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Editorial

Complim dos anys
Com passa el temps!
Aquest mes d'abril fa dos anys que Esportiu Maresme està cada mes
amb els seus lectors i seguidors. Dos anys predicant amb l'exemple i
posant en valor la nostra filosofia i raó de ser: estar sempre al costat
dels esportistes, clubs, institucions i ajuntaments del Maresme.
Un projecte editorial consolidat gràcies a un robust i enorme esforç
de distribució que ens permet estar físicament en els trenta municipis de la nostra meravellosa comarca, des de Tordera fins a Tiana.
Dos anys on hem donat visibilitat a les gestes dels nostres esportistes i als esforços de tants clubs i ajuntaments. El nostre número
d'abril és, una vegada més, una prova d'això. Entrevistem a Sant
Sebastià una de les grans revelacions del futbol espanyol: Marc
Cucurella, cedit pel FC Barcelona a l'Eibar. El d'Alella està triomfant
a Primera Divisió i hem volgut estar amb ell.
També hem parlat amb dues dones que han sabut guanyar-se el respecte i l'admiració del món de l'esport. D'una banda, la jugadora de
Vilassar de Mar del Barça femení, Leila Ouahabi, internacional espanyola. I d'altra banda, Amaranta Fernández, la mataronina i millor
jugadora catalana de voleibol de tots els temps que ens ha atès a
Tenerife.
I, com que ens encanta conèixer els nostres clubs, ens hem acostat
a Canet i a Arenys de Mar. A Canet hem viscut el centenari d'aquest
club de futbol de tanta història. I a Arenys hem conegut a fons un
dels millors clubs de bàsquet del Maresme i de Catalunya, que aviat
complirà 85 anys de vida.
Tant de bo gaudeixin tant d'aquest número especial del segon aniversari com nosaltres hem gaudit fent-lo.

Dipòsit Legal:
B 9990-2017

Viu l’esport català
esportcat

@esportcat

esportcat

esport.gencat.cat
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Una entrevista de TONI FRIEROS · Fotos de Josune Mtz. de Albéniz

El futbolista d'Alella és una de les revelacions de
LaLiga defensant la samarreta de l'Eibar, equip al
qual està cedit pel FC Barcelona. Des de Sant Sebastià, on viu amb la seva parella, repassa per a Esportiu
Maresme tota la seva trajectòria personal i esportiva

Marc
Cucurella

NO PARA
DE CRÉIXER
“Presumeixo
de ser un enamorat
del Maresme i d'Alella”

F

ill d'Alella i del Maresme...
Així em considero. Tota la
meva vida he viscut a Alella,
en una urbanització del poble. Sóc un enamorat d'Alella i del
Maresme. I en presumeixo. Em sembla que és un dels millors llocs de
Catalunya per viure. Som uns privilegiats, perquè gaudim d'una gran qualitat de vida, tenim muntanya, platja,
pobles preciosos, gran gastronomia i
el que més m'agrada: hi ha molt bona
gent.
On vas estudiar?
Fins a quart d'ESO, a l'Escola Bergantí d'el Masnou. I el Batxillerat el vaig
fer a La Masia, quan ja era jugador del
Barça.
Els teus inicis futbolístics van ser
en el futbol sala.
Sí, des de molt petitó, crec que amb
cinc anys, els meus pares em van
apuntar a jugar en el Futbol Sala Alella, fins que vaig fer el salt al futbol de
camp gran.
Com i quan es va produir?
Es veu que ja de nen em veien condicions. Jo no n'era conscient perquè
a mi l'única cosa que m'interessava
era divertir-me. M'ho passava molt
bé jugant a futbol sala. El meu pare
Òscar, que treballa en un concessionari de cotxes, tenia un amic que li va
dir que el RCD Espanyol feia proves
a la Ciutat Esportiva de Sant Adrià a
nens que despuntaven. Es va preocupar de fer els passos oportuns i em va
portar a fer les proves. Després d'un
mes d'entrenaments, i alguns partits
amistosos, em van fitxar.
Quina edat tenies llavors?
Vuit anys. Vaig entrar a l'Espanyol en
categoria aleví.
Com definiries la teva etapa ‘perica’?
Molt positiva. Van ser sis anys molt
bons on vaig aprendre a jugar i a
competir. Vaig estar dos anys de benjamí, dos d'aleví i dos d'infantil, i vaig
acabar sent el capità de l'equip.
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Gerard López
Exentrenador Barça B

“Quan el Barça em va fitxar, sent ja cadet, va ser una
gran alegria per a tota la meva família, sobre tot per al
meu avi, que és molt culer”
Alella està molt a prop de la Ciutat
Esportiva de l'Espanyol...
Em portava tots els dies la meva mare,
Patricia, i solien acompanyar-nos els
meus germans petits, Lucas i Inés.
Mentre jo entrenava, ells feien deures
en el bar del camp. Alguns dies em
deixava i marxava, i jo tornava a casa
amb el pare de Carles Torrent, un company d'equip que també era d'Alella.

“Els meus inicis
van ser al futbol
sala, fins que el
meu pare em va
portar a fer unes
proves a l’Espanyol
de benjamí”
Acabant la teva etapa infantil, el
Barça truca a la teva porta...
Va ser una gran alegria per a tota la
família, perquè tots són molt culers.

Jo vaig experimentar, com era normal, un sensació una mica estranya,
perquè defensant la samarreta de
l'Espanyol, el Barça sempre havia estat el nostre oponent a batre. Hi havia
molta rivalitat.
Per què vas decidir anar al Barça?
Com dic, la meva família és molt culer. El meu avi ja anava al Camp Nou
cada diumenge i a casa es vivia molt
el Barça. Recordo que havia acabat
de jugar un partit contra la Damm,
tornem a casa i el meu pare es va canviar de roba, es va vestir més formal.
Ens va dir que tenia una entrevista
amb alguns tècnics del Barça a la Ciutat Esportiva. Quan va tornar a casa
ens va dir que el Barça em volia fitxar. Una altra de les coses que em va
ajudar a prendre una decisió és que
també havien fitxat dos companys
meus de l'Espanyol, Carles Pérez i
Carles Torrent.
Et va saber greu deixar l'Espanyol?
Molt, perquè sempre em van tractar
molt bé, em van ensenyar molt en tots
els aspectes i vaig deixar molts amics.
Tinc grans records d'aquesta època
tan important en la meva formació.
Què va suposar fitxar pel Barça?
Una progressió en la meva carrera.
Van canviar moltes coses. D'entrada,
anava a Sant Joan Despí en taxi. Ho
compartia amb altres nois del Maresme, entre ells Carles Aleñá. Havíem
estat sempre rivals en el terreny de
joc i de sobte compartíem taxi, equip
i vestuari. Va ser l'inici d'una gran
amistat. També vaig passar d'estudiar
al Masnou a fer-ho a La Masia, on vaig
tenir professors que es preocupaven
molt per nosaltres.

“La meva etapa
a l’Espanyol va
ser molt positiva.
Van ser sis anys
molt bons on vaig
aprendre a jugar i
a competir”
Continues estudiant?
No. Ho vaig deixar després d'aprovar
la selectivitat. Em vaig matricular per
fer la carrera d'Educació Física a INEFC però finalment no la vaig començar. Amb tants entrenaments i viatges
era impossible compaginar-ho. És una
cosa que tinc pendent. Haig de dir que
al Barça treure bones notes és obligatori. Ens estaven molt a sobre per
ajudar-nos en cas de tenir problemes
amb algunes assignatures.
El Barça va canviar la teva vida?
Sí, sens dubte. I per a bé. També fut-

Gerard López va ser el tècnic que el va fer debutar en
el Barça B quan Marc estava
acabant la seva temporada
com a juvenil al FC Barcelona: "Havia tingut algunes
baixes en defensa i la posició de lateral esquerre no la
tenia doblada. Coneixíem
bé en Marc i no vaig dubtar
a fer-lo debutar a la Lliga
contra L'Hospitalet, sabent
que el seu lloc era el juvenil,
on va tornar. Malgrat això,
va acabar jugant onze partits amb nosaltres a la Lliga.
Durant el Play-off d'ascens a
Segona A també vaig comptar amb ell, però sabent que,
malgrat la seva joventut, era
tota una garantia. Pujar a
Segona A amb nois tan joves, encara juvenils, va ser
un gran orgull. Cucurella és
un jugador de Primera Divisió indiscutiblement. Potser
no té el talent d'altres futbolistes, però et dóna un set
de deu en tot. És molt ràpid,
no està exempt de tècnica i
ha millorat molt en l'aspecte defensiu, en el tema de
les cobertures. És d'aquesta classe de jugadors que
tots els entrenadors volem
tenir en els nostres equips,
perquè és molt disciplinat,
s'implica molt i fa una cosa
molt important: crea molt
bon rotllo en el vestidor, on
és molt carismàtic. A més, és
molt complet com a jugador
de banda, tant en la posició
de lateral com d'interior. Ja
està fent carrera com a futbolista i té un gran futur per
davant".

bolísticament, perquè jo venia de
l'Espanyol, on es juga d'una manera
i en el Barça era diferent: cal jugar al
toc, controlar més la pilota, ser més
ofensiu... Em va costar adaptar-me al
Barça, no va ser gens fàcil. Haig de dir
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que el que sóc ara, en gran part, ha
estat gràcies al Barça. Em vaig formar
d'una forma integral, tant esportiva
com humana. En el Barça els valors
són molt importants, perquè allí cal
guanyar sempre, és cert, però dins
d'un respecte i unes normes. Això és
innegociable. I això et serveix en la
vida, en el teu dia a dia.

PERFIL I
TRAJECTÒRIA

Has citat abans a Aleñá, un altre
símbol del Maresme...
Més que un amic, és un germà. Sempre compartíem habitació quan anàvem de viatge, fins i tot quan comencem a anar a la selecció espanyola
sub-16. És un futbolista que ja de jove
era un referent per a la resta de companys d'equip. Sempre em va donar
molt bons consells, perquè té el cap
molt ben moblat.

"Tant si em recupera el Barça com si
em quedo a l'Eibar, seré molt feliç"
Rei de la temporada passada contra
el Múrcia. Vaig entrar en la segona
part substituint a Digne.

"Crec que fitxar
per l'Eibar va ser
una decisió molt
encertada. Havia
de sortir de la zona
de confort, tenir
minuts a Primera
i jugar contra els
millors"
Per cert, qui ha estat el teu ídol?
No tenia el seu pòster a la meva habitació perquè la meva mare no em deixava penjar res! Sempre he admirat
molt a Ronaldinho. M'encantava com
jugava, l'alegria que desprenia.
Has guanyat lligues i tornejos amb
el Barça, però com va ser el teu moment més feliç com a blaugrana?
Recordo molts moments amb afecte,
però potser quan sent juvenil d'últim any vaig debutar amb el Barça B
i també quan vaig disputar el play off
d'ascens a Segona A. Debutar en el
futbol professional i ajudar a pujar de
categoria al teu club va ser una gran
experiència. I clar, també tinc gravat
el dia que vaig jugar el meu primer
partit amb el Barça. Va ser la Copa del
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Vas apostar per no seguir en el Barça i acceptar la cessió d'un any al
Eibar. I has encertat...
No negaré que va ser una decisió arriscada, però en la vida, a vegades,
has de sortir de la zona de confort i
buscar el teu propi creixement personal. Va ser una decisió que vaig meditar i madurar amb la meva família,
la meva companya i els meus representants. L’Eibar era una oportunitat
per a tenir més minuts, saber què és
la Primera Divisió, competir contra
els millors jugadors i equips del món
i la veritat és que estic encantat de la
decisió que vaig prendre.
Estàs triomfant en el Eibar i no com
a lateral, la teva posició de tota la
vida...
Amb Mendilíbar sóc el quart home
del centre del camp dins del 4-4-2. El
míster em demana que sigui intens,
que pressioni, que procuri jugar en
banda i guanyar el u contra u per a
ficar bons centres. El Eibar és una
meravella de club, humil, però ambiciós i professional al mateix temps. És
com una petita família. Dues vegades
per setmana mengem tots junts en el
club i ens portem molt bé.
Vius a Sant Sebastià...
Eibar està a menys d'una hora amb
cotxe. Visc al centre de la ciutat i ho
tenim tot a tocar. Donosti és una preciositat: els seus carrers, la seva gent,
la platja de La Concha, la seva gastronomia. Tot...

Quins somnis et queden per complir?
Consolidar-me a Primera Divisió com
a futbolista... i guanyar un títol! Més
d'una vegada he somiat que aixecava el trofeu de la Champions League!

