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Nascuda
per navegar
La regatista del Masnou, tres vegades campiona del món júnior
i subcampiona absoluta de la classe 470, li ha donat a la vela
espanyola una plaça en els Jocs Olímpics de Tòquio 2020
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Un altre mes, i ja en van uns quants, tenim la satisfacció 
de parlar del talent dels nostres joves esportistes. For-
mats en els nostres clubs, ja són una realitat de present, 
però sobretot d'un futur esplendorós. Com Silvia Mas, la 
regastista de vela que va sorgir d'una entitat nàutica em-
blemàtica com és el CN El Masnou. Tres vegades campi-
ona del món júnior (una a la classe 420 i dues a la classe 
470), es va proclamar l'any passat subcampiona del món 
absolut i li va donar a la vela espanyola una plaça en els 
Jocs Olímpics de Tòquio 2020. Vam estar amb ella i vam 
descobrir una vida dedicada a aquest esport, practicat 

per tota la seva família.
I sense sortir-nos de l'aigua, ens en vam anar a conèixer 
un altre jove campió: Guillem Pujol, el millor nedador es-
panyol d'aigües obertes, que competeix pel CN Mataró. 
En els propers mesos lluitarà per estar també a Tòquio. 
Una vida, la seva, plena de sacrificis i durs entrenaments 

des de petit.
I en la nostre inquietud per estar al costat del joves valors 
de l’esport maresmenc, també presentem al nou campió 
de Catalunya de tennis de categoria absoluta... amb no-

més 16 anys! Max Alcalà, del CT Cabrils.
Fidels igualment per parlar amb els màxims represen-
tants esportius i polítics del nostre entorn, en aquesta 
edició entrevistem al nou president de la Federació Cata-
lana de Futbol, Joan Soteras i l'alcaldessa de Malgrat de 
Mar, Carme Ponsa. Un municipi mariner molt inquiet que 

està fent una gran aposta per l'esport.
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PORTADA

T ot just acaba d'arribar de 
Lanzarote i amb prou feines 
té uns dies lliures per passar 
el Cap d'Any amb els seus pa-

res i preparar els exàmens de la Uni-
versitat. Coincidir amb ella és gairebé 
un miracle. Està tot l'any viatjant, en-
trenant i competint.

Em permets una petita broma?
És clar!

Si arribes a dir-li als teus pares que 
volies dedicar-te al bàsquet, et des-
hereten...
(Riu) Segur! La veritat és que a casa 
fer vela no era una opció, era una 
cosa obligatòria.

I això?
Els meus pares consideraven navegar 
com una part bàsica de la nostra for-
mació, educació i valors. No com una 
excusa per competir, no, com a com-
plement al nostre desenvolupament 
personal.

Què té llavors la vela?
Sobretot, disciplina i responsabilitat. 
Tots els nens comencem a la classe 
Optimist, un vaixell individual, petit, 
i quan surts sol a navegar has de ser 
responsable, saber superar les teves 
pors, de manera que guanyes en con-
fiança, autoestima i altres virtuts.

Comparteix-les amb nosaltres...
Has de ser metòdic, ordenat, saber 
tenir cura del material, obeir, ser 
disciplinat, saber guanyar, saber per-
dre... I preparar-te molt bé. Això t'ho 
dóna l'entrenament diari.

Per a tu navegar era com respirar o 
menjar...
Més o menys, perquè era el que veia a 
casa cada dia, cada cap de setmana, 
quan acompanyava la meva família a 
navegar. Jo vaig començar a competir 
amb vuit anys a la classe Optimist. Al 
principi em costava. No era capaç de 
passar de la primera boia, fer anar un 
vaixell mitjançant el vent, les veles i 
tenint en contra les onades i el cor-
rent no és fàcil quan tens 8 anys. Però 
per altra banda, tu ets la capitana i 
tens a les teves mans la llibertat de 
anar per sobre del mar tan lluny com 
vulguis. S'arriba a passar por, sobre-
tot quan fa molt de vent i mal temps, 
però és una cosa que has d'aprendre 
a superar. Per sort vaig tenir a la mi-
llor entrenadora del món.

Quina?
La meva mare!

Sí, quina sort! Quan te n’adones 
que tenies futur a la vela?
El meu primer gran record va ser 
quan, formant part del Club Nàu-

tic del Masnou, vaig guanyar el meu 
primer campionat d'Espanya d'Op-
timist. Però quan realment vaig ser 
conscient que tenia possibilitats en 

aquest esport va ser en el meu pe-
núltim any d'Optimist, en una altra 
competició.

On va ser?
En el Trofeu Ciutat de Palma. Hi havia 
més de 360 vaixells competint en Op-
timist, procedents de molts països. I 
vaig guanyar el campionat absolut, 
a tots els nois i totes les noies, ja que 
competíem junts. Aquell any vaig 
quedar tercera d'Europa.

I de l'Optimist a...
Només pots navegar en aquesta cate-
goria fins als 15 anys i el salt natural 
és passar-te després a la classe 420. 
És un altre món, poc a veure.

Per què?
Passes de navegar sola a fer-ho amb 
una companya. Primer vaig navegar 
amb Núria Miró i després amb Marta 
Dávila. La Núria era un any més gran 
que jo i vaig aprendre molt d'ella. En 
el nostre segon any vam guanyar el 
campionat d'Espanya i ens vam clas-
sificar per al Mundial juvenil del 2013, 
on només hi anava un vaixell per país.

Quines característiques té el 420?
El vaixell té tres veles, dues s'usen en 
la cenyida i la tercera a l'empopada. 
Jo era la patrona, la que portava el 
timó i la meva companya la que do-

Formada al Club Nàutic del Masnou, Silvia Mas Depares, la tercera de cinc germans, ha heretat el millor dels 
seus pares fins a esdevenir una de les millors regatistes del món. Tres vegades campiona del món júnior i 
actual subcampiona mundial de la classe olímpica 470, ha classificat a Espanya, amb la seva companya Pa-
tricia Cantero, per als Jocs Olímpics de Tòquio 2020. La del Masnou és talent pur, i un exemple de tenacitat, 

sacrifici i esforç.

Una entrevista de TONI FRIEROS
Fotos de PEP MORATA

Present... 
i futur

Silvia Mas

“A casa meva fer 
vela no era una 

opció, era
obligatori. Els 

meus pares
consideraven 

navegar com una 
part bàsica de la 
nostra formació, 
educació i valors”



nava estabilitat al vaixell. Quan dic 
que no té res a veure amb Optimist 
és perquè el 420 exigeix molta tàctica 
i molta tècnica. I hi ha afegit el factor 
humà. Has de compartir-ho tot amb la 
teva companya d'equip.

És el més difícil, la convivència?
És com tot a la vida. Cal saber supe-
rar moments de tensió, de nervis, de 
mal humor quan les coses no et surten 
bé. No deixa de ser com un matrimoni 
que està les 24 hores del dia junts. És 
una lliçó de vida, sens dubte.

En 420 aconsegueixes el teu primer 
gran èxit internacional...
Sí, el 2014, en el meu tercer any en 
aquesta classe. Amb Marta Dávila com 
a companya de vaixell, ens vam pro-
clamar campiones del món a Tavira 
(Portugal). Va ser un moment màgic 
en les nostres vides, com guanyar una 
Champions League.

I dónes el salt al 470. Paraules ma-
jors...
Així és. És un vaixell més gran i, per 
tant, més coses que tocar i que cal 
tenir en compte. Ja és una disciplina 

olímpica i entres en el món mes com-
petitiu de la vela de regates.

Què vols dir?
La immensa majoria de regatistes 
estrangers  professionals viuen de la 
vela. A Espanya gairebé ningú. Són 
professionals, tots els dies i a totes 
hores. I això es tradueix en una com-
petitivitat brutal. Jo vaig arribar sent 
la més petita, una nena. La campiona 
del món, per exemple, té actualment 
37 anys i jo 22.

Tres anys navegant en aquesta clas-
se i tres anys d'èxits...
Quan pots dedicar-te de cos i ànima 
a aquest esport, tens darrere el su-
port de la Federació, del teu club, es 
tradueix en entrenaments de qualitat 
i això també es reflecteix a l'hora de 
competir.

Dos Mundials més en la classe 470!
Sí, els júniors, el de 2016 a Alemanya 
i el de 2017 al Japó. Els dos Mundials 
els vaig fer amb la meva amiga Paula 
Barceló. 2017 va ser un any molt im-
portant en la meva carrera ja que, a 
més de competir al campionat del 

món júnior, vaig entrar a l'equip olím-
pic de vela 470 per aspirar a participar 
als Jocs de Tòquio el 2020. La meva 
parella per a aquest repte és Patricia 
Cantero, una gran regatista canària 
que és set anys més gran que jo.

FEBRER  2019   

ENTREVISTA

5

PALMARÈS

Una família de grans regatistes

Lloc de naixement: Barcelona
Data: 23 d'agost de 1996

Lloc de residència: El Masnou

CLASSE OPTIMIST
Campiona de Catalunya

2010 - 2011
Campiona d'Espanya

2010 - 2011
Campiona d'Europa

2011 (per equips)

CLASSE 420
Campiona de Catalunya
2012 - 2013 - 2014 - 2015

Campiona d'Espanya
2013

Campiona del Món
2014 (Portugal)

CLASSE OLÍMPICA 470
Campiona d'Espanya

2017 - 2018
Subcampiona d'Europa

2015 (Bulgària)
Campiona del Món Júnior

2016 (Alemanya) - 2017 (Japó)
Subcampiona Copa del Món
2017 (França) - 2018 (França)

Subcampiona del Món absolut
2018 (Dinamarca)

La família Mas Depares està lligada al món de la vela com les artèries al cor. David Mas va ser subcampió del món Ju-
venil de la classe Vaurien el 1985 i el 1992 va passar a ser entrenador nacional. Va portar José María Van der Ploeg als 
JJOO. d'Atlanta 1996, Neus Garriga a Atenes 2004 i l'equip Olímpic Portuguès el 1995. Va guanyar dues Copes del Rei i 
va ser tripulant de l'Azur de Puig, Movistar, National Nederlanden etc...
Silvia Depares, per la seva banda, va ser dues vegades campiona del món de la classe Optimist (1981, 1982), així com 
del campionat d'Espanya. Va entrenar durant molts anys l'equip nacional d'Optimist. En l'actualitat tots dos regenten 
una empresa al Masnou, David Mas Yacht Equipment, de material nàutic, especialitzat en veles.
Tenen 5 fills dels quals tots han estat navegant desde petits, Els dos grans' David i Santi, sumen entre els dos 6 campi-
onats d'Espanya de vela.  El seu quart fill, Lluís, que va participar en el concurs 'Operación Triunfo' al 2018, va guanyar 
el Mundial de 2015 de la classe Creuer. Pablo, el petit, actualment navega en 420.Una família  lligada a la vela

“Competir amb 
una companya 
d’equip és una 

lliçó de vida. No 
deixa de ser com 

un matrimoni que 
està les 24 hores 
del dia junts. Cal 

superar moments 
molt difícils”

“Em vaig iniciar 
en la classe

Optimist amb vuit 
anys tenint a la 

millor professora 
del món: la meva 

mare!”



I amb ella, el passat estiu, vàreu 
triomfar al Mundial d'Aarhus, a Di-
namarca...
Va ser el millor regal d'aniversari que 
vaig poder tenir! Vam guanyar la Me-
dal Race i vam aconseguir penjar-nos 
la medalla de plata. Un èxit que li 
va donar a la vela espanyola el dret 
a competir a Tòquio 2020. Una gran 
satisfacció perquè ens vam imposar 
a moltes medallistes olímpiques, a 
parelles que porten molts anys com-
petint juntes.

Patricia Cantero i tu no teniu la pla-
ça garantida en els propers Jocs 
Olímpics?
No. L'equip olímpic espanyol de 470 
el formem dues tripulacions. Bàrba-
ra Cornudella i Sara López (que van 
participar en els Jocs Olímpics de 
Rio el 2016) per una banda i Patricia 
i jo per un altre. La classificació per 
als Jocs de Tòquio depèn de tres re-
gates. Aquestes són: el Campionat 
del Món 2019, la World Cup Enos-
hima 2019 i el Campionat del Món 
2020. En aquestes tres regates es fa 
un rànquing i la guanyadora del ràn-
quing serà qui representi a Espanya 
als jocs olímpics de Tòquio 2020.

Quin desafiament!
Sí, queda molt poc per als Jocs!  El meu 
gran somni és guanyar aquesta plaça i 
penjar-nos una medalla a Tòquio. Ara 
formem part de l'elit de la vela mundi-
al de la classe 470, però darrere hi ha 
molt entrenament, molt d'esforç. És 
tenir una disciplina constant i pressió 
durant anys que la gent des de fora 
no pot veure. A mi les meves amigues 
de tota la vida em pregunten: ¿Quan 
comences a entrenar per a Tòquio? I 
sempre ric. Els hi dic que ja porto tres 
anys entrenant per a Tòquio. Pensa 
que des el 22 d'octubre passat fins al 
23 de desembre, vam estar sis dies a 

la setmana navegant. Parlem de 180 
hores d'estar a l'aigua, més unes altres 
180 hores de gimnàs i entrenaments.

Ara competeixes pel CN Arenal de 
Palma de Mallorca, però sempre vas 
estar al CN Masnou...
Així és, fins 2016. Encara que tinc pa-
trocinadors, com Movistar i UNIR, i 
també el suport de la Federació Espa-
nyola quan competeixo oficialment, 
viatjar per tot el món i tenir un bon 
vaixell costa molts diners. El CN Arenal 
m'oferia una sèrie d'ajudes que eren 
indispensables. Entrenem molt a les 
Balears i l'Arenal quant estic en pre-

paració olímpica. Tota la meva família, 
els meus pares i germans, segueixen 
navegant al CN Masnou, perquè és la 
nostra casa, tot i que he de dir que al 
CN Arenal també em trobo molt a gust, 
com si fos la meva família.

