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La increïble vida de l’home dofí
12 persones han trepitjat la lluna en tota la història de la humanitat, només
6 han baixat fins als 120 metres de profunditat. El de Montgat és un d'ells
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Editorial

Una història digna
de ser coneguda
Miguel Lozano va començar a estimar el mar a les platges de
Montgat, on va néixer i on viu amb la seva esposa i filles, malgrat les llargues temporades que passa a Tenerife, Egipte o
altres llocs paradisíacs del planeta practicant i ensenyant una
especialitat esportiva que exigeix passió, preparació, entrenament i coneixement d'un mateix: l'apnea.
Convertit en un dels millors especialistes de la història, ostenta
la segona millor marca de tots els temps. Ha baixat fins als 122
metres de profunditat en immersió lliure (sense pes ni aletes).
És un dels clars exemples dels grans esportistes que té el Maresme i la seva apassionant vida mereix ser coneguda per tots.
Per això protagonitza la nostra portada i les pàgines principals,
compartint amb tots nosaltres unes meravelloses fotografies
d’un món que per a tots nosaltres és desconegut.
També els presentem en aquesta edició de maig una de les
grans promeses del tennis taula català i espanyol. Ja és la campiona absoluta d'aquest esport olímpic. De pares xinesos i nascuda a Cartagena, viu des de nena a Girona i amb 12 anys va
començar a entrenar i a jugar amb el CTT Calella. Sofia Xuan és
pur talent. Una noia molt disciplinada i brillant en tot el que fa.
Fidels a la nostra filosofia d'estar al costat dels nostres clubs
i dirigents, presentem el gran treball que fan els clubs, com
l'Hoquei Vilassar de Mar i el Vòlei Mataró, que ara compleix deu
anys. Una comarca, el Maresme, que es beneficiarà de la nova
campanya de la Federació Catalana de Futbol per ajudar tots
els clubs amateurs. Una gran iniciativa que coneixerem a fons
en les nostres pàgines.
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PORTADA

Miguel Lozano
L'home dofí que va
baixar a 122 metres
de profunditat
Una entrevista de TONI FRIEROS · Fotos cedides

Les aigües de la platja de Montgat van ser l'escola on va començar a gestar-se una llegenda de l'apnea professional. Doble subcampió del món en dues de les tres disciplines de profunditat (pes constant sense aletes i immersió
lliure), el 30 de maig de 2016 Miguel Lozano va descendir a Roatán (Hondures) fins als 122 metres amb una sola
glopada d'aire, la segona millor marca de tots els temps. Aquesta és la història d'aquest extraordinari esportista.
Tot va començar a Montgat, al Maresme…
Sí! És una història molt curiosa. Els
meus avis, gallec i basc, treballaven a la RENFE. Un era interventor
i un altre cambrer. Els van destinar
a Barcelona i aquí van formar les
seves famílies, al Maresme. El meu
pare és químic i la meva mare psicòloga i mestressa de casa.
Ells es van instal·lar a Montgat…
En el barri de les Mallorquines. Tant
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les meves dues germanes com jo
vam estudiar al col·legi Mireia. Vàrem començar en el vell, el que està
prop de Tiana. Després vaig fer el
batxillerat a l'Institut Thalassa.
Des de nen et va agradar el mar,
l'apnea?
Sí, per descomptat, però el meu esport, per dir-ho d'alguna manera,
va ser el bàsquet. A 8è d'EGB ja feia
més de metre vuitanta. Vaig jugar
al Montgat fins als 20 anys. Òbvi-

ament era ala-pivot. Tothom deia
que tenia molt de nivell i que podia
arribar a jugar en bones categories,
però llavors era una mica rebel i no
portava molt bé la disciplina i l'autoritat.
Et preguntava pel mar…
La meva passió pel mar és deguda al
meu pare. Des de molt petit va ser
el meu medi natural. Em passava
els estius a l'aigua amb ell, amb les
meves germanes. Ens posàvem les

aletes i ens passàvem hores i hores
buscant pops, musclos… Sempre a
pulmó. Vaig aprendre a aguantar la
respiració mentre jugava. Sap? Vàrem descobrir, just davant de la línia
de costa de Montgat, una antiga carretera romana pavimentada que em
fascinava seguir-la!
Practicaves pesca submarina?
Sí, quan ja tenia més edat baixava
amb el fusell a pescar. Llavors era el
meu gran hobby.
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ENTREVISTA
LES SEVES
GESTES

“Fins als 20 anys
el bàsquet va ser el
meu esport en el
CB Montgat; després
em vaig posar a
treballar per a
estalviar i fer la volta
al món viatjant
durant dos anys"
Foto de Pep Morata
Però no va ser el teu mitjà per
guanyar-te la vida…
No, encara no. Després d'estudiar
màrqueting, vaig anar a treballar
dos anys a Dublín (Irlanda), on vaig
conèixer a gent que va despertar i
va influir en la meva curiositat per
conèixer el món. Tornant a Barcelona, vaig estar dos anys treballant en
una consultora de franquícies, estalviant prou per a fer realitat el meu
somni de sempre: viatjar per tot el
planeta.

em vaig apuntar a un club d'apnea i
busseig, l’ADAS Cavalldemar de Barcelona. Volia aprendre, formar-me,
perquè tenia molt clar que desitjava dedicar-me professionalment a
l'apnea. Va passar a convertir-se en
la meva gran passió: les profunditats del mar.
I això com s'aconsegueix?
On és la meca del busseig? A Egipte. Als meus 26 anys vaig tornar a
deixar tot el que tenia a Barcelona

“La meva passió
pel mar va néixer
de nen a les aigües
de Montgat, on
bussejava i pescava
a pulmó, aprenent
a aguantar la
respiració mentre
jugava”
Què et va aportar aquesta experiència?
Era un esperit lliure. Estava una setmana aquí, una altra allí… Gairebé
sempre vaig viatjar a ciutats que tenien mar i bones platges. Vaig estar
a la Gran Barrera de Corall d'Austràlia, un lloc meravellós. Durant
aquesta etapa em vaig familiaritzar
molt més amb l'apnea, i creia fermament que podia dedicar-me a ella.
Quins passos vas fer llavors?
Quan els diners es van acabar, vaig
tornar a casa meva, a Montgat. Un
altre cop a treballar, a estalviar i

posant rumb cap a Dahab, al nord
de Sharm el Sheikh. Em vaig fer instructor d'apnea, enamorant-me de
la cultura per aquest esport que es
respirava a Dahab. Durant dos anys
vaig estar entrenant i aprenent del
gran mestre i professor Umberto
Pelizzari, segurament el gran mite
de l'apnea.
I vas començar a competir…
Sí, al maig de 2008 em vaig convertir
en el primer espanyol a baixar més
de 70 metres. Era el rècord nacional.
També vaig ser el primer, poc després, a descendir fins als 100.

“En l'apnea cal
tenir un coneixement profund de
la tècnica i sobretot del teu cos i
ment. És un esport interior, molt
potent a nivell
emocional”
Fregaves ja els 30 anys. No eres
molt gran per començar?
En absolut. L'edat ideal per a un
apneista està entre els 35 i els 45
anys. El nostre és un camí molt
llarg. Jo encara continuo aprenent.
Cal preparar-se molt bé, tenir un coneixement profund de la tècnica… i
sobretot del teu cos. L'apnea és un
esport interior, molt potent a nivell
emocional. És la connexió entre el
cos i la ment. I també influeix la ciència, perquè ens dona suport i ens
ajuda moltíssim.