Marc
Cucurella Saseta
22/07/1998 (20 anys)
Alella (Barcelona)
1,72 m / 68 kg
Lateral esquerre

2006-2012
RCD Espanyol

2012-2016
FC Barcelona

2016-2018
Barça B

2018:

SD Eibar

DEBUT 1r EQUIP
FC BARCELONA
27 octubre 2017
Barça-Múrcia
(Copa del Rei)

"Carles Aleñá és
més que un amic,
gairebé un germà.
Anàvem cada dia
junts en taxi a
entrenar i sempre
hem compartit
habitació"
Amb el Barça?
Home, és el meu club, és casa meva.
Si el Barça vol, puc tornar. També l'Eibar té l'opció de quedar-se amb els
meus drets. En aquest sentit sóc un
home afortunat perquè, passi el que
passi al juny, seré feliç. Tant si retorno
al Barça com si em quedo a l’Eibar.

SELECCIÓ ESPANYOLA

2014

Espanya sub-16

2014 - 2015
Espanya sub-17

2016

Espanya sub-18

2016–2017

Espanya sub-19

2018

Espanya sub-20

No t'oblidis del Maresme!
Mai! Casa meva està a Alella i la meva
companya Clàudia és de Mataró, així
que sempre que podem aquí estem,
gaudint de la nostra terra.
Així és, la nostra terra. •

FUTBOL

Leila
Ouahabi
Una de les
nostres
Una entrevista de Miki Soria

Una entrevista de TONI FRIEROS Fotos
de de
PEP
MORATA
Fotos
Pep
Morata

La vida de Leila Ouahabi està lligada a una pilota. No tenia ni dos anys quan va començar a fer els primers
tocs amb el seu germà, tres anys més gran. No havia d’anar molt lluny, tot just al costat de casa, a Vilassar de
Mar. Avui és un pilar bàsic al FC Barcelona femení i a la selecció espanyola

E

ls inicis, jugant amb nois,
la van portar al FC Barcelona amb 13 anys. A l’entitat
blaugrana, desprès de passar per totes les etapes formatives
fins arribar al primer equip, va créixer
com a futbolista, però no va ser fins
a completar una etapa de tres anys
al València quan va madurar i es va
convertir en la jugadora que és avui.
Una mica el que va passar també amb
el lateral esquerre del Barça masculí,
Jordi Alba, amb qui comparteix similituds tant per la posició com per
la vocació ofensiva, la velocitat i una
darrera etapa de maduresa a la ciutat
del Túria abans de tornar a casa.
Com van ser els inicis?
Si et dic la veritat, només recordo que
vaig començar de molt petita. El meu
germà m’agafava moltes vegades per
jugar, ja fos al pati de l’escola o bé
després de classe, amb els amics, a
les pistes que hi havia tot just sota de
casa. Ho recordo com una etapa molt
bonica. Era molt feliç.

8

Diu la llegenda que el teu germà té
molta culpa que siguis esquerrana…
Això diuen (riu)! Ell sempre em deia
que havia de xutar amb la cama esquerra. No sé ben bé el motiu, però
probablement si avui dia jugo amb
l’esquerra és per això.

De fet vas continuar jugant amb
nois al Vilassar de Mar. Avui dia
seria diferent, però en aquella
època no era molt normal que les
noies juguessin, no?
Sí, erem un parell només. Per sort
ara tot s’ha normalitzat i les noies
ja poden jugar sense problemes a
futbol si és el que més els hi agrada.

Va ser a l’escola on vas començar
més seriosament…
Sí, vaig nèixer a Mataró, però sóc de
Vilassar de Mar, on he viscut tota la
vida i on està la meva familia. Anava
a l’escola pública Vaixell Burriac. Allà
sempre jugava al pati i un dels monitors de l’equip de futbol sala em va
veure. La meva mare treballava a l’escola com a cuinera, i aquest professor
li va preguntar per què no m’apuntava a l’equip de futbol sala. I allà va
començar tot.
Van ser complicats els inicis? No devia haver-hi gaires noies…
No va ser extrany, al contrari. Estava
acostumada a jugar amb nois i mai

Venint d’una familia d’origen
marroquí, el fet que fossis una
noia i volguessis jugar suposava
algun problema afegit?
En cap moment. La veritat, sent
els meus pares d’origen marroquí,
he de dir que em puc sentir bastant afortunada perquè sempre he
tingut el seu suport. Em duien a
entrenar, als partits… i ho feien encantats.
Leila, a la Ciutat Esportiva del Barça

hi vaig tenir cap problema. En aquest
sentit no puc dir res dolent d’aquella
època.

També el teu germà jugava…
Sí, però sempre s’ho van poder
combinar bé per estar amb mi i
acompanyar-me. Ja et dic, sempre
he tingut el seu suport.
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“Jugar amb nens
fins als 13 anys em
va ajudar molt per
arribar on sóc ara”

Leila Ouahabi

(Mataró, 22 de març de 1993)
Va començar a jugar a Futbol
7 al Vilassar de Mar. Només un
any després de donar les seves
primeres passes a futbol onze,
amb 13 anys, va rebre la trucada
del Barça. Al club blaugrana va
passar per totes les categories
fins arribar al primer equip al
2011.

Foto: FCB

El Vilassar de Mar va ser l’etapa prèvia al Barça. Com era Leila de jugadora llavors?
Vaig jugar un any amb nens a futbol
11 i l’any següent ja em va trucar el
Barça. Allà feia de tot: lateral, extrem,
interior, davantera…. I recordo que
sempre he sigut bastant ofensiva.

Creus que avui dia encara hi ha
aquesta diferència o ha crescut?
No sabria dir-te, però sí que vaig notar bastant el canvi.
Tant, que vas decidir marxar del
Barça en busca de més minuts.
Quan arribes a una edat has de prendre decisions. Si vols créixer, necessites minuts. I si no els tens al teu
club, busques alguna sortida ja sigui
per tenir aquests minuts o bé perquè
trobes un projecte que t’interessa
molt.
Entens llavors que moltes noies
del planter fagin el mateix.
És el que t’he dit. Prens la decisió
en funció del que vols per tu. Si vols
minuts, créixer com a jugadora i madurar, hauràs d’anar a un equip on
puguis fer-ho.

“Els tres anys
que vaig estar a
València em van
servir per créixer.
Va ser l’etapa on
més he madurat i
crescut”
Va ser dur el canvi de jugar amb
amics al Maresme a fer el salt al
Barça?
En absolut. Crec que em vaig adaptar
molt bé i tinc molt bons records de
l’etapa a les categories inferiors del
club. De fet, crec que el canvi més
gran el vaig notar al passar del filial
al primer equip. Allò ja era una altra
cosa, sobretot a nivell d’exigència i
qualitat.

·

Tot i el seu paper secundari a les
ordres de Xavi Llorens, Leila va
participar en els títols de Lliga i
Copa de la Reina de les temporades 2011-12 i 2012-13.
Aquell mateix estiu de 2013 va
iniciar una etapa de tres anys al
València, club amb el qual va ser
convocada per primera vegada
amb la selecció absoluta.

Et va sortir bé la jugada.
Sí. Jo crec que els tres anys que vaig
estar a València em van servir per
créixer. Va ser l’etapa on més he madurat i crescut en tots els aspectes,
no només a tenir més participació o
minuts, que també.
Et va trucar el Barça per tornar i tot
ho vas trobar tot molt diferent...
Vam passar d’entrenar a les tardes a
fer-ho als matins, esmorzant i dinant
a La Masia, amb nutricionista, un
equip molt gran de gent que hi són
per ajudar-te... Sí, el club ha treballat
molt bé i l’evolució és molt gran.
Des que vas arribar, però, se us resisteix la Lliga i, aquest any, la cosa
està difícil…
Sí, però ara no ens queda una altra
cosa que anar partit a partit i intentar guanyar tot el que tenim per davant. Hem punxat, sí. Però també pot
fer-ho l’Atlético.

·

Al 2016 va tornar a la disciplina
del Barça, on ja porta tres temporades en les quals ha guanyat
dues Copes de la Reina més
(2016-17 i 2017-18).

·

“Vaig nèixer a
Mataró, però sóc
de Vilassar de
Mar, on he viscut tota la vida i
on està la meva
familia. Anava a
l’escola pública
Vaixell Burriac”
Aquest any pot ser especial amb un
Mundial a l’estiu. T’hi veus?
He pogut participar durant la fase de
classificació i en les darreres convocatòries després de la greu lesió que
vaig tenir l’any passat. Seria un somni poder jugar un Mundial. És el més
gran que tinc.

A nivell internacional, Leila va
guanyar al 2017 el seu únic títol:
la Copa Algarve, precissament
amb un gol seu a la final davant
el Canadà (1-0).

Imaginaves aconseguir tot això
quan eres petita i començaves a
jugar? Què li diries a les noies que
volen començar a jugar on ho vas
fer tu?
Ni molt menys m’ho podia pensar. Jugava perquè m’agradava fer-ho i és el
que li diria a les noies que comencen
a jugar. Ara ho tenen més fàcil. Que
juguin si és el que més els hi agrada,
que els somnis es poden fer realitat.
Potser seria un bon moment perquè poguessis explicar això al club
on vas començar…
Doncs no m’han convidat (riu). La
veritat és que fa molt que no hi vaig,
però seria molt especial tornar a trepitjar el camp del Vilassar de Mar. •
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FUTBOL

El Canet FC

a 100

El club ha crescut molt l'últim any i està construint uns pilars sòlids de cara al futur

N
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o tots els dies es fan 100
anys. Un centenari és un
motiu d’orgull i de celebració, y en això està dedicada la junta directiva del Canet FC, que
organitza tot un seguit d’iniciatives
per donar a l’efemèride el ressò que
es mereix.
Un dels actes principals que ja s’han
realitzat va ser la presentació del centenari davant la Federació Catalana.
La junta directiva va estar acompanyada per l’alcaldessa del poble, la
regudora d’Esports de Canet i el regidor d’Obres i Serveis. El president
de la FCF, Joan Soteras, va rebre la
representació canetenca i va conèixer
de primera mà totes les accions que
durà a terme el Canet FC.
La gran aposta per aquesta temporada ha estat la campanya “Fem Futbol,
Fem Salut”, on el club compra setmanalment una caixa de fruites per
a tots els jugadors i rivals. A la mitja
part i al final del partit, poden menjar per recuperar les forces. També
es fomenta, amb aquesta iniciativa
d’hàbits saludables, el respecte cap
als companys, àrbitres, rivals i públic.
Una de les iniciatives més aplaudides ha estat recuperar el tradicional
àlbum de cromos, on apareixen tots
els jugadors i equips de l’entitat. Una
obra imprescindible i per guardar

com un record històric. I ja a tocar,
el dia 1 de maig, juntament amb la
FCF, el Canet FC rebrà a nombrosos
equips femenins del Maresme i d’altres comarques per fer una jornada
de futbol femení. Més de 200 noies de
diferents edats competiran en un dia
lúdic i molt esportiu on se celebrarà
el centenari del club.
Però no acaben aquí els actes. Del 27

AMATEUR FEMENÍ

PRIMER EQUIP

L'entitat, creada
el juny de 1919,
farà tot un seguit
d’actes per
celebrar el seu
centenari
de maig al 2 de juny a la sala d’exposicions Ramon i Capmany de Canet
podrem gaudir d'imatges històriques
del club on reflectirà el que han estat
aquests cent anys. La cloenda dels
actes del centenari es viurà amb una
gran festa el 2 de juny, on hi haurà la
gran trobada de tots els exjugadors,
exentrenadors i expresidents per a
celebrar junts aquest any tan especial
fent un torneig de futbol 7.