Tens temps per estudiar?
I tant! Això és obligatori. Estic fent 
quart d'ADE a la Universitat internaci-
onal de Catalunya (UIC) . Em presento 
als exàmens quan puc. M’ajuden mol-
tíssim a poder compaginar la vela amb 
la carrera.

I per fer altres coses?
Intento quedar amb les amigues de 
tota la vida del col·legi, la Vall de Be-
llaterra. M'encanta esquiar, fer bici de 
muntanya...

Admires algú en particular?
Sí, a la regatista anglesa Hannah Mills, 
or en 470 a Rio. És molt bona i molt 
normal. Té virtuts essencials per fer 
vela: controla les seves emocions, mai 
perd la calma i tècnicament és molt 
completa. 

Com Silvia Mas, present i futur de la 
vela. •
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És un vaixell de vela lleugera per a 2 tripulants. Dissenyat el 1963, ja va ser construït originalment en fibra de 
vidre i es va estendre ràpidament per tot el món. El 1969, la classe ja va rebre estatus internacional i ha estat 
olímpica en categoria masculina des de 1976. El 1988 també va ser escollida com a classe olímpica femeni-
na. Ve equipat amb spinnaker i trapezi, el que converteix la seva navegació en un veritable treball en equip.
El 470 exigeix molta tàctica ja que les diferències de velocitat són petites, mentre que les flotes que com-
peteixen són, generalment, nombroses. Veloços i lleugers, consten de tres veles: floc, major i un spinnaker.
A bord, dos regatistes: el patró, assegut i en popa, i un tripulant que se situa a la zona de proa.
Eslora: 4,70 m • Màniga: 1,68 m • Major: 9,12 m2 • Floc: 3,58 m2 • Spinnaker: 14,30 m2
Tripulació: 2 persones • Pes: 115 kg

Què és la classe 470?

“Guanyar el primer mundial junior al 2014 va ser un moment 
màgic en la meva vida, com aixecar la Champions League”

Silvia, davant la botiga de productes nàutics que els seus pares tenen al port del Masnou
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El passat 27 de setembre es va convertir en el cinquanta-cinquè president de la Federació Catalana de Futbol, 
després de prendre el relleu d'Andreu Subies. Esportiu Maresme ha estat amb aquest empresari tèxtil de 70 

anys que va ser president del CE Sabadell i que desprèn una gran energia vital.

Una entrevista de TONI FRIEROS  Fotos de PEP MORATA

 
FUTBOL
www.esportiumaresme.cat

JOAN SOTERAS, President de la FCF

"Durant el meu mandat ens
bolcarem amb el futbol amateur"

P er què ha volgut ser presi-
dent de la FCF?
Tot i que és un càrrec que 
comporta molta feina i res-

ponsabilitat, també era un desafia-
ment que em feia molta il·lusió, tenint 
en compte que havia estat president 
d'un club de futbol, el Sabadell i, du-
rant set anys, vicepresident de la FCF 
sota el mandat de Andreu Subies.

Podia haver estat president sense 
necessitat de convocar eleccions...
Si hagués hagut de presentar una 
candidatura pròpia, possiblement 
no ho hagués fet, però com Subies va 
deixar la FCF per anar-se'n a Madrid, 
a la RFEF amb José Luis Rubiales, les 
circumstàncies van ser unes altres. 
Per estatuts, com diu vostè, em toca-
va ser president i podia haver esgotat 
el mandat de dos anys més, però vaig 
decidir que era més ètic sotmetre'm 
a l'aprovació de tot el futbol català i 
que ells decidissin si em volien o no 
com a president. Per això vaig convo-
car eleccions.

Que finalment no es van produir...
Vaig ser l'únic precandidat que va 
presentar els avals necessaris. Més de 
nou-cents.

Vostè ja té 70 anys... D'on neix 
aquesta energia i la motivació per 
seguir liderant el projecte de la 
FCF?
Encara sóc jove! Estic en actiu també 
a la meva empresa i la meva manera 
de ser és aquesta: necessito fer coses. 
La FCF em dóna aquesta activitat i 
la faig amb gran il·lusió. No em pesa 
gens...

Vostè va estar al costat de Subies 
durant els set anys de la seva pre-
sidència. Què han aportat al futbol 
català durant aquest període?
Quan vam entrar en aquesta casa, la 
Federació estava en fallida tècnica 
econòmicament parlant. Vàrem pri-
oritzar el seu sanejament i a partir 
d'aquí, la posada en marxa de molts 
projectes que eren molt necessaris i 
que segueixen vigents.

Per exemple?
Els àrbitres van deixar de cobrar en 
efectiu en els camps de futbol. Es 
van centralitzar aquests pagaments. 
Es va crear el Portal del Federat, una 
eina de gran utilitat que ens està per-
metent poder oferir millors serveis 
als nostres federats. S'ha ajudat eco-
nòmicament a molts clubs, cosa que 
mai abans s'havia fet. I no podem 
oblidar-nos de les campanyes de 
conscienciació que s'han dut a terme.

I de gran èxit, per cert.
Així és. Parlem de 'Joc Net', 'Zero in-
sults a la grada', campanyes antivio-
lència, i sobretot, el projecte 'Orgullo-
sa', un dels més ambiciosos que s'han 
dut a terme a la FCF per potenciar el 
futbol femení. És un pla de tres anys, 
estem en el segon i s'acabarà la tem-
porada que ve.

Satisfets?
Moltíssim. S'han incrementat les lli-
cències de jugadores i, sobretot, se 
senten amb més suport i reconegudes.

"El Maresme és un 
dels grans pilars 

del futbol català... 
i una de les

comarques on 
menys incidents es 

produeixen" 

Una entrevista de TONI FRIEROS. Fotos de ÀLEX GALLARDO/FCF
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Tenen a curt termini altres campa-
nyes previstes?
Sí, la FCF, la nostra junta directiva, po-
sarà en marxa molt aviat, a la tempo-
rada 2019-2020, un pla d'acció molt 
ambiciós per ajudar el futbol ama-
teur, així com el futbol sala. Creiem 
que és el segment del futbol que ha 
estat una mica més desatès.

En què consistirà?
S’ajudarà econòmicament els clubs 
de segona, tercera i quarta catalana. 
És la part del futbol on hi ha més lli-
cències i més jugadors i entenem que 
ho mereixen. Serà també una campa-
nya de tres anys d'actuació, amb una 
quantitat la primera temporada que 
s'anirà incrementant en la segona i 
en la tercera. I seguirem fent molt èm-
fasi en l’eradicació de la violència fora 
i dins dels camps de futbol. En aquest 
sentit hi haurà una novetat...

L'escoltem
Hi haurà uns premis a final de tem-
porada que reconeixeran els equips 
més esportius de cada grup de cada 
categoria. Volem seguir fomentant el 
joc net.

Ja ha visitat la Delegació del Ma-
resme. La seva presidència serà de 
proximitat?
Totalment. He estat en moltes Terri-
torials, però encara em falten algu-
nes. He estat a la Garrotxa, Ripollès, 
Lleida, Vilafranca, Garraf, Vallès Oc-
cidental i Vallès Oriental, Maresme… 
Ja ens hem mogut, ja.

Quin paper juguen les delegacions 
territorials a la Federació?
Són importantíssimes, així com els 
delegats. En el cas del Maresme, An-
tonio Jiménez, Laia i Moha. Ells són 
els primers a estar al costat dels clubs, 
del territori i els que en coneixen real-
ment les necessitats. dels mateixos. 
Ens ajuden moltíssim a estar en per-
manent contacte amb la realitat del 
nostre futbol. Anteriorment era una 
cosa que no la teníem tan treballada 
però ara, amb les 14 delegacions a 
ple rendiment, sí.

Quina radiografia faria del Mares-
me? Creu que li caldria tenir un 
equip punter en categories més al-
tes?
Els ha tingut. I molts. Recordo que 
com a president del Sabadell que 
ens vàrem enfrontar al Ricoh Premià, 
Mataró, Masnou, Vilassar de Mar, bé 
a Segona B o Tercera Divisió. Com a 
president del Sabadell vaig conèixer 
bé el Maresme i com a responsable 
de la FCF puc dir, sens dubte, que 
és un dels pilars del futbol català. I 
també, i ho dic amb satisfacció, que 
segurament és una de les comarques 
on menys incidents es produeixen. És 
un territori molt poc conflictiu.

Andreu Subies era un president 
amb un sou aprovat en Assemblea. 
Vostè també en tindrà?
No, ja he dit públicament que el sou 
no s'hereta. D'aquí a la tempora-
da vinent, ja veurem. En qualsevol 
cas, és un tema que hauria de pre-
sentar-lo a la propera Assemblea si,         
arribat el moment, crec que hauria 
de percebre un sou per la meva feina 
com a president.

Vostè viu a Sabadell. Quants dies 
baixa a la FCF?
Tres dies a la setmana, segur: dilluns, 
dimarts i dimecres a full-time. Dijous 
i divendres, no, tret que sorgeixi una 
qüestió imperativa. I els caps de set-
mana sempre estic en un camp de fut-
bol visitant clubs.

Cada president té la seva persona-
litat. Quin és el segell de Joan Sote-
ras?
Quan vaig accedir a la presidència ja 
vaig dir que seríem continuistes i que 
acabaríem tots els projectes que es 
van iniciar sota el mandat de Subies, 
que ho va fer francament bé durant els 
set anys que va estar amb nosaltres. 
Ara tenim quatre anys per davant per 
consolidar el que va començar Andreu 
i per desenvolupar els nostres propis 
plans, com la campanya d'ajuda al fut-
bol amateur. És evident que Subies te-
nia el seu caràcter, la seva personalitat 
i jo tinc la meva. I això, dins de la seu 
de la FCF, es nota.

Una curiositat. Vostè va jugar a fut-
bol?
Sí, fins 2a Regional amb l'Atlètic Saba-
dell, club que ja no existeix. Era molt 
‘gandul’ (riu), perquè no m'agradava 
gens entrenar, només jugar els partits. 
Jugava de porter i més tard em vaig 
passar al futbol sala, esport en el qual 
vaig estar en actiu fins als 40 anys. I ho 
vaig deixar perquè vaig passar a ser 
vicepresident del CE Sabadell, que es-
tava a Primera Divisió.

Vostè va començar al Sabadell en la 
seva segona etapa gloriosa...
Exacte, la primera va ser en els anys se-
tanta i després va tornar a Primera Di-

visió en els vuitanta, on va estar dues 
temporades. D'aquests dos anys, en el 
segon, vaig entrar com a vicepresident 
sota la presidència d'Alfredo Besonias. 
Vaig estar amb ell tres anys a Segona 
Divisió i vam acabar el mandat. En to-
tal, des del 86 al 90.

I va tornar per ser president...
Sí, el 1993 quan el Sabadell estava a 
Tercera Divisió. Vam pujar a Segona B i 
al cap de tres anys vaig tornar a aban-
donar la presidència.

Vaja, que el Sabadell forma part de 
la seva vida.
Sens dubte. Vaig tornar a la presidèn-
cia el 2006, quan va tornar a baixar a 
Tercera Divisió. El vam tornar a pujar 
a Segona B i en aquests quatre anys 
vam disputar dos 'play off' d'ascens a 
Segona A, on vàrem mantenir la cate-
goria. Van venir uns senyors, ens van 
fer una oferta pel club, el van comprar 
i jo ja ho vaig deixar definitivament.

No hem parlat del futbol sala...
Ha tingut un creixement espectacular 
sota el paraigua de la FCF. Els respon-
sables de la Federació estan realitzant 
un gran treball. El seu responsable, 
José Miguel Calle, té un gran equip i 
això es nota en l'èxit de la competició i 
del foment del futbol sala de base.

Vostè ha estat, i és, tintorer...
Sí, encara tinc l'empresa, de colors i 
teixits. Tints i acabats de teixit en pe-
ces... Un miracle que funcioni perquè 
després de la globalització, el 95% de 
les empreses tèxtils van desaparèixer. 
Som dels pocs supervivents.

Com hem dit, vitalista com pocs... •

"Les catorze
delegacions

territorials són de 
vital importància. 

Ens ajuden
moltíssim a

estar en perma-
nent contacte amb 

la realitat del
nostre futbol”

"Ajudarem
econòmicament

els clubs de 
Segona, Tercera i 
Quarta Catalana.

És la part del futbol 
on tenim més

clubs i més jugadors 
i entenem que s'ho 

mereixen”  

 



 

El Camp Municipal de Futbol 
de Premià de Dalt tornarà a 
ser escenari, per segon any 
consecutiu, d'un dels torne-

jos infantils de més prestigi de quants 
se celebren a Espanya. Durant els tres 
primers dies del mes de març, alguns 
dels millors equips del futbol espa-
nyol, així com a nivell internacional, 
disputaran la sisena edició de la 'In-
ternational Carnaval Cup'.
FC Barcelona, RCD Espanyol, Giro-
na, Sevilla, València, Celta de Vigo, 
Reial Societat, Manchester City o 
Genk, són només alguns dels 28 
equips que competiran durant 
l'aturada de les diferents lligues 
com a conseqüència de la festivitat 
del Carnaval.
El torneig, que ja s'ha convertit en 
tota una referència de la categoria, 
està organitzat per Marin Sports 
Events i compta amb la col·labora-
ció de l'Ajuntament, el club Premià 
de Dalt, així com de diferents pa-
trocinadors. Entre tots fan possible 
que puguin participar equips del 
Japó, Estats Units, Finlàndia o Isra-
el, per posar uns exemples.

