aquim Fàbregas, regidor d’Esports; 
Sílvia Folch, tinenta d’alcalde pri-
mera; Ricard Plana, tinent d’alcalde 
segon, i Jordi Matas, president del 
Consell Esportiu del Maresme.

Esportista (masculí i femení) fede-
rat més petit de 16 anys
Finalista: Hugo Alonso Paloma. Club 
Judo Rei
Finalista: Mar Rigual Ramos. Club 
Nàutic Masnou
Primer premi: Laia Roset Martín. 
Club Judo Rei

Els guardons als i les esportistes i entitats esportives que van destacar durant la temporada 2017-2018 es van lliurar a l’Espai 
Escènic, una sala que va penjar el cartell de complet  (FOTOS: RAMON BOADELLA)

Nit de l’Esport 2018
El Masnou, al costat dels seus 

clubs i esportistes

ESPORT LOCAL
www.esportiumaresme.cat

L'alcalde Jaume Oliveras va dir que l'esport és una manera d'integrar-se en la societat



El film explica la història de 
Hamza Driouech, un mas-
noví fill d’immigrants mar-
roquins que, a través del 

bàsquet, la seva “major passió”, va 
trobar el camí per a la superació 
personal i la integració social. Alho-
ra, el documental narra com ha con-
vertit el bàsquet en una corretja de 
transmissió de solidaritat. Ha creat 
un projecte de cooperació perquè 
nens, nenes i joves d’un barri depri-
mit de Casablanca, al Marroc, trobin 
també en aquest esport un mitjà per 
adquirir valors i capacitats i teixir 
relacions socials positives, basades 
en l’esport, la diversió i la compa-
nyonia, i allunyar-los de conductes 
autodestructives.
Hamza és la guspira i el motor que 
ha posat en marxa aquesta cadena 
solidària. Però no ho ha aconseguit 
pas sol. Al cinema La Calàndria del 
Masnou, el van acompanyar molts 
dels que li han donat un cop de mà 

per fer realitat aquest projecte. Hi 
eren presents membres de les se-
ves dues famílies, la de sang i la d'El 
Masnou Basquetbol, el club que el 
va acollir des de la infància i del qual 
és entrenador. És on va trobar “va-
lors i oportunitats” i “un lloc on no 
es mira ningú pel seu origen o color 
de pell”, tal com va explicar el mateix 
Hamza just abans de la projecció del 

film. I és que l’actual universitari va 
admetre haver estat un adolescent 
conflictiu i un mal estudiant i que el 
bàsquet, el club i l’entrenador Xavi 
Sánchez, entre d'altres, van aju-
dar-lo a superar-se.

Josep Hinojosa, president actual 
d'El Masnou Basquetbol, va rela-
tar com Hamza els havia explicat la 
idea, acompanyat del seu principal 
aliat en aquest viatge, Vidal Saba-
ter, i com van decidir “de seguida” 
que volien formar part d’aquesta 
aventura. Sabater, assessor i col·la-
borador de la Federació Catalana 
de Bàsquetbol, va confessar “haver 

après molt amb Hamza”. “M’ha fet 
enfrontar les meves contradicci-
ons i m’ha captivat el seu entorn i 
la seva família, amb qui hem viscut 
moments màgics”. També va inter-
venir-hi un altre membre de la fa-
mília d'El Masnou Basquetbol, Ricky 
Rubio, amb un vídeo enviat des dels 
Estats Units, per felicitar Hamza i 
mostrar-se ben orgullós de col·la-
borar amb el projecte a través de la 
seva fundació.
L’Ajuntament del Masnou és un altre 
còmplice del Projecte Hamza. L’al-
calde, Jaume Oliveras, també va do-
nar les gràcies a Hamza i a totes les 
persones, institucions i empreses 
que hi han col·laborat, subratllant 
“la gran feina esportiva i social” que 
duu a terme El Masnou Basquetbol. 
Per a l’alcalde, la història que narra 
el film il·lustra “el model d’integra-
ció que volem al Masnou, per fer un 
municipi més igualitari, lliure i soli-
dari”.

Un cop fets els parlaments, es va 
projectar el documental, que ja va 
tenir un paper destacat al Filmets 
Badalona Film Festival. Entre els 
assistents a l’acte hi havia els me-
nors estrangers no acompanyats 
que s’allotgen al Masnou sota la tu-
tela de la Generalitat de Catalunya 
després que l’alcalde els convidés a 
assistir-hi. 

El documental 'Projecte 
Hamza', bàsquet i integració
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Esportista (masculí i femení) no fe-
derat més petit de 16 anys
Finalista: Berta Samaniego. Club 
Escola de Judo i Gimnàstica Rítmica 
del Masnou
Finalista: Alma Rodríguez. Club Es-
cola de Judo i Gimnàstica Rítmica 
del Masnou
Primer premi: Marc Fibla. Club Esco-
la de Judo i Gimnàstica Rítmica del 
Masnou

Esportista (masculí i femení) fede-
rat més gran de 16 anys
Finalista: Mireia Lapuerta Comas. 
Club Judo Rei 
Finalista: Mónica Azón Canalda. 
Club Nàutic Masnou
Primer premi: Hugo Escobar Gon-
zález. Club d’Aeromodelisme del 
Masnou 

Esportista competint en una enti-
tat fora del Masnou
Finalista: Bernat Calvo Jofra. Club 
Gimnàstic Mataró
Primer premi: Javier Cárcamo Ara-
na. Centre Natació Mataró

Trajectòria d'un equip en competi-
ció federada
Finalista: Equip infantil optimist G1- 
optimist G2. Club Nàutic Masnou
Finalista: Benjamí D. Club Atlètic 
Masnou
Primer premi: Sènior A. El Masnou 
Basquetbol

Trajectòria d'un equip en competi-
ció no federada
Finalista: Conjunt prebenjamí B. 
Club de Judo i Gimnàstica Rítmica 
del Masnou
Primer premi: Conjunt infantil B. 
Club de Judo i Gimnàstica Rítmica 
del Masnou

Entitat amb millor tasca de promo-
ció
Finalista: Projecte Hamza. El Mas-
nou Basquetbol
Finalista: Campus d’estiu 2018. Club 
Nàutic Masnou
Primer premi: Torneig de futbol in-
clusiu Amics del Masnou. Club Atlètic 
Masnou