Fundat el juny de 1919, encara que
el futbol ja apareix al poble el 1915

Junta
Directiva
Presidenta

Glòria Ruiz de la Torre

Tresorer

Albert Regolta Garganta

Secretària

Cristina Cabruja Sagrés

Coordinador

Armando Juan Rodríguez

Administrativa

Lídia Valls Degollada

Assessor esportiu

Gober Muñoz Cifuentes

gràcies als molts joves estiuejants
barcelonins que van introduir aquest
esport entre la població, l’entitat ha
passat per moments de gran èxit i
d’altres més complicats. Durant els
anys 20, el Canet FC va viure una etapa daurada. Ja als anys 50, després
de gairebé 20 anys sense futbol a Canet, torna a crear-se un camp de futbol, en aquest cas a l’Escola de Teixits
de Punt, la qual cosa permet que el
1953 el Canet FC torni a disputar un
partit al poble. Cinc anys més tard, la
temporada 1958/59, el club torna a
les competicions oficials.
Avui dia, el gran objectiu del la junta
directiva del Canet FC es consolidar el
seu projecte esportiu, continuar desenvolupant la tasca formativa amb
l'Escola i que cap nen de Canet hagi
d'anar-se'n a jugar fora del poble per
falta de equips o d’estructura. Van pel
bon camí... Felicitats! •

Assessor esportiu
Joan Puig Vives

Fotògraf

Enric Cabrera

Delegat del club
Jose Álvarez Vega

VETERANES

VETERANS B

VETERANS
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AJUNTAMENT CANET DE MAR
Glòria Ruiz, presidenta del Canet FC

“Estem molt il·lusionats
amb aquest projecte”
PREBENJAMÍ B

ESCOLETA

PREBENJAMÍ A

BENJAMÍ
Glòria, posant amb el cartell del centenari

ALEVÍ C

ALEVÍ B

ALEVÍ A

INFANTIL

CADET

JUVENIL

El Maresme compta amb tres
clubs presidits per dones. La
primera va ser Mònica Olivares,
de l'Arenys de Munt, la va seguir
Cristina Cardiel, de l'Alella, i l'última ha estat Glòria Ruiz. Tant
ella com el seu marit són de Girona, però van decidir establir-se
a Canet de Mar fa deu anys com a
centre neuràlgic per poder dirigir
la cadena de tintoreries que gestionen, algunes d'elles situades
al Maresme.
La seva arribada a la presidència
del Canet va ser pràcticament
com un desig complert: “Record
o que érem en un dinar de pares
de l'equip i vaig dir que un dels
meus reptes era convertir-me en
presidenta del Canet. I vés per
on, al cap de quinze dies se'n
va anar la junta que hi havia llavors. Vam decidir presentar-nos,
al maig farà ja un any, i com que
no va haver-hi cap candidatura
més, vam accedir a la presidència”, explica amb la passió que la
caracteritza.
Glòria considera que era gairebé una obligació per a ella im-

plicar-se en el projecte: “El meu
fill, que jugava al Canet, va haver d'anar-se'n al Sinera perquè
va desaparèixer l'Infantil. Molts
nois del poble van haver de fer
el mateix. Ens dolia veure com el
nostre club s'afeblia i necessitava urgentment una altra gestió
perquè corríem el risc de desaparèixer.”
Amb aquesta energia es van posar a treballar tots els components de la junta directiva i de
l'organigrama tècnic, liderat per
un entrenador i coordinador de
gran experiència i que porta el
club a les venes, Armand Juan:
“En un any hem passat de 84 fitxes a les gairebé 200 que tenim
en l'actualitat i de set equips
federats a quinze. Ens fa especial il·lusió veure com ha crescut
l'Escoleta, que ha de ser el nostre
viver i també que s'hagin creat
dos equips femenins, un sènior
i un de veteranes”, explica el coordinador.
“Ens fa moltíssima il·lusió celebrar aquest centenari perquè
ha engrescat tot el poble: Ajuntament, entitats, veïns, tots ho
viuen en primera persona i ho
tancarem amb una gran festa el
2 de juny que serà el punt de trobada del passat amb el present”,
relata Glòria Ruiz, que està molt
agraïda a la Federació Catalana
de Futbol i al seu representant al
Maresme, Antonio Jiménez.
Igualment es felicita que siguin
tres les dones que presideixen
sengles clubs del Maresme:
“Tant de bo dins de pocs anys en
siguem moltes més. Precisament
amb Mónica Olivares, presidenta
de l'Arenys de Munt, hem congeniat molt bé i mantenim una gran
amistat”.
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VOLEIBOL

Amaranta
Fernández

La millor jugadora
catalana de la història
És, amb tota probabilitat, la millor jugadora de voleibol catalana de tota la història, tant de pista coberta
com de platja. Somia a guanyar una plaça pels Jocs
Olímpics de Tòquio 2020. L'esportista de Mataró ens
rep a Tenerife, on s'està preparant fer afrontar una
temporada apassionant

Una entrevista d'Helena Rigol
Tot una mica precoç, no?
A Pontevedra sí que va ser molt dur
per a mi. Tenia 14 anys i estava a més
de 1000 km de casa. Els meus pares
venien sovint a veure’m. em va servir
per aprendre moltíssim i vaig formar
una gran família d’amigues.

L

a teva primera experiència
en el món de l’esport no va
ser el vòlei...
No, va ser jugant a bàsquet,
amb el Boet Mataró, quan tenia 10 o
11 anys.

Per què vas passar-te al vòlei?
Estava fent 8è d’EGB i va venir una
professora de substitució a la meva
escola. Em va dir per què no anava a
fer unes proves a la Blume, on feien
captació de gent amb alçada, projecció i aptituds físiques. Jo no sabia ni
per quin esport eren.
No és el normal entrar a la Blume
sent tant petita.
No. Jo anava a l’escola a Esplugues,
entrenava a la Blume i vivia a la residència un any abans del que hauria
tocat.
Així... vas marxar molt aviat de
casa?
Tenia 13 anys! En aquell moment era
tot nou i molt enriquidor. Passava els
caps de setmana a casa... Crec que va
ser més complicat per als meus pares
que per a mi.
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Com recordes la primera època de
la Blume?
Em costa recordar aquella època. Se
que tothom em tractava molt bé i
crec que era una mica com la joguina.
Allà només hi vaig estar un any.
I després....
La RFEVB em van cridar per anar a
la concentració permanent un any
abans del que tocava. Així que amb 14
anys vaig marxar cap a Pontevedra.
T’agradava el vòlei o ho feies inconscientment?
M’ho van vendre com una cosa on
m’ho passaria genial i vaig acceptar
sense saber que m’hi trobaria.

Per tant, gairebé la teva formació
en voleibol ha estat fora de Catalunya...
A nivell de voleibol sí.
Quan vas tornar a Catalunya?
Em van trucar per jugar al CVB Barcelona, al que ara seria Superlliga. Podia
tornar a casa i em van oferir una beca
per acabar els estudis a la Blume, que
era el meu objectiu principal a la vegada que jugava a Divisió d’Honor.

Els teus pares encara viuen a Mataró?
Si, a la mateixa casa de sempre. És on
encara vaig quan torno a Mataró. Sóc
molt nòmada. Per a mi tornar a casa
és tornar a casa dels meus pares. És el
meu únic punt de referència.
A quina escola vas anar?
A la Pere Mas. En tinc molt bons records.

Quant de temps vas estar fora?
En total vaig estar tres anys fora de
Catalunya; dos a Pontevedra i un a
Múrcia a la concentració permanent.

En quin moment vas pensar que el
vòlei podria ser la teva professió?
Just en aquell moment. Ja havia jugat amb la selecció espanyola i veia
que estava en el bon camí per ser una
jugadora d’alt nivell.

"Vaig començar
a jugar a bàsquet
al Boet Mataró,
però amb 13 anys
em van seleccionar per fer unes
proves a voleibol
i van donar-me
una beca per a la
Blume"

Tens un munt de títols...
La majoria de títols són dels anys que
vaig estar a Múrcia. L’any que més
he gaudit del voleibol, per exemple,
va ser l’any que vaig estar a Polònia.
Vàrem quedar subcampiones de lliga
i de copa, vam anar a la Champions
i gairebé aconseguim anar a la Final
Four. Aquella temporada és una de
les que més m’ha marcat.
Tot això sent també jugadora de la
selecció espanyola.
La meva presència a la selecció ha estat bastant paral·lela a la meva carrera. Va créixer la selecció i jo amb ella.
Un any vam acabar novenes a Europa, que sembla una cosa fàcil, però
amb la cultura amb què veníem a Espanya, que no és gaire de promoure
el voleibol, va ser tota una fita.
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ENTREVISTA

“El vòlei platja es més difícil. El vòlei pista és molt
tècnic, has d’estar molt
més especialitzat en la
teva posició, però a la platja has de ser molt versàtil
i el factor mental és molt
més dur i determinant”

A més, vas acabar sent capitana de
la selecció també.
Ho vaig ser els últims anys. Em tocava una mica, entre cometes, pels
anys acumulats.
I en el moment en què ho tenies
tot... Deixes el voleibol.
Crec que sóc una de les jugadores
amb pitjor sort de la història a l’hora de cobrar dels clubs. Em deuen
molts diners. Una altre motiu és que
aquest món em va saturar. S’havia
convertit en una cosa molt monòtona i vaig perdre la motivació. A Itàlia
i Polònia em tractaven molt bé, però
necessitava alguna cosa més, i per
mi aquesta cosa van ser els estudis.
Vas deixar el voleibol per estudiar?
Quan vols ser un esportista d’alt
nivell no és fàcil compaginar els estudis que t’agraden. Necessitava
un estímul intel·lectual i no només
l’esport. Així que vaig parar, em vaig
quedar a Torí i em vaig posar a estudiar.
I què vas estudiar?
La carrera de fotografia i vídeo.
És el que sempre havies volgut estudiar?
La veritat és que no! Mai m’havia
plantejat que volia ser quan fos gran
i quan ho vaig ser, ho vaig tenir clar.

I quin és el motiu de començar a fer
vòlei platja?
Després d’aquest any va arribar la trucada de l’Ester Ribera, que em va mig
enganyar amb un nou projecte. Enganyar carinyosament. Sempre m’havia
cridat molt l’atenció el vòlei platja i en

l’any que jo vivia a la residència i jugava amb el CVB Barcelona. Ens coneixíem, ens portàvem bé, compartíem estones, però tampoc passàvem
molt de temps juntes. Després amb
el temps sí que és cert que mai hem
perdut el contacte.

"A partir dels 14,
vaig estar tres
anys fora de
Catalunya, a la
selecció espanyola permanent; dos
a Pontevedra i un
a Múrcia".
el projecte que em platejaven teníem
el suport de la Federació Catalana,
que van apostar molt per nosaltres.
Vam començar molt a poc a poc i la
veritat és que va anar molt bé. El projecte ens permetia que l’Ester treballés i que jo seguís estudiant a Torí.
L’Ester també va estar a la Blume... i
també és del Maresme.
Si! Vam coincidir a la Blume i va ser

Trobaves a faltar competir i nous
reptes?
Per mi era entrar en un projecte fent
el que sé fer, però també eren estímuls nous.
Com us va ajudar la FCVb en el vostre projecte?
El que necessitàvem en aquella època era jugar el màxim possible, així
que necessitàvem diners per poder

viatjar i jugar. Després ens van facilitar instal·lacions per entrenar i més
tard vam tenir una beca del CAR que
ens prestava serveis mèdics i més
instal·lacions.
I com va anar aquest projecte?
Molt bé, fins i tot vam jugar una Continental Cup.
A part, amb l’Ester vau ser campiones de Catalunya al 2016.
Si, i va ser a Mataró l’últim any que
competíem juntes. Va ser molt bonic. No havia jugat mai a casa i va ser
molt emocionant.
Competir és una necessitat?
És el meu ofici. No és una droga o
una necessitat. Sóc conscient que
tinc molta sort de ser una esportista
d’elit.
Quin és ara el teu objectiu?
Tinc un repte molt clar. Estic en un
projecte molt ambiciós, que és estar
entre els 20 millors equips del món. I
això vol dir, que si tot va bé, l’objectiu
final seria acabar guanyar una plaça
pels Jocs Olímpics. Un somni que jugant a vòlei pista no podia tenir.
Per tant, Tòquio 2020?
Tòquio, Tòquio! Sóc conscient que
aquesta podria ser la meva últimaincursió en el món de l’alta competició.

13

www.esportiumaresme.cat

VOLEIBOL
Quina de els dues modalitats és
més dura?
El vòlei platja! El vòlei pista és molt
tècnic, has d’estar molt més especialitzat en la teva posició, però a
la platja has de ser molt versàtil i el
factor mental és molt més dur que a
la pista. Per mi el vòlei pista i el vòlei
platja són dos esports totalment diferents.
Serveix de molt el vòlei pista per
fer el salt a la platja?
El meu bagatge esportiu de la pista
em serveix, però no els gestos tècnics
ni la tàctica. Em serveix haver estat
en situacions d’estrès i la disciplina,
però la resta no s’assemblen en res.
Són totalment diferents.

sol, vent i per tant s’entrena en condicions molt reals.
Pròxima competició?
Iniciem la World Tour a l’abril a Xiamen, Xina. Un torneig 4 estrelles.
T’imagines que es pogués tornar a
viure, i tu jugar-lo, un torneig World Tour a Barcelona?
Seria increïble, un somni!
Ets fotògrafa! Quina foto t’agradaria fer?
A mi m’agrada l’art contemporani i
la foto que m’agradaria fer hauria de
tenir diferents conceptes i que et facin pensar alguna cosa. Ha d’explicar
una història.

sóc nòmada. A vegades penso que
m’agradaria tenir una casa on deixar
les meves coses i on buidar la maleta.
A casa teva t’han animat sempre?
El meu pare és el meu fan número
1. A la meva mare sempre li ha semblat molt bé, però no és tant incondicional. El meu pare és un boig de
l’esport. Els dos m’han donat molt
de suport i sempre que han pogut
m’han vingut a veure.
On et veus d’aquí 5 anys. Amb 40...
Ostres (riu...). No en tinc ni idea. El
dia que acabi de jugar no tinc ni idea
del que faré. Miraré les oportunitats
i em deixaré portar com sempre he
fet. Va amb el meu caràcter.