JUNY de 2011
BLUE HOLE
DAHAB (EGIPTE)
Primer espanyol que baixa
fins als 100 metres amb aletes
Rècord d’Espanya. Té 15
plusmarques nacionals.

SETEMBRE de 2015
LIMASSOL (XIPRE)
Doble subcampió del món
AIDA Federation
107 metres amb aletes
76 metres sense aletes

30 MAIG de 2016
ROATÁN (HONDURES)
122 metres en
immersió lliure (sense aletes)
Segona millor marca
de tots els temps

Diuen que sou com els dofins…
Sí, més o menys! (riu). T'adaptes a
viure sense oxigen. Fisiològicament
no som tan diferents a altres mamífers marins, com el dofí o la balena.
Hem de pensar que durant els primers
nou mesos de les nostres vides vivim
en líquid amniòtic.

Quina és la teva capacitat pulmonar?
Uns deu litres, que poden arribar a
dotze quan faig la carpa (tècnica per
comprimir més aire als pulmons)
abans de submergir-me. La capacitat d’una persona normal és de 5-6
litres.

Quant temps aguantes sense respirar?
En estat de letargia, amb consum
mínim d'aire, en estàtic, he arribat a
estar nou minuts. En competició, en
descens i en moviment, el temps aproximat va de quatre minuts i mig a cinc.

Quines són les claus per a ser un
bon apneista?
Si parlem d'una persona que vol
competir, es tracta de la suma de
molts aspectes. L'alimentació, l'entrenament anaeròbic i aeròbic en
gimnàs, la hipòxia en piscina i la →
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PORTADA
“He arribat a estar 9 minuts sense
respirar en estàtic i prop de 5 quan
he descendit a més de 100 metres,
amb 10 pulsacions per minut”
→ paraula clau: la ment. Cal enganyar
al cervell i retardar el desig irrefrenable de respirar. I afegiré un altre aspecte més: la flexibilitat.
Flexibilitat?
Estar a 120 metres de profunditat
equival a suportar 13 vegades la
pressió atmosfèrica que tenim en
la superfície. Quan descendeixo sóc
com una ampolla de plàstic que es
comprimeix. En pujar, m'expandeixo.
Si fos rígid, em trencaria. Per això és
tan essencial la relaxació i la concentració. En el mar cal deixar-se portar.

“Vaig fallar en els
tres rècords del
món que he intentat fins ara, però
és quelcom que
no descarto fer de
nou. Ara aniré als
pròxims campionats del món”

Dues vegades subcampió del món…
Va ser el 2015 a Limassol, Xipre. Vaig
arribar a 75 metres sense aletes i a
107 en immersió lliure, pes constant.
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La teva vida ha canviat…
I tant! Vam ampliar les escoles
obrint la segona a Dahab (Egipte),
que és la meca de l'Apnea Profunda, i una tercera a l'illa Gili Air, entre
Bali i Lombok, un veritable paradís.
I després de vuit anys a Tenerife,
vam ampliar la nostra presència
a Canàries amb un segon centre
a Puerto del Carmen, a Lanzarote. Però el millor de tot ha estat el
naixement de les meves dues filles;
Ona, que té dos anys i mig, i Cala,
de tan sols tres mesos. Les meves
prioritats ara han canviat una mica.

“Vaig viure dos
anys a la meca de
l'apnea, a Dahab
(Egipte),
entrenant i
treballant cada dia
amb la gran icona
d'aquest
esport, l'italià
Umberto Pelizzari”

I

El ritme cardíac?
Es redueix, es produeix una vasoconstricció perifèrica que evita edemes pulmonars. Les meves pulsacions quan descendeixo poden arribar
a vuit per minut. La melsa es contreu
i el cos s'adapta per conservar l'oxigen.

viure a Tenerife, on vaig conèixer la
meva dona, Anna Taverna, instructora de busseig i biòloga marina.
Vàrem obrim amb el meu soci, Santiago Jakas, l'Apnea Canàries Freediving Center a Radazul, llavors el
primer centre d'apnea d'Espanya.

Continuaràs intentant el rècord
del món?
De moment em prepararé per acudir als dos mundials de les dues
federacions internacionals que

El 30 de maig de 2016 vas entrar en
la història de l'apnea…
Durant la Caribbean Cup de Roatán, a
Hondures, vaig baixar als 122 metres
en immersió lliure. Va ser un moment
màgic i molt reconfortant perquè
només uns mesos abans, havia fallat
en el meu intent de fer el rècord del
món. Vaig descendir fins als 123 metres, però vaig patir una síncope en
l'ascens. Vaig arribar a dalt amb uns
nivells molt baixos d'oxigen i no vaig
poder donar-li el OK al jutge quan
vaig sortir a la superfície, cosa que és
obligatòria.

Això va ocórrer a Bali el 2016. Ja ho
havies intentat el 2012…
A les Bahames. I un tercer intent a
Hondures, a -125m, l'any passat. Les
tres vegades vaig perdre el coneixement per petits detalls, segurament
l'estrès per saber el que hi havia en
joc, per això és tan important la concentració.
Un altre dels teus èxits personals
ha estat, i és, poder viure de la teva
professió: l'apnea.
Així és. Després de la meva estada de
dos anys a Egipte, me'n vaig anar a

existeixen. Un serà a l'agost a Hondures i un altre a Niça, al setembre.
Atacar un rècord del món és costós,
perquè tot t’ho has de pagar tu: vaixells, organització, jutges… i això
només es pot assumir amb patrocinadors. El rècord mundial el té ara
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ENTREVISTA

Entrenador
de famosos,
esportistes i
executius

PROFUNDITAT 20 m

30 m

Miguel Lozano
Montgat
6 de març de 1979
1,95 m
90 kg

40 m

Amb la campiona Gisela Pulido

Una altra de les activitats que
realitza Miguel és ensenyar
apnea a persones famoses,
com ha fet amb Gisela Pulido,
la deu vegades campiona del
món de kitesurf de Premià
de Mar. També ha ensenyat a
respirar millor a personatges
com al cantant David Bisbal,
al mediàtic presentador Pablo
Motos i fins i tot als jugadors
de futbol del Reial Madrid.