El defensor del títol serà el València, 
que l'any passat es va imposar en la 
final per 1-0 al RCD Espanyol, botxí 
del FC Barcelona a la semifinal. Un 

dels grans atractius de la competició 
és que també hi prenen part alguns 
dels millors equips de la comarca, 
una gran oportunitat per als del 

Maresme de enfrontar-se a rivals de 
màxim nivell.
L'any passat el Municipal de Premià 
de Dalt va viure un èxit sense pre-
cedents, amb els dos camps plens a 
vessar d'espectadors (prop de 4.000 
persones). Per a l'alcalde del muni-
cipi, Josep Triadó, "és un esdeve-
niment extraordinari per al nostre 
poble i comarca, posa en valor les 
nostres instal·lacions esportives, els 
serveis de la comarca i els valors de 
l’esport. Permet que equips humils 
nacionals i estrangers puguin compe-
tir amb els de primera divisió i gaudir 
de la fase final on s’enfronten els mi-
llors equips formatius.”
En total prendran part 28 equips que 
es distribuiran en set grups, amb 
quatre contendents en cada un d'ells. 
Passen a vuitens de final els dos pri-
mers i els dos millors tercers. A partir 
d'aquí es juguen quarts, semifinals i fi-
nal. Els partits es disputen a quaranta 
minuts, sense que hi hagi mitja part.
Per tant, ja tot està preparat a Premià 
de Dalt per viure una altra emocio-
nant International Carnaval Cup. No 
hi falteu!. •
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AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALTFUTBOL

Premià de Dalt tornarà a acollir per
segon any consecutiu el prestigiós

torneig, un dels més importants
d'Europa a nivell infantil

AJUNTAMENT
Premià de Dalt

PROVA PILOT 

1r PROJECTE DE 
FUTBOL COOPERATIU 

Premià de Dalt

     Vila esportiva!Premià de Dalt

     Vila esportiva!

Ja és aquí! 



En marxa
la segona
temporada
d'

futbolfemeni.com

Més de 10.000 jugadores se 
n'han beneficiat

30.000 brodats de la 
campanya repartits

Subvenció en el cost de la 
Mutualitat, llicència i cursos 
de formació

1.2 milions d'euros invertits



Estaves predestinat a dedi-
car-te a la natació?
Procedeixo d'una família molt 
esportista. Els meus pares 

corrien maratons i el meu germà gran, 
Ricard, era nedador. La seva influència 
va ser determinant perquè em dedi-
qués a aquest esport.

Crec haver llegit que anaves per fut-
bolista...
Nosaltres som de Blanes i vaig comen-
çar a anar a la piscina i a jugar a futbol. 
El meu germà era un nedador excel-
lent i el va fitxar el CN Lloret, que tenia 
una gran escola de natació i jo, podrí-
em dir que per 'reunificació' familiar, 
també me'n vaig anar amb ell a Lloret, 
compaginant el futbol i la natació fins 
als dotze anys.

Per què aquesta decisió?
Destacava molt a aquesta edat, sent 
campió de Catalunya aleví i segon 
d'Espanya en 200 papallona. Era una 
època en la qual ja entrenava cada dia 
de la setmana excepte el diumenge. 
A l'any següent vaig entrar al CAR de 
Sant Cugat becat i la meva vida va can-
viar radicalment perquè em quedava a 
viure allà com a intern.

Va valer la pena aquest sacrifici per-
sonal sent tan jove?
I tant! El salt de qualitat va ser brutal 
gràcies a l'entrenador que tenia, Luis 
Rodríguez. Amb catorze anys ja era rè-
cord d'Espanya de 400 lliures a Mallor-
ca i em va valer per classificar-me per 
a l'Europeu d'Holanda amb la millor 
marca del continent. Allà vaig quedar 
tercer.

Com arribes a les aigües obertes?
Va ser estant al CAR quan li demano al 
meu entrenador que em deixés com-
petir en el Campionat d'Espanya Infan-
til de 5 quilòmetres. Vaig guanyar-lo i 
em va servir per anar a l'Europeu de 
Turquia, on també vaig quedar primer. 
Ni el meu entrenador ni jo esperàvem 
un èxit d'aquest calibre, la veritat.

I a partir d'aquí...
No sabem molt bé per què, però 
vaig estancar-me. La millora no va 
ser progressiva. En el Campionat 
d'Espanya per a nedadors de 15 i 16 
anys no vaig fer la mínima per a l'Eu-
ropeu, de manera que només vaig 
poder participar amb la selecció es-
panyola formant part dels relleus. En 
aquesta època, amb 16 anys, va ser 

quan vaig entrar a a formar part del 
Centre Natació Mataró.

Com es va produir aquest canvi de 
club?
El CN Lloret va començar a tenir molts 
problemes com a club i el meu germà 
Ricard va decidir venir a Mataró. I un 
cop més, jo vaig marxar darrere d'ell, 
encara que no m'entrenava a Mataró, 
ho seguia fent al CAR.

Quan t'especialitzes en aigües 
obertes?
Amb 18 anys quedo subcampió d'Es-
panya júnior i em classifico per a l'Eu-
ropeu i el Mundial de la categoria. Va 
ser l'empenta que necessitava per de-
dicar-me a les aigües obertes.

Quines diferències hi ha entre com-
petir en piscina i fer-ho a mar obert?
Encara que sembli mentida, el con-
tacte físic. Al mar no hi ha carrils com 
a la piscina. Sortim tots junts i nedem 
un al costat d'un altre. La tàctica és 
molt important en aigües obertes. Si 
nades sol, no vas tan de pressa com si 
segueixes l'estela d'un altre nedador. 
Has d'estar sempre ben col·locat per 
intentar rebre el mínim de cops d'al-

tres nedadors. I sobretot, per passar 
les boies per l'interior.
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GUILLEM PUJOL
El tauró de les
aigües obertes

“Em llevo cada dia 
a les 5:45 del

matí i faig
tres sessions

d'entrenaments 
diàries... excepte 
els diumenges"

El nedador del CN Mataró, natural de Blanes, és l'actual campió d'Espanya de
l'especialitat. Després de tota una vida entrenant al CAR i d'èxits esportius, s'està preparant amb el

màxim afany per estar als Jocs Olímpics de Tòquio de l'any vinent.

 
NATACIÓ
www.esportiumaresme.cat

Una entrevista de TONI FRIEROS · Fotos de PEP MORATA



És un esport molt mental?
Físicament és molt dur, però mental-
ment, més encara. En aigües obertes 
hi ha tres distàncies: 5, 10 i 25 quilò-
metres, encara que només és olímpi-
ca la de deu. El pitjor moment d'una 
carrera de deu és entre els set i vuit 
quilòmetres. Estàs esgotat, no pots 
més, i encara te'n queden dos o tres 
per acabar. La sortida és també molt 
tàctica. Les dues primeres voltes has 
de fer-les molt tranquil·les, però sen-
se despenjar-te, i en la tercera sem-
pre has de quedar-te amb els que 
són adalt perquè si et distancies, ja 
no els agafes.

Com és un dia d'entrenament en la 
teva vida?
Em llevo cada dia a les 5:45 del matí. 
Menjo un plàtan, una barreta ener-
gètica i a les sis ja sóc a la porta del 
CN Mataró. Quinze minuts després ja 
em pots veure a la piscina. Surto de 

l'aigua a les 7:50, menjo fruita i cap 
a l'Escola Pia Santa Anna de Mataró. 
Menjo un entrepà a mig matí i les 
13:30 acabo les classes. Vinc a dinar 
al club, sempre pasta i un segon a la 
planxa. Entrenament de 15:30 fins a 
les 18:00 hores i després una hora de 
gimnàs. Me'n vaig a casa, estudio una 
mica, sopo i a dos quarts d'onze de la 
nit a tot tardar, ja estic dormint.

Ara t'entrenes poc al mar, oi?
Amb vestit de neoprè, a la tardor o 
a l'hivern, poques vegades, la veri-
tat, només tres o quatre. Amb el bon 
temps, amb l'aigua més calenta, faig 
més sessions.

Campió d'Espanya a Sevilla, per fi!
Sí, hi havia participat quatre vegades 
anteriorment i aquesta ha estat la 
meva primera victòria. Molt impor-
tant perquè em permet participar 
en el Campionat del Món de Corea 

d'aquest any, on els deu primers es 
classifiquen per als Jocs Olímpics de 
Tòquio 2020.

Aquest és el gran objectiu?
Des que vaig entrar al CAR amb 14 
anys aquesta ha estat la meta. Allà em 
van dir que per la meva edat, podia 
arribar a competir a Tòquio. I m'he 
preparat per a això.

Somni impossible o real?
A Tòquio només hi van 24 nedadors 
d'aigües obertes. Els deu primers del 
Mundial i deu de la repesca, més els 
quatre primers de cada continent. In-
tentaré estar entre ells. Ara estic par-
ticipant en la Copa del Món d'Aigües 
Obertes. Són vuit proves arreu del 
món. Ja he estat a Dubai, Abu Dabi i 
serà un bon test competitiu.

Vas tornar a guanyar la Copa Nadal 
de Barcelona. Cinc vegades conse-
cutives...
La nedo des que tenia 11 anys. I a par-
tir dels 13 vaig renunciar a la meva 
categoria, perquè volia competir amb 
els grans. No va ser fins als 16 que la 
vaig guanyar. I a partir de llavors ha 
estat així cada any.

Quin repte, a banda dels JJOO, 
t'agradaria fer realitat?
Em faria il·lusió creuar nedant l'Estret 
de Gibraltar. Són 14 quilòmetres i és 
una experiència que em ve de gust 
provar.

De ben segur que la faràs… •

 

“Amb 18 anys vaig 
quedar subcampió 
d'Espanya júnior 
i va ser l'empenta 
que necessitava
per dedicar-me a 
aquest esport” 
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“Des que vaig 
entrar al CAR amb 

14 anys, la meta 
ha estat poder 
arribar a com-

petir als JJOO de 
Tòquio'20. M'he 

preparat
per a això”

FEBRER 2019

REPORTATGE

“La tàctica és molt 
important. Has 
d'estar sempre 

ben col·locat per 
intentar rebre el 
mínim de cops 

d'altres nedadors” 
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FUTBOL SALA
www.esportiumaresme.cat

El club fa una veritable política esportiva local ja que es nodreix de jugadors gràcies a la col·laboració amb les escoles 
del poble: Escola del Mar, La Presentació, el Vaixell Burriac i el Pla de l’Avellà

SÈNIOR A

INFANTIL EUGENI

BENJAMÍ JORGE

SÈNIOR B

INFANTIL YASSIN

BENJAMÍ JAUME

JUVENIL

ALEVÍ MIKI

BENJAMÍ ENRIC LOIRE

CADET A

ALEVÍ DAVID

BENJAMÍ ANTONIO

1,2,3... Sant Joan!
Un club modèlic 
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CADET B

ALEVÍ CARLOS

PREBENJAMÍ

INFANTIL RICARD

ALEVÍ CARLES

ESCOLETA

INFANTIL JOAQUÍN

BENJAMÍ JOUSSEF

SOCIAL

V ilassar de Mar compta 
amb un dels millors clubs 
de futbol sala de tot el 
Maresme i, per extensió, 

de Catalunya. Amb només vint-i-un 
anys d'activitat esportiva (va complir 
els vint el 2017), el seu creixement 

ha estat extraordinari i meteòric. En 
l'actualitat compta amb 25 equips 
de competició, més tres d'escola i un 
d'inclusió social. Senzillament im-
pressionant.

Creat i fundat per Antoni Caralps i Vi-
cenç Soler el 31 de maig de 1997, el 
club porta a terme els seus entrena-
ments i partits al pavelló municipal 
Paco Martín del municipi mariner. 
Molt pocs clubs del Maresme de fut-
bol sala poden presumir de tenir al 
seu primer equip a Tercera 
Divisió Nacional i tant al 
seu infantil com ale-
ví a Divisió d'Ho-
nor.
És el fruit d'un 
llarg treball que 
des de fa dues 
t e m p o r a d e s 
ha continuat la 
junta directiva 
presidida per 
Josep Arnau, un 
home de futbol, 
entusiasta i treballa-
dor: “La nostra  il·lusió 
sempre ha estat fer créixer la 
base, ensenyar i educar els nostres 
nens i joves dins l’àmbit de l’esport 
i dels valors”, diu el president del 
club.

També ens revela on rau una de les 
raons de l'èxit del club: “Crec que 
treballem molt bé la base, per això 
anem creixent, poc a poc. De la mà 
de les escoles del poble (Escola del 

Mar, La Presentació, el Vaixell Burri-
ac i el Pla de l’Avellà) treballem junts 
per aconseguir formar persones i ser 
un club de referència a Catalunya”.
El secretari de la entitat, Josep Oriol, 
afegeix que “tot i que volem ser for-
matius, no ens oblidem de la compe-

tició, que des dels valors de 
la companyonia, amis-

tat, respecte, ens ha 
fet tenir equips 

a les màximes 
categories, ens 
fa ser referèn-
cia l’àmbit de 
la competició 
dins de la Fe-

deració Cata-
lana de Futbol i 

el Consell Espor-
tiu del Maresme”.