Com vas començar el projecte amb
l'Àngela Lobato?
Quan vaig acabar amb l’Ester, necessitava un projecte il·lusionant i la
RFEVB em va oferir un a plena dedicació, amb tots els mitjans i amb un
entrenador... i podent fer la World
Tour... Un cop més, vaig tenir sort
que la RFEVB apostés per mi i per
l'Àngela.

Et pots dedicar en exclusiva al vòlei
platja?
No tinc temps per a res més!
Com és el teu dia a dia?
Al matí faig cada dia un entrenament, i a la tarda hi ha tres dies de
peses i dos de pista. Això és de dilluns
a divendres. Dissabte al matí també
s’entrena i sovint es fa un partit. De
descans tenim dissabte a la tarda i
diumenge. Aquí a Tenerife venen els
millors equips d’Europa a entrenar,
això et permet entrenar amb els altres equips (cosa habitual al vòlei
platja) i sempre tens un bon equip
amb qui entrenar. A més, sempre fa
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Mataró, 11/08/1983
2000

CV B Barcelona

2002/2004

CV Burgos - subcampionat
Copa de la Reina

2004/2006
CV Albacete

2006/2008

CAV Múrcia Campiona dues
Superlligues, dues Copes de
la Reina, dues Supercopes
d’Espanya i la Top Team Cup, i
disputa la final a 4 de la Copa
d’Europa.

“El meu gran
somni és ser als
Jocs Olímpic de
Tòquio 2020”

Quines parelles femenines i masculines destacaries?
Crec que Lili i Elsa i Herrar-Gavira són
molt tops. El problema és que només
des de fa un parell d’anys es comença a treballar al vòlei platja amb una
estructura, diferenciant vòlei platja
i vòlei pista, donant la importància
que es mereix a la platja. Ara, tant la
RFEVB com la FCVb treballen anar a
buscar des de la base, que fins ara no
n’hi havia. Sortia gent amb talent per
sort, però no gent formada. Abans
era molt anàrquic.
Però ara dius que estan canviant
les coses.
En el projecte en el què estic amb
l'Àngela Lobato ens ho permeten.
Crec en l’esport d’una manera seriosa, amb criteri i ara ens donen diners
per poder viatjar, instal·lacions per
entrenar, un entrenador, tota una
base que fins ara no s’havia tingut.

PALMARÈS

Itàlia
2008/2009
Santermo

2009/2010
Pavia

Polònia
2010/2011

Atom Trefl Sopot

2011/2012
Gdánsk

234

partits Internacionals amb la
Selecció Espanyola Femenina
absoluta des del 2001 al 2011

2014

Inici com a jugadora vòlei platja
Amaranta és una gran rematadora i domina la pista com poques

I la foto en la que tu fossis la protagonista?
Ho tinc claríssim. Una classificació
per l'Olimpíada. Sortiria jo estirada a
la sorra amb un gran somriure!
Com et defineixes com a jugadora?
Què t’ha donat el vòlei?
Crec que tinc una gran disciplina i
molta capacitat de concentració,
molta facilitat de treballar sota pressió, crec que és el meu estat idoni per
treballar. El vòlei, sense tenir gaire
diners, m’ha obert el món.
I què t’ha tret?
He perdut sobretot la relació amb els
de casa. No tenir uns amics de tota la
vida. No poder tenir una estabilitat,

Tornar a Mataró...
No tinc objectius en aquest sentit. Sé
com està el món, sóc realista, i sóc
conscient que quan tens una oportunitat l’has de seguir i a vegades això
suposa no ser a casa. Tant de bo fos a
casa, seria l’ideal, però no ho se.
A lwa platja de Mataró hi jugues a
vòlei platja?
No! Quan vinc a casa és per desconnectar. Com a molt, gimnàs però res
de sorra.
Et tornarem a veure pel Campionat
de Catalunya de Vòlei Platja?
Ho tinc molt complicat perquè tenim
un calendari molt ajustat, però si pogués, m’encantaria. •

2016

Campiona de Catalunya de
Vòlei Platja amb Ester Ribera

2017 i 2018

Subcampiona d’Espanya

2017

17a al Mundial de Vòlei Platja

2018

5a al Campionat d’Europa

2018

Bronze als Jocs del Mediterrani
amb Ángela Lobato

2019

34a al rànquing mundial i 24 al
rànquing d’Europa amb Ángela
Lobato
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BTT/MTB

MATERIAL ESPORTIU

La gran
aventura
d’Anna
Trullols
Responsable
d'Atenció al Client
de Decathlon Mataró

Ulleres BTT XC RACE
Antibaf
44,99€

Casc BTT XC
49,99€

1.299,99 Rockrider XC 500
€

Als seus 29 anys, aquesta entusiasta esportista d'Arenys de Munt és la responsable d'Atenció al Client i de Caixes de Decathlon Mataró. La seva passió és la bicicleta de muntanya. L'any passat va participar i va acabar la duríssima Titan Desert. Tota una experiència vital. Podem veure tots els documentals fets per l’equip de Comunicació de Decathlon Espanya
al seu canal de YouTube, a la llista de reproducció ‘El reto de Anna, la Titan Desert’.

S

ent responsable d'Atenció
al Client tindràs mil anècdotes…
I tant! Gaudeixo moltíssim
amb el meu treball, on el més important és la satisfacció dels nostres
clients. La nostra obsessió, dins la
nostra política de canvi, és que sempre quedin satisfets… i que tornin.
Et serà fàcil dir-nos quins esports
estan creixent més…
Últimament estan pujant moltíssim
els practicants de pàdel i crossfit,
mentre que uns altres s'han estabilitzat dins del gran creixement que
experimentaven, com ara el ciclisme
de carretera, la bicicleta de muntanya o el running.
Quants esports, i especialitats
dins de cadascun d'ells, cobreix
Decathlon?
Servim material per a 96 esports diferents. Fins que un esport no està
consolidat, Decathlon no fabrica
un producte específic. Cal tenir en
compte que Decathlon té un equip
d'enginyers, dissenyadors i desenvolupadors per a cada esport. Això
és el que ens permet especialitzar-nos i ser tan competitius.
Que la majoria de venedors i responsables de Decathlon sigueu esportistes, què aporta?
Valor afegit i diferenciació. Això ens
permet una connexió especial amb
el client. L’entenem i coneixem les

seves necessitats. Sabem quin producte és el que s'ajusta millor a les
seves característiques.

Una demostració que amb els nostres productes pots obtenir el màxim
rendiment.

Què va significar per a tu participar l'any passat en la Titan Desert
al Marroc?
Va ser una experiència meravellosa
i vital, perquè el que vaig aprendre
ho puc aplicar a la meva vida diària:
sacrifici, constància, esforç, saber
gestionar moments difícils, companyonia…

I vas acabar…
Exhausta, però feliç. Van ser sis dies,
vuit hores damunt de la bicicleta
amb temperatures extremes, que
em van permetre aprendre una lliçó:
el teu major enemic és la teva ment.
Si superes els moments de feblesa,
guanyes.

Com va sorgir aquest repte?
Jo era corredora de trail running,
fins que una lesió de genoll em va
obligar a parar el 2013. Necessitava nous reptes i vaig provar la
bici de muntanya. Em va enganxar.
Vaig acabar participant en la Ultra
Bike del Montseny i fins i tot a la
Madrid-Lisboa Non Stop. Sempre
m'han agradat les proves extremes…

“Com a treballadora de
Decathlon Mataró és un
orgull haver participat
en la Titan Desert amb
tot el material esportiu
exclusivament de la
nostra botiga. Una
demostració que amb
els nostres productes
pots obtenir el màxim
rendiment”

Per això no li vas tenir por a la Titan Desert…
Garmin Iberia em va seleccionar i
Decathlon Mataró em va ajudar a fer
realitat aquest somni. Vaig viatjar
al Marroc amb un equip de rodatge
i vàrem compartim amb els nostres
clients en xarxes socials aquesta experiència. Vaig participar amb producte i material de la nostra botiga,
com l'últim model de bicicleta BTT.
Portava una maleta amb més de 20
quilos de material!

Què et vas endur?
Sóc molt metòdica i preparo les meves carreres fins a l'últim detall. Em
vaig endur des de productes d'hidratació, nutrició, vaselina, sacs, casc,
sabatilles, sis equipaments per a
cadascun dels dies de carrera, fins i
tot líquids per a reparar la bicicleta
i pneumàtics de recanvi. Com a treballadora de Decathlon Mataró és
un orgull haver participat en la Titan
Desert amb tot el material esportiu
exclusivament de la nostra botiga.

Com va ser el retorn?
Extraordinari. La repercussió de la
meva participació en la Titan Desert
em va sobrepassar perquè al tornar
vaig rebre centenars de trucades,
missatges d'amics, coneguts… però,
sap què va ser el millor?
No, digui’m…
Que van venir molts clients a la botiga de Decathlon Mataró a interessar-se per la bicicleta que vaig usar
en la Titan, quin casc vaig portar,
quina roba vestia… Va ser una gran
satisfacció interactuar amb els nostres clients, arribar a ells. Aquest és
l'objectiu final de Decathlon.
I a partir d'ara, Anna?
En breu torno a participar en la Madrid-Lisboa Non Stop. Més de 700
quilòmetres i 50 hores damunt de la
bicicleta! I a la Titan Desert tornaré
tard o d’hora.
N'estem segurs… •

DECATHLON MATARÓ AMB ELS ESPORTISTES DEL MARESME
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ESPORT LOCAL

Raquel González, millor
esportista de Mataró 2018

Fotos de Sergio Ruiz, Ajuntament de Mataró

La Nit de l’Esport és un acte que té com a objectiu reconèixer els i les esportistes, equips, clubs, directives, entrenadors i entrenadores, i persones vinculades a l’esport de Mataró, que hagin tingut una actuació destacada
durant l’any anterior a la celebració. La festa és organitzada per la Direcció d’Esports i és la trobada anual
entre la gent del món de l’esport de la ciutat

E

l jurat de la 64a nit de l’Esport va triar l’atleta Raquel
González Campos, de la secció d’atletisme del Futbol
Club Barcelona, com a millor esportista 2018. Durant la vetllada, que es
va celebrar al Teatre Monumental,
l’Ajuntament de Mataró va premiar
els millores esportistes individuals,
els equips i també a d’altres actors
del món de l’esport com directius,
àrbitres, empreses col.laboradors,
escoles i mitjans de comunicació.
Enguany el fil conductor de l’acte va
ser el paper de la dona en l’esport.
Deu joves esportistes varen llegir el
manifest per a la igualtat de gènere en l’esport. També es va fer una
menció especial als 73 mataronins
que van participar en els darrers
Special Olympics i a la primera mataronina olímpica, la gimnasta Pepita Sánchez.
Raquel González Campos pren el relleu de la waterpolista Marta Bach.
L'especialista en marxa atlètica del
FC Barcelona es va proclamar en la
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L'alcalde David
Bote va lliurar el
guardó a la mataronina, campiona
de Catalunya i
d'Espanya de
marxa, en la festa
viscuda al Teatre
Monumental
darrera temporada campiona de
Catalunya i d’Espanya, aconseguint
en aquesta darrera competició el
rècord d’Espanya en 50 km marxa
amb un temps 4:11:01. Raquel ha
participat en els Jocs Olímpics de

Rio de Janeiro 2016 i en el Campionat Mundial d’Atletisme de Beijing
(Xina) del 2015. Ara, com va dir al pujar a l’escenari, “la meva meta està
posada en la propera cita olímpica:
Tokio 2020”.