50 m

60 m

60m EGIPTE 2011
Pes constant sense aletes

70 m

71m BALI 2013
Pes constant sense aletes
72m EGIPTE 2009
Immersió lliure
Va entrenar Pablo Motos

Una altra de les seves ocupacions quan està fora de l'aigua
és donar conferències i events
de Team Building a executius
i empresaris als qui explica
les seves tècniques d'entrenament: "Són aspectes que
podem aplicar a la nostra vida
diària, sobretot la gestió emocional i la concentració".
un apneista rus amb 130 metres en
pes constant. És quelcom que no
descarto en un futur pròxim.
On és el límit de l'ésser humà, Miguel?
En el segle dinou descendir a trenta metres ja es considerava una
gesta. Crec que el cos humà, en
l'actualitat, podria arribar als 140
metres. Això significaria que trigaríem a sortir un minut més del que
triguem ara, que freguem els cinc
minuts.
Un esportista excepcional. •

80 m

80m TENERIFE 2010
82m MALLORCA 2010
Pes constant

90 m

90m EGIPTE 2011
Immersió lliure

100 m

100m EGIPTE 2011
Pes constant

110 m

117m BAHAMES 2012
Immersió lliure

122 m

122m HONDURES 2016
Immersió lliure

Als 122 m de profunditat:
La freqüència cardíaca baixa
fins a 12 pulsacions per minut
Obstrucció de les artèries
Es redueix un 50% la saturació
d'oxigen en sang
La capacitat pulmonar es redueix
a 1 litre

Actual rècord del món d'immersió lliure:
125m (Alexey Molchanov, a Hondures)
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FCF

‘TOTS SOM UN EQUIP’

La nova campanya de l’FCF
per al futbol territorial
L'INEFC de Barcelona va acollir la presentació d'aquesta nova iniciativa de l'FCF amb l'objectiu d'impulsar i
promocionar el futbol i el futbol sala amateur català. Serà a partir de la temporada 2019-2020, tindrà una
inversió d'1.150.000 d'euros i continuïtat en el temps. Un total de 936 clubs es beneficiaran d'aquesta acció,
com a continuació de les engegades per l'FCF, com 'Joc Net', 'Respecte' o '#Orgullosa'

L

Espectacular instantània amb les bufandes aixecades

a Federació Catalana de Futbol va presentar a principi
del mes passat a l’INEFC de
Barcelona la nova campanya
‘Tots som un equip’. L’objectiu del
projecte és impulsar i promocionar
el futbol i futbol sala amateur català
a partir de la temporada 2019-2020,
amb una inversió d’1.150.000 euros
en el primer curs i continuïtat en el
temps. 752 persones del futbol català
van assistir a la gala que va donar el
tret de sortida a la iniciativa, dirigida
a un total de 936 clubs de les categories de Primera, Segona, Tercera
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Els representants del Maresme, amb Antonio Jiménez

i Quarta Catalana en futbol, i de les
categories de la Divisió d’Honor Catalana, i la Primera, Segona i Tercera
Catalana de l’LCFS en futbol sala.
La campanya ‘Tots som un equip’, que
neix com a continuació de la resta de
campanyes engegades per l’FCF, en
especial ‘Joc net’ i ‘Respecte’, tindrà
com a eixos principals afavorir el pas
de juvenil a amateur i la reducció del
nombre d’amonestacions per partit,
entre d’altres. En aquest sentit, s’establiran diverses bonificacions econòmiques, pel que respecta a la quota d’inscripció, la mutualitat, el rebut

Una imatge que veurem en cada partit la pròxima temporada

La campanya tindrà
com a eixos
principals afavorir
el pas de juvenil a
amateur i la
reducció del nombre
d’amonestacions
per partit

arbitral, el quilometratge o ajut en
material esportiu, i es crearà un premi remunerat per als dos equips amb
menys targetes de cada grup.
El projecte també incidirà en la creació de conjunts de base, el foment
de la pràctica esportiva saludable i el
compliment normatiu per part dels
clubs, amb la corresponent visibilitat
del futbol i el futbol sala amateur en
els mitjans de comunicació, i de la
mateixa campanya amb la pancarta
de salutació inicial en els partits que
es disputin en tots els camps, pistes i
pavellons poliesportius.
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FUTBOL

Gerard Figueras, entrevistat per la presentadora Anna Gomà

En el torn dels parlaments, el president de la Federació Catalana de
Futbol, Joan Soteras, va destacar que
“des del primer dia de mandat vam
començar a treballar en crear una
campanya potent que ajudés a fer
créixer el futbol amateur català, que

L'INEFC de Barcelona es va omplir de gom a gom

per a nosaltres té una importància
cabdal. Així doncs, farem tot el possible perquè aquest segment del futbol català evolucioni favorablement
durant les poperes temporades. Estic
convençut que serà un èxit rotund,
com ha passat amb #Orgullosa”.

El periodista Bernat Soler va conduir la gala

A continuació, el Secretari General
de l’Esport i de l’Activitat Física, Gerard Figueras, va manifestar que “la
Federació Catalana de Futbol és un
referent en l’impuls de campanyes
per millorar el futbol català. Com
#Orgullosa, segur que aquesta nova

iniciativa serà molt productiva. És
important promocionar i fomentar
el futbol amateur, que té un pes molt
rellevant en la societat catalana. De
fet, el futbol és l’esport més practicat a Catalunya i amb iniciatives com
aquesta encara serà més poderós”. •

Eixos i objectius de la campanya
‘Tots som un equip’ vol incidir en els següents eixos:
✓ Foment del futbol base incentivant la creació d’equips en categories
de formació.
✓ Foment del futbol en joves adults que deixen el futbol un cop finalitzada la seva etapa de juvenil.
✓ Foment de les campanyes ‘Joc Net’ i ‘Respecte’.
✓ Foment de la pràctica esportiva segura i saludable.
✓ Foment de la gestió responsable i millorar el grau de compliment normatiu de les entitats esportives.
✓ Visibilitat del futbol i futbol sala català amateur: retransmissions en
directe de partits de Primera Catalana i de l’LCFS a l’FCF TV.
Per percebre ajuts econòmics s’han de complir els següents
requisits:
✓ Disposar d’un equip dependent o filial en categories de futbol base,
en compliment del reglament.
✓ Tenir progressivament una major presència de jugadors sub-23. S’establiran incentius econòmics en la quota de la Mutualitat Catalana de
Futbolistes.
✓ Foment de les campanyes ‘Joc Net’ i ‘Respecte’:
✓ Complir amb el procediment de salutació inicial i final del partit.
✓ Exhibir la nova pancarta de la campanya ‘Tots som un equip’ i aquelles pancartes que determini l’FCF.

✓ Competir amb la pilota oficial que llueix els lemes de les campanyes.
✓ Adherir-se al Codi Ètic i fer-ne accions de difusió.
✓ Inscriure tècnics titulats amb la formació requerida reglamentàriament.
Premi Joc Net:
✓ S’establiran compensacions addicionals per aquells clubs que practiquin un joc més net (menys amonestacions i expulsions).
✓ Foment de la pràctica esportiva segura i saludable. Tots els jugadors
inscrits hauran de tenir el reconeixement mèdic en vigor i pagada la
quota de la Mutualitat Catalana de Futbolistes.
Línies d’ajuda addicionals per aquells clubs que acreditin
haver realitzat inversions per cardioprotegir la instal·lació
esportiva i de manteniment de la superfície de joc. Millora
del grau de compliment de les entitats esportives, amb l’assessorament per part de l’FCF:
✓ Tenir la junta directiva correctament inscrita en el Registre d’Entitats
Esportives de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física.
✓ No tenir obligacions pendents amb la Hisenda Pública ni amb la Seguretat Social.
✓ No tenir deutes federatius.
✓ Que els tècnics estiguin en contacte amb menors disposin del certificat negatiu de delictes sexuals.