Josep Arnau, final-
ment, apunta que “un 

altre punt fort del club és 
l’obertura de l’espai de Valors amb 
un equip de gent amb necessitats 
especials, que lluiten i demostren 
que poden competir i aprendre igual 

que els altres. La filosofia que fa que 
tot funcioni, és la de ser una família, 
un bloc unit, sempre amb un fi comú 
i una frase que a tots els camps es re-
peteix... 1,2,3... Sant Joan!”. •

“La filosofia que fa 
que tot funcioni, és 

la de ser una família, 
un bloc unit, sempre 

amb un fi comú”

Josep Arnau
President PALMARÈS

JUNTA
DIRECTIVA

17
Campionats de lliga en les

diferents categories

2
Copes Catalunya en
categoria benjamí 

2012-2013 i 2016-2017

1
Campionat de Catalunya 

benjamí 
2014-2015

1
Subcampionat de

Copa Catalunya Infantil 
2016-2017

Amb l'actual junta directiva

1
Copa Catalunya en
categoria benjamí 

2016-2017

1
Campionat de Catalunya 

benjamí 
2014-2015

President:
JOSEP ARNAU SALCEDO

Vicepresident:
JOSE ANTONIO

SAN SEGUNDO ANDRÉS

Tresorer:
ROGER MASSANET XICOLA

Secretari:
JOSEP ORIOL VIÑALS FOGUET

Vocals:
XAVIER ALFARO ROVIRA

MIQUEL BELLÉS SERRANO
XAVIER SAMBOLA CAYLA

PACO ABUJETA LÓPEZ
DANIEL LLORENS AVIZANDA
SANTIAGO LÓPEZ MARTÍN

Amb tan sols 21 anys de vida, compta amb 29 equips i ja és 
tot un referent del futbol sala a nivell català

AJUNTAMENT VILASSAR DE MAR
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PERSONATGES

P orta Malgrat a les venes...
Sens dubte. Forma part de la 
meva vida des que vaig néi-
xer. El meu pare és malgra-

tenc i la meva mare viu aquí des que 
es van casar, ara fa cinquanta anys.

Formada al poble...
Així és. Vaig estudiar a l'Escola Vedru-
na, des dels tres anys fins a acabar 3r 
de BUP. El COU el vaig fer a l'Institut 
Sa Palomera de Blanes.

Els seus pares tenien negocis molt 
coneguts a Malgrat.
Sí, el meu pare tenia un hotel i la dis-
coteca Don Juan i la meva mare una 
botiga d'articles de regal i decoració 
al carrer de Mar. Jo, en realitat, volia 
ser metge, però finalment vaig decan-
tar-me pel turisme i el negoci familiar. 
Em vaig preparar per fer-ho el millor 
possible.

I ho va fer.
Vaig estudiar Turisme al CETT de Bar-
celona, els dos primers cursos, i el 
tercer a l'Escola d'Hostaleria de Sant 
Pol. Després vaig fer Empresarials a la 
Universitat de Girona, perquè em va 
semblar que no era suficient fer Tu-
risme. Necessitava una formació eco-
nòmica per poder gestionar l'hotel de 
manera professional.

I després una tercera carrera...
Vaig pensar que havia de fer Ciències 
del Treball per conèixer millor la nor-
mativa laboral i poder oferir al meu 
equip un bon suport laboral. 

Per cert, quants idiomes parla?
Català, castellà, anglès, francès, ita-
lià i també em defenso en holandès, 
perquè a l'hotel teníem molta clien-
tela holandesa.

Què aporta l'economia familiar a 
la societat, a l'economia d'un po-
ble?
Majoritàriament el que tenim a Mal-
grat és petita i mitjana empresa. És 
del que vivim pràcticament tots. I a 
aquesta empresa cal cuidar-la, als 
autònoms, als emprenedors, des de 
les institucions i també a nivell su-
pramunicipal.

Quina fotografia fa de Malgrat de 
Mar?
Malgrat s'ha de modernitzar i hem 
iniciat aquest canvi, tot i que encara 
falten moltes coses. Un exemple és 
el Passeig Marítim, on just ara s'han 
iniciat les obres de remodelació. 
Havia quedat completament obso-
let. També hem iniciat les obres per 
obrir l'avinguda Mediterrània, les 
quals suposaran una important mi-

llora de la mobilitat de tot el poble. 
A més, estem arranjant places, vore-
res, carrers, per dignificar l'espai pú-

blic. Hem creat l'Oficina d'Atenció al 
Ciutadà per donar un servei proper 
i eficient a la ciutadania, que alhora 
ha suposat un canvi important a les 
oficines de l'Ajuntament, oferint una 
imatge de l'administració més ober-
ta, moderna, propera i amable.

Cap a on va Malgrat?
Tenim una mentalitat molt oberta 
i molts objectius de futur, però el 
camí és llarg. I aquest camí s'ha de 
fer obert de mires. M'agradaria que 
els meus tres fills, com tots els fills 
dels nostres conciutadans, pogues-
sin viure i guanyar-se la vida a Mal-
grat, que poguessin tenir un ventall 
gran d'empreses entre les quals es-
collir. Afortunadament tenim un tei-
xit empresarial molt gran, sobretot 
en el sector mecànic, on ja hi ha una 
alta demanda de treball.

Malgrat és, per damunt de tot, tu-
risme...
És un dels principals motors econò-
mics del poble, però sense oblidar 
que tenim la zona industrial -Can 
Patalina- i una zona agrícola -el Pla 
de Grau- molt potents. El setanta 
per cent del poble viu del turisme i 
dels serveis indirectes. Per això la 
nostra obligació és tenir les nostres 
instal·lacions i espais en les millors 

Afable, propera i treballadora, Carme Ponsa és malgratenca de naixement, però també de convicció.
Mare de 3 fills i molt vinculada al sector turístic de sempre a través de l'empresa familiar, té 3 carreres
universitàries i parla cinc idiomes. El dia 1 de febrer va fer 2 anys que és alcaldessa de Malgrat de Mar. 

Una entrevista de TONI FRIEROS

"Malgrat s'ha de modernitzar 
i ja hem iniciat aquest canvi"

Carme Ponsa
L’alcaldessa propera

“Tenim un teixit 
associatiu molt 

gran: 45 entitats 
i més de 1.400 

llicències
esportives. La 

nostra obligació 
és invertir en

l'esport i en els 
seus valors” 



condicions. Per fi hem iniciat la re-
modelació del Passeig Marítim, que 
era una demanda del sector i també 
del poble.

Quantes places hoteleres tenen?
Tenim 7.000 places hoteleres i un 
sector molt potent que és el del càm-
ping, que també compta amb 7.000 
places. Estan fent un gran esforç per 
renovar-se i modernitzar-se.

Tenen també el segell de Destina-
ció Turística Familiar i Sènior.
Així és. I també tenim la certificació 
de les 2 oficines de Turisme amb el 
segell de sostenibilitat Biosphere. I 
sens dubte hem d'estar a l'alçada. Hi 
ha una gran competència en aquest 
sentit amb els pobles dels voltants i 
cal competir bé, mantenint i fins i tot 
incrementant els nivells de qualitat i 
servei. No podem exigir que el sector 
inverteixi en millores i nosaltres com 
a poble, com a administració, no fer 
el mateix. Estem fent tots un esforç 
molt gran per posar-nos al dia. Tots 
anem de la mà, tant l'empresa públi-
ca com l'empresa privada. I ho faig 
extensiu al sector comercial.

Ara es compleixen dos anys de la 
seva arribada a l'alcaldia. Per què 
està en política?
Em van venir a buscar el 2007, però 
estava embarassada i no era el mo-
ment. El 2011 vaig acceptar perquè 
volia fer coses per Malgrat. M'agrada 
posar el meu granet de sorra perquè 
els malgratencs tinguin millor quali-

tat de vida i millors serveis. M'agrada 
escoltar la gent i treballar per a tot-
hom.

Com defineix a Junts per Malgrat?
Junts per Malgrat és un partit exclu-
sivament municipal, format per mal-
gratencs i malgratenques de ideologia 
diversa que tenim en comú el com-
promís amb el poble, treballem per 
projectes per a Malgrat, que acordem 
des de la base del partit escoltant les 
propostes i les inquietuds dels nostres 
veïns.

Calella i Santa Susanna són Destina-
ció Turística Esportiva...
Sí, com a municipi, estem interessats a 
obtenir aquesta certificació i el sector 
hoteler està treballant per adaptar les 
seves instal·lacions per poder oferir un 
bon servei. Nosaltres com Ajuntament 
treballem per millorar i ampliar les 
nostres instal·lacions esportives. Aviat 
disposarem d'un nou equipament, un 
espai polivalent que construïm al cos-
tat del camp de futbol, i que donarà 
oxigen a les nostres entitats, tant a les 
esportives com les culturals. 

Salta a la vista que Malgrat aposta 
molt fort per l'esport.
Tenim molt clar que l'esport és un 
potent nexe d'unió i transversal que 
uneix al poble. El nostre regidor, Mi-
guel Ángel Ruiz, ha fet una gran feina. 
Tenim un teixit associatiu molt gran, 
45 entitats i més de 1.400 llicències es-
portives. La nostra obligació és invertir 
en l'esport i en els seus valors.

Què li falta a Malgrat?
Esportivament parlant encara fal-
ten instal·lacions i una de les as-
signatures pendents de sempre ha 
estat la vela. Hi estem treballant. 
Vivim de cara al mar i per tant hem 
de treballar en tot el que són es-
ports nàutics i de platja. Molt aviat 
tindrem novetats al respecte.

La noto optimista...
Sí, som optimistes i realistes alho-
ra. Volem convertir  Malgrat en un 
municipi modern, acollidor i ple 
d'oportunitats per als nostres fills 
en matèries de treball, educació i 
lleure.

Tothom parla molt bé de Mal-
grat...
Tenim un poble molt bonic. Al visi-
tant li agrada molt Malgrat. Som un 
poble molt accessible, pla, recollit, 
on pràcticament pots anar a tot ar-
reu caminant. Jo sempre vaig amb 
bicicleta!

I sense deute...
Sí, som un Ajuntament sanejat eco-
nòmicament. Però també pensem 
que si volem un poble modern i que 
estigui a l'alçada dels nostres ve-
ïns i veïnes hem d'invertir-hi. Hem 
d'invertir en esports, en cultura, en 
serveis a la persona, en l'espai pú-
blic i en equipaments. Estem fent 
una gran aposta cultural de qualitat 
que a més, ha tingut una molt bona 
acollida de públic. Estem treballant 
per promocionar el comerç local i 
els productes quilòmetre zero. Hem 
posat en marxa activitats per donar 
visibilitat al sector comercial com la 
Shopping Night, els outlets i el Mer-
cat de Tapes. Tenim un poble molt 
participatiu i agraït, i les persones 
que ens visiten estan molt conten-
tes amb Malgrat de Mar.

En dono fe... •
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“Tenim molt 
clar que l'esport 

és un potent 
nexe d'unió i 

transversal que 
uneix al poble”

“M'agrada posar 
el meu granet 

de sorra perquè 
els malgratencs 
tinguin millor 

qualitat de vida i 
millors serveis” 

L'alcaldessa de Malgrat de Mar va rebre Esportiu Maresme al seu despatx de l'Ajuntament
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L a vida de Max Alcalà Gurri, 
sense saber-ho, va canviar 
l'estiu de 2009. Amb set anys 
els seus pares (Joan i Laura), 

empresaris del sector de serveis, el 
van portar a fer tennis al stage d'estiu 
del Club Tennis Cabrils: "Jo jugava a 
futbol a l'escola. M'encantava, però 
va ser provar el tennis i néixer una 
atracció irresistible ", explica Max amb 
timidesa.
"Li va agradar tant que va deixar el 
futbol i ens va demanar que li apun-
téssim a l'Escola del club", recorda el 
seu pare Joan. El nen anava millorant 
i va arribar el moment de competir. El 
CT Cabrils no tenia equip de competi-
ció, per aquest motiu Max va de mar-
xar al CT La Genera, on va estar fins als 
deu anys. Un cop més, el destí va voler 
que es creués amb un entrenador que 
li va canviar la vida: Xevi Camps. "Vaig 
començar amb ell a benjamins i ell ha 
estat qui m'ha guiat", explica Max.
Revela que el seu gran ídol sempre ha 
estat el tennista suís Roger Federer: 
"M'encanta el seu estil de joc, la clas-
se amb la qual es mou per la pista i 
executa tots els seus cops".
A l'hora de definir-se afirma que el 
seu millor cop és el seu potent revés 
a dues mans. I el que més ha de millo-
rar, el servei: "Crec que per sobre de 
tot sóc un jugador molt competitiu i 
lluitador, que puc suportar la pressió 
en els moments delicats del partit".
El seny, la concentració, aquesta 
part invisible del joc, la té molt ben 
dominada. Almenys això diu el seu 
entrenador, Xevi Camps. El coneix 

molt bé. Quan Xevi va abandonar La 
Genera per traslladar els equips de 
competició al CT Cabrils, Max Alcalà 
se'n va anar amb ell. Junts, i amb Pau 
Fanlo, Oriol Fillat, David Álvarez i Áxel 