L'alcalde de Mataró, David Bote, va
destacar en el seu discurs la transformació que ha experimentat la ciutat
de Mataró des del segle passat, una
millora que també pot veure's en el
nombre d'instal·lacions esportives
i nombre d'esdeveniments organitzats. Va parlar del passat, del present
i del futur de l'esport mataroní, que
va qualificar d'esplèndid. "Els valors
que transmet l'esport són els mateixos que necessitem en la nostra vida
diària", va dir, alhora que animava a
tots els joves esportistes presents en
el Teatre Monumental a continuar
perseguint els seus somnis. A l’alcalde el van acompanyar presidint l’acte,
la regidora d’Esports, Marisa Merchán; l'assessor d'Esports de la Diputació de Barcelona, Jordi Torrents i el
vicepresident del Consell Esportiu del
Maresme, Josep Maria Font.
El grup musical “Tangerine Trio” i les
actuacions dels alumnes de l’Aula de
Teatre van amenitzar la vetllada que
va estar conduïda per la periodista
Helena Novellas. •
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Seixanta-quatre anys ininterromputs
reconeixent esforços i somnis
El Teatre Monumental de Mataró, un any més, es va omplir de gom a gom per premiar un
centenar llarg d'esportistes, clubs i entitats

Menció especial als 73 mataronins que van participar als últims Specials Olympics

CADET FEMENÍ

ELS PREMIATS
Millors esportistes

Infantil femení:
Paula Garcia Garcia,
FCBarcelona, bàsquet
Infantil masculí:
Pol Martínez Maresme,
CNMataró, natació
Cadet femení:
Aina Rabadan Coll,
FCBarcelona, atletisme
Cadet masculí:
Biel Tenias Tenas,
CA Laietània, atletisme
Juvenil femení:
Alba Bonamusa Boix,
CN Mataró, waterpolo
Juvenil masculí:
Roger Coma Planella,
CN Mataró, natació
Sènior femení:
Raquel González Campos,
FC Barcelona, atletisme
Sènior masculí:
Xavier Blanco Pastor,
SPAS, pesca submarina

Millors equips

INFANTIL FEMENÍ

CADET MASCULÍ

Infantil:
La Sirena CN Mataró, waterpolo
Cadet:
Club Hoquei Patins Mataró,
hoquei patins
Juvenil:
CE Futsal Inlingua Mataró,
futbol sala
Sènior:
La Sirena CN Mataró, waterpolo

Premis i
mencions especials

INFANTIL MASCULÍ

Pepita Sánchez, primera olímpica mataronina

JUVENIL FEMENÍ

JUVENIL MASCULÍ

SÈNIOR FEMENÍ

SÈNIOR MASCULÍ

Premi esportistes
esport adaptat:
Ariel Shrenck
Trajectòria en esport adaptat:
Diana Quadras, de l’Escola
de Vela Mataró
Millor tècnic:
Flora Khassanova, del CN Mataró
de la secció de tennis taula
Millor tasca directiva:
Carmel Comeron,
del Centre Atlètic Laietania
Entitat més destacada per la seva
promoció de l’esport
Torrot
Trajectòria a l’esport escolar:
Josep M. Larraz

Mencions especials

Esportiu Maresme va rebre el premi a
la millor tasca periodística de l'any
Esportiu Maresme va rebre en el transcurs de la gala el Premi Josep Gomà
Carol a la millor tasca periodística del 2018. Per a un mitjà de comunicació tan jove com és el nostre, que tot just aquest mes fa dos anys que
estem a la comarca, és un reconeixement que ens omple d'orgull. Seguirem fidels a la nostra raó de ser: estar al costat dels nostres esportistes,
clubs, entitats i ajuntaments donant visibilitat a tot l'esport del Maresme. Gràcies a tots els que ens heu acompanyat en aquest camí. Confiem
en continuar tenint la vostra complicitat.

Escoles de primària
participants als Jocs Escolars en
esports individuals:
Escola GEM
Escoles de primària participants als
Jocs Escolars en esports d’equip:
Escola Sol Ixent
Escola amb un increment més alt de
participació en els Jocs Escolars:
Escola Germanes Bertomeu
Premi “Josep Gomà Carol” a la
millor tasca periodística:
Revista mensual Esportiu Maresme
Premi a la tasca arbitral:
Manuel Romero,
de la Federació Catalana Futbol
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BÀSQUET

#somverds!

Història viva del bàsquet català

Cap als 85

anys de vida

Més de vuit dècades educant jugadors i jugadores de basquetbol, anys de vivències meravelloses i a vegades també de
patiments. Una vida en color verd per mantenir aquest esport com a element clau de la vila d'Arenys de Mar i del Maresme

G

18

airebé fa vuitanta-cinc
anys del naixement del
primer equip de bàsquet
a la vila d’Arenys de Mar.
Des d’aquell llunyà 1935, molts joves
d’Arenys s’han format com a esportistes i persones defensant aquest color verd que ha caracteritzat l’Arenys
Bàsquet.
Vuit dècades educant jugadors i jugadores de basquetbol d’aquesta modèlica entitat de l’esport català que
va impulsar i fundar el Senyor Josep
Fors i Massaguer, amb la finalitat de
formar la joventut arenyenca, tant

en l’aspecte esportiu com en l’humà,
sempre seguint les premisses que va
traçar Pierre de Coubertin: participar,
millorar, lluitar noblement cercant la
victòria, trobar la felicitat, però sempre amb els mitjans més legítims, respectant l’adversari.
Anys de vivències meravelloses, però
també a vegades de patiments, encara que sempre s’ha mirat endavant
amb un denominador en comú: l’estima que es té per l’Arenys Bàsquet i
per aquest color verd. Inicis que no
s’ha d’oblidar que es troben a la primera pista de joc, ubicada a una feixa

sota el camp de futbol. Fins a l’any
50, es jugava en competició amb el
nom d’Obra Atlètica Recreativa, fins a
trobar- los ubicats a la famosa ‘Pista’,
localitzada al costat de la Plaça del

Casino, arribant a jugar a Segona Divisió Nacional.
Arribren els setanta i fou una dècada
important perquè l’Arenys Bàsquet va
començar a la pista descoberta emplaçada al mateix lloc on hi ha l’actual pavelló. Anteriorment, l’Arenys
ja tenia noms de jugadors principals i
coneguts, com ara Joan Mata, els germans Calopa o Estrada. Esperit amateur, amb treball continu que s’ha
reflectit amb mirades altes i cotes de
competicions cabdals de la Federació
Catalana de Basquetbol i també de la
Federació Espanyola.

SÈNIOR EBA

SÈNIOR C

JÚNIOR B MASCULÍ

CADET FEMENÍ

SÈNIOR B

SOTS 21 FEMENÍ

JÚNIOR A

CADET MASCULÍ

Des de fa quatre
temporades el club
té un conveni de
vinculació amb el
Joventut de Badalona
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ENTRENADORS

27

Rafael López

EQUIPS

16

LLICÈNCIES

255

+ 3 ESCOLA

President

PALMARÈS
-Campionat de Catalunya
Interterritorial
Júnior Femení 2014

"L'Arenys Bàsquet, com a
entitat d'Arenys de Mar
i del Maresme, creu i viu
aquest esport con una
eina de formació,
convivència i de valors"

-Final Four Campionat
Preferent Júnior Femení 2014
-Ascens fins Copa Catalunya
Sènior Femení
-Ascens a Copa Catalunya i
Lliga EBA Sènior Masculí

JUNTA DIRECTIVA

Entre els 70 i 80 se segueix edificant
una base clau per a un futur que encara serà més brillant, i als noranta arribarà una nova junta encapçalada per
Jaume Calopa, president de l’entitat
de 1993 a 2013.
Fins avui dia amb la junta que presideix Rafael López, anys de treball
de portar el bàsquet a les diferents
escoles del poble, d’un treball incansable dels diferents entrenadors que
han anat passant i de buscar arribar
als diferents objectius d’una filosofia
verda traçada durant anys i anys.
Amb l’entrada del nou mil·lenni, hi
ha un augment important d’equips,
fins a arribar a ser una de les principals entitats esportives del Maresme.
Aquest fet agafa rellevància quan el

sènior femení de l’Arenys Bàsquet
juga a Copa Catalunya o el sènior
masculí es troba jugant també a Copa
o lliga EBA, fins a l’actualitat.
L’Arenys Bàsquet i el Fons de les
Creus ja fa moltes temporades que

viu i veu jugar el millor basquetbol
possible, una fita i un recorregut creat de forma paral·lela amb la figura

del coach Cèsar Saura, entrenador
de l’Arenys des de la temporada
2008-2009, amb més de 300 partits
oficials al primer equip del club, i un
dels entrenadors amb més partits a
la lliga EBA d’Espanya.
Amb ell al capdavant s’han vist jugadors claus de l’imaginari d’aquest esport, alguns noms molt relacionats
amb la vinculació que l’Arenys Bàsquet té des de fa quatre temporades
amb el Joventut de Badalona.
Com diu el seu president, Rafael
López, " l'Arenys Bàsquet, com a entitat d'Arenys de Mar i del Maresme,
creu i viu el bàsquet com una eina de
formació, convivència, integració i de
valors. Uns valors que són necessaris
per al creixement de la persona i que
es pot aplicar a la vida tant familiar,
com escolar i professional. Nosaltres
seguirem treballant amb aquesta filosofia i amb moltes idees de futur
que traçarà el nostre full de ruta del
present i futur pròxim, amb la convicció que qualsevol persona que vulgui
practicar el basquetbol, l'Arenys Bàsquet sempre oferirà aquesta opció.
Som verds!". •

INFANTIL FEMENÍ

PREINFANTIL FEMENÍ

MINI A MASCULÍ

PREMINI 1 MIXTE

INFANTIL MASCULÍ

PREINFANTIL MASCULÍ

MINI B MASCULÍ

PREMINI 2 MIXTE

Una de les primeres fotografies de l'equip sènior de l'Arenys

L'equip sènior
masculí és un dels
quatre representants del Maresme
a la Lliga EBA

PRESIDENT:
Rafael López
VICEPRESIDENT:
Jaume Calopa
SECRETARI / TRESORER:
José Antonio Caballero

STAFF
Coordinador
equips competició:
Carles Toribio
Coordinador
Escoles de Bàsquet:
Xavi Morago

CLUB ARENYS BÀSQUET
Tel. 687 80 10 13
Fax. 93 795 97 41
Av. Fons de les Creus, s/n
08350 ARENYS DE MAR
(Barcelona)
www.arenysbasquet.cat

coordinacioarenysbasquet@gmail.com
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CROSSFIT/BOXA

Iconic CrossFit 3 Viles

El teu centre d’entrenament
d’alt rendiment

I

conic CrossFit 3 Viles va néixer
el 2017 i ràpidament s'ha convertit en tota una referència
d'aquest esport al Maresme gràcies a les seves àmplies i espectaculars instal·lacions, així com l'alt nivell
dels monitors i professors juntament
amb els seus serveis complementaris, com són fisioteràpia i nutrició.
Més de dos anys després, el centre
ha consolidat el seu espai de CrossFit: 500m2 repartits entre el box
(zona d'entrenament de CrossFit)
i una sala de fitness on, a més, es
realitzen activitats dirigides. Al box
es preparen nombrosos esportistes
i es realitzen entrenaments personals individuals i col·lectius. Iconic
CrossFit 3 Viles posa a disposició
dels seus clients el millor material
de CrossFit del mercat, de la marca
italiana Hatlex.

Ara, boxa i arts marcials

Per atendre la creixent demanda
del sector, Iconic ha fet un pas endavant en la seva oferta esportiva
i des de fa uns mesos ofereix als
seus clients una nova i espectacular instal·lació, també de 500m2,
on practicar boxa, muay thai, Fit
Fight Training i diferents arts marcials.
Fidel als seus exigents estàndards
de qualitat, les classes de boxa estan a càrrec d'un dels millors púgils espanyols dels últims temps,
el premianenc Juli Giner, més
conegut com 'The Rock', excampió
d'Europa del pes superploma. Un
luxe a l'abast dels clients d’Iconic:
"És una gran satisfacció poder
ensenyar i inculcar els valors de
la boxa a joves i adults en un dels
millors centres de boxa que he vist

mai. La instal·lació de Sant Vicenç
de Montalt és brutal. A Iconic dono
classes tant al matí com a la tarda
en funció dels dies. És un projecte
que em fa moltíssima il·lusió a títol

personal i on estem gaudint tant
professors com alumnes", explica
el carismàtic Juli Giner.
La nau de boxa compta amb un
extraordinari ring homologat i tot

el material necessari (de la firma
italiana Leone) per gaudir de les
classes dirigides i també particulars. Una de les grans apostes del
centre són les classes especials
per a nens, l'anomenat Boxa Kids.
Pots divertir-te en família mentre
et poses en forma i aprens els valors de la boxa.
D'altra banda, Iconic compta amb
Kilian Aguilar, exjugador d'hoquei patins professional, que és
el head coach del box de CrossFit:
"En el nostre centre d'entrenament garantim una millora de la
qualitat de vida a través de l'esport. Ajudem els nostres socis a
assolir els seus objectius, ja siguin
relacionats amb la salut, amb el
rendiment, o una combinació
d’ambdós. La principal idea és que
cadascú tingui la sensació d'haver

crossfit3viles.com
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Boxa, Muay Thai i altres arts marcials es poden practicar en les noves i modernes instal·lacions d'Iconic, úniques al Maresme

Kilian Aguilar

Juli Giner

Head Coach
CrossFit

Professor de Boxa
Ex campió d’Europa

“Garantim
una millora de
la qualitat de
vida a través de
l’esport i ajudem els
nostres socis a
assolir els seus
objectius”

“És una gran
satisfacció poder
ensenyar i inculcar
els valors de la boxa
a joves i adults en un
dels millors centres
de boxa que he
vist mai”

fet un entrenament personalitzat
dins de cada sessió grupal i que
no només obtingui beneficis a
nivell de salut sinó que aprengui
per què i per a què realitza cada
entrenament", emfatitza aquest
professional.
Xavier Santos, impulsor i creador d’Iconic, està molt orgullós

L'halterofília forma part de l'entrenament de CrossFit

d'haver pogut crear una simbiosi
de salut i esport en un espai modèlic i únic al Maresme, a Sant
Vicenç de Montalt: "No volem que
vinguis, facis una classe i marxis
sense més, volem que evolucions
i que valoris el que fas, perquè
l'esport és salut i la salut és vida,
la teva vida. Estic convençut que

no trobaràs un lloc millor per posar-te en forma de veritat, a més
d'entrar en una comunitat on tots
ens coneixem i ens donem suport.
La part social del CrossFit és molt
important, perquè genera un vincle molt sa i familiar".
No s'ho pensin. Val la pena conèixer
i provar Iconic CrossFit 3 Viles. •

Consolidat ja com un dels millors
boxes de CrossFit del Maresme,
Iconic ofereix ara boxa i muay thai
en uns altres 500 m2 de
fantàstiques instal·lacions

Què es el
CrossFit?
Es un sistema d'entrenaments
de força i condicionament basat
en exercicis funcionals constantment variats realitzats en
alta intensitat. Això significa
que es valen d'una gran quantitat d'exercicis i disciplina (gimnàstica, halterofília, carrera...),
d'entre les quals seleccionen
tècniques o moviments aplicats
a la vida diaria y els combinen de
moltes formes diferents en entrenaments intensos. Un programa insuperable per desenvolupar les teves capacitats físiques.