Entitat amb la millor organització 
d'esdeveniments esportius
Finalista: 23a edició de 3x3 Bàsquet 
al Carrer. El Masnou Basquetbol
Finalista: Campionat de Catalunya 
de Tennis Platja (sènior). Club Nàutic 
Masnou
Primer premi: 25a travessa al port. 
Club Natació el Masnou

Reconeixement a la trajectòria in-
dividual en el desenvolupament de 
la tasca esportiva
Guardonada: Natàlia Via-Dufresne 
Pereña. Club Nàutic Masnou. •
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El film narra com el masnoví Hamza ha fet del 
bàsquet una eina d’integració i de solidaritat 

amb nois d’un barri deprimit del Marroc

Hamza, durant la presentació del documental al Cinema La Calàndria del Masnou

AJUNTAMENT DEL MASNOU



P er a l'ajuntament de Sant Vi-
cenç de Montalt, el foment 
de l'esport de base, la pràc-
tica esportiva i la vida salu-

dable són pilars essencials en bene-
fici dels seus ciutadans. Igualment 
considera necessari estar al costat 
de totes les seves institucions, clubs i 

esportistes, ajudant-los a aconseguir 
els objectius traçats. Tot plegat, un 
compromís irrenunciable. Per aques-
ta raó, per l'any 2019 s'ha previst un 
increment del 10% en la partida des-
tinada a subvencions esportives.
L'any que acabem de deixar enrere, 
la Regidoria d'Esports de l’Ajunta-
ment de Sant Vicenç de Montalt va 
destinar  un total de 21.753 € al fo-

ment de la pràctica de l’esport, tant 
de base com de competició, entre les 
veïnes i els veïns. Pel present exercici 
esportiu seran 9 els clubs que es be-
neficiaran d’aquests ajuts, els matei-
xos que en l’exercici anterior.
Les quantitats dels ajuts s’han ator-
gat tenint en compte diversos fac-

tors, com el nombre d’esportistes 
federats del club, la promoció de l’es-
port base o l’organització d’activitats 
obertes a tota la ciutadania. Els clubs 
rebran el ajuts desprès d’estudiar 
tota la documentació requerida a les 
bases de la convocatòria per justifi-
car la subvenció. 
Els clubs que tindran aquesta sub-
venció són els següents:

Pel present exercici esportiu
seran 9 els clubs que es beneficiaran d’aquests 

ajuts, els mateixos que en l’exercici anterior
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L’Ajuntament destina prop de 22.000€ 
a les entitats esportives del municipi

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt ha instal·lat recentment una pista multiesportiva al parc del 
Passeig dels Pins. És una pista de joc pavimentada en formigó 23x14 metres, amb dues porteries per 
a futbol sala i handbol, així com dues cistelles de bàsquet. Tant les porteries com les cistelles estan 
integrades dins de l’estructura de la pista, fabricada amb ferro galvanitzat. La instal·lació està delimi-
tada per una tanca de protecció de panells de fusta tractats amb autoclau, un tractament per a fustes 
a l’exterior que la protegeix de l’atac d’agents biològics i ambientals, allargant així la seva vida útil.
Amb aquesta pista d’ús lliure, públic i gratuït, l’Ajuntament pretén incrementar els serveis en aquesta 
zona de Sant Vicenç de Montalt, i alhora fomentar la pràctica esportiva. El cost total d’aquesta obra 
ha estat de 18.029 euros, que s’han finançat amb fons municipals.

El parc del Passeig dels Pins ja té una 
pista multiesportiva

El Servei d'Esports de l'Ajun-
tament de Sant Vicenç ha 
estrenat nou perfil a Insta-
gram per tal d'optimitzar la 
seva tasca informativa. El 
nou canal servirà per publi-
car imatges de l'actualitat 
esportiva local així com per 
donar a conèixer informa-
cions sobre les activitats 
esportives que es duen a 
terme al municipi de forma 
actualitzada i amb un fàcil 
accés. D'aquesta manera, 
el consistori continua po-
tenciant la seva presència 
a les xarxes socials, amb la 
voluntat de garantir un flux 
comunicatiu òptim entre la 
ciutadania i l'administració 
local. L'Ajuntament convi-
da els veïns i veïnes a fer-
se seguidors del compte @
esportsvm a Instagram i els 
usuaris de les xarxes socials 
a fer arribar suggeriments 
per millorar la presència 
digital i promoure la partici-
pació ciutadana.

Nou perfil 
d’Instagram 
per Esports

El Pavelló Municipal "Toni Sors" és el centre neuràlgic de l'activitat esportiva de Sant Vicenç de Montalt

Club de Pitch and Putt
780 €
Club Patinatge
3.168 €
Club Ciclista Xurribikers
2.442 €
CF Santvicentí
5.453 €
Futsal Sanvicentí
3.151 €
MontaltTrek
2.544 €
Societat de Caçadors
1.205 €
Club de Petanca
1.172 €
Club Bàsquet 3 Viles
1.839 €
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Calella, primera Capital 
Catalana de l’Esport

AJUNTAMENT DE CALELLA

L ’alcaldessa de Calella, Mont-
serrat Candini, i el president 
de la Fundació Catalana per 
a l’Esport, Pere Sust, van 

anunciar recentment la titularitat 
de Calella com Capital Catalana de 
l’Esport 2019. Serà el primer cop que 
la Fundació Catalana per a l’Esport 
atorgui aquest títol.
Calella organitza al llarg de l’any 124 

esdeveniments esportius, compta 
amb 31 entitats esportives i té 250 
llocs de treball remunerats relacio-
nats amb l’esport. En paraules de l’al-
caldessa de Calella, Montserrat Can-
dini: “L’esport forma part de l’ADN 
de la ciutat”. L’alcaldessa també ha 
anunciat que en un parell de mesos 
es podrà presentar l’agenda d’actes 
que definiran Calella Capital Catala-
na de l’Esport i que conviurà l’esport 
de base amb grans esdeveniments: 
“On neixen els valors és a l’esport de 
base però volem complementar-ho 
amb altres esdeveniments, ja sigui la 
Volta Ciclista o l’IRONMAN”. Així ma-
teix, ha recordat que sense el treball 
dels voluntaris aquesta capitalitat no 
seria possible: “Comptem amb uns 
1.700 voluntaris que fan una feina 
immensa al llarg de l’any en tots els 
esdeveniments que se’ls necessita”.
Per la seva banda, el president de la 

Fundació Catalana per a l’Esport, Pere 
Sust, va explicar que el títol de Capital 
Catalana de l’Esport és un títol ator-
gat a un poble o ciutat catalana amb 
l’objectiu de fer-la vila de referència 
esportiva al llarg de l’any: “Hem plan-
tejat la celebració de la Capital Cata-
lana de l’Esport a imatge i semblança 
del que es fa a nivell europeu”. Es trac-
ta del primer any que s’atorga aquesta 
capitalitat i la organització no té cap 
dubte que Calella deixarà el llistó ben 
alt: “Calella té l’experiència i l’interès 
que cal per impulsar i promoure l’es-
port a la ciutat”.
Calella segueix impulsant els valors 
de l’esport després d’haver estat Vila 
Europea de l’Esport l’any 2016 i Ciu-
tat del Bàsquet Català aquest 2018, i 
haver acollit esdeveniments tant im-
portants com els Special Olympics al 
2014 o els Jocs Catalans de l’Esport 
Adaptat al 2016.