Presentats els nous models de pilotes

Durant l’acte es van presentar els nous models de pilota oficial del futbol i el futbol sala amateur per a la pròxima temporada, la
Futcat i la Futsal. Totes dues lluiran el patrocini de la marca institucional EsportCat, i la principal, de futbol onze, tindrà els colors de
la senyera, amb quatre barres vermelles a sobre de fons groc i un disseny innovador i atractiu
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FUTBOL FEMENÍ

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL

Nou èxit de la Jornada de
Futbol Femení al Maresme

Tordera va reunir a més de 200 participants en una matinal esplèndida

La jornada va formar part dels actes del Centenari del Canet FC

Més de 300 nenes van ser les protagonistes de la jornada a Canet de Mar i Tordera, xifra rècord en la setena edició de la
jornada, dintre l’aposta de l’FCF pel creixement del futbol femení, a través de la campanya #Orgullosa

C

Fotos: Carles Palacio/Xavi Bonilla

anet de Mar i Tordera han
estat les dues seus del Maresme que han acollit la
setena edició de la Jornada
de Futbol Femení de la Federació Catalana de Futbol de rècord. En total
hi han 319 nenes i noies d’entre 6 i
14 anys hi ha pres part, aprenent o
millorant el seu futbol. El directiu de
l’FCF i delegat al Maresme, Antonio
Jiménez, ha estat el responsable de
coordinar i viure en primera persona aquest dia. En total Canet de Mar
ha acollit 110 jugadores mentre que
Tordera encara ha augmentat més
aquesta xifra, elevant el nombre de
participants fins a 209, que marquen
una nova fita i que demostren que el
futbol femení viu el seu millor moment a la comarca.
La Jornada de Futbol Femení és un
dels projectes més importants de la
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campanya de l’FCF #Orgullosa, d’impuls i promoció del futbol femení.
Una clara aposta per augmentar el
nombre de llicències i establir una
base de jugadores molt potent per a
poder mantenir les actuals. Així mateix, també ha destacat la presència
de diferents ambaixadores als diferents terrenys de joc, que han fet
gaudir les més petites de les activitats i exercicis, tenint en compte que
algunes d’elles han tastat per primer
cop el futbol.
El dia ha acompanyat, i això ha donat
encara més un toc festiu a la jornada.
A primera hora, els coordinadors han
rebut les jugadores, i després han començat els entrenaments. Primer de
forma individual i col·lectiva, i posteriorment amb diferents partits amistosos contra els equips territorials
sub 12, sub 14 i sub 16. Més enllà de
la pràctica esportiva i la coneixença
d’aquest esport, la Jornada de Futbol

Femení també serveix per a la millora
i perfeccionament de jugadores que
ja actuen de forma federada als seus
equips. A més, durant tota la Jornada de Futbol Femení es posen sobre
la taula tota mena de valors, un altre
dels objectius de la Federació Catalana de Futbol en aquests últims anys,
amb totes les seves campanyes, com
ara #Orgullosa, la protagonista de la
jornada.

Entrenaments per millor la tècnica

Es van disputar diferents partits

Bonica panoràmica del camp del Canet

www.esportiumaresme.cat
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AJUNTAMENT DEL MASNOU

El Masnou
ja llueix el nou pavelló

A més de descobrir les instal·lacions, les nombroses persones assistents van poder gaudir de les exhibicions del Club de Patinatge i el de Gimnàstica Rítmica

C

La ciutadania del Masnou va estar present

oincidint amb la posada en
marxa de l’equipament, el
passat dissabte 30 de març,
el nou pavelló esportiu del
Masnou es va omplir de masnovins
i masnovines encuriosits per conèixer de prop el nou edifici, situat al
carrer de Roger de Llúria, molt a tocar del, fins ara, únic pavelló esportiu al municipi. A més de descobrir
les noves instal·lacions, les nombroses persones assistents van poder
gaudir de les exhibicions del Club de
Patinatge i del de Gimnàstica Rítmica. L’alcalde, Jaume Oliveras, acompanyat per alguns dels regidors i
regidores del consistori, també era
entre el públic assistent.
El nou pavelló esportiu complementa el pavelló veí i compta amb tots
els elements necessaris per acollir
activitat multiesportiva i esdeveniments esportius. L’espai també
dona resposta a les necessitats ex-
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Magnífic aspecte del nou pavelló

L'alcalde Jaume Oliveras va assistir a l'acte

Un moment de la brillant exhibició

La nova instal·lació
complementa el
pavelló veí i compta
amb tots els
elements necessaris
per acollir activitats
poliesportives
i d'altres
esdeveniments

ta baixa i, la resta (336,34 m²), a la
primera planta, on es troben les
grades. Es divideix en tres àrees:
vestidors, graderia i una pista de
1.215m². De vestidors, n’hi ha vuit:
quatre per als esportistes, dos per
als àrbitres i dos per al personal. La
grada de formigó té una capacitat
per a 284 persones i les grades telescòpiques, de 216. Per tant, tenen
una cabuda total de 500 persones.
El nou pavelló també disposa d’un
magatzem, una sala de dansa, dos
lavabos de pista i una infermeria. La
nau, àmplia i diàfana, és accessible
per a persones amb mobilitat reduïda i té entrada de llum natural.
Aquest nou equipament passa a
formar part del Complex Esportiu,
amb una recepció unificada dels
tres equipaments esportius (els dos
pavellons i la piscina) i un bar que
donarà servei a tots. Una nova construcció connecta la nova nau amb

les dues que ja existien. És on, entre
d'altres espais, s’ubicarà, en un futur, el bar de l’equipament.

pressades per les entitats esportives, especialment per les dues que
van oferir les actuacions durant la
jornada d’obertura.
L’equipament té més de 2.400 m²
construïts, la majoria dels quals
(2.075,93 m²) corresponen a la plan-

Reurbanització de l’entorn
El nou pavelló forma part d’un
projecte integral que ha inclòs la
reurbanització del l'entorn. Els
carrers de Ciutat de Sant Sebastià
i de Roger de Llúria (fins al carrer
de Josep de Tarradellas), que són
els que duen a l’entrada de l’equipament, s’estan transformant en
zona de vianants. •

www.esportiumaresme.cat
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MATERIAL ESPORTIU

Esport, allà on
vulguis!
Per fi ha arribat el moment d’aprofitar el bon temps i sortir a l’aire lliure a gaudir del nostre esport,
o qui sap, descobrir-ne un de nou!
A la nostra ciutat, Mataró, així com
a diferents llocs del Maresme, trobem diversos espais ideals per a la
pràctica esportiva. equipa’t i passa-t’ho d’allò més bé amb totes les
opcions que trobaràs a la teva botiga d’esports a Mataró!

El front marítim
de Mataró és un
entorn ideal per
caminar a un bon
ritme i fer salut
amb una bona
passejada o, si ho
preferiu, córrer
una estona

A

mb l’arribada del bon
temps i el canvi d’horari,
som molts els que ens
agrada aprofitar aquests
dies assolellats per entrenar en el
nostre racó preferit de la ciutat, o
per escapar-nos una mica de la rutina i les quatre parets i practicar a
l’aire lliure.