93 853 70 62 · Avinguda Montaltnou, 58 · Sant Vicenç de Montalt
info@iconic-santvicencdemontalt.com

21

www.esportiumaresme.cat

ABRIL 2019

BTT

AJUNTAMENT DE CABRILS

El diumenge dia 28 torna tot un clàssic

25 anys de la Cabrilenca BTT
Xavi Catasús

President
S.C. Cabrils-La Concòrdia

"Hem arribat a tenir
1.100 bikers, però se'ns
han aplicat criteris molt
restrictius per passar
per camins i corriols"

L

La Cabrilenca BTT s'ha convertit en una de les millors proves ciclistes de tot el calendari

a Cabrilenca BTT és organitzada per la Secció Ciclista
Cabrils – La Concòrdia, entitat
que va néixer ara fa 25 anys
impulsada per un grup d’amics de
Cabrils entusiastes de la bicicleta de
muntanya. Era una manera de gaudir
del BTT d’una forma més organitzada, fent sortides els caps de setmana
i activitats familiars al voltant de la
bicicleta. Actualment, son quasi un
centenar de socis, dels quals més o
menys la meitat practica el ciclisme
regularment. La majoria de socis,
practica BTT, encara que també n’hi
ha que fa carretera (alguns, les dues
modalitats). Els de carretera, acostumen a sortir els dissabtes al matí, i els
de BTT els diumenges al mati. A més
de les sortides pels voltants (Serrala-

La sortida, un moment espectacular

da Litoral, Corredor, etc.) que fan els
caps de setmana, de tant en tant també fan alguna sortida especial, una
mica més llarga o per indrets menys
habituals, i una sortida de 4 o 5 dies a
principis de setembre.
Cada any organitzen la "Cabrilenca,
Camines o Corres?" al mes de febrer,
que acostuma a tenir uns 1.200 participants (entre caminaires i corredors),
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i la "Cabrilenca BTT" al mes d'abril, a
la qual es va arribar a tenir la participació de 1.100 bikers.
“Ja el primer any de vida del Club
vàrem muntar la primera Cabrilenca
BTT (aquest any fem la 25a edició!),
sent per tant, una de les pedalades
organitzades a Catalunya amb més

que hi ha entre Cabrils i la Mútua
Metal·lúrgica. També han introduït
el concepte d’aportació solidària”
de manera que es destinen 0,5€ de

La competició transcorre per bells paratges

història. Volíem promocionar la pràctica del BTT d’una forma no competitiva, apte per a tothom i, alhora, donar
a conèixer el magnífic entorn natural
que tenim al Maresme”, ens explica
Xavi Catasús, president de la Secció
Ciclista Cabrils La Concòrdia
Amb els anys han anant canviant una
mica el format, incorporant la possibilitat de fer dos recorreguts (un més
llarg i exigent que passava principalment per corriols, i un altre més curt
i apte per qualsevol ciclista); també
van introduir la possibilitat de fer-la
cronometrada, mantenint però l’esperit no competitiu. Només es donen
tres premis (en categoria masculina i
femenina) als 3 primers que guanyen
el que en diuen “cronoescalada a la
Mútua”: els primers 3,5 km asfaltats

cada inscripció a una causa solidària
que ha anat canviant en funció de
peticions de l’entorn que han anant
arribant (Creu Roja, Oncolliga, Fisios
Mundi, ...)
“La participació ha crescut any rere
any, fins arribar a més de 1.100 participants a la desena edició, moment
en què vam veure que era un volum
de ciclistes massa gran i vam limitar-ho a 900 participants, dissenyant

Esport i naturalesa es donen la mà

recorreguts que evitessin l’aglomeració de gent als corriols”, continua
dient Xavi Catasús.
A partir del 2014, però, els responsables del Parc de la Serralada Litoral,

per tal de promoure la conservació
del medi natural, van començar a
aplicar una política força restrictiva
pel que fa a activitats organitzades
limitant el pas per alguns camins i
corriols; a més, des del 2017, el departament de Territori de la Generalitat
de Catalunya encara va aplicar criteris
més restrictius, prohibint el pas per
camins de menys de 3 metres d’amplada i limitant el nombre màxim de
participants a 650.
“Això fa que el principal atractiu de
la Cabrilenca BTT, els corriols, desapareguin dels recorreguts i que les
inscripcions a la darrera edició arribessin tant sols a 450 participants”,
es lamenta el president de la SC La
Concòrdia.

Cabrils viurà una gran festa esportiva

“Aquesta política restrictiva està fent
que diverses entitats com la nostra
hagin deixat d’organitzar la pedalada
que feien, i que nosaltres mateixos
també ens ho plantegem. És evident
que el poble, en aquest cas Cabrils, en
surt clarament perjudicat, però està
clar que se’ns imposa una manera
de fer BTT que no és el que busquen
els ciclistes que practiquen aquest
esport”, Conclou el Xavis Catasús. Encara i així, la pròxima edició, que es
correrà diumenge dia 28 serà un èxit
rotund. Com ho ha estat sempre... •
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AJUNTAMENT DE CALELLA

HANDBOL

UEH

La força de la

L

a llavor de l'actual Unió
Esportiva Handbol Calella
es va plantar l'any 1982 a
càrrec d’uns jugadors del
Club Balonmano Calella que varen
aconseguir que ja al cap de tres anys
funcionés una base d'handbol per
potenciar-lo a la ciutat de Calella. “El
més important de tot és que, després
de tants anys d’esforços, hem fet
possible que Calella tingués equips
d'handbol en totes les categories en
un lloc on no hi havia tradició”, explica l’actual president, Andrés García.
Avui dia, el club continua treballant
primordialment en la base amb l'objectiu de que els nens i nenes gaudeixin practicant l'handbol i arribin a
jugar amb l’equip sènior. “El que volem, i més ens motiva, és formar als
nens i nenes en el món de l’handbol,
ensenyant-los els valors de l'esport i
el respecte a l'equip contrari i l’esta-

Andrés García
President

“Hem aconseguit que
Calella tingués equips
d'handbol en totes les
categories en un lloc on
no hi havia tradició”
ment arbitral”, subratlla el president.
Fruit del constant treball amb la
base, la passada temporada 2017/18
el club va aconseguir una fita mai

Calella

feina ben feta

assolida, ser campions de 1a Catalana Infantil Masculí. En l’actualitat,
el club ha iniciat un nou projecte,
juntament amb l’associació Demanoenmano, i s’ha creat un equip de
categoria Special, amb persones
amb discapacitat intel·lectual, que
disputen partits a la lliga creada per
l’Associació.
Actualment, sota la coordinació de
Carles Morales, el club té 100 llicències: “Anem a les escoles, a les hores de Educació Física, per ensenyar
l’handbol als nens i nenes de Calella
i Pineda, apostant també per la formació a nivell tècnic del nostres jugadors perquè, en un futur, puguin ser
entrenadors”, recalca Andrés García.
En la historia del club cal destacar
els èxits del primer equip. Va ser
campió de 1a Catalana la temporada
2016/17, assolint la classificació per
la màxima categoria de l’handbol

català la temporada següent. En l’actual 2018/19 està vivint el major èxit
esportiu del club: lidera la seva lliga
i té molts números, un altre cop, de
pujar de categoria.
Són fidels al seu crit de guerra:
Pit i collons, UEHC! •

Junta
Directiva
President:

Andrés Garcia

Vicepresident:
Pedro Garcia

Secretari:

Xavier Termes

Tresorer:

Albert Mansachs

Vocals:

Albert Itchart, Betu Puig,
David Pagès, Jesús Muiña,
Joan Valls, Jordi Salvà,
Jose Miguel Alonso,
Lluis Masferrer,
Marc Masferrer,
Sergi Granell, Joan Carles
Navarro i Montse Fradera
ESPECIALS

BENJAMÍ

INFANTIL

CADET

SÈNIOR A

SÈNIOR B

VETERANS
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MUAY THAI

AJUNTAMENT MALGRAT DE MAR

SELECCIONS AUTONÒMIQUES

Khyzer Hayat i Carlos Martínez,
campions d’Espanya

E

l passat mes de març es va
celebrar al Pavelló Multiusos de Guadalajara el
Campionat d'Espanya de
Muay Thai de seleccions autonòmiques. El combinat català, sota les
ordres de l'entrenador malgratenc
Álex Baena, alhora responsable del
gimnàs Top King Malgrat, es va convertir en el gran dominador d'una
competició on van participar 15 comunitats i 240 competidors.
Catalunya es va presentar a Guadalajara amb 28 esportistes i va
obtenir… 28 medalles! En concret
van ser 14 ors, 7 plates i 7 bronzes.
Entre els vencedors absoluts van
destacar dos representants del Maresme i de Malgrat. D'una banda,
Carlos Martínez en la categoria de
67 quilos, que es va fer amb el seu
segon campionat d'Espanya consecutiu. I per un altre, el carismàtic
Khyzer Hayat, que va aconseguir
l'or després de vèncer, en una final
molt disputada i retransmesa per
LaLigaSport en directe, al representant d'Extremadura.
Aquest nou títol per al malgratenc
Khyzer Hayat, sumat al seu extens
historial esportiu internacional,
el postula com a clar candidat per
a formar part de la selecció espanyola que participarà en el pròxim
campionat del món que es disputarà a Tailàndia.
No acaben aquí les satisfaccions
per al Top King Malgrat, ja que el
jove talent del planter del gimnàs,
Pau Salvà, es va fer amb l'or per segon any consecutiu en la Copa Joves Promeses en la categoria de 10
anys i 30 kg. La prova era puntuable
per a la preselecció que acudirà al

Foto: Glòria Marfil

Salvador
Salvà

L’únic jutge
internacional
català

Álex Baena, seleccionador català, amb Khyzer Hayat i Carlos Martínez

Foto: Cristina Carmona Serrano

Els membres de la selecció catalana a un entrenament al Top King de Malgrat

pròxim campionat d'Espanya i on
Salvà es va proclamar doble cam-

pió en dues modalitats diferents
l'any passat. •

Malgrat, seu de l’Open d’Espanya

Malgrat té l'honor de comptar
amb un dels millors àrbitres
de boxa de l'Estat espanyol.
Salvador Salvà, que és el responsable de boxa al gimnàs
Top King Malgrat, és àrbitre
internacional per dues associacions, la WBA i la IBF. A més,
és l'únic àrbitre i jutge internacional amb el qual compta
la boxa catalana. Salvador Salvà té ja una dilatada trajectòria internacional i ha arbitrat
dotze combats del Campionat
d'Espanya, sis títols internacionals i una eliminatòria pel
títol mundial. Igualment, és
entrenador de boxa homologada per la Federació Catalana
de Boxa i en l'actualitat és el
Tècnic Formador de la Federació Catalana de Boxa, impartint cursos de manera regular
al CAR de Sant Cugat.