La Fundació Catalana per a l’Esport 
és una entitat privada d’interès pú-
blic sense ànim de lucre que des del 
2002 contribueix a la promoció de 
l'esport català de diferents maneres: 
donant suport a esportistes i enti-
tats, generant coneixement i debat, 
ajudant a la gestió de patrocini es-
portiu i potenciant la internacionalit-
zació de l'esport català.

“On neixen els valors 
és a l’esport de base i 

l’esport forma part de 
l’ADN de la ciutat”

Montserrat
Candini

Alcaldessa de Calella

“Calella té l’experiència 
i l’interès que cal per 
impulsar i promoure 

l’esport a la ciutat”

Pere Sust
President Fundació 

Catalana per l’Esport

Calella organitza al llarg de l’any 124 esdeveniments esportius, compta amb 31 entitats 
esportives i té 250 llocs de treball remunerats relacionats amb l’esport

Moment de la trobada a l'Ajuntament entre Calella i la Fundació Catalana per a l’Esport
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#MalgratTestima
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El Club Esport Ciclista Malgrat va 
organitzar amb gran brillantor la 4a 
edició de les “2 hores de resistència 
en BTT” que va haver d'ajornar-se 
al novembre a causa de les torren-
cials pluges que van fer impossible 
que la prova transcorregués pel 
bosc del Carrer Camí Fondo.
La competició es va disputar tant de 
forma individual com per parelles i 
va estar dividida en les categories 
de veterans, Màster + 40, Màster 

+ 30, sènior, júnior, cadet, mixt i 
individual masculí i femení. Hi va 
haver premis per als tres primers 
de cada categoria i, a més, una pe-
tita recompensa econòmica per als 
primers classificats de la general, a 
més de regals per a tots els partici-
pants.

Els corredors, una mica més de 120 
ciclistes, van gaudir d'una matinal 
de magnífica climatologia en un 
entorn privilegiat que va ajudar que 
es veiés una competició d'alt nivell 
i que ja s'ha convertit en una prova 
marcada en vermell al calendari 
esportiu per als cada vegada més 
nombrosos amants del BTT.

El Safir Team, creat el 2016 per fo-
mentar la pràctica de l'esport de 
muntanya com Trail Running, BTT, 
senderisme o escalada, va organit-
zar les '3 hores de running'. La prova 
de resistència es va disputar al Bosc 
de Santa Rita de Malgrat de Mar. La 
competició constava en donar vol-
tes sobre el mateix circuit, acotat a 
una distància de dos quilòmetres i 
100 metres de desnivell. Aquells que 
donaven més voltes dins d'aquestes 

tres hores guanyaven la cursa.
El track estava pensat i dissenyat per 
a tots els nivells. L'exigència i la força 
la marcaven els mateixos corredors. 
Va haver-hi participants que ho van 
fer per equips (masculí, femení i 
mixt) i altres de forma individual.

El Club Esportiu Tordera va vèncer 
en la prova per equips, mentre que 
les millors marques individuals van 
anar a càrrec de Pol Bonet en mas-
culí sènior (3:01:03) amb 17 voltes 
i Dani Aguirre (3:02:35) en masculí 
màster.

Amb el pavelló Municipal de l'Avin-
guda Tarragona ple de gom a gom, 
es va celebrar la tarda del 22 de de-
sembre l'acte de cloenda del 20è ani-
versari de l'Associació de Patinatge 
Artístic de Malgrat (APA). Va ser una 
gran festa de música, llum i de color. 
I sobretot, molt emotiva i entranya-
ble. Dues veteranes del club, Ester 

Solà i Paula Cantonada, es van aco-
miadar de la pràctica esportiva i van 
penjar els patins. També va dir adéu 
la monitora Anna Güell. Totes elles, 
persones molt estimades a l'APA.
La pista va ser l'escenari de magnífi-
ques coreografies, tota una exhibició 
plàstica de coordinació, elasticitat, 
força i creativitat. Impossible tan-
car de millor manera la celebració 
d'aquests vint anys al costat de la 
formació de tantes i tantes patina-
dores.

El proper dissabte 2 de febrer, el Pavelló Municipal 
Germans Margall acollirà la primera edició del 'Des-
afiament de Porters' de futbol sala, organitzat per la 
Federació Catalana de Futbol i dirigit a porters de ca-
tegoria benjamí, aleví, infantil i cadet. Tots els porters 
que hi participin hauran d'estar en possessió de la 
corresponent llicència esportiva. Es tracta de reconèi-
xer les aptituds i habilitats d'una demarcació tan es-
pecífica com és la de porter. Una posició, de vegades 
ingrata, però que també dóna moltes satisfaccions.

Després de l'èxit de la primera edició, la 
Regidoria d'Esports de Malgrat de Mar va 
tornar a organitzar aquesta prova d'es-
perit participatiu i ciutadà amb la sana 
intenció de celebrar les festes nadalen-
ques de la forma més esportiva possible. 
Els principals carrers del municipi es van 

omplir d'atletes de totes les edats que van passar una estona molt agra-
dable.