López van guanyar el Trofeu Compta, 
el Campionat d'Espanya Infantil: "Va 
ser un triomf molt important per tots 
nosaltres. Guanyar a clubs tan impor-
tants com hi ha a Catalunya a va ser 
un èxit històric per al Cabrils".
Un èxit que els va posar al mapa ten-
nístic i que a Max li va servir per con-
centrar tots els seus esforços en el 
tennis: "Em vaig canviar de col·legi, al 
Lleó XIII, especialitzat en atendre es-

portistes com jo, que viatgem gairebé 
cada setmana".
Tant esforç i sacrifici va tornar a donar 
els seus fruits. Max es va proclamar 
subcampió d'Espanya sub-15 en el 
torneig disputat a Cartagena: "Va ser 
en aquest campionat quan realment 
em vaig adonar que tenia nivell sufi-
cient per poder dedicar-me al tennis", 
recorda amb satisfacció. Gràcies a 
aquests èxits va començar a ser con-
vocat per la Federació Espanyola de 
Tennis al CAR per guanyar-se el lloc 
en alguns dels equips nacionals, amb 
els que encara no ha pogut debutar.
Sí que ho ha fet en els tornejos més 
importants per a jugadors de la seva 
edat. Va acabar sent el jugador núme-
ro 12 en la classificació Tennis Europe 
sub-16 i va conquistar el Tennis Euro-
pe de Torelló grau 1 al maig de 2017: 
"Segurament ha estat la victòria inter-
nacional més important que he acon-
seguit fins al moment".
Amb 1,75 metres d'altura i 57 quilos 
de pes, en Max és conscient que ha 
de treballar físicament per guanyar 
musculatura i força: "Paral·lelament, 
el meu objectiu ara és intentar acon-
seguir punts ATP. Ja he disputat els 
tornejos Futures de Reus, Dénia, Sa-
badell, Vic, Tànger, així com els ITF 
Juniors d'Algèria, Vinaròs, Suècia o 
València. Cada vegada és més difícil 
pujar esglaons, però cada un que pu-
ges, veus recompensat l'esforç".
Amant de la PlayStation, té molts som-
nis per complir: "M'agradaria estar 
entre els dos-cents del món de l'ATP. 
I poder debutar en un Grand Slam. El 

meu preferit és Austràlia. M'encanta-
ria jugar-lo!", diu Max. "El meu tennis 
s'adapta millor a la pista ràpida que a 
la terra batuda, perquè sóc un jugador 
més agressiu que defensiu i amb cops 
plans, no liftats". Entrena cada dia en 
dobles sessions. Tres hores de pista i 
hora i mitja de gimnàs. A més d'estar 
amb Xevi Camps, també treballa amb 
Jordi Burillo, ex tennista que va desta-
car en els anys noranta.
Max està enormement agraït als seus 
pares pel gran esforç que duen a ter-
me des de fa molts anys: "Sense ells, 
hauria estat impossible arribar fins 
aquí". Recentment els hi va fer un al-
tre regal: el Campionat de Catalunya 
Absolut. El va guanyar amb 16 anys 
acabats de fer. Apuntin aquest nom. 
Donarà molt que parlar. •

PALMARÈS

- ANY 2018 -
Finalista

Campionat de Catalunya Júnior 
Individual i Dobles

Campió
Campionat de Catalunya Cadet 

Finalista
Campionat d’Espanya Cadet

Campió
ITF sub-18 Júnior Argelia

Finalista
ITF Sub-18 Júnior I Trofeu

David Ferrer
Campió 

Campionat de Catalunya Absolut
- ANY 2017 -

Finalista 
Campionat d’Espanya sub-15 

Campió
Campionat de Catalunya Cadet

Finalista
Apple Bowl Avilés Internacional 

sub-16 
Campió

Campionat Catalunya sub-15
- ANY 2016 -

Campió
Campionat de Catalunya per 

equips, categoria Or
Subcampió Catalunya

Campionat de Catalunya Infantil
Campió 

Campionat d'Espanya per Equips
(Trofeu Compte)

Subcampió
Campionat d'Espanya per comu-

nitats autònomes
- ANY 2015 -

Campió  
Campionat de Catalunya sub-13 

- ANY 2014 -
Campió 

Campionat de Catalunya Aleví

“Sobre tot sóc un 
jugador molt com-
petitiu i  lluitador, 
que sap suportar 
la pressió en els 
moments més 

delicats dels  
partits”

Max Alcalà
Campió Absolut
de Catalunya
amb 16 anys

Els presentem a un dels joves esportistes del Maresme amb més futur. El seu somni és escalar 
posicions en la classificació ATP i arribar a disputar un Gran Slam. Austràlia és el seu preferit



Un regidor d'Esports que 
ha estat esportista...
Des dels vuit anys que 
vaig començar al Barça, 

fins als 37 que vaig penjar les botes 
al Blanes, ha estat una trajectòria 
sempre vinculada al món del futbol.

Va arribar a jugar a Segona B...
Sí, en diferents equips, com l'Hos-
pitalet, Mataró, Terrassa, Sant An-
dreu... Va ser una etapa molt bonica 
en la que vaig gaudir molt i de la qual 
encara conservo molt bons amics.

Què el va empènyer a la política?
La casualitat... i l'esport. Quan vaig 
venir a viure a Sant Vicenç de Mon-
talt, vaig començar a involucrar-me 
molt en diferents associacions del 
municipi, com la cavalcada de reis, 
al club de futbol en la meva condi-
ció d'exjugador, on de vegades en-
trenava els més petits... I així, a poc 
a poc.

Quan va fer el salt?
Em van proposar presentar-me a la 
presidència de CiU a Sant Vicenç de 
Montalt, vaig sortir elegit i durant 
cinc anys vaig exercir com a coordi-
nador del partit. A les eleccions de 
2011 vaig entrar a l'equip de govern 
com a regidor de medi ambient, ser-
veis municipals i esports. Vaig repetir 
en la segona legislatura, la del 2015.

Quina radiografia fa de l'esport en 
el municipi?
Tenint en compte el nombre d'ha-
bitants que som, podríem dir que 
pràcticament tots els nens de Sant 

Vicenç practiquen algun esport. És 
un percentatge brutal. Tenim oferta 
esportiva per a tothom.

Això suposa un gran esforç?
Sí. Entre futbol, futbol sala, bàs-

quet, patinatge, etcètera, tenim més 
de 180 nens. Cada dia entrenen a les 
nostres instal·lacions prop de 550 
nens. Hem hagut de tancar una pista 
esportiva exterior al costat del pave-
lló per cobrir la demanda. Des de dos 

quarts de cinc de la tarda fins a les 
onze de la nit, tenim overbooking.

Quantes entitats tenen?
Nou, però hauríem d'afegir les que 
porta directament la Regidoria d'Es-
ports, com la gimnàstica artística i 
dansa, on tenim prop de 150 espor-
tistes. A més, cedim el Pavelló per al 
judo com a activitat extraescolar.

Què els queda per fer?
Volem dinamitzar encara més l'es-
port a Sant Vicenç. Treballem per 
consolidar el torneig de pàdel i la 
prova de triatló, però en volem més.

Idees?
Passa per potenciar les activitats al 
front marítim. Aprofitar la platja i les 
instal·lacions aquàtiques. Parlem de 
fer tornejos de futbol platja, vòlei, 
etcètera. Estem especialment satis-
fets de les nostres estades esportives 
d'estiu. Funcionen francament bé, 
tant les de futbol com les de diferents 
esports. La nostra població és molt 
esportista i els nostres nens també. •

www.esportiumaresme.cat
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Robert Subiron
“Encara volem dinamitzar més

 l'esport a Sant Vicenç”

Robert Subiron Olmos va néixer a Barcelona el 14 d'octubre de 1973. Va jugar 
al FC Barcelona fins infantils, després de ser captat en un torneig social. Des-
prés va marxar al Sant Gabriel i Damm, època en la qual va ser seleccionat 
per la selecció catalana infantil i juvenil. Va ser un dels centrals més desta-
cats del futbol català de la seva època. Com a professional va arribar a jugar 
a Segona B i defensà la samarreta del Sant Andreu, Terrassa, Cerdanyola de 
Mataró, Mataró, l'Hospitalet (vegeu foto) i Blanes. Va ser entrenador (té el títol 
nacional) del Mataró a 3a Divisió. Té feta la carrera de joier a l’escola La Massa-
na i en l'actualitat treballa en una empresa de projectes de decoració. Va ser 
president de CiU a Sant Vicenç de Montalt. Des de 2011 és regidor. En aquesta 
última legislatura és el responsable de Serveis Municipals i Esports.

Una vida dedicada al futbol

Alcalde: Javier Sandoval (PSC)
Habitants: 6.272 (1 gener 2017)
Superfície: 8 km2
Densitat: 784 habitants/km2
Lloc web: www.svmontalt.cat
Principals equipaments
esportius:
Camp Municipal de Futbol, 
Pavelló Municipal Toni Sors, 
Piscina Municipal, Pistes Mu-
nicipals de Petanca, Pista 
Multiesportiva Parc Passeig 
dels Pins
Pressupost anual de l'Àrea 
d'Esports: 21.750 euros per 
a subvencions d'entitats es-
portives.

El regidor d'Esports, davant l'entrada al camp de futbol

El Municipi

Perfil



   

 

 

Com havíem parlat anteriorment, 
l’alimentació saludable juga un paper 
clau en qualsevol nen, i sobretot en 
aquells que practiquen esports.  Si a 

més a més existeix una diabetis tipus 1 
encara resulta més important el tipus 
i quantitat d’aliments que els donem.
Cal assolir un bon coneixement de 
l’efecte de l’alimentació en la glucè-
mia segons cada persona, cada esport 
i cada intensitat, que s’adquireix pro-
vant i observant.
Els pilars de l’èxit del tractament de 
la diabetis tipus 1 són: la insulina, 
l’alimentació adequada, l’activitat 
física i una bona educació diabeto-
lògica.  Ens fixarem sobretot en els 
aliments que contenen hidrats de 
carboni ja que són els que influeixen 
directament en els nivells de glucosa 
en sang.
És fonamental  que els infants i les 
famílies amb nens amb diabetis tin-
guin un bon domini dels 4 pilars per 
tal de saber quan modificar dosi d’in-
sulina, incrementar o reduir la quan-
titat d’hidrats de carboni segons el 
tipus, la durada i el moment  de l’ac-
tivitat . És molt important observar 
molt bé que passa amb la glucèmia 
quan prenem una decisió o una altra 
(reduir insulina, afegir hidrats, quins 
i quants?) És aconsellable apuntar 
per poder aprendre.
L’activitat física per norma general 
millora la sensibilitat a la insulina (i 

sovint això implica necessitar menys 
dosis d’insulina), fa reduir els valors 
de glucèmia ja que els músculs en 
actiu consumeixen molta més gluco-
sa que en repòs. Obtenen la glucosa 
de la sang i el fetge produeix i allibera 
glucosa per tal d’evitar que els valors 
baixin massa.
Els valors de glucèmia adequats per 
iniciar l’activitat són entre 120-200mg/
dl. També pot passar que la glucèmia 
s’incrementi durant l’activitat física so-

bretot si l’exercici és intens, o si fa mol-
tes hores de l’última injecció d’insuli-
na, en aquests casos no convé menjar 
hidrats de carboni extres.
El millor moment  per practicar ac-
tivitat física es quan fa més de dues 
hores de l'última injecció d’insulina 
ja que l’efecte màxim d’aquesta ja ha 
passat (per tant el risc d’hipoglucèmia 
és menor). Com he mencionat quan 
es té la previsió que es farà activitat 
física convé reduir la dosi d’insulina 
prèvia, però si no s’ha realitzat aques-
ta reducció només ens queda l’opció 
d’ingerir més aliments rics en hidrats 
de carboni.
L’àpat anterior a un entrenament o 
competició igual que en la població 
general ens interessa que contingui  
hidrats de carboni de baix índex glu-
cèmic -l’index glucèmic mesura la 
capacitat d’elevar la glucèmia que té 
un aliment-. Escollirem aliments poc 
processats, flocs naturals de civada, 
iogurt natural, llesca de pa amb pernil, 
fruita (evitar cereals d’esmorzar, caca-
olat, sucs de fruita) pasta, arròs, pata-
ta amb verdura i carn o peix no greixós 
i iogurt o fruita de postres.
Ens interessa un índex glucèmic mig-
alt si just abans de l’entrenament la 
glucèmia està en nivells justets per 
començar l’activitat, també per su-
plementar (progressivament) durant 
l’activitat i en acabar l’activitat si els 
nivells de glucèmia són inferiors a 
90-100.  Per exemple fruita madura, 
mig gotet de suc, barreta tipus mues-
li, panses (atenció tolerància) o bas-
tonets de pa. • 
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28 de Febrer, dia mundial de les malalties rares
Cada any, la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) celebra en coordinació amb l’Organización Europea 
de Enfermedades Raras (EURORDIS) i amb l’Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras (ALIBER) una campanya de 
sensibilització enmarcada en el Dia Mundial de les malalties rares (28 de febrer). La campanya té com a objectiu cons-
cienciar sobre les malalties poc freqüents i situar-les com una prioritat en l'agenda social i sanitària. Són malalties que 
de forma individual afecten a molt poques persones però de forma global tenen un important impacte en la població. 
Treballar en visibilitzar aquestes malalties i avançar en el desenvolupament de nous medicaments i en la seva investiga-
ció és fonamental per a moltes persones. 
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Intensitat de l’ exercici
(segons % de la FC max)

Per cada hora d’exercici suplement Hidrats de Carboni (HC)

Suau (<60%) 10-20 g HC
1-2 Racions HC

peça de fruita, 20-40 g de pa,
grapat de panses i 3 mini bastonets de pa

 Moderat 
(60-75%)

20- 30 g HC
2-3 Racions HC

Fruita i 6 mini bastonets de pa, 200 ml de suc de fruita diluït + 1/2 barreta de 
civada, 1 beguda isotònica (6% HC x 330 ml)

Alta
(> del 75%)

30g HC
3R

Barreta de cereals + grapadet de fruita dessecada (alerta fibra)
30g de cereals + mig platan, Beguda isotònica ( 6% HC x 500ml)

Si la glucèmia està:

<70 mg/dl Posposarem l’exercici i ingerirem 1 ració de hc ràpid i 1-2 hc lents : 1/2 got de suc i 20g de pa

<120 mg/dl Prendre un suplement 1-2R HC d’absorció lenta : 20-40 g de pa o 6 mini bastonets o fruita madura o mitja bar-
reta de cereals

>120-250 mg/dl Podem realitzar l’activitat, suplementarem en funció de la duració i la intensitat.