Aquí teniu algunes recomanacions
a Mataró:
Però, com ja sabeu, tant important
és el lloc com l’equipació per fer
aquesta pràctica agradable i segura.
Els nostres apassionats del running
i la marxa us ajudaran en escollir el
calçat que més s’adapta a la vostra pràctica depenent de la vostra
intensitat i us ajudaran a saber quina és la millor vestimenta, combinant la transpiració i la comoditat.
Si per una altra part, prefereixes
un entrenament funcional, també
disposeu d’un parc urbà de salut,
format per un conjunt d'aparells en
un circuit per fer exercici físic i moderat, situat al TecnoCampus.
No t’oblidis de les teves bandes de
resistencia, l'AB Wheel per fer abdominals i fins i tot una corda de
saltar per fer el teu entrenament
encara més complet.
I si ets dels que els agrada la companyia i una mica de competició,
a la platja del Varador disposes de

4 xarxes de voleibol, 1 cistella de
bàsquet i 2 camps de futbol platja,
només necessites una bona equipació i un bon material per a l’esport que vagis a practicar com és la
pilota, i totes elles les trobaràs a Decathlon, que ofereix el millor preu
amb la millor qualitat i cadascuna
d’elles dissenyades i treballades per
experts i apassionats del seu esport.
I també n'hi ha molts més que pots
fer directament a la sorra de la platja: Un bon partit de rugby, handbol,
beisbol, ioga… No oblidis emportar-te el necessari per fer un banyet
refrescant quan acabis!
Però ni el lloc ni el temps pot ser
un impediment per gaudir del que
més t’agrada, Decathlon t’ajuda
a que puguis crear el teu propi
camp allà on vulguis i de l’esport
que vulguis, amb productes com la
xarxa de tennis speed de 3m, una
xarxa molt ràpida d'instal·lar, la
cistella de basquet Tarmak The
Hoop, que pots fixar a qualsevol
arbre o les porteries de futbol autodesplegables.
Amb això, i molts productes més,
no hi haurà excusa per sortir a fer
esport, equipa’t i passa-t’ho d’allò
més bé amb totes les opcions que
trobaràs a la teva botiga d’esports
a Mataró! •

Decathlon
t’ajuda a que
puguis crear el teu
propi camp allà on
vulguis i de l’esport que vulguis.
Equipa’t i
passa-t’ho d’allò
més bé amb totes
les opcions que
trobaràs a la teva
botiga d’esports a
Mataró!

DECATHLON MATARÓ AMB ELS ESPORTISTES DEL MARESME
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INSTAL·LACIONS

Premià de Dalt posa

Parc de Sal

L

'esport, tant en el seu vessant formatiu, lúdic o competitiu, s'ha convertit en els
últims anys en un dels pilars
bàsics sobre els quals se sustenta la
política dels nostres municipis. Per
moltes raons: millora la salut de les
persones sigui quina sigui la seva
edat, cohesiona el territori, ajuda a
la integració, inclusió, creixement i
formació dels nostres joves, aporta
valors a la societat… i permet, a més,
passar-s’ho bé competint.
L'esport també genera ocupació i és
per si mateix un gran motor econòmic. Premià de Dalt, com a municipi,
porta molts anys apostant i treballant per convertir-se en una Vila Saludable, un segell que s'ha guanyat
per mèrits propis i que ara reforça
amb la posada en marxa del seu Parc
de Salut i Esport, una ampliació i millora de les instal·lacions esportives

LES CLAUS

1.

El canvi de la gespa dels dos
camps de futbol i les millores en La Poma Bike Park
ja s'estan duent a terme.

2.

Així serà la nova zona de La Poma Bike Park, una de les millors de tot el món (STUDIO KHAMAI)

El projecte, presentat en societat la
primavera de l'any passat, ja s'ha
posat en marxa i molt aviat serà una
realitat. La primera actuació està sent
el canvi de gespa dels dos camps de
futbol per una gespa d'última generació homologada per la FIFA. La base

se situaran la nova recepció, oficina,
primers auxilis, vestuaris i un bar
amb una àmplia terrassa superior on
es podran gaudir d'unes vistes extraordinàries.
Una altra de les millores del Bike Park
serà la il·luminació del recorregut

El municipi maresmenc vol consolidar-se com una vila saludable
i fa una forta aposta per concentrar al bell mig del poble una
àmplia oferta ludicoesportiva de primer nivell perquè els seus
habitants, tinguin l'edat que tinguin, puguin gaudir fent esport
ja existents i la construcció de nous
equipaments.
Sens dubte, l’anomenada Anella Esportiva es convertirà en una de les
grans referències no solament del Maresme, sinó també de tot Catalunya,
perquè es concentrarà en una sola
zona del municipi una àmplia oferta
lúdica i esportiva de primer nivell.
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esmorteïda de tots dos camps tindrà
una durada mínima de trenta anys.
Paral·lelament han començat també
les millores i ampliació de La Poma
Bike Park, considerat el millor recinte
d'aquestes característiques de tot el
territori espanyol i un dels més grans
del món. S'instal·laran uns mòduls,
de 150 metres quadrats en total, on

que va paral·lel a l'autopista, ja que
fins ara deixava d'utilitzar-se quan es
ponia el sol.
L'actuació més ambiciosa, sens dubte, serà l'ampliació i reforma de l'actual pavelló d'esports i la construcció d'una pista de parquet annexa i
coberta, sense graderies. Les dues
instal·lacions compartiran un nou

El 6 de maig comença l'ampliació de l'actual pavelló
multiusos i la construcció
d'una nova pista poliesportiva exterior coberta.

3.

L’Anella Esportiva es
completarà amb una piscina 25x12,5 metres de sis
carrils, un gimnàs i altres
serveis complementaris.

4.

Totes les actuacions es
duran a terme amb recursos
propis i subvencions oficials,
sense deute econòmic per al
municipi.

5.

La nova zona vol erigir-se
com a nexe d'unió de tots els
barris al mateix temps que
un punt d'atracció de
promoció econòmica i
turisme esportiu.

MAIG 2019

REPORTATGE

en marxa el seu nou

lut i Esport
gimnàs, una zona d'aigües i balneari,
bar-restaurant i diverses sales destinades a l'estudi, per a les entitats esportives del municipi i una altra com
a espai mèdic que servirà per a la recerca de les cardiopaties en la pràctica esportiva, iniciativa que es durà a
terme conjuntament amb l'Hospital

Universitari Germans Trias i Pujol.
La ‘cirereta’ del nou complex esportiu serà la piscina municipal. Tindrà
sis carrils i una dimensió de 25 metres de llargada per 12,5 d’amplada.
En l'entorn s'habilitaran nous aparcaments i també es mantindran les
tres pistes de vòlei platja.

Premià de Dalt pretén, amb aquest
projecte valorat en un total de 6,4
milions d'euros, unir a tots els barris
del municipi, a totes les generacions
i ser al seu torn un imant econòmic
i de turisme esportiu, com ja ho és
La Poma.
El nou Parc de Salut i Esport crearà

LES DADES
Inversió total

6,4

milions

Endeutament bancari

0%

Pressupost

Subvenció Diputació

Població Premià de Dalt

milions

habitants

1,04

un mínim de 30 nous llocs de treball i no suposarà cap endeutament
per a l'Ajuntament, ja que es pagarà
amb recursos propis i diferents subvencions.
El Maresme, sens dubte, fa un salt de
qualitat molt important en matèria
esportiva. •

10.429

Ensenyament, Cultura i Esports

3,6

milions
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TENNIS TAULA

Sofia Xuan
Talent exultant!
Campiona d’Espanya de tennis taula
Una entrevista de TONI FRIEROS · Fotos de Joan Maria Arenaza

Nena prodigi del tennis taula espanyol, la jugadora gironina
del CTT Calella acaba de conquerir el títol nacional absolut en
individual, doble i doble mixt.