BTT
Quarta edició de les 2 Hores 

de Resistència 

CURSA DE MUNTANYA
Safir Team va organitzar les 

'3 Hores de Trail Running'

PATINATGE ARTÍSTIC
Emotiva cloenda del 20è

aniversari de l'APA Malgrat

FUTBOL SALA
Desafiament de Porters

CURSA POPULAR
II Sant Silvestre Malgratenca

La prova es va dispu-
tar al Bosc de Santa 
Rita en un circuit de 

dos quilòmetres

El Club Esport Ciclista 
Malgrat va reunir a 

més de 120 corredors

Bosc del Camí FondoPodi dels guanyadors
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En una matinal radiant, i en els 
terrenys del Pla d'en Sala, es 
va celebrar el Campionat de 
Catalunya de Cros Curt dins 

de la programació de la XXII edició del 
cros de Canet de Mar, amb una mag-
nífica participació, tant en quantitat 
(més de cinc-cents participants), com 
en la qualitat dels atletes participants, 
amb els millors especialistes catalans 
en competició. L'organització d'aques-
ta prova va ser un reconeixement de la 
Federació Catalana d'Atletisme al Club 
Atletisme Sport Canet 1980 per la seva 
constant aposta pel foment d'aquest 
esport. El seu fundador i president, 
Antonio Hernández, és un dels perso-
natges més coneguts i respectats de 
l'atletisme català. Pel que fa a la prova, 
la bondat del circuit i la meteorologia 

van permetre gaudir d'una magnifica 
matinal d'atletisme en la modalitat hi-
vernal de cros, amb una sèrie d'emo-
cionants carreres, que ens van brindar 
els magnífics atletes que es van donar 
cita a Canet de Mar. Tant  l'alcaldessa 
de Canet de Mar, Blanca  Arbell, com 
la regidora d'Esports,  Silvia  Tamayo, 

van estar en la línia de sortida i poste-
riorment van fer entrega dels trofeus 
als primers classificats. Aquests  van 
ser:  Brahim  Fateh  (Hospitalet), Ed-

gar  Sumskis  (La  Sansi)  y  Yousef  Ta-
oussi (FC Barcelona i resident a Canet) 
en la prova masculina. En la femenina: 
Montse Mas (FC Barcelona), Miriam 
Ortiz (A.A. Catalunya)  i  Zoya  Nau-
mov (A.A. Catalunya).
Dins la mateixa matinal esportiva, i en 
paral·lel al Campionat de Catalunya, 
es va disputar el 22è cros de Canet de 

Mar, cinquena prova del Circuit mares-
menc de Cros. El vencedor en catego-
ria masculina va ser Marc Roig i en la 
femenina Sandra Alonso. Cal destacar 
l'actuació dels atletes locals  Moha-
med Daas Benbrahim, segon en la ca-
tegoria sub-18 i Marçal Roig, segon en 
la categoria sub-16. • 

Més de 500 atletes van 
participar dins la XXII 
edició del tradicional 

cros canetenc
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Campionat de Catalunya de Cros Curt

Canet, un magnífic amfitrió

Lluís Carreras, tècnic de Sant Pol de Mar de 46 anys que ha dirigit a la lliga espanyola a Alabès, Sabadell, 
Mallorca, Saragossa i Nàstic de Tarragona, va ser presentat oficialment com a nou entrenador del Sagan 
Tosu japonès, club de primera divisió en el qual milita el davanter espanyol Fernando Torres.
El Sagan Tosu juga a la J-League nipona i l'entrenador català, en la seva presentació oficial, va expressar el 
desig de romandre llarg temps en l'entitat per tal de poder desenvolupar la seva tasca. Carreras va assegu-
rar que "he vist tots els partits de l'equip aquesta temporada i vull modificar algunes coses".
L'antic lateral esquerre del FC Barcelona,   Atlètic de Madrid, Racing de Santander o Deportiu Alabès, entre 
d'altres, considera que la lliga nipona "està creixent i té un nivell alt". Carreras busca fer del Sagan Tosu "un 
equip del qual poder sentir-se orgullós per la forma en què lluita i guanya".
Des d'ara, Sant Pol i el Maresme tenen un magnífic representant al Japó.

Lluís Carreras, nou entrenador del Sagan Tosu japonès
El tècnic de Sant Pol dirigirà, a la Primera Divisió japonesa, a Fernando Torres

La bondat del circuit i la meteorologia van permetre gaudir d'una magnifica matinal d'atletisme en la modalitat hivernal de cros

L'alcaldessa i la regidora d'Esports Hi va haver un gran nivell de participació

Futbol  ·  Sant Pol de Mar



El Pavelló Municipal de Pineda de Mar, inaugurat el 1972 i rebatejat al 2011 després d’unes obres de reforma per passar a ano-
menar-se Pavelló Municipal “Nino” Buscató, com a homenatge a un dels millors esportistes pinedencs, es podria considerar 
com la instal·lació esportiva amb més tradició i història del municipi. Es tracta d’un pavelló amb una localització singular, 

ubicat a la zona centre de Pineda i integrat amb diferents edificis d'habitatges 
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En el darrer mes, a més de la 
renovació del cartell lluminós 
de l’entrada principal, s’ha 
instal·lat un desfibril·lador a 

la part exterior i s’ha retolat el terra 
amb adhesius que identifiquen els 
accessos a la instal·lació esportiva 
com a espais lliures de fum, seguint la 
línia d’actuacions antitabac iniciada 
anys enrere a les zones exteriors dels 
centres educatius de la localitat. El pa-
velló no és el primer espai esportiu de 
Pineda que identifica les seves zones 
exteriors com a espais lliures de fum, 
ja que al Camp de Futbol Municipal 
de Can Xaubet fa uns mesos que es va 
pintar el terra de la zona d’accés a les 

grades com a espai sense fums per re-
cordar a tots els assistents la conveni-
ència de no fumar en un entorn espor-
tiu on hi ha presència d’infants i joves. 
La realitat és que la llei estatal an-
titabac no prohibeix el consum de 
tabac en camps de futbol i limita la 
restricció a “instal·lacions esportives 
sempre que no siguin a l’aire lliu-
re” seguint la línia de prohibició del 
consum a espais tancats d’ús públic 
o col·lectiu, i deixant la possibilitat a 
les comunitats autònomes de legis-
lar pel seu compte i ampliar l’àmbit 
d’aplicació.  La primera comunitat, i 