>de 300 o cetona Endarrerir exercici i injectar anàleg d’insulina ràpida. Control als 30’

Màster oficial de
Nutrició i Metabolisme (UB)

Màster d’Atenció
d’Infermeria al Pacient amb 

Diabetis (UB)
Dietista clínica en pràctiques 
al Servei de Diabetologia de 

l’Hospital de Sant Pau i la 
Santa Creu

Curs de Coaching
Nutricional (UB)

Postgrau de Nutrició 
Esportiva (UB)

Sara Casals Roda
Diplomada en Nutrició

Humana i Dietètica

Alimentació en el nen
esportista amb diabetis
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TEMPS DE NEU
 

DECATHLON MATARÓ AMB ELS ESPORTISTES DEL MARESME

Creus que l'alpinisme viu un 
moment d'esplendor?
Sens dubte. L'alpinisme, 
i concretament l'esquí de 

muntanya, ha experimentat un auge 
espectacular en els últims temps. La 
combinació natura i esport enganxa 
cada cop més a nous adeptes, també 
atrets pel fenomen mediàtic de l'ex-
traordinari Kilian Jornet.

Què cal fer per gaudir d'aquest es-
port?
Practicar alpinisme implica no sola-
ment posseir una bona condició físi-
ca, sobretot estar molt ben equipat. 
És en aquest punt on resulta essen-
cial i bàsic comptar amb l'ajuda d'un 
expert. I qui millor per dir-nos quin 
material necessitem que un venedor 
que practica l’alpinisme i coneix en 
profunditat el producte.

Com és el teu cas, Cristina. Quant 
fa que treballes a Decathlon Mata-
ró?
Jo sóc de Santpedor, però visc a 
Arenys de Munt. Fa quatre anys que 
estic a la botiga, on lidero el depar-
tament d'Alpinisme i Escalada, es-
ports que practico durant tot l'any. 
L'esquí de muntanya és un esport 
que et permet fer rutes i gaudir de 
bells paratges de neu verge, fora de 
les pistes tradicionals. Ja fa deu anys 
que el practico.

Per què cal anar a Decathlon Mataró?
Tant si t’inicies en l'esquí de munta-
nya com si ets un especialista, aquí 
trobaràs el millors productes relació 

qualitat-preu. Tenim tot el material 
que necessitaràs i t’ajudarem a triar 
el que millor s'adapta a tu.

Quins productes d'alpinisme reco-
manes?
La marca SIMOND. Pel que fa al cos,  
pots equipar-te  des de la primera 
capa, amb un teixit  tèrmic per ga-
rantir l’escalfor corporal,  fins a la 
tercera capa, l'impermeable, per 
aillar-nos de les inclemències mete-
orològiques i mantenir el cos sec i 
calent. Per a les extremitats inferiors 
trobaràs dos tipus de gamma de 
pantalons, un amb efecte 'PARLANT', 
que fa que repel·li  la neu i una pluja 
fina, i els altres totalment impermea-
bles, i tot per abrigar la resta del cos 
(guants, gorra, mitjons, etc).

Suposo que la seguretat és un fac-
tor irrenunciable.
Exactament. Per fer una travessia en 
perfectes condicions cal portar una 
pala, sonda, DVA, piolets i grampons, 
a més de les botes d'esquí de munta-
nya, els esquís, les ganivetes i les pells 
de foca.

Quins serveis podem trobar a De-
cathlon Mataró?
T'assessorem, t'ajudem a ajustar els 
esquís, t'oferim el servei de mante-
niment i reparació, la possibilitat de 
provar la nostre gamma d'esquís de 
test i amb les compres tens 60 dies de 
termini per retornar-los o canviar-los 
en tota la nostra gamma Decathlon.

Com a experta alpinista que ets, 
quina ruta pots recomanar-nos?
Jo recomanaria als nostres lectors 
una ruta imprescindible per fer esquí 
de muntanya: l'ascensió al pic de la 

Font Blanca (2.903 m). És una mera-
vella. Es surt des d'Arcalís (Andorra) 
i té un descens espectacular. Segur 
que no us penedireu d'aquesta ruta.

Què pots dir-nos de la Comunitat 
Decathlon?
Aconsello a tots els esportistes que 
ens llegeixen que entrin al web www.
comunidad.decathlon.es. Allà és on 
bolquem totes les nostres experièn-
cies. La Comunitat Decathlon està 
integrada, d'una banda, per col·la-
boradors experts de Decathlon que 
compartiran experiències i consells 
sobre diferents esports.
L'objectiu de Decathlon és oferir als 
usuaris esportistes un lloc de trobada 
en el qual puguin intercanviar contin-
guts, experiències, consells, recoma-
nacions o conèixer l'última hora dels 
esdeveniments esportius locals.

Vindrem a veure't!. •

Cristina Cots
Experta alpinista i venedora
de Decathlon Mataró

"L'esquí de
muntanya està 
experimentant 
un creixement
espectacular"

“Tant si t’inicies 
com si ets un
especialista, a 

Decathlon Mataró 
trobaràs el millor 
producte relació 
qualitat-preu.

Tenim tot el mate-
rial que necessites 
i t’ajudem a triar el 

que millor
s'adapta a tu”

WED'ZE
Motxilla d'esquí
de travessia 20L 

SIMOND
Piolet Fox

Carving

WED'ZE
Pack esquí de
travessia
XLD 500 RT

69,99€

49,99€

429,99€

Jaqueta
ALPINISME light
home blau i
verd anís

89,99€
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El passat mes de gener, Mal-
grat de Mar es va convertir a 
la capital del Kenpo a Europa 
amb la celebració del primer 

campionat de Catalunya d'aquesta 
especialitat, adscrita a la Federació 
Catalana de Karate. La competició, 
que va comptar amb el suport del 
Consell Català de l'Esports i la UFEC, 
va ser organitzada pel club Kenpo 
Karate de Catalunya i la Regidoria 
d'Esports de Malgrat de Mar al Pave-
lló Municipal d'Esports de l'Avinguda 
Tarragona.
Hi van participar més de 100 compe-
tidors, des dels 5 fins als 50 anys, en 

kata mà buida, kata amb arma, kata 
per equips, defensa personal, kumite 
semi contact i kumite full-kenpo. La 
prova va comptar amb tres experts 
àrbitres, entre ells el gran mestre Raúl 
Gutiérrez López, entrenador de grans 
personatges de tots els àmbits, cintu-
ró negre i 10è Dan.

El Kenpo Karate de Catalunya, esta-
blert a Malgrat de Mar el 1980, va ser 
el pioner en la introducció d'aquesta 
especialitat al nostre país de la mà del 

seu director, Luis Pedro Rojas Torres, 
7è Dan i prestigiós osteòpata, a més 
d'expert entrenador.
Els diferents tatamis distribuïts pel pa-
velló, que va gaudir d'una excel·lent 
entrada, van oferir una bonica coreo-
grafia i un dia ple de màgia, producte 
de les moltes hores d'entrenaments 

dels seus entusiastes practicants, que 
s’entreguen amb gran disciplina.
El Kenpo Karate és un art marcial i 
sistema d'autodefensa basat en prin-

cipis i conceptes comuns de defensa i 
atac. Parlem d'un art marcial de tipus 
mixt que es caracteritza per l'ús de 
successions ràpides de cops de mans. 
Aquests cops tenen un doble propò-
sit, primer aclaparar el contrari i des-
prés tractar de garantir que almenys 
un cop hagi completat el seu objectiu, 

tot en una ràpida combinació de cops.
En l'escut d'aquest art marcial, cone-
gut com 'La Cresta', apareixen dos 
animals. El tigre representa la força 

física, el poder i la valentia adquirida 
per l'alumne durant les primeres eta-
pes de l'entrenament. El drac, per la 
seva banda, representa la cinquena 

essència, la fluïdesa i agilitat, així com 
la força espiritual i la intel·ligència 
emocional, que s'adquireixen a través 
dels anys de pràctica. •

Va acollir el primer Campionat de Catalunya, on van participar-hi més de 100 competidors

Aspecte del Pavelló d'Esports el dia de la prova

Els àrbitres de la competició

L'alcaldessa, amb el regidor i Raúl Gutierrez

Espectacular kata amb arma Més de 100 esportistes de totes les edats van participar al Campionat de Catalunya

AL PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS DE L'AVINGUDA TARRAGONA

Malgrat, capital del Kenpo Karate

El Kenpo Karate de Malgrat de Mar va ser qui va introduir aquest esport a 
Catalunya el 1980, de la mà de Luis Pedro Rojas Torres
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VOLTA CICLISTA A CATALUNYA

El món tornarà a mirar Calella

AJUNTAMENT DE CALELLA

C alella serà, per vuitè any 
consecutiu, l'escenari de 
l'inici de la ronda catalana 
amb una etapa amb sorti-

da i final al municipi del Maresme. 
El gran grup internacional tornarà 
a sortir de Calella el dilluns 25 de 
març, quan començarà una nova 
edició de la tercera prova per eta-
pes més antiga del món, després del 
Tour de França i el Giro d'Itàlia.
La Volta Ciclista a Catalunya, que 
enguany celebra la seva 99a edició, 
fregant ja el seu centenari, suposa 
un gran impacte econòmic i medià-

tic per a la ciutat de Calella, ja que 
es calcula que les imatges d’aquesta 
prova des de Calella arriben a 540 
milions de llars de tot el planeta. El 
secretari general d’Esports de la Ge-
neralitat de Catalunya, Gerard Figue-
ras, i la diputada d’Esports de la Di-
putació de Barcelona, Maite Fandos, 
assistiran a la tradicional tallada de 
la cinta inaugural a càrrec de l’alcal-
dessa de Calella, Montserrat Candini.
Calella s'ha convertit així en la tra-
dicional etapa d'inici de la Volta, on 
es viu un gran ambient amb la pre-
sentació d'equips i la benvinguda a 
Catalunya dels millors ciclistes del 
món. Anteriorment, la localitat del 
Maresme també havia acollit la Volta 
en els anys 1963 i 1964.
"Estem molt contents de tornar a 
ser l'inici de la Volta, ja per vuitè any 
consecutiu. Nosaltres sempre hem 

dit que volem fer de Calella, entre 
altres qüestions, una ciutat molt vin-
culada a la pràctica de l'esport. És 
evident que, tornar a ser el municipi 
de la primera etapa de la Volta, una 
competició amb tants anys d'his-
tòria, ens complau i, com sempre, 

donarem totes les facilitats per a la 
seva organització", ha declarat l'al-
caldessa.
Per la seva part, Rubén Peris, direc-
tor general de la Volta, ha dit que  
“ja és una tradició que Calella torni 
a apostar per la Volta. El món ciclis-
ta associa Calella amb la Volta i tots 
els aficionats ja saben que tenen una 
cita amb la ciutat a finals del mes de 
març per veure un dels més grans 
espectacles esportius de Catalunya”.
Ciclistes com el vigent campió del 
món i de la Volta, Alejandro Valverde, 
el guanyador de la Vuelta, el britànic 
Simon Yates, el català Marc Soler, els 
francesos Romain Bardet, Thibaut 
Pinot o Warren Barguil, l’italià Fabio 
Aru, el colombià Rigoberto Urán, els 
belgues Thomas de Gendt o Remco 
Evenepoel... entre molts altres, han 
planificat la Volta Ciclista a Catalu-

nya dins del seu calendari per a la 
temporada 2019. Tot un cartell de 
luxe per a la tercera prova per eta-
pes més antiga del món, després del 
Tour de França i el Giro d’Itàlia.
La Volta Ciclista a Catalunya té un 
gran impacte mediàtic i la seva co-

bertura televisiva va arribar l'any 
2018 a 190 països, gràcies a 30 pla-
taformes internacionals. A més, se-

gons l'agència Kantarmedia, en l'úl-
tima edició de la Volta es va arribar a 
un impacte en mitjans de comunica-
ció espanyols superior als 20 milions 
d'euros. Unes dades que posen al 
mapa Calella com a destinació turís-
tica i esportiva. •

Moment de la sortida de la primera etapa de l'any passat Espectacular fotografia del pas de la Volta per Calella (Fotos: J.M. Arenaza)

 

Calella serà, per vuitè any consecutiu, l'escenari de 
l'inici de la 99a Volta Ciclista a Catalunya

“Sempre hem dit que 
volem fer de Calella una 
ciutat molt vinculada a 
la pràctica de l'esport”

Montserrat Candini
Alcaldessa de Calella 

“El món ciclista associa 
Calella amb la Volta, un 
dels grans espectacles 

esportius de Catalunya”

Rubén Peris
Director General de la Volta 

L’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, va recollir la Medalla d’Honor que la 
Volta Catalunya ha atorgat a la ciutat de Calella degut a la implicació de la ciutat 
amb la cursa ciclista: fins a 18 vegades la “la Volta” ha estat present a Calella i 
els últims 8 anys ha estat l’inici de la Volta Ciclista a Catalunya. Va ser durant 
l’acte de presentació de la 99a edició, que va tenir lloc a la sala d’actes de l’INEFC 
de Barcelona. L’alcaldessa va destacar que “el ciclisme va començar a Calella el 
1925. Tenim ganes de continuar amb la Volta i seguir apostant per l’esport, per-
què és una gran oportunitat per a municipis turístics com el nostre”.

Calella rep la Medalla d’Honor de la Volta
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DUES ESPECIALITATS TUTELADES PER L'AJUNTAMENT

L’Escola Municipal de gimnàstica
artística i dansa, a ple rendiment

L 'esport de la gimnàstica ar-
tística és dels més antics 
que es practiquen a Sant 
Vicenç de Montalt i és l'únic 

esport que encara és municipal, 
ja que totes les disciplines, a poc a 
poc, s'han anat constituint en club o 
associació.
La dansa va començar una mica més 
tard, però està evolucionant a passos 
de gegant. A més, també es fan clas-
ses dirigides, enfocades per a adults, 
on hi ha tota mena d'activitats de 
fitness, com pot ser zumba, circuit 
trainnig, step,... Actualment partici-
pen en aquestes sessions unes 185 
persones aproximadament.
L'escola de gimnàstica és l'activitat 
que més alumnes mou, al voltant de 
130 gimnastes femenines i mascu-
lins. Com ens explica Lídia Gómez, 
màxima responsable de l'escola, 
"tenim gimnastes d'entre 3 a 16 anys 
en diferents grups, Iniciació (P3 a 1r 

de Primària), Perfeccionament 1 (2n 
i 3r de Primària) i Perfeccionament 2 
(A partir de 4t). Tot i ser un gimnàs 
amb els aparells per fer gimnàstica 
artística femenina, tenim presència 
masculina, ja que en edats joves la 
gimnàstica és molt global i podem 
encabir els dos sexes".