V

as néixer a Cartagena...
La meva mare, Hong Xu,
va ser una destacada jugadora de tennis taula de
Hebei, una província xinesa. Allí, en
el Centre d'Alt Rendiment de Hebei,
va conèixer al meu pare, un brillant
futbolista. La mare va deixar la Xina
per jugar a Croàcia i estant allí va rebre una oferta de la UCAM de Cartagena. I va ser on vaig néixer.
Molt aviat us vau traslladar a Catalunya...
Encara no havia complert els cinc
anys quan ens traslladem a Cassà
de la Selva perquè a la meva mare
la va fitxar el Foment Deportiu Cassanenc com a entrenadora. Va ser
quan ens instal·lem a viure a Girona
i jo vaig començar a estudiar als Maristes.
Ara s'entén perquè jugues tan bé a
tennis de taula...
De fet, el meu primer esport va ser
el tennis. Al principi va començar
com una activitat extraescolar en el
Grup Excursionista i Esportiu Gironí,
el GEiEG. Vaig jugar des dels sis fins
als 11 anys, arribant a ser tercera
millor jugadora de la província. No
obstant això, és veritat que compaginava el tennis amb el tennis de
taula. Feia tres dies d'entrenament
d'un esport i dos dies de l'altre. En
aquest últim ho tenia fàcil, perquè
acompanyava la meva mare a Cassà
de la Selva als entrenaments. Ella va
ser la meva mestra i guia.
Quan 'penges' la raqueta i et quedes només amb la pala?
Deien que tenia més talent per al
tennis de taula. En 2010, quan encara no havia complert els 11 anys,
vaig quedar campiona d'Espanya
infantil sent encara benjamí.
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Estava clar que tenies talent!
Un any abans havia fet el triplet en
benjamins amb el Cassà: individual,
dobles i per equips.
Per què recomanaries el tennis de
taula als nens?
Independentment que puguis ser
millor o pitjor competint, es tracta
d'un esport molt divertit. T'ho passes molt bé jugant a qualsevol edat.
Després, i encara que no ho sembli,
és un esport molt complet: exigeix
estar molt preparat físicament, tenir els músculs condicionats, tenir
molta psicologia, flexibilitat... Ho
recomano!
Quan arribes a Calella?
En la temporada 2012-2013 la meva
mare va acabar el seu compromís
amb el Cassanenc i jo, per dir-ho
d'alguna manera, quedava lliure.
En aquell moment el millor club per
a entrenar era el Calella. Hi havia
molt bons entrenadors i jugadores i
per això la meva mare em va portar
allí. De fet, només arribar ja em van
fitxar per jugar pel club.
Què ha significat Calella en la teva
carrera esportiva?
Sens dubte ha estat fonamental en
la meva formació i en els resultats
obtinguts. Calella ha estat on millor
m'he format i més he progressat.
Jessica Hernández va ser la meva
entrenadora, una gran campiona
espanyola, i gràcies a ella vaig créixer en tots els aspectes. I no puc
oblidar-me de...
Continua, continua...
De la meva 'germana' Gabi Feher.
Quan vaig arribar em va acollir i
em va ajudar a integrar-me, ja que
em coneixia des de feia molts anys.
Vam coincidir un parell d’anys en el
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ENTREVISTA
“Vaig arribar al
CTT Calella amb
tretze anys i és
com la meva
segona casa:
és on millor m’he
format i més he
progressat”

PALMARÈS

Campiona d'Espanya Benjamí
(Individual, dobles i equips)

2009 i 2010

Cassanenc quan a ella la van fitxar
per jugar superdivisió i jo encara
estava en els inicis d’aquest esport.
L'estimo moltíssim. També va ser
clau trobar-me a Calella Aitor Puig,
el responsable tècnic. L’havia tingut
d'entrenador en les seleccions catalanes i ja el coneixia. El CTT Calella
és com una segona casa, sens dubte.

és jugar a tennis de taula. Els meus
pares sempre han estat molt exigents amb mi i he crescut dins d'una
gran disciplina.

Quin ha estat el teu moment més
feliç a Calella?
Tots, cada dia, però en la nostra memòria sempre estarà la Copa de la
Reina que vàrem guanyar el juny de
2017. Va ser un gran èxit per al club.
Des de nena no has parat de representar Espanya en tots els campionats haguts i per haver...
Sí, per sort ha estat una constant en
la meva vida. Vaig obtenir tres bronzes en l'europeu júnior de 2016, arribant a quarts de final del mundial
Juvenil del 2017 i sent tercera en
dobles a l'europeu sub-21.
Quina relació tens amb Galia Dvorak, una altra de les nostres grans
campiones?
És un gran referent per a mi i és
una altra de les meves germanes.
La seva vida i la meva tenen molts
punts en comú. Som grans amigues,
de fet és la meva companya de dobles, i moltes vegades he anat a Mataró per a entrenar-me amb ella.
A què et refereixes quan dius 'punts
en comú'?
Ella va dir una vegada que abans dels
divuit no li havia agradat el tennis
taula i que ho deixaria tan bon punt
pogués, perquè va ser una cosa que
no va triar, que va haver de fer perquè la seva mare era jugadora i va ser
la seva entrenadora (tot i que després li va trobar l’afecte en aquest esport i ara n’és una gran professional
i enamorada del tennis taula). A mi
em va passar igual. De fet, encara no
sé si el que més m'agrada en la vida

Sofia ens va rebre a Calella

Quina és la teva identitat?
Jo penso en català i la gent es sorprèn quan em veu i escolta el meu
marcat accent gironí. També és
cert que tinc arrels xineses. Normalment viatjo a la Xina una vegada a l'any per a veure als meus
familiars, ja que a part dels meus
pares, tota la resta de la meva familia es troba allà. Normalment hi
vaig a l’estiu ja que aprofito també
per entrenar i fer la pretemporada.
També he jugat per Catalunya i sóc
membre de l'equip espanyol. Així
que em sento una mica de tots els

“Galia Dvorak és
un gran referent
per a mi, és una
altra de les meves
germanes, com
Gabi Feher”

costats: gironina, catalana, espanyola i xinesa.
Portes una vida amb una agenda
molt atapeïda, no?
Sí! Encara que casa meva és a Girona, ara visc a Sabadell mentre curso
Estudis de l’Àsia Oriental en la Universitat Autònoma de Barcelona.
El dia de demà vull dedicar-me a
alguna cosa on pugui usar el català,
espanyol, anglès i xinès. Podria ser
una carrera diplomàtica, relacions
internacionals, traducció... Compaginar els estudis, els entrenaments
(moltes vegades haig d'anar al CAR
de Sant Cugat), els viatges i els partits no és fàcil.
Ets competitiva?
Molt. Em van educar i em van formar per a intentar ser sempre la millor. M'agrada guanyar i no m'agrada quan perdo, però sé perdre, per
descomptat.
El teu somni a partir d'ara?
Com tots els esportistes d'elit, seria
participar en uns Jocs Olímpics. És
pràcticament impossible que pugui
ser a Tòquio, però si de cara a 2024
continuo competint, aquest serà el
meu objectiu
De Calella al cim... •

Campiona d'Espanya Infantil
(sent benjamí)
(Individual i dobles)
Campiona Open d'Hongria
Mini-Cadet

2010

Campiona d'Espanya Aleví
(Individual, dobles i equips)
Campiona Open Luxemburg
Mini-Cadet
3a ITTF Hopes World Challenge

2011

Campiona d'Espanya
Individual Juvenil
(sent aleví)