fins al moment l’única, que ha apro-
vat una llei que restringeix el consum 
de tabac en espais esportius a l’aire 
lliure va ser el País Basc. La llei basca 
d’addiccions i drogodependències, 
aprovada al 2016, limita la venda i 
consum d’alcohol i tabac en espais 
tancats i semitancats d’ús públic, si-
guin de titularitat pública o privada, 
com els estadis de futbol, frontons o 
places de toros.
A Catalunya, a falta de mesures legis-
latives concretes que prohibeixin el 
consum de tabac en camps de futbol, 
el FC Barcelona va decidir de manera 
voluntària a l’any 2011 prohibir-ho al 
Camp Nou i el Girona FC tot just aca-
ba de fer-ho a l’Estadi de Montilivi, en 
una mesura que entra en vigor aquest 
1 de gener. 
En aquest sentit, l’Ajuntament de 
Pineda de Mar a través de la Regidoria 
de Salut es remet a l’any 1992 quan 
s’aprova el Pla Municipal de Salut amb 
propostes d’actuacions en matèria de 
drogodependències. Des de 1993, i 
més concretament a partir de 1997, 
els ajuntaments de l’Alt Maresme han 
compartit Programa Intermunicipal i 
tècnic especialitzat essent Pineda la 
seu administrativa i gestora del ma-
teix. En el marc d’aquest programa, 
s’han realitzat diverses actuacions 
entorn al tabac que es mantenen des 
del seu inici i que van culminar amb 
la campanya “Pineda sense fums” 
desenvolupada als anys 2014 i 2015, 
i que tenen continuïtat amb aquestes 
accions de millora dels espais espor-
tius públics, Pavelló “Nino” Buscató 
i Camp de Futbol de Can Xaubet, en 
favor de la salut. •
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Instal·lacions esportives públiques 
cardioprotegides i més saludables

Accés principal al Pavelló 'Nino' Buscató

Entrada al Camp de Futbol, senyalitzat com a espai lliure de fums

Tant el Pavelló 'Nino' 
Buscató com el Camp 
Municipal de Futbol 
són espais lliures de 
fums en favor de la 

salut de les persones
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Com neix la idea de crear aquesta 
ONG?
A principis de l’any 2015, mentre pre-
parava un viatge a la meva terra natal 
(Perú), vaig proposar fer una excursió 
amb alguns familiars i amics que vi-
uen a Moyobamba, situat a la regió 
amazònica del nord de Perú. Aquesta 
es una zona amb gran diversitat de 
paisatges, i una naturalesa preciosa 
i ideal per practicar esports de mun-
tanya. No obstant això,, finalment 
en veure la calor que feia en aquella 
època durant el dia, vam decidir fer-la 
de nit. Cadascun dels 15 excursionis-
tes ens vam encarregar de buscar un 
frontal, i vam pujar fins a dalt de tot 
del Morro, la muntanya més coneguda 
de la zona, a la població de Calzada. 
Al arribar a baix, vaig veure que aquell 
recorregut era perfecte per a organit-

zar una cursa de muntanya. I així ho 
vam fer el febrer d’aquell mateix any. 
Inspirant-nos en les ja reconegudes 
curses maresmenques Burriac Atac i 
Burriac Xtrem, vam pensar que seria 
una bona oportunitat,  fer la primera 
Morro Xtrem, la qual seria la precur-
sora de la creació de la nostre ONG CE 
Tangarana (www.cetangarana.org), 
que actualment té uns 400 socis, i que 
amb actes com aquests ajuda als més 
desfavorits de la regió. 

En quin àmbit treballa el CE Tanga-
rana? 
Com a institució inclusiva i efectiva, 
busquem reforçar la resiliència del 
entorn social en una regió de la ama-
zònia peruana que cada vegada més 
s’enfronta a diferents dimensions de 
fragilitat i a persistents diferències de 
caràcter ètnic i de gènere. A través 
dels nostres socis, que són gent molt 
entusiasmada en el nostre projecte i 
de totes les edats, estem aconseguint 
que els gairebé 70 apadrinats que te-
nim actualment puguin tenir una vida 
digna, amb més oportunitats, i que es 
sentin integrats dins de la societat. A 
més intentem utilitzar l’esport com a 
via de motivació creant entrenaments 
setmanals per a tots els nostres apa-
drinats, que gràcies al running troben 
un moment de desconnexió de vital 
importància. 

Com ajudeu als apadrinats?
A més a més del que ja hem comentat, 
analitzem cadascuna de les necessi-
tats que tenen els nostres apadrinats, i 
actuem amb l'objectiu que tinguin les 
necessitats bàsiques en educació i en 
manutenció.

Com es financia el projecte?
A través de les petites quotes dels 
nostres socis, hem creat un sistema 
horitzontal, de forma que siguem 
molt socis donant una petita ajuda, 
que al final acaba sent una aportació 
molt important per al projecte. També 
tenim voluntaris que, aportant 1€ al 
mes, col·laboren amb nosaltres a tra-
vés de la plataforma:
www.teaming.net/tangarana.
A més a més, ara hem creat el projecte 
Runners for Amazonia, amb l'objectiu 
que gent de tot el món pugui viatjar al 
Perú per participar a la Morro Xtrem, 
que ara farà 5 anys d’història, i així col-
laborar amb la causa.

Com funciona Runners for Amazo-
nia?
Runners for Amazonia www.runnersfo-
ramazonia.com és una iniciativa per a 
gent apassionada al running i a viatjar, 
i que vulguin aportar el seu granet de 
sorra per tal de fer créixer aquest pro-
jecte.
Hem creat un pack de viatge, tant per a 
gent del Perú com per a gent de Barce-
lona, amb l'objectiu que puguin conèi-
xer la zona de l’amazònia durant la 
pròxima Setmana Santa, i amb l’al·lici-
ent d'acabar la setmana fent la Morro 
Xtrem, i evidentment amb el principal 
objectiu d'ajudar els més desfavorits.
A més a més, i gràcies a la col·labora-
ció de les aerolínies, tots aquells que 
participin amb aquest pack, ajudaran 
que cada participant pugui portar una 
maleta de més fins a Perú, plena de 
material esportiu que diferents col·lec-
tius de la zona del Maresme i voltants 
han donat per tal que en puguin fer 
ús els ciutadans de Calzada que més 

ho necessitin. En l'últim Burriac Atac, 
per exemple, i gràcies que el Centre 
Excursionista de Vilassar de Mar ens va 
donar un stand, vam aconseguir reunir 
una gran quantitat de roba que ja hem 
enviat als nostres apadrinats. 
 