JIU-JITSU

El pavelló Municipal de l'Avinguda de Tarragona serà escenari el pròxim 12 de maig de l’Open d'Espanya de Combat Jiu-Jitsu (CJJ) per a totes les categories i edats. Qui desitgi inscriure's o sol·licitar el reglament de competició
ho pot fer a través de la Federación Espanyola de Jiu-Jitsu i Deportes Asociados (Fejjyda), organització a la qual
està afiliada l’Open CJJ. Informació o inscripcions al correu fejjyda@gmail.com o al web www.fejjyda.com.
El CJJ es divideix en dues àrees: defensa personal i competició. En defensa personal no hi ha restriccions en les
tècniques de combat. En la competició, les tècniques permeses van en funció del nivell, igual que les proteccions.
Participen esportistes des dels 5 anys d'edat fins a més de quaranta. Les categories es divideixen per nivell, edat
i pes i les proteccions que s'utilitzen són acords a l'experiència de combat, sempre prioritzant la seguretat dels
esportistes.
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ESCALADA

AJUNTAMENT ARENYS DE MUNT

Territori Golem

Un dels millors rocòdroms de
Catalunya, a Arenys de Munt
La Sala Golem ha canviat recentment de gestió, però manté viu l’esperit i l’essència que
durant tants anys l’ha situada com a una de les millors sales d’escalada del país. Ara, sota la
denominació de Territori Golem, afronta una nova època plena de reptes. El més immediat
és l’Open de corda, que es disputa el dissabte 13 d’abril. En parlem amb el nou gestor del Golem, Albert Roig.
Text: Oriol Leo

A

lbert, presenta’ns Territori Golem
És un rocòdrom i escola d’escalada, tant per a
qui tot just comença a escalar com
per a qui vol seguir millorant el seu
rendiment. Tenim una alçada òptima per escalar i ser un rocòdrom
indoor, i està dividida en diferents
zones. Tothom pot escalar a tot arreu, no està dividit per nivells, però
sí que hi ha subzones per repartir els
escaladors i que no se sentin angoixats per haver-hi molta gent escalant
en una sola zona. Tenim la zona de
“boulder”, on es practica l’escalada
en bloc, on es busca més la tècnica
i la potència perquè es fa amb poca
alçada, sense cordes i matalassos a
terra, evidentment, per a la màxima
seguretat. I llavors tenim la zona de
corda, on tenim més potencial. Hi ha
950 m2 per escalar amb corda, dividits en un parell de zones per a quan
ens venen escoles o fem extraescolars que no estiguin junts la canalla
amb els socis.
Deu ser una sala molt destacada,
doncs.
Sí, la sala és força coneguda per les
rodalies, ja gràcies als antics propietaris, que la van treballar molt bé.
Entre els escaladors també és molt
coneguda perquè va ser una de les
primeres sales que es van construir
a Catalunya. Ara, amb les reformes
que hi estem fent, l’estem donant a
conèixer més.
I si féssim un mapa de Catalunya
destacant els llocs d’escalada,
Arenys de Munt hi sortiria?
Ja ho diu la frase: Arenys de Munt, de
Catalunya el millor punt! Sempre estem al mapa, i el Golem és el Golem.
Té un nom entre tots els escaladors,
si no és que són de molt lluny o poc
assidus a rocòdroms indoor. Estaríem clarament al mapa de rocòdroms
importants de Catalunya.

Albert Roig

“L'escalada cada
cop s'està donant
més a conèixer i és
una activitat per a
grans i petits”

Espectacular fotografia que fa honor al que podrem trobar-nos en Territori Golem

I un dels reptes propers és l’Open
de la Federació Catalana d’Escalada. Com serà aquesta jornada esportiva i festiva?
Doncs la FEEC (Federació d'Entitats
Excursionistes de Catalunya) organitza diferents Opens per als seus
competidors de la selecció. Són
festes d’escalada on ells porten els
escaladors de la selecció o els que
opten a entrar-hi. A partir d’aquestes jornades escullen els que formaran part de la selecció catalana. A la
nostra sala farem l’Open de corda,
i fa unes setmanes es va fer a Barcelona l’Open de Bloc. Vindran els
escaladors de la selecció absoluta i
els infantils. Seran una trentena de
federats. Això vol dir que tindrem a
Arenys de Munt els millors esportistes d’escalada que hi ha ara mateix
a Catalunya i a l’Estat, perquè molts
dels millors escaladors de la selecció espanyola són catalans.

I, a part dels més bons, hi pot participar qualsevol escalador?
Per descomptat. És un Open. No
és competitiu. És un Open popular
adreçat a tothom. Tindrem unes 35
vies per escalar-hi gent de tots els nivells, des d’inicial a professional. Es
fa en format de finals perquè la Federació ho demana de cara a ells fer la
seva selecció d’esportistes, però pot
venir a escalar tothom, que tothom
s’ho passarà bé i es faran un fart d’escalar.
I si no escalem, podem venir a mirar i prou?
També, sí, sí. Serà una festa. Hi haurà
sorteig de regals, es podrà dinar allà,
hi haurà regals per a tothom... Que la
gent no es pensi que és una competició d’alt nivell. És totalment popular,
malgrat que s’hi faci la tria dels millors esportistes de la Federació. De
fet, el que ens agradaria és que vin-

gués molta gent a veure-ho. Ja que
tindrem aquí escaladors molt bons,
ens agradaria que tothom veiés que
l’escalada és un esport que en cap
moment és perillós si es fan les coses
com s’han de fer.
Home... Una mica de por fa. Segur
que no és perillós?
L’escalada cada cop s’està donant a
conèixer més. En temes de seguretat evoluciona molt i ara ja és com
un joc, com per sortir a passar-ho
bé en un parc d’atraccions. Abans
havies de començar fent un curs o
amb algú que ja dominés els aparells
de seguretat, i tot i això costa agafar
confiança als materials i perdre el
respecte a l’escalada. La gent ho veia
perillós i no prenia la iniciativa. Però,
si es fan les coses bé i amb el coneixement que cal, no és gens perillós.
Ara, amb els nous autoasseguradors,
podem portar l’escalada a famílies,
nens petits, gent que no ho ha fet mai
amb total seguretat i sense necessitat d’haver d’aprendre a utilitzar les
cordes i el material. Els autoasseguradors et protegeixen sols, et baixen
sols; no té cap risc. •
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ESPORT LOCAL

AJUNTAMENT SANT VICENÇ DE MONTALT

ÀMPLIA OFERTA D'ACTIVITATS

La Setmana Santa més esportiva
SV CAMPUS

Setmana Santa
2019

Dies: Del 15 al 18 d´abril
Horari: de 9:00 a 14:00 hores.
Preu: Soci 60€ no soci 65 €
inclou equipació SV Campus
Inscripcions: Oficines del club en horari de dimarts,
dimecres, i divendres de 17:00 a 20:00 hores.
Informació: 696163421 / 616239357 (Jordi Jordan)

ES
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Aquestes són les tres propostes del municipi per a viure una Setmana Santa d'allò més esportiva

ant Vicenç de Montalt es
manté ferm en la seva aposta per potenciar una vida
saludable i esportiva. De
forma molt especial dirigida als més
joves. Per aquest motiu, com ja és
habitual en els últims anys, ofereix
en el període vacacional de Setmana Santa una amplíssima oferta
lúdica-esportiva perquè els nens i
nenes del municipi gaudeixin d'uns
dies de diversió i esport.
Les Estades Esportives, que tindran
lloc del 15 al 18 d'abril, són activitats
multiesportives on els nens i nenes
d'entre 3 i 12 anys poden practicar
tota classe d'esports dintre del pavelló municipal. Les sessions diàries
s'organitzen per tal que en finalitzar
la setmana hagin pogut conèixer i/o
practicar esports com el bàsquet,
hoquei, futbol, handbol, tenis taula,

bàdminton, o acrobàcies. Hi haurà un
servei optatiu de menjador.
Per altra banda, el Parc Esportiu estarà situat a la pista annexa del Pavelló
Municipal Toni Sors i romandrà obert

El Municipi ofereix
als més joves un
programa molt complet per potenciar la
pràctica esportiva
del 19 al 22 d'abril. Uns dies on, tant
els més petits a partir de 3 anys, com
els més grans, podran gaudir de quatre inflables diferents de forma totalment gratuïta.
Un altre dels clàssics de Setmana
Santa és el tradicional i esperat

Campus de Futbol organitzat pel
CF Santvicentí, on els participants
podran conèixer o perfeccionar el seu
nivell futbolístic a més de passar una
bona estona amb companys a través
de l'esport. Serà del 15 al 18 d'abril de
les 9:00 fins a les 14:00.
A més, el passat 31 de març dins de
les activitats esportives del municipi,
el Consell Esportiu del Maresme, juntament amb l'Ajuntament, va organitzar la primera fase de la competició
de gimnàstica artística del Maresme.
Van participar prop de 200 gimnastes
de Vilassar de Dalt, Santa Maria del
Pino, Club gimnàstica Mataró i Sant
Vicenç de Montalt. A diferència de
les edicions dels anys anteriors, el
nombre de participants va augmentar considerablement, fent que la
gimnàstica artística, de mica en mica,
vagi creixent. •

El pàdel torna a ser
protagonista
Les pistes del Sorli Sport tornan
a ser escenari d'una altre magnífic torneig del circuit Padel
Màster Barcelona sota l'organització de Xavi Palas

Antoni Buch, ‘el Presi’, ens ha deixat
Antoni Buch Balbeny, fou president del Club de Futbol Santvicentí des de l'any 1973, era el soci número 1 de
l'entitat i va dedicar tota la seva vida a treballar pel bon funcionament del Club. El passat 3 de març de 2019,
a l'edat de 91 anys, el "Presi" (així és com tothom el coneixia), ens va deixar per sempre més. Tots els que
van poder estar al seu costat en algun moment de la seva vida, sabien que era un home honrat i ple d'amor,
un home que estimava amb bogeria la seva família i al club que va presidir durant tants anys. Sempre tractava d'ajudar i animar els més joves, i els no tan joves amb grans consells, això et feia sentir que estaves en
el millor club del món. Aquesta trista notícia serà difícil de pair pels que ens hem quedat a terra, però tenim
clar que al cel acaba d'arribar una gran persona que els ajudarà en tot el que necessitin. Et trobarem molt a
faltar. Descansa en pau, Presi.
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BODYBUILDING&FITNESS

AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA

Santa Susanna
Santa Susanna,
capital cunCapital mundial
del
fitness
dial

D

La competició permet veure els millors especialistes europeus d'aquest esport tan espectacular i estètic

esprés del Raid hípic Barcelona –Santa Susanna, el
més antic d'Europa, aquesta localitat costanera del
Maresme, que des de 2007 ostenta
la certificació de Destinació Turística
Esportiva, es prepara per a acollir i
organitzar un altre esdeveniment de
primera magnitud.
Estem parlant del 2019 EBFF EUROPEAN BODYBUILDING&FITNESS
CHAMPIONSHIPS. És a dir, el campionat d'Europa d'aquesta espectacular
modalitat esportiva que tants adeptes té en tot el planeta. Per desè any
consecutiu, Santa Susanna té l'honor
d'organitzar-lo. Des del dimarts 30
d'abril fins al dilluns 6 de maig, Santa Susanna serà l'amfitrió de tota la
família del culturisme i fitness europeu. Entre directius, àrbitres, atletes,
familiars i seguidors, seran més de
2.500 persones les que durant una
setmana gaudiran de l'hospitalitat de
Santa Susanna i tots els seus serveis.
Una extensa oferta hotelera de qualitat, gastronomia, platja i les millors
instal·lacions per poder brillar en la
competició.
Des de fa uns anys, Santa Susanna
està considerada la capital mundial
del fitness. Aprofitant la celebració
de l'Europeu, la federació continen-

Es repartiran premis en noranta proves

1.200
Atletes

44

Països

tal també celebrarà el seu 18è congrés.
La competició es disputarà en el Pavelló Municipal del Parc del Colomer
i es durà a terme en cinc divisions:
homes, dones, sèniors, júniors i màsters. Dins de cadascuna d'aquestes divisions hi haurà diferents
categories: Bodybuilding, Classic
Bodybuilding, Men’s Physique, Classic Physique, Fitness, Bodyfitness,
Bikini-Fitness, Wellness Fitness,
Women’s Physique i Mixed Pairs. En

Per desè any
consecutiu,
organitza el
Campionat
d'Europa
d'aquest esport
que cada dia té
més adeptes
algunes d'aquestes categories hi ha
competicions en funció del pes i fins i
tot de l'altura.
En total, es lliuraran 90 premis diferents, la qual cosa ens dóna l'autèntica dimensió del nombre de partici-

El Pavelló del Parc del Colomer s'omplirà de gom a gom

40

Disciplines

90

Categories

120
Staff

pants (l'any passat van ser 1.158) i la
complexitat d'organitzar un esdeveniment d'aquestes característiques.
Per cert, un any més també hi haurà
la modalitat de culturisme per a homes en cadira de rodes.
L'any passat van prendre part en
l'Europeu 44 federacions, sent els
representants de països de l'Est els
que més medalles van aconseguir, si
bé els esportistes espanyols van protagonitzar un excel·lent campionat,
estant entre els millors del continent.
Santa Susanna és una destinació
de turisme esportiu, ja que compleix
amb els requisits esportius estàndards generals, com el fet de disposar
d’instal·lacions de qualitat per practicar esport , i també específics per a
les modalitats esportives en les quals
la destinació està especialitzada. •
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AJUNTAMENT PINEDA DE MAR

La 4a edició de la Cursa Jove dona el tret
de sortida a la Setmana de la Salut

E

Prop de 400 atletes van prendre la sortida d'aquesta prova que també és solidària