També subratlla Lídia Gómez que "el 
nostre objectiu com a Escola Munici-
pal és que els nens i nenes del muni-
cipi puguin gaudir de la gimnàstica ar-
tística en un ambient lúdic i sa. A més, 

aprendre nous elements gimnàstics i 
així, de mica en mica, poder tenir di-
ferents superacions personals i nous 
reptes esportius. Per això, a l'escola, 
a més dels entrenaments i les com-
peticions, fem altres activitats com 
esquiada, intercanvi amb altres clubs 
d'Espanya i sortides lúdiques".

Els i les gimnastes poden competir 
en dos tipus de competicions, les 
organitzades per la Federació Cata-
lana de Gimnàstica, que són nivell 
regional, o bé les que organitza el 

Consell Esportiu del Maresme, que 
són a escala comarcal. En aquesta 
última competició la participació és 
oberta a totes les gimnastes de l'es-
cola i tenen la possibilitat de gaudir 
d'un dia de gimnàstica lúdic i famili-
ar. A més, si la gimnasta es va classi-
ficant a les fases prèvies, pot arribar 

a participar en els campionats de 
Catalunya escolars.
Pel que fa a l'Escola de Dansa, es pot 
participar a partir de 1r de primària 
i està repartit en dos grups (Dansa 1: 
de 1r a 5è i Dansa 2: A partir de 6è).
"A L'escola comptem amb aproxi-
madament 50 alumnes. La nostra 

finalitat és la mateixa que a la de 
gimnàstica. L'objectiu principal és 
que l'alumne gaudeix de l'esport", 
recalca Lidia Gómez.
Els/les alumnes de dansa fan algu-

nes actuacions durant l'any a dife-
rents esdeveniments del municipi 
(inauguració de la gespa del camp 
de futbol, Dia de la Dona, Festa Ma-
jor, etc.), a més de participar cada 
any a una o dues competicions esco-
lars on els darrers anys han aconse-
guit diversos èxits. •

Les components de la secció de dansa van participar en la inauguració de la nova gespa del camp de futbol

Cartell de les activitats

L'escola de gimnàstica mou al voltant de 130 noies i nois Es fan classes dirigides per a adults

 

El principal objectiu com a Escola Municipal és que els nens i nenes del municipi puguin
gaudir de la gimnàstica artística en un ambient lúdic i sa

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT
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INVERTITS 880.552 € EN EL SEU MANTENIMENT EN 2018

Mataró disposa de 38 instal·lacions 
esportives i 114 espais esportius

AJUNTAMENT DE MATARÓ

L a ciutat de Mataró disposa 
d’un entorn natural ideal per 
a la pràctica de l’esport a l’ai-
re lliure, ja sigui en el front 

marítim o a la muntanya, però a més 
és una ciutat que compta amb 38 
instal·lacions esportives municipals 
i 114 espais esportius distribuïts pels 
diferents barris i zones. 
L’Ajuntament de Mataró, des de la 
Direcció d’Esports, s’encarrega del 
manteniment de les instal·lacions 
esportives perquè tothom en pugui 
fer ús. El pressupost anual d’aquest 
manteniment va ser de 880.552 € 
l’any 2018. 
A Mataró es poden practicar fins a 35 
modalitats esportives diferents, des 
del futbol i el bàsquet, passant pel 
ciclisme, la natació, el submarinisme, 
l'handbol, el tir, el billar o la petan-
ca, entre molts d’altres. La riquesa 

s’ha ampliat en els darrers anys amb 
la creació de clubs i equips d’esport 
adaptat. 
Des de l’Ajuntament, a més de donar 
suport als clubs, entitats i associa-

cions, es fa promoció de l’activitat 
física en totes les edats perquè és 
una qüestió de salut que es promo-
ciona juntament amb altres agents 
del territori. En aquesta línia, Mataró 

disposa de tres parcs urbans situats 
a la zona universitària del Tecno-
Campus, a Cerdanyola i a Rocafonda. 
Properament està previst instal·lar 
un parc d’aquestes característiques 
al Parc del Nord de Vista Alegre i en 
altres indrets ja que aquesta idea va 
ser una de les propostes sorgides i 
guanyadores de la darrera campanya 
del Pressupost Participatiu. •

El Poliesportiu Municipal Eusebi Millan compta amb una pista coberta des del 2017 

El parc urbà situat al voltant de la Biblioteca Antoni Comas inaugurat al juliol del 2017 

Les instal·lacions són 
utilitzades per 90 

entitats locals entre 
clubs, escoles, 
associacions 
esportives i

col·lectius diversos

“El manteniment de les 
instal·lacions esportives 

de la ciutat és un repte per 
a nosaltres perquè tothom 
pugui gaudir de l’esport, 
ja sigui de competició o 

de lleure. També hem fet 
una aposta en els darrers 

anys per a la instal·lació de 
parcs urbans.”

Marisa Merchán
Regidora d’Esports 

Aquest és un programa de salut format per 32 
itineraris urbans que volen potenciar l’activitat fí-
sica en l’àmbit familiar i comunitari. Per al disseny 
dels itineraris es va dividir la ciutat en 4 zones i 
surten 8 recorreguts de cadascuna. Estan classi-
ficats segons el grau de dificultat: baixa, lleugera, 
moderada i alta. Per disposar dels recorreguts es 
pot accedir al web : www.mataro.cat/salut

Foto: Romuald Gallofré

Foto: AJ

L'esport en xifres
38 instal·lacions i 114 espais esportius
90 entitats, clubs i/o associacions 
1.371 hores d’instal·lacions obertes per setmana
94,09% d’ocupació respecte les hores d’obertura
17.846 persones usuàries per setmana
32 escoles usuàries
35 modalitats esportives diferents

A Peu, Fem Salut!
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L a jornada del grup d’inter-
canvi del Programa de Pas-
sejades té lloc el dimecres 
13 de febrer i Pineda acull els 

grups de caminaires de les poblaci-
ons de La Llagosta, Centelles i Torre-
lles de Llobregat. L’activitat, emmar-
cada en el Cicle de Passejades per a 
la Gent Gran de la Diputació de Bar-
celona, transcorrerà en el Parc Natu-
ral del Montnegre i el Corredor amb 
un recorregut circular amb pendents 
moderats que neix al Passeig d’Hort-
savinyà i que finalitza a l’Església de 
Sant Pere de Riu, la major part a tra-
vés de pistes forestals. 
L’activitat, enfocada a persones que 
superen els 60 anys i que estiguin ha-
bituades a realitzar activitat física de 
manera regular, ofereix la possibilitat 
de practicar exercici físic al mateix 
temps que es coneix millor el territori 
i els seus indrets naturals. del mateix. 
Per aquest motiu, la vessant cultural 
i social cobra tanta importància com 
la vessant esportiva en aquesta jor-
nada. Les inscripcions són gratuïtes i 
es realitzen a través dels Casals d’Avis 
del municipi (Les Mèlies i Poblenou).
Deu dies després, el dissabte 23 de 
febrer, la Platja dels Pins és escenari 
de la 3a edició del Cros de Pineda, 
puntuable per al Circuit Maresmenc 
de Cros. És una competició que va 
adreçada especialment a públic en 
edat escolar amb categories que van 
des de sub-8, passant per sub-10, 
sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, Open 
i Màster. Aquest any 2019 Pineda és 
seu de la darrera prova, en què es de-
cideixen els guanyadors de les classi-

ficacions generals de cada categoria. 
El lliurament de premis als vencedors 
del circuit es realitza també aquest 
mateix dia. Les inscripcions a la prova 
també són gratuïtes i es poden realit-
zar a través d’un formulari online a:
www.cemaresme.cat
i a www.gesport.cat.
Per tancar aquest mes d’activitats a 

l’aire lliure, el diumenge 24 de febrer 
el Passeig Marítim de Pineda rebrà la 
TriRelay Duatló, que arriba a la seva 
3a edició. Prova per relleus de gran 
intensitat, que es du a terme per 
equips de 3 persones les quals rea-
litzen la totalitat d’un duatló (córrer 
+ bicicleta + córrer).  Es tracta d’una 
prova singular en la que les distànci-

es a cobrir per cadascun dels atletes 
són de 3 km a peu, 7 km en bicicleta i 
els 1,5 km finals també a peu. Aques-
ta prova, ja des de l’edició passada, 
ha esdevingut Campionat de Cata-
lunya de la seva especialitat per la 
Federació Catalana de Triatló. A tra-
vés de www.trirelay.cat hi trobareu 
més informació i inscripcions. •
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Aquest mes de febrer a Pineda de Mar hi té lloc la segona jornada del grup d’intercanvi del programa de Passejades de la 
Gent Gran, i la 3a edició tant del Cros com de la TriRelay Duatló

Aquesta activitat està enfocada a persones que superen els 60 anys

La Platja dels Pins serà escenari de la 3a edició del Cros de Pineda

UN POBLE QUE ES MOU

Pineda engega la temporada de 
competicions atlètiques

El dia 13 tindrà lloc la 
jornada del grup
d’intercanvi del

Programa de Passeja-
des; el dissabte dia 23, 
la Platja dels Pins és 
escenari de la 3a edi-

ció del Cros de Pineda i 
el diumenge 24, el

Passeig Marítim rebrà 
la TriRelay Duatló



Des de fa quatre anys la gent gran d’Arenys de Munt va a cent. Concretament va “a cent cap als cent”. Aquest és el nom que rep 
el programa de la Diputació de Barcelona on està adherit el municipi des del 2016. Arenys de Munt, però, va més enllà i com-
plementa la proposta amb activitats pròpies. Parlem de tot això amb la regidora d’Esports i Gent Gran del municipi, Marta de 

la Iglesia, i el tècnic de l’àrea, Pere Rifà. Ells també prediquen amb l'exemple.

27

ESPORT LOCAL
www.esportiumaresme.cat FEBRER 2019

A cent cap als cent
AJUNTAMENT ARENYS DE MUNT

Exercici, naturalesa i cultura van de la mà L'activitat és tot un exercici de convivència

 

Comencem explicant de què es trac-
ta aquesta iniciativa.
Marta de la Iglesia: Aquest projec-
te consisteix a fer caminades amb 
la gent gran. Som un grup de quatre 
pobles assignats per sorteig i que 
cada any són diferents. I això permet 
conèixer el territori, sortir, fer compa-
nyonia, que es faci una bona colla i un 
bon ambient... i sobretot, fer esport.

Clar, perquè esport i gent gran és 
un binomi que no està renyit en cap 
cas.
Pere Rifà: No, no. De fet, no es tracta 
de portar gent gran a passejar, sinó 
que la gent no deixi de fer activitat físi-
ca a mesura que es va fent gran. I com 
que té tant d’èxit vam decidir omplir 
els mesos buits que deixa la Diputació 
amb altres activitats que organitzem 
nosaltres mateixos. I ja hem anat a 
fer camins de ronda per la Costa Bra-
va, un parell de vegades al Montseny, 
caminades per Montserrat, la vall de 
Núria, Gombrèn, la zona volcànica 
d’Olot...
M.I.: Amb les caminades de Diputació 
la gent es porta el menjar, i és un mo-
ment per compartir. A molts pobles 
ens fan activitats, i la cloenda del cicle 
també és divertit perquè fem de tot... 
Tai-txi, ballem...
P.R.: Quan fem les nostres camina-
des, al matí fem l’excursió, una ruta 
que sigui atractiva, dinem, i a la tarda 

fem una sortida cultural que comple-
menta l’activitat, a un monument, un 
museu, un castell... Per exemple, ara 
al febrer anem a fer una ruta prop de 

Cardona i aprofitarem la tarda per vi-
sitar les mines de sal.
M.I.: Exacte. I ara també hem comen-
çat sessions de marxa nòrdica. Fa 
temps que en practiquem però ara la 
Diputació ens recomana fer-ne quan 
anem a caminar perquè especialment 
a la gent gran els ajuda molt, per man-
tenir l’equilibri, bellugar tot el cos, és 
molt adequat a nivell cardiovascular...
P.R.: Sí, hem fet cursos amb un com-
pany per ensenyar-ho després i ha 
tingut molta acceptació. Deixen d’uti-
litzar pals de muntanya, que és una 
manera diferent de caminar. La marxa 
nòrdica va molt bé per a l’esquena, 
per a les pujades... L’Ajuntament va 
adquirir pals de marxa nòrdica i els 

cedim a les passejades. I ara tenim un 
grup de WhatsApp de més de 120 per-
sones per seguir les nostres activitats. 
I cada dia en som més. És un enrenou, 
però n’estem molt contents.

Caram, quin èxit!
P.R.: I tant! En alguna sortida hem 
hagut de fer servir dos autocars i tot... 
Com quan vam anar a caminar per 
Agramunt: a part de fer esport, també 
vam visitar el Museu del Torró i se'ns 
en va anar de les mans. Però el normal 
és fer un autocar gran, d’unes 60 pla-
ces, i deixar gent en llista d’espera.