Explica'ns una mica en que consis-
teix el Morro Xtrem...
El Morro Xtrem és una cursa de 
muntanya que es fa a la localitat de 
Calzada i on hi participen unes 600 
persones. La cursa està dividida en 
tres modalitats, en funció de la pre-
paració i del nivell de cadascú. Tenim 
una modalitat de 4km, que es realitza 
durant el dia, una de 10km i una de 
20km, aquestes dues es fan de nit. El 
cim està a 1.450 m d’alçada, i des de 
l’inici de la cursa (les de 10 i 20km) 
fins a dalt del cim hi ha un desnivell 
de 570m metres. La propera edició 
(la cinquena) es farà el dissabte dia 
20 d’abril de 2019. •

SOLIDARITAT
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Una ONG esportiva a l'Amazònia 
nascuda a Vilassar de Mar

“Ajudem els nostres 
apadrinats a tenir una 
vida digna, amb més 
oportunitats, i que es 
sentin integrats dins 

de la societat”

Mari Alva
Fundadora

Hi participen més de 600 atletes

Mari Alva, vilassarenca nascuda al Perú, ens explica com va fundar la l'ONG CE Tangarana, a través de la qual ha iniciat un 
nou projecte esportiu i solidari anomenat ‘Runners for Amazonia', per a gent apassionada al running i a viatjar
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El passat mes de desembre es va 
celebrar el Campionat de Catalu-
nya de Clubs de Via Olímpica que 
tingué lloc al Pavelló d’esports 
Municipal Vall d’Hebron a Barce-
lona. 

L’Associació de Gimnàstica Artís-
tica de Vilassar de Mar (AGAV) va 
presentar tres equips en la cate-
goria de Via Olímpica dels nivells 
VO1 a VO4 i un equip de via Olím-
pica VO5 a VO10, acompanyats 
per les seves entrenadores Sheila 
Ruiz, Almudena Morales, Carla 
Aragonés i Georgina Tonijuan. 

Cada equip estava compost per 
una gimnasta de cada nivell.
En categoria VO1 a VO5 el primer 
equip de l’AGAV format per Noa 
Maña, Lucia Garrido, Noa Gor-
dillo i Maia Burgos van obtenir la 
segona plaça proclamant-se sub-
campiones de Catalunya amb una 
molt brillant actuació de totes 
elles i en especial de la Noa Maña, 
que va realitzar un excepcional 
exercici de paral·leles.
Els altres dos equips de VO1 a 
VO4 van estar formats per: Lucia 
Garcia, Naia Álvarez, Laia Fandos 
i Claudia Torrent (AGAV B) i Lucia 
Hinojo, Carla Ruiz, Alex Masenello 
i Adriana Pérez de Leon (AGAV C).
L'equip VO5-VO10 va patir moltes 
baixes. Finalmente van compe-
tir Paola García, Queralt Planet, 
Lais Rabassa i Maia Impellitieri. 
Aquests resultats a la primera com-
petició de la temporada fa pensar 
que serà un any molt positiu.

El pròxim 2 de febrer, al Palau 
Olímpic Vall d'Hebron, el púgil 
de Premià de Dalt Juli Giner s'en-
frontarà al boxejador francès Sa-
mir Ziani per aconseguir el títol 
de campió d'Europa del pes Super 

Ploma. L'enfrontament va haver 
d'ajornar-se el 14 de desembre a 
causa que el boxejador de Gallego 
Prada va patir una forta gastroen-
teritis que va impedir-li encarar la 
recta final de la preparació i arribar 
en òptim estat a la disputa pel títol 
europeu. Juli Giner havia estat en-

trenant-se dur per enfrontar-se a 
Samir Ziani, el rival francès al qual, 
a més, no va ser fàcil convèncer 
perquè accedís a celebrar el com-
bat a Espanya.
Professional des de 2011 quan va 

lluitar amb el rus Vitaly Shivanov, 
la seva victòria més important es 
va produir el 2015, quan es va pro-
clamar campió d'Europa després 
de vèncer al llavors número 3 del 
món Romain Jacob. El seu rècord 
professional és de 23 combats gua-
nyats (8 KOs), tres derrotes i un nul.

El dissabte 15 de desembre, el CEM 
Tennis Vall Hebron va acollir les 
finals del 111è Campionat de Ca-
talunya Absolut, 37è Trofeu Joan 
Margets In Memoriam. La final mas-
culina la varen disputar Max Alcalà 
(CT Cabrils) i Pol Fernández (Nou 
Tennis Belulla).  Va ser un molt bon 
partit de tennis que es va resoldre 
en el tercer set a favor de Max Alcalà 
per 6-3 4-6 6-2. Alcalà va guanyar 
el primer set per 6-3, mentre que 
Fernández, tot i el mal inici de se-

gon set, va ser capaç de revertir la 
situació i adjudicar-se el set per 4-6. 
En el tercer i definitiu set, Alcalà va 
tornar a agafar les regnes del partit 
i es va imposar per 6-2. D’aquesta 
manera, el tennista del CT Cabrils, 
nascut l'11 de setembre de 2002, 
tanca un gran any en què s’ha pro-
clamat campió de Catalunya Cadet, 
sots campió de Catalunya Júnior i 
campió de Catalunya Absolut, així 
com guanyador del circuit mundial 
ITF Júniors sub-18.

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
L’AGAV, subcampió de

Catalunya de clubs  

BOXA
Juli Giner lluitarà pel títol 
europeu del Super Ploma

TENNIS
Max Alcalà, del CT Cabrils, campió de Catalunya Absolut

El púgil de Premià de Dalt, després de
superar una gastroenteritis aguda,

s'enfrontarà al francès Samir Ziani pel títol 
de campió d'Europa del pes Super Ploma 

Tots els equips pre-
sentats van demostrar 
que poden competir de 
tu a tu amb les millors 

gimnastes del país

El seu rècord professional és de 23 combats guanyats, tres derrotes i un nul

El tennista maresmenc tanca un any excepcional a nivell personal

Noa Maña, Noa Gordillo, Maia Burgos i Lucia Garrido



La Sant Mateu XTrail és la cursa de 
muntanya per excel·lència, situada 
a Premià de Dalt, que transcorre pels 
corriols del Parc de la Serralada del 
Litoral i està formada per 3 distàncies 
per a tots els nivells de corredors.
Parlem d'una de los proves més bo-
niques de la comarca perquè a més 
de córrer per diferents indrets de la 
muntanya, des de les parts més al-
tes es poden contemplar unes vistes 
espectaculars del Mar Mediterrani i 

de la ciutat de Barcelona. El nom de 
la prova és un homenatge a l'indret 
de la Font i l'Ermita de Sant Mateu, 
punt de reunió habitual i recurrent 
dels premianencs. 
Les tres distàncies són 25 km, 15 
km i 8 km, totes dins els límits del 
Parc de la Serralada Litoral i totes 
passant per la Font i l'Ermita. Les 
dues primeres són més exigents i di-
rigides específicament a corredors. 
La distància de 8 km està adreçada 

a aquells que volen iniciar-se en 
el món del Trail Running, o que la 
volen fer caminant. És una prova 
oberta a caminants (amics, famílies, 
nens...). A l’hora de tancar aquesta 
edició ja hi havien més de 400 at-
letes inscrit en aquesta competició 
que celebrà enguany la seva setena 
edició.
El fi de festa i repartiment de premis 
tindrà lloc a la Societat Cultural Sant 
Jaume de Premià de Dalt.