2012

Campiona d'Espanya Juvenil
Individual

2013

3a de dobles a l'Europeu Cadet
3a Top 10 Europeu Cadet

2014

Campiona d'Espanya Juvenil
(Individual, dobles i equips)

2015

Campiona de dobles Open Júnior
d'Espanya

2015 i 2016

Campiona d'Espanya Individual
sub-23
Campiona de dobles i equips
Open Junior de Bèlgica
3a Europeu Junior (Individuals,
dobles i equips)

2016

Campiona Copa de la Reina
(equips)
Quarts de final individual al
Mundial Júnior

2017

Campiones per equips Jocs
Mediterranis

2018

3a Individual Open de Suècia
sub-21
3a Dobles Europeu sub-21

2018 i 2019

Campiona d'Espanya Absolut
(Individual, dobles i mixte)

2019
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VOLEIBOL

FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL

10 anys treballant de valent

Fotografia de tots els equips i jugadors de la gran família que és el voleibol mataroní

L'equipo sènior amb el seu entrenador, David Casas

ENTRENADORS

16

L

EQUIPS

19

’entitat va néixer el 2009
fruit de la fusió de la secció
de voleibol de l’AE Boet Mataró i del Volei Iluro, una pe-

És un dels pocs
clubs de Catalunya
que tenen la base
masculina i femenina complerta i a les
màximes categories

tita entitat creada pocs anys abans.
Fins a la temporada 2008/2009, el
voleibol a Mataró era en mans del
Boet que, a finals dels anys vuitanta, l’havia heretat de l’antic Recomat, un club històric que havia
participat en diversos campionats
d’Espanya i a les màximes categories estatals del voleibol femení.

18

El voleibol masculí, representat per l'equip infantil

LLICÈNCIES

210

En l’actualitat, el Club Voleibol Mataró és un dels pocs clubs de Catalunya
que tenen la base masculina i femenina completa i a les màximes categories. La promoció d’equips masculins
és una tasca molt complexa i la majoria d’entitats aposten pel voleibol
femení.
En els darrers anys l’entitat ha participat en diversos campionats d’Espanya de base masculins i ja es comencen a veure jugadors formats al
CV Mataró en equips de la màxima
categoria estatal, la Superlliga.
Un altre dels trets diferencials del
club és l’aposta per la promoció i l’esport escolar, des del CVM es forma
cada any nous tècnics i s’ajuda a les
escoles de Mataró i rodalies a fer extraescolars de volei. També col·labora amb les escoles per fer voleibol en
horari lectiu a diferents cursos, especialment de primària i enviant tècnics
a les classes d’educació física.

FEDERATS

130

ESCOLARS
FEDERATS

60

Aquesta temporada 2018/2019, el
CV Mataró té 6 equips escolars, un

El sènior femení,
el CV Mataró Caliu,
està competint amb
els millors equips
de la Primera
Divisió Catalana
equip de lleure format per pares i
mares que participa a la lliga del
Consell Esportiu del Maresme i 12
equips federats. En total 19 equips,
que serien més en cas de disposar
de més instal·lacions; malauradament, en les darreres temporades
el club no pot absorbir totes les peticions de jugadors i jugadores que
demanen formar-ne part.

LLEURE
FEDERATS
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Pel que fa al primer equip, el CV
Mataró Caliu, està competint amb
els millors equips de la primera
divisió catalana. L’objectiu, a mig
termini, és recuperar la primera
divisió estatal per enfortir el projecte esportiu i aconseguir ser un
referent en voleibol femení, com
ho és en les categories masculines.
Un altre dels objectius seria recuperar l’equip sènior masculí, sempre que sigui possible mantenir-lo
amb jugadors sortits de la base de
l’entitat, molts dels quals estan,
actualment, competint en diversos clubs de categories superiors.
Aquest estiu, el Club Voleibol Mataró col·laborarà de nou amb el
Consell Esportiu del Maresme en
l’organització de la segona edició
del Campus Comarcal de Voleibol,
que es celebrarà a Mataró del 25
de juny al 19 de juliol. •
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AJUNTAMENT DE CALELLA

IRONMAN i el Maresme

Un compromís indestructible

El 73% dels inscrits són estrangers, amb França, Regne Unit i Itàlia al capdavant

La població de Calella es bolca any rere any animant els atletes

Per sisè any consecutiu, la major franquícia mundial de triatló aterrarà a Calella per celebrar l’IRONMAN 70.3 Barcelona.
El 19 de maig, gairebé 3.000 triatletes buscaran travessar la meta amb el Far de Calella de testimoni.

P

Text: David Giménez
Fotos: Carles Iturbe

er a molts habitants de Calella, d’altres poblacions del
Maresme i del Vallès Oriental, s’ha convertit en una
tradició veure passar esportistes amb
exuberants bicicletes per les carreteres de la comarca, o veure’ls nedar al
mar amb el neoprè. O, directament,
sortir a animar-los el gran dia.
El 19 de maig tindrà lloc l’IRONMAN
70.3 Barcelona, on milers de participants s’enfrontaran a un repte estimulant i exigent que els portarà a nedar
1,9 quilòmetres, pedalar-ne 90 per un
circuit d’alts i baixos amb 1.200 metres de desnivell positiu i, finalment,
córrer 21 més fins a trepitjar la catifa
vermella de meta, a la mateixa platja
de Calella.
Des de 2014, quan IRONMAN va aterrar a Catalunya de la mà dels germans
Agustí Pérez i Jordi Pérez, la prova ha

aconseguit enganxar a grans i petits,
fer-los descobrir l’essència del triatló
i generar un impacte econòmic gens
menyspreable per al territori, que se
situa entorn dels 10 milions d’euros.
Un aparador internacional
Només cal mirar les xifres de l’edició d’enguany per constatar la repercussió internacional de la prova.
El 73% dels inscrits són estrangers,
amb França, Regne Unit i Itàlia com
a països més representats, mentre
que del total un 85% competiran
en Grups d’Edat, que van dels 18-24
als 70-74 anys. I de mitjana, cada un
d’ells passarà dues nits a la comarca,
amb el benefici que suposa per al
sector de la restauració.
I és que IRONMAN ha anat augmentant la seva presència en tot l’Estat
amb noves proves, però la de Calella és la més veterana i, per a molts
triatletes, un fix en el calendari. Un

63% d'atletes enquestats en l’última
edició valora la prova amb un 9 o 10.