I la gent us diu que es troba millor 
fent esport?
P.R.: Mira, justament a la darrera ex-
cursió a Montgat hi havia unes pujades 
força grans. Ens van comentar que en 
alguns grups hi ha gent que les acaba 
pujant amb cotxe. Del nostre grup tots 
van arribar-hi perfectament.
M.I.: Has de pensar que portem gent 
que té entre 60 i 86 anys i caminen la 
mar de bé. A vegades millor que gent 
jove. Però d’això es tracta, que continu-
ïn la seva vida d’una manera activa.
P.R.: Hi ha gent a qui li costa més, altres 
que no. I molts d’ells s’animen i van a 
caminar després cada dia un parell o 
tres d’hores pel seu compte, o es fan 
els seus propis grups per fer-ho i també 
juguem amb l’avantatge que Arenys de 
Munt és un lloc ideal per fer-ho.

I no només camineu. Feu altres co-
ses amb la gent gran...
M.I.: Sí. També fem gimnàstica de 
manteniment, sessions de balls en lí-
nia... i també vam fer una sortida per 
anar a jugar a pàdel a les noves pistes 

del poble i els va encantar. Després 
vam esmorzar tots junts i ara comen-
çarem a lligar que la gent gran pugui 
continuar anant a fer pàdel i sessions 
d’entrenament. I a part, des de l’Ajun-
tament, amb l’empresa Natura Local, 
hem promocionat una aplicació per a 
mòbils on surten itineraris que tenim 
marcats a Arenys de Munt. Amb els 
mòbils ara ja no cal conèixer exacta-
ment el territori; no tens pèrdua.
P.R.: T’ho descarregues al mòbil i et 
guia pels llocs d’interès que tens al 
llarg de la ruta, i fins i tot t’explica els 
que tens a prop d’allà. Ara tenim qua-
tre rutes, però la voluntat és anar-ho 
ampliant. •

El projecte
consisteix a fer 

caminades amb la 
gent gran. Més de 
120 persones han 

seguit les activitats 
del municipiCartell informatiu



 

El veterà esportista arenyenc 
Jordi Benet Pericas va ser 
distingit amb el reconeixe-
ment esportiu Bernat Coll 

per la seva trajectòria que atorga 
per votació popular l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar. La candidatura de 
Jordi Benet va ser proposada pel CE 
Futsal Arenys. També van ser finalis-
tes en aquesta edició de la Menció Es-
pecial Bernat Coll 2018 José Romero, 
del Club Vòlei Arenys, Núria Badosa, 
del Club Futbol Arenys i i Jaume Ca-

lopa, de la Fundació Fedamar. L'al-
caldessa Annabel Moreno i el regidor 
d'Esports, Jordi Muñiz, van lliurar 
el guardó acompanyats de familiars 
de Bernat Coll, arenyenc a qui s'ho-
menatja anualment amb aquesta 
distinció, amb motiu de la seva gran 
implicació en el món de l'esport are-
nyenc. Enguany s’ha celebrat la quin-

zena edició d’aquest reconeixement 
esportiu.
El lliurament de la Menció Especial 
Bernat Coll 2018 va fer-se en el trans-
curs de la celebració de la primera 
jornada d'esport adaptat al Pavelló 
municipal Fondo de les Creus, amb 
la qual els assistents van poder veure 
i participar en diverses modalitats es-

portives adaptades perquè persones 
amb alguna discapacitat puguin prac-
ticar-les. Així, es va fer una demostra-
ció de bàsquet adaptat en cadira de 
rodes, boccia, vòlei i futbol sala. •

Les obres de construcció de la que 
ja es coneix entre les entitats es-
portives, com 'la tercera pista', al 
costat mateix del pavelló municipal 
d’Arenys de Mar, són a punt de lici-
tar-se. El projecte entrarà en la seva 
darrera fase administrativa abans de 
passar a l’executiva i fer-se realitat. 

L’obra també afecta l'aparcament 
del pavelló i té un pressupost que 
supera el mig milió d’euros.  
La nova pista coberta disposarà de 
tres camps d’entrenament trans-
versals en què s’hi podran exercitar, 
en un principi, diverses disciplines 
esportives com el futbol sala, el bàs-

quet i el vòlei, tot i que aquest últim, 
no s’espera que la faci servir. L’ob-
jectiu és descongestionar el pavelló 
municipal i evitar els problemes que 
pateixen els clubs amb els horaris 
d’entrenament, sobretot la conges-
tió que es crea a la franja de 5 a 8 del 
vespre. •
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L'alcaldessa Annabel Moreno i el Regidor d'Esports, Jordi Muñiz, van lliurar el guardó acompanyats de familiars de Bernat Coll, 
arenyenc a qui s'homenatja anualment amb aquesta distinció que porta el seu nom

Aquesta és la quinzena edició d'aquest reconeixement esportiu

Moment de l'entrega del guardó

Vine a Arenys! Som de mar!  
Una agenda plena d’esport, cultura i festes tot l’any

www.arenysdemar.cat

RECONEIXEMENT ESPORTIU

Jordi Benet, guardonat amb la 
Menció Especial Bernat Coll 2018

La tercera pista al pavelló, ben aviat

El lliurament va fer-se 
en el transcurs de la 

celebració de la 
primera jornada 

d'esport adaptat al 
Pavelló Municipal 
Fondo de les Creus
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L'equip júnior masculí del CT Mataró 
s'ha proclamat campió de Catalunya 
Júnior de la categoria Or. La compe-
tició va consistir en un quadre de 16 
equips on es van passar eliminatòries 
fins a arribar a la final. Cada ronda era 
al millor de set punts i aquests s'acon-
seguien mitjançant cinc partits indivi-
duals i, si era necessari, dos partits de 
dobles.
El CT Mataró va vèncer a vuitens de fi-
nal al CT Sant Cugat i a quarts de final 

al CT Laietà. A les semifinals es va im-
posar en una duríssima eliminatòria, 
resolta a l´últim punt dels dobles, al 
Reial Club de Tennis Barcelona, proba-
blement el millor club a escala estatal. 
La final va ser contra el CT Barcino en 
un dur enfrontament que es va resoldre 
també als partits de dobles.
Els components del CT Mataró van ser: 
Manel Cabello (capità), Àlex Blanchar, 
Pol Sánchez, Óscar Traviesa, Àlex Rull, 
Adrià Pratdepàdua i Oliwer Wierzbicki.

El púgil de Premià de Mar, 'The Rock', es va que-
dar a les portes de fer-se amb el cinturó europeu 

del pes superploma. Dissabte passat dia 2, a la 
gran vetllada de boxa 'Irreductibles' que es va 
celebrar al Pavelló de la Vall d'Hebron de Bar-
celona, Juli Giner es va enfrontar al boxejador 
francès Samir Ziani. El púgil de Gallego Prada, 
després de sis intensos assalts i un ritme frenè-
tic de combat, es va quedar sense energies i va 
prendre la decisió de retirar-se: "No puc més", va 
dir als seus assistents. El combat es va acabar i 
Juli es va quedar enfonsat a la cantonada. Esta-
va batallant en una guerra de guerrilles, però el 
seu cos va dir prou.
Giner, de 35 anys i campió continental el 2015, 
va acabar demanant perdó als aficionats pre-
sents, que van respondre amb una calorosa ova-
ció, premiant la seva entrega, valentia i comba-
tivitat davant un rival més fresc físicament que 
sempre va imposar el seu intens ritme. A partir 

d'ara caldrà veure si Juli Giner penja els guants o 
segueix somiant a recuperar el cinturó europeu 
superploma que un dia va ser seu.

El Club Hwarang de Mataró va 
obtenir cinc medalles (tres d'or i 
dues de bronze) en el Campionat 
de Catalunya de Taekwondo en 
la modalitat de Poomsae que es 
va celebrar a la Mar Bella de Bar-
celona. Iris Vilardaga, Sandra Mo-
reno i Eva Maderuelo van ser or i 
Paula Luque i Elsa Pons, bronze. 

El Poomsae és una combinació de 
defenses i atacs, executats en una 
línia de moviments contra diver-
sos adversaris imaginaris. Mostren 
l'essència i l'art del taekwondo. 
Cada Poomsae té una connotació 
filosòfica i els estudiants arriben a 
aprendre les aplicacions de diver-
ses tècniques de taekwondo

L'equip femení de pàdel de la UE 
Laru de Mataró ha guanyat el cam-
pionat del Maresme de la seva ca-
tegoria, format per 14 clubs de la 
nostra comarca. Un triomf que els ha 
permès ascendir de categoria i estar 
la propera temporada a la Divisió 

d'Honor B. L'equip està format per 
jugadores de diferent edat, desta-
cant dues mares que competeixen al 
costat de les seves respectives filles. 
Recentment van recollir el trofeu a la 
festa de premis que va organitzar la 
Federació Catalana de Pàdel.

BOXA

Juli Giner, sense títol europeu

TAEKWONDO
El Hwarang de Mataró brilla en la 

modalitat de Poomsae

PÀDEL
L’equip femení de la UR Laru

Pàdel guanyador de la Lliga Catalana

TENNIS
L’equip júnior del CT Mataró, campió de Catalunya  

Fotos: Pep Morata
Moment de l'abandó de Juli Giner



 

Els Consells Esportius de Catalunya treballem per a la promoció esportiva de totes les comarques
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Des del Consell Esportiu 
del Maresme, igual que 
la resta de Consells Es-
portius, apostem per la 

proposta de la Generalitat per a la 
nova llei de l’esport, una proposta 
treballada, amb totes les modifi-
cacions que siguin necessàries i 
sobretot amb el màxim consens 
de tots els estaments de l’esport 
català.
Com ha de ser l’estructura de l’es-
port a Catalunya pels propers 
anys? A quines necessitats de la 
societat actual ha de donar respos-
ta? A aquestes i d’altres preguntes 
prova de donar respostes el sector 
de l’activitat física català des que 
la Secretaria General de l’Esport  i 
l’Activitat Física, en nom del Go-
vern de la Generalitat de Catalu-
nya, proposava un projecte per a 
l’elaboració una nova llei de l’Es-
port i l’Activitat Física.
L’actual text normatiu data de la 
dècada dels 80 i requereix una ac-
tualització per tal de poder assu-
mir les demandes actuals i per a fer 
front als reptes futurs. En aquest 
sentit els Consells Esportius de Ca-

talunya, que treballem per la pro-
moció esportiva des de totes les 
comarques del país, donem suport 
a la proposta feta des del govern 
de la Generalitat de Catalunya. El 
president dels consells, Jaume Do-
mingo, afirma que la nova llei ha de 
servir per a “simplificar i actualit-
zar la legislació. D’aquesta manera 
podem assolir el que entenc que 
ha de ser l’objectiu principal de tot 
el sector esportiu: aconseguir que 
tota la ciutadania, sense excepció, 
pugui millorar la seva qualitat de 

vida gràcies a l’activitat física”.
Treballem per aconseguir que 
l’accés universal a l’activitat física 
sigui una realitat i que qualsevol 
ciutadà o ciutadana de Catalunya 
pugui practicar esport de manera 
habitual. En aquest mateix sentit 
Domingo puntualitza que “l’es-
port ha d’anar molt més enllà de 

la competició. Ha de transmetre 
valors de responsabilitat personal 
i comunitària. Ha de servir per fer 
bones persones i bons ciutadans i 
ciutadanes”.
Esperem que el sistema esportiu 
s’assenti sobre quatre eixos princi-
pals: l’esport escolar, l’esport uni-
versitari, l’esport popular i l’esport 
de rendiment. Valorem que la pro-
posta presentada des del Govern 
de la Generalitat estigui en sintonia 
amb aquests pilars fonamentals i 
amb l’esperit del treball que desen-

volupen els consells.
Des dels consells esportius creiem 
que les polítiques publiques espor-
tives les han de fer el govern de la 
Generalitat i els governs locals, ja 
que tenen la legitimitat de les ur-
nes per fer-ho”. Un cop establertes 
aquestes polítiques arribarà el mo-
ment de concertar la seva aplicació 

amb el conjunt de la societat civil.
Els consells també han valorat 
l’actuació de la Unió de Federa-
cions Esportives de Catalunya 
(UFEC) des d’on es promou una 
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 
per tal d’aprovar una reforma de 
l’actual llei. 
En aquest sentit Jaume Domingo 
afirma que “no compartim la Ini-
ciativa Legislativa Popular que ha 
presentat la Unió de Federacions 
perquè no ha estat consensuada 
amb altres entitats esportives del 

país”. Domingo fonamenta el posi-
cionament dels consells en què la 
proposta de la UFEC tampoc con-
templa el acords que tot el sector 
esportiu va consensuar i signar 

a través del Pacte Nacional per a 
l’Activitat física i l’Esport. A més, la 
recollida de signatures tampoc es 
fa oferint tota la informació neces-
sària, molts representants de les 
entitats desconeixen la totalitat de 
la proposta quan se’ls proposa la 
signatura. 
La voluntat dels consells és que 
el debat al Parlament es dugui a 
terme a partir de la proposta re-
alitzada per la Secretaria General 
de l’Esport amb les esmenes ne-
cessàries i tot el suport possible. •

Què en pensem de la nova 
Llei de l’Esport?

Treballem per aconseguir que l’accés universal a l’activitat física sigui una realitat i que 
qualsevol ciutadà o ciutadana de Catalunya pugui practicar esport de manera habitual

Esperem que el sistema esportiu s’assenti sobre quatre eixos principals:
l’esport escolar, l’esport universitari, l’esport popular i l’esport de rendiment

Des del Consell Esportiu del 
Maresme posem a disposició 
de les escoles de la comarca 
un servei gratuït de préstec de 
material esportiu. Durant el 
curs escolar són molts els cen-
tres de primària i de secundà-
ria que gaudeixen de raquetes, 
bitlles, tamborins, futbol flag, 
ultimate, mazaball i molt més 
material que trobareu a la web 
del CEM. L’arc de sortides i ar-
ribades del consell també el 
podeu utilitzar sempre que es-
tigui disponible.

Material de 
préstec per 
les escoles
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