La Reial Federació Espanyola de 
Natació va donar a conèixer re-
centment que la 33a edició de la 
Copa del Rei de Waterpolo es dis-
putarà del 15 al 17 de febrer a les 
instal·lacions del Centre Natació 
Mataró. Participaran els vuit pri-
mers de la Lliga de Divisió d’Ho-
nor al final de la primera volta de 
la competició, o els set millors i 
el conjunt amfitrió, el CN Mataró, 
si aquest no estigués entre els 
vuit primers. Una bona notícia 
per a l'històric club mataroní, 
acostumat ja a organitzar esde-
veniments esportius de primera 
magnitud.

TRAIL RUNNING

La Sant Mateu XTrail ja és aquí
WATERPOLO
La Copa
del Rei es
disputarà al 
CN Mataró 
del 15 al 17 
de febrer

Espectacular vista des dels corriols del Parc de la Serralada del Litoral

La piscina del CN Mataró
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AJUNTAMENT
Premià de Dalt

PROVA PILOT 

1r PROJECTE DE 
FUTBOL COOPERATIU 

Premià de Dalt

     Vila esportiva!Premià de Dalt

     Vila esportiva!

El diumenge 13 
d’aquest mes
tindrà lloc una 
de les curses de 
muntanya més 
espectaculars 

INFORMACIÓ 
Data de la prova: 13 de gener de 2019
Lloc: Associació Cultural Sant Jaume
Adreça: Riera de Sant Pere, 147, Premià de Dalt
Sortida 25 km: 9:00 h
Sortida 15 km: 9:20 h
Sortida 8 km: 9:30 h

RECOLLIDA DE DORSALS I SAMARRETA
Lloc de recollida: Societat Cultural Sant Jaume (Riera de 
Sant Pere, 147 Premià de Dalt)
Dissabte 12 de gener, de 16:00h a 19:00h

DIUMENGE 13 DE GENER: 
A partir de les 7:00 h fins les 8:20 h per la modalitat 25 km
A partir de les 7:00 h fins les 8:45 h per la modalitat 15 km
A partir de les 8:00 h fins les 9:15 h per la modalitat 8 km

DISTÀNCIES 15K I 25K
General: Premi als tres primers masculí/femení
Sub-23: Premi a la millor dona i al millor home.
Veterans 40 - 49: Premi als tres primers masculí/femení
Masters 50 + endavant: Premi als tres primers masculí/
femení

www.stmateuxtrail.com
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Sant Cebrià de Vallalta va 
celebrar amb un èxit acla-
parador la primera edició 
del seu torneig solidari de 

futbol. Un esdeveniment esportiu 
pel qual han passat unes 2.700 per-
sones i que s’ha perpetuat durant 
tres dies, aconseguint recaptar una 
gran quantitat de fons per fer front 
a la lluita contra l’ictus. Durant l’ac-
te d’inauguració, que va tenir lloc 
divendres, l’alcaldessa Sònia Scafa 
va tallar la cinta inaugural de la nova 
gespa del camp acompanyada pels 
que havien estat president i membre 
de la junta del Club Futbol Sant Ce-
brià de Vallalta: Nicolau Borrell i Ri-
card Roig. Després d’aquest emotiu 
moment, els dos futbolistes van dur 
a terme un servei d’honor, que va 
venir continuat per una traca valen-
ciana i per un llançament de 1.000 
globus blancs, rendint un original 
homenatge a aquesta important es-
trena pel municipi. 

El tret de sortida esportiu d’aquest 
acte el donava el partit que jugaven 
els veterans de Barça contra els del 
Badalona, que van ser continuats 
pels del Sant Cebrià de Vallalta, que 
van jugar contra l’Arenys de Munt. 
Quatre equips que van rebre, con-
juntament amb l’Associació Superar 
l’ictus Barcelona, plaques comme-
moratives per part de l’alcaldessa. 
Durant aquests dies, han estat diver-
ses les personalitats que han passat 
per la zona esportiva de Sant Cebrià, 
de les quals han destacat l’exjugador 
del Barça Lluis Carreras, el president 
del Badalona Miguel Àngel Sánchez, 
el jugador del U.S. Sassuolo Calcio 
Pol Lirola o jugadors del Barça com 
Javi Delgado o Xavi Molist. Un dels 
moments més emocionants de l’acte 
esportiu van ser les paraules de Pere 
Famada, de veterans Futbol Club 
Sant Cebrià, amb les que va expres-
sar l’emoció que els produïa veure, 
finalment, gespa a casa seva.  

Més d’una vintena de clubs esportius 
del Maresme i d’arreu de Catalunya 
han participat en aquesta festa de 
l’esport, on s’han pogut veure partits 
de molta qualitat (veterans, preben-
jamí, benjamí, aleví femení i ama-

teur adaptat) i en la qual s’ha posat 
clarament l’accent en valors com la 
solidaritat, l’esportivitat, la igualtat i 
la inclusió. En aquest sentit, cal des-
tacar el partit de futbol adaptat, on 

esportistes amb discapacitat funci-
onal van poder gaudir del camp i de 
l’esport durant una bona estona.  
A banda dels partits de futbol, l’asso-
ciació beneficiària del torneig Supe-
rar l’ictus Barcelona va oferir al llar 
dels tres dies informació presencial 
sobre la malaltia, diferents tallers de 
treballs manuals i diversos jocs per 
a la canalla, a banda d’organitzar 
també una firma de llibres per part 
de d'Isabel Palomeque, autora d’Al-
ta Sensibilitat, un llibre que explica 
l’experiència personal de superació 
d’un ictus. Un altre dels punts més 
esperats de l’esdeveniment va ser 
el sorteig de la rifa solidària, que re-
partirà durant aquests dies premis 
molt especials i exclusius provinents 
d’entitats com el Barça, Marcel Gra-
nollers, el Girona o Pol Lirola, d’en-
tre molts altres. 
Una festa del futbol que volen que 
es perpetuï com una tradició dins el 
municipi. •
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SANT CEBRIÀ DE VALLALTAFUTBOL