L'alcalde, Xavier Amor, i el regidor, Santi Macip, pendents de la competició

el divendres 5 d’abril a les 20 h amb el
film 100 metros, amb la presència del
seu director Marcel Barrera.

l diumenge 31 de març es
va celebrar la 4a edició de la
Cursa Jove de Pineda de Mar,
un projecte consolidat de
caire social que implica diferents regidories de l’Ajuntament i que recentment ha rebut la distinció del Banc de

El dia 7, i dirigit a
tots els públics, es
realitzarà la
Caminada Popular
fins al far de
Calella i tornada
amb esmorzar
saludable a la
Platja dels Pins
Bones Pràctiques de la Fundació Pi i
Sunyer. Com en anteriors edicions, la
jornada es va desenvolupar en un clima de festa i va comptar amb la presència de representants de l’Ajuntament i del Consell Català de l’Esport.
A més a més, la Cursa Jove va obrir
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el programa d’activitats commemoratives de la Setmana de la Salut de
Pineda.
L’agenda d’activitats municipal
s’emplena d’actes que fomenten
els bons hàbits de salut
Coincidint amb el Dia Mundial de
l’Activitat Física i del Dia Mundial de
la Salut (6 i 7 d’abril respectivament),
l’Ajuntament de Pineda ha organitzat,

en col·laboració amb l’Àrea Bàsica de
Salut i d’altres entitats del municipi,
la Setmana de la Salut de Pineda.
Durant tota la setmana l’agenda municipal s’emplena d’activitats dirigides a fomentar els bons hàbits de
salut: xerrades, tallers, passejades
saludables, portes obertes, exposicions, sessions de ioga obertes, entre
d’altres. Un dels actes més esperats és
el Cine Fòrum a L’Auditori de Pineda

Els joves de Pineda participen durant tota la setmana a la Gimcana
Practica Salut
Per tal de conscienciar sobre la importància d’adquirir hàbits de vida saludable des de joves, els i les alumnes de
les escoles i instituts de Pineda participen durant tota la setmana en la gimcana Practica Salut! S’han entregat a
tots ells un passaport de sis hàbits de
salut: respira aire sa, menja bé, moute, brilla, desconnecta i sigues solidari.
Durant la setmana podran segellar els
hàbits del passaport participant de
les activitats organitzades. Diumenge
7 d’abril a la tarda s’instal·la l’estand
de Practica Salut! davant de L’Auditori. Aquells joves que hagin segellat
almenys 4 dels 6 hàbits del seu passaport, podran recollir l’obsequi que els
acredita haver superat la gimcana.
El mateix dia 7 i dirigit a tots els públics
es realitzarà la Caminada Popular fins
al far de Calella i tornada amb esmorzar saludable a la Platja dels Pins. •
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Maresme, territori CUPRA
UN UNIVERS EXCEPCIONAL

MARESME LESSEPS té l'honor i el privilegi de ser un dels 29 centres distribuïts en la geografia espanyola
on els clients tindran a la seva disposició tots els productes CUPRA, un espai exclusiu d'aquesta
nova marca esportiva a les seves instal·lacions de Mataró
CUPRA, que sempre ha estat la màxima expressió d'esportivitat de SEAT,
és, des de la seva presentació mundial el passat 22 de febrer de 2018,
una nova marca per captivar els entusiastes del món de l'automòbil i al
seu torn, a tots aquells que busquen
una marca amb personalitat pròpia,
que abandera un estil de vida basat
en l'originalitat, sofisticació, passió i
esportivitat.
Un univers excepcional que s'erigeix
sobre un concepte contemporani,
una marca que busca oferir als seus
clients una mica més que cotxes
prestacionals. Dirigida a persones
que busquen cotxes esportius i personals per seguir el seu propi camí;
que busquen la diferenciació, la individualització i la sofisticació. CUPRA
aspira a ocupar una posició que ara
com ara no cobreixen altres marques
en el mercat: entre les generalistes i
les marques premium o de luxe.
“CUPRA és una gran oportunitat per
als nostres clients, per als nostres
dealers i per a SEAT. Amb CUPRA

activitats excepcionals per als clients
de la nova marca esportiva.

Filosofia

MARESME LESSEPS té l'honor i el
privilegi de ser un d'aquests 29 centres distribuïts en la geografia espanyola (9 a Catalunya) i és el seu
concessionari de Mataró el que té en
exclusiva per a tot el Maresme la distribució de CUPRA.

Cupra

✓ Estem fets de passió
✓ Passió per l'estil
✓ Passió provinent de ments
valentes i incansables
✓ De mans hàbils i precises
✓ No som exclusius,
sinó excepcionals
✓ No som estàndard,
sinó enginyosos
✓ No som convencionals,
sinó especials
✓ No som configurables,
sinó personalitzables

Interior del CUPRA Ateca

estem fent una declaració d'amor a
la nostra indústria i als apassionats
d'aquesta. "CUPRA és una marca especial per a persones especials", ha
dit Lucca de Meo, president de SEAT.
CUPRA utilitza la xarxa de concessionaris de SEAT; no obstant això, per
fer-ho encara més exclusiu, s'han
seleccionat un total de 277 concessions de tot el món –29 a Espanya–,
que tindran de forma exclusiva el seu
espai CUPRA personalitzat. Així, el
client tindrà a la seva disposició tots
els productes CUPRA, marxandatge
i informació sobre les experiències i

CUPRA Ateca

NEIX UNA NOVA ICONA

Un nou SUV esportiu que està destinat a marcar l'inici d'una nova era. Es
diu CUPRA Ateca, suposa l'enlairament de la nova marca, i és el cotxe
ideal per a representar els valors de
CUPRA. Un excepcional SUV compacte de disseny esportiu, amb un
ampli habitacle i maleter, que ofereix
de sèrie un impressionant equipament tecnològic que el situa al nivell
de vehicles de categoria premium o
de luxe, així com un impressionant
dinamisme amb un potent motor de
300 CV de potència. •

MARESME LESSEPS va inaugurar a Mataró el seu espai CUPRA
El GRUP LESSEPS, concessionari de SEAT a Badalona, Barcelona, Martorell, Blanes i Mataró, va inaugurar l'exclusiu espai CUPRA a les seves instal·lacions de MARESME LESSEPS (Ctra. de Barcelona 40-42, N-II, 08302
Mataró), amb una posada en marxa oficial. Una festa encapçalada pel
president del grup, l'empresari Jaume Roura, i tot el seu equip, amb Jaume Roura fill i Sergi Gaspar al capdavant. En els seus parlaments, van posar en valor la gran oportunitat que tenen els habitants de Mataró i de tot
el Maresme de poder accedir a un dels 29 exclusius espais CUPRA en tot el
territori nacional. Un concessionari on podran descobrir tota la gamma de
cotxes i accessoris d'aquesta nova aposta de SEAT per l'exclusivitat.
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Dolor toràcic durant la
pràctica esportiva
El dolor toràcic és una causa relativament freqüent de consulta en els serveis d'urgències de pediatria. En moltes ocasions el
dolor toràcic apareix durant la pràctica esportiva.

Dr. Georges
Akel
N. Col. 53096

Pediatre i cardiòleg infantil.
Servei de Cardiologia.
Fundació Hospital de Nens
de Barcelona.

A

questa
circumstància
adquireix una dimensió
especial quan el dolor
afecta a nens i adolescents i es localitza al tòrax, pel temor
dels pacients, o de la seva família, a
patir problemes cardíacs. La majoria
de les causes de dolor toràcic no són
greus, fins i tot comptant amb possibles causes psicògenes i altres de
difícil avaluació, s'ha d'extremar la
prudència per no catalogar de banal
un dolor que pot ser a causa d'un
motiu greu.
S'estima que 1 de cada 1.000 pacients que consulta a urgències pediàtriques presenten dolor toràcic;
1 de cada 10 amb causa psicògena,
emocional, especialment si afecta
adolescents.
Són moltes les causes que poden
produir el dolor toràcic en els nens;
pot o no ser un signe de dany tissular (dany en els teixits); pot incloure
un dolor o malestar a la paret toràcica (pell, músculs o costelles); pot
provenir de la tràquea i els pulmons,
l'esòfag, el diafragma, els nervis, la
medul·la espinal i el cor; en alguns
ocasions resulta difícil explicar o
mostrar exactament on és el dolor.

La font del dolor pot no estar relacionada en absolut amb el tòrax.
Algunes de les causes més comunes
de dolor toràcic són:
• Costocondritis: és una inflamació
entre una costella i l'esternó
• Distensió o lesió muscular
• Reflux gastroesofàgic
• Dolor funcional o relacionat amb
l'ansietat. És la causa més freqüent
en els adolescents. Els símptomes
inclouen hiperventilació (respiració
ràpida i profunda), marejos i adormiment o formigueig al voltant dels
llavis i les mans i / o en els peus; si bé
no té una causa identificable, aquest
dolor és real.
• Asma induïda per exercici, bronquitis aguda o dolor per tos.
• Patologies cardiovasculars o arrítmiques cardíaques: anomalies
coronàries, taquicàrdia paroxística
supraventricular,
miocardiopatia
hipertròfica, pericarditis, entre altres
causes.

En el dolor toràcic es realitzaran exploracions complementàries com
electrocardiograma, radiografia de
tòrax, avaluació cardiològica amb
ecocardiografia i proves funcionals i
analítiques, en els casos en què passi: Dolor intens, origen amb l'exercici, síncope o lipotímia concomitant o
dades clíniques suggestives de dolor
isquèmic o alteracions cardíaques o
arrítmiques.
Com actuar en cas de dolor toràcic
en pediatria?
1- Col·locar el pacient en un lloc segur.
2- Verificar constants vitals: polsos,
respiració, estat de consciència.
3- Verificar si cal iniciar maniobres
de RCP (Reanimació cardiopulmonar
bàsica), en cas de parada cardiorespiratòria.
4- Tranquil·litzar el pacient. Respirar
profundament.
5- Prendre analgèsic o antiinflamatori (per exemple, ibuprofè). •

6- Trucar al telèfon d'emergències
112, per obtenir atenció especialitzada de l'equip de salut corresponent,
si s’escau.
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✓ El dolor toràcic a la infància
té unes causes sovint diferents
del dolor toràcic a la vida adulta. D’entrada, no ens espantem!
✓ Una avaluació del dolor toràcic pel pediatre i/o pel cardiòleg està indicada per descartar
les diferents possibilitats.
✓ En cas de situació de risc
vital, estan indicades les maniobres de reanimació cardiopulmonar.

Dia Mundial de l’Autisme
L’Assemblea General de les Nacions Unides va declarar el dia 2 d’abril com a Dia Mundial de Concienciació sobre l’Autisme per
posar de relleu la necessitat de contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones amb autisme perquè puguin portar
una vida plena i gratificant com a part integrant de la societat. Segueix a les xarxes totes les accions i activitats planificades
per aquest dia.
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Les nostres
ESPECIALITATS
MÈDIQUES
Al·lergologia
Aparell digestiu
Cardiologia
Cirurgia general
Cirurgia maxil·lofacial
Cirurgia plàstica,
estètica i reparadora
Cirurgia vascular i angiologia
Dermatologia
Endocrinologia
Ginecologia i obstetrícia
Hematologia clínica
Logopèdia
Medicina Esportiva
Medicina General i familiar

CLÍNICA DENTAL

Medicina Rehabilitadora
Neurologia
Osteopatia
Otorinolaringologia
Ozonoteràpia
Pediatria i especialitats
Pneumologia
Podologia
Psicologia
Psiquiatria
Radiologia
Traumatologia i ortopèdia
Teràpia Sexual
Urologia i Andrologia

(ATM, implants, pròtesis, periodòncia, estètica,
endodòncia, odontopediatria, ortodòncia,
invisalign, higiene, blanquejament)

INSTITUT
OFTALMOLÒGIC

(Oftalmologia i Optometria especialitzada.
Cirurgia ocular avançada i tecnologia d’última
generació. Oftalomologia pediàtrica)

SERVEI DIAGNÒSTIC
PER LA IMATGE
(RMN, TAC, TAC dental , Endoscòpia,
Densitometria, Radiologia, Ecografia)

Som el teu centre mèdic
de referència del Maresme
Més de 150 professionals
al teu servei

C/ Sant Jaume, 20-34 | Calella | 93 766 20 30 | www.creugroga.com

T’agradaria fer algo extraordinari?
Fes-te soci de la Fundació Creu Groga
per només 6€ a l’any

Els boscos, vius.
I la correspondència digital.
Per cada alta,
donarem 1 euro a
favor dels projectes de
lluita contra la pobresa
energètica de:

Cada gest teu és fonamental per
avançar cap al desenvolupament
sostenible. Com el gest de passarte a la factura electrònica, amb el
qual contribuiràs a la preservació
dels nostres boscos, així com a la
reducció dels residus.
holafacturadigital.com