Des de la zona esportiva de Sant Cebrià, que ja compta amb camp de futbol amb gespa artificial, es pot contemplar el centre del Municipi

Hi van participar més de vint equips L'alcaldessa Sònia Scafa i membres de l'organització Va ser una gran festa del futbol

Fotos de Pep Morata

Sant Cebrià de 
Vallalta ha inaugurat la 
nova gespa del seu camp 

de futbol amb un
torneig solidari de tres 

dies que ha posat
l’accent en valors com

l’esportivitat, la
inclusió i la igualtat 

El torneig solidari de futbol per recaptar fons per la lluita contra l’ictus celebrat a Sant Cebrià de Vallalta durant l’últim cap de 
setmana del 2018 ha estat un èxit sense precedents. Amb una participació aproximada de 2.700 persones, diverses personalitats 

de renom de l’escena futbolística van passar pel camp municipal durant aquests tres dies 

Futbol... i solidaritat



Ja es coneixen els set fina-
listes que opten al premi 
del millor cotxe de l'any a 
Europa 2019. Després d'una 

primera votació en la que van en-
trar al bombo un total de 38 mo-
dels presentats i comercialitzats 
al llarg de l’any, el jurat del pres-
tigiós premi Car Of The Year va 
donar a conèixer la llista dels set 

candidats a prendre el relleu del 
Volvo XC40, l'últim a ser premiat 
en l'edició 2018.
Com mana la tradició del premi 
Cotxe de l'Any a Europa, el guanya-
dor serà anunciat en el marc de la 
principal cita automobilística del 
vell continent. El Saló de l'Auto-
mòbil de Ginebra 2019 serà l'es-
cenari d'aquest anunci, el proper 
dia 4 de març. La llista de finalistes 

d'aquesta edició es compon d'una 
variada selecció de vehicles, entre 
els quals hi ha compactes, ber-
lines, cotxes elèctrics, esportius i, 
com no, diversos SUV.
Tots i cada un d'ells compleixen 
amb els requisits per ser candi-
dats, que acostumen a ser nous 
llançaments durant el 2018 o que 
hagin arribat en el que queda 

d'any i que almenys es posin a la 
venda en cinc mercats europeus.

A la votació final cada membre del 
jurat disposarà de 25 punts que no-
més podrà repartir entre cinc dels 
set aspirants al títol, amb un màxim 
de 10 punts per a cada un d'ells. 

Aquests 60 professionals, perta-
nyents a capçaleres editorials de 23 
països, seran els encarregats d'es-
collir el model que millor s'adapta 
als requeriments de la votació. Els 
cotxes han de complir amb la capa-
citat de seducció, estil, disseny, 
prestacions i avenç tecnològic. La 
llista d'enguany es compon d'una 
variada selecció de cotxes tant de 
firmes generalistes com de mar-
ques més elitistes. També hi ha una 
important diversitat pel que fa als 
tipus: Berlines, compactes, tot ca-
mins, elèctrics i esportius En aques-
ta elecció no hi ha categories i no es 
discrimina cap tipus de tecnologia. 
Prova d'això és que entre els finalis-
tes hi ha un model 100% elèctric, el 
Jaguar i-Pace. •
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ALPINE A 110
El seu disseny és un evident gest 
de complicitat al passat perfecta-

ment reinterpretat i adaptat 
als nous temps. Un coupé molt es-
portiu, biplaça, i grans sensacions 

de conducció.

CITROEN C5 Aircross
Amb 4,50 m de longitud, destaca 
per la seva personalitat plena de 

potència i energia, sense ser agres-
siva. Un model que sorprèn per 

disseny, tecnologia i salt de qualitat 
en la marca.

FORD FOCUS
Amb un disseny intel·ligent, i un 

estil modern i renovat, incorpora les 
últimes prestacions en seguretat. 
De gran dinamisme i qualitat, el 
nou Focus destaca també per la 

seva gamma de carrosseries.

KIA CEED
La seva estètica capta la teva 

atenció a l'instant. El seu dinàmic 
disseny s'ha desenvolupat en el 

centre de disseny europeu de Kia 
a Frankfurt i és un fidel reflex de 

l'esportivitat.

JAGUAR i-PACE
Els seus motors elèctrics i la seva 

gairebé perfecta distribució del pes 
ofereixen  una agilitat pròpia d'un 
vehicle esportiu. Molt dinàmic a 

més, accelera de 0 a 100 km / h  en 
tan sols 4,8 segons.

MERCEDES CLASSE A
Gràcies al seu sistema 

d'intel·ligència artificial podràs 
parlar amb ell i conduir amb la 
teva veu. Dinàmic, avantguard-

ista i esportiu. També sofisticat  i 
impactant interior.

PEUGEOT 508
La berlina es reinventa en aquesta 

nova generació amb un disseny 
espectacular tant per fora, com 

per dins. Té un caràcter distingit, 
atrevit i innovador per fer les deli-

cies dels conductors.

MOTOR

Els 7 aspirants 
a millor cotxe 
de l’any 2019
Un total de set models seran els que lluitaran pel títol de 'Car of 
the Year 2019', que reconeix i premia el millor cotxe de l'any a 
Europa. El guanyador final es donarà a conèixer el proper dia 4 
de març durant el Saló de l'Automòbil de Ginebra.

Els finalistes han
sortit d'una llista

inicial formada per
38 candidats.

El guanyador es
coneixerà el 4 de 

març, durant el Saló 
de l'Automòbil de 

Ginebra

Cada membre
del jurat disposa de 25 
punts que només po-

drà repartir entre cinc 
dels set aspirants al 

títol, distinció de gran 
prestigi a la indústria 

automobilística



Per un any més 
cuidant el que 
t’importa

Cuidem l’aigua, 
et cuidem a tu. @sorea

A SOREA ens estem preparant per al 2019, per anar més enllà 
en el nostre compromís amb l’aigua, el medi ambient i les 
persones. Per això, seguirem apostant per la gestió sostenible, 
que ens permet oferir-te un servei de qualitat i adaptat als reptes 
mediambientals, socials i econòmics d’ara i del dia de demà.  

Descobreix com cuidem el medi ambient a cuidemlaigua.cat.