L’IRONMAN 70.3
aterrarà a
Calella el 19 de
maig amb la
presència de 3.000
atletes arribats de
tot el planeta

Un altre fet que demostra la feina
ben feta de tot l’equip que encapçalen els germans Pérez és la significativa presència dels millors triatletes
mundials del moment a Calella. Pel
seu arc de meta hi han passat noms
que parlen per si sols, com Jan Frodeno, Eneko Llanos, Frederik Van
Lierde, Emma Pallant i el campió del
món, Javier Gómez Noya, guanyador
el 2018.
Com és habitual en cada edició, els
primers classificats de la prova, així
com els millors de cada categoria,
obtindran una plaça per al Campionat del Món IRONMAN 70.3, que tindrà lloc a Niça el setembre. Així que
ja saben. Si veuen un triatleta entrenar-se dur els dies previs o donar-ho
tot el dia de la prova, sobretot no deixin d’animar-lo. Potser s’està jugant
una plaça per al Campionat del Món.
O potser, simplement, està a prop de
complir un somni. •
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FRAN RIPOLL
Entrevista: TONI FRIEROS · Fotos: PEP MORATA

President CN El Balís

“Gaudim
El Balís és un dels grans
clubs nàutics de referència
a Catalunya. La seva capacitat per organitzar grans
competicions està a l'altura
del seu gran múscul social.
El seu president ens fa una
radiografia del moment
actual de l'entitat

D

e quina salut gaudeix avui
dia el club?
D'una salut de ferro, sense
que soni petulant, si us plau.
Estem sanejats econòmicament i hem
anat fent 'guardiola'. En l'aspecte social
tenim una gran activitat gràcies als nostres 3.216 socis i esportivament parlant
continuem recollint molts èxits i organitzant proves d'envergadura.
Quin pressupost té El Balís?
Uns quatre milions d'euros anuals,
aproximadament.
3.216 socis és una xifra considerable.
Sí, i la millor notícia és que ens estem
rejovenint. Fa uns cinc anys la mitjana
d'edat del club era de més de 60 anys i
ara estem per sota dels cinquanta.
Ha fet referència als èxits esportius.
Recentment la Real Federació Espanyola de Vela va fer un rànquing i el CN El
Balís era el més llorejat de tot el Mediterrani, només per darrere de tres o
quatre clubs en tota Espanya. No obstant això, hi ha una altra dada del qual
em sento més orgullós.
Comparteixi-ho amb nosaltres...
Quan vam fer l'últim acte de presentació de la nostra flota, així com de reconeixement als campions que va tenir el
club durant el 2018 en diferents modalitats i categories, vàrem lliurar prop de
160 premis! Com diu un amic meu, "si
no hi ha massa, no hi ha Messi". Com a
club tenim dos 'potes' i una d'elles és
la inversió en la promoció de l'activitat
esportiva i l’atenció al nostre soci, així
com donar suport al territori.
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“Les regates internacionals són una de les nostres
principals vocacions, per això organitzarem aquest
estiu, entre el 29 de juliol i el 9 d'agost, el Mundial
de Classe Europe 2019”

d’una salut de ferro”
regularització disposarem de menys
amarradors però el mateix espai per
a atracar.

Li agradaria continuar com a president?
He de dir-li la veritat: sí. Per tot el que
abans li explicava. Queden coses molt
importants per fer i el club va per molt
bon camí. Sap que ens faltaria?
Podem dir que El Balís és la gran
referència en Vela del Maresme?
Segurament sí, tot i que la resta de
clubs fan també una activitat extraordinària. La nostra política esportiva
comença des de la base, primer en
la captació i després en la formació.
Cada any, entre nens i adults que volen aprendre a navegar, tenim més
de 2.500 alumnes en les nostres instal·lacions. La vela és un esport molt
sacrificat, tant per als joves com per
a les seves famílies. Moure's amb
un vaixell per competir en diferents
ports és complex. La vela s'associa
als mesos d'estiu, però també s'entrena i es competeix en els mesos de
més fred i això és molt dur físicament.
Quantes flotes té ara El Balís?
Onze diferents, des de l'Optimist fins
al 470, encara que també comptem
amb secció de rem (llegut català),
pesca i motos d'aigua. Fa uns anys
no teníem motos i avui dia comptem
amb vuit pilots que entrenen aquí i
defensen el nostre gallardet.
De què se sent més orgullós des
que va arribar a la presidència del
Balís fa ara tres anys?
El Balís és un club molt actiu i organitzem moltes proves, algunes amb
marques pròpies de vela lleugera,
com la MedSailing o el Trofeu Cornudella i unes altres de Creuer, com
el Gran Premi El Balís o la Regata
Dragonera. Sens dubte, el repte més
gran de la nostra història va ser l'organització l'any passat del Mundial
Classe Finn Màster. Per primera vegada un sol port va acollir prop de 500
embarcacions. Va ser un gran èxit en
tots els sentits.

No, digui...
Tenir un campió o campiona del món
nascuda en les Tres Viles.

“Un dels meus objectius
principals com a president del
CN El Balís és renovar les dues
concessions del Port i deixar el
tema resolt per molts anys”
I no es deté aquí...
Les regates internacionals són una de
les nostres principals vocacions, per
això organitzarem aquest estiu, entre
el 29 de juliol i el 9 d'agost, el Mundial de Classe Europe. Serà el cinquè
gran esdeveniment que acollim en
cinc anys. Això ens dóna la veritable
dimensió del club.
Un club que també té una altra activitat, la gestió del port... Un port
que no és de la seva propietat.
Vostè ho ha dit: ho gestionem nosaltres, nosaltres som els concesionaris.
Tot el terreny guanyat al mar és propietat de l'Estat i la gestió està cedida
a la Generalitat de Catalunya que, a la
vegada, ens ha donat aquesta concessió. El Port del Balís té dues concessions; una sobre el port antic, el primer

que es va construir, i la segona sobre
l'ampliació del mateix en una segona
fase. Oferim tots els serveis que pugui
necessitar el propietari d'un vaixell:
marina seca, servei tècnic, gasolinera
i un llarg etcètera.
Una concessió que s'acaba...
Sí, la del primer port venç el 2020 i la
segona, el 2022. Un dels meus objectius principals com a president del
Balís és renovar aquestes dues concessions i deixar el tema resolt per
molts anys.
Quants amarradors té El Balís?
800 amarradors que s'han d'actualitzar perquè en l'actualitat els vaixells
es construeixen d'una forma diferent,
són més amples, per dir-ho d'alguna
manera, i segurament amb aquesta

Tenen a Bàrbara Cornudella i Sara
López, olímpiques en Rio de Janeiro...
Sí, però no han nascut al Maresme
ni viuen aquí, encara que passin una
gran part de les seves vides en El Balís.
La història de Bàrbara, per cert, és
molt bonica.
Comparteixi-la amb nosaltres...
Aquest any la Federació Catalana de
Vela la ha triat com la millor esportista del 2018. Bàrbara és besnéta
de Josep Cornudella Capdevila, el
primer president que va tenir el club,
constituït el 1965 gràcies a un grup
de metges, i d’altres, estiuejants a
Sant Andreu de Llavaneres i Sant
Vicenç de Montalt. Ells varen crear
el Club Nautic El Balis i van guanyar
la primera concessió per construir
un espigó que va generar la platja
del Balis. El 1974, com a homenatge
al besavi de la Bàrbara, es va crear
el Trofeu Cornudella, una regata de
vela lleugera que s'ha mantingut al
llarg del temps fins als nostres dies i
que és l'esdeveniment esportiu amb
més tradició del club.
No ens oblidem de José María Van
der Ploeg...
Per descomptat que no. Per al club
és un honor comptar amb un campió
olímpic. Aquell or en la classe Finn en
els Jocs Olímpics de Barcelona '92 és
un gran orgull per a nosaltres ... i presumim d'ell, és clar.
Com ha de ser… •
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SOLIDARITAT

AJUNTAMENT SANT VICENÇ DE MONTALT

El ‘Santvi’ torna a l'Índia

E

amb la Fundación Vicente Ferrer

n col·laboració amb la Fundación Vicente Ferrer, cada
any un grup d'entrenadors
del club maresmenc es desplaça a l'Índia per treballar, conviure
i ensenyar a jugar a futbol durant 10
dies als nens i nenes d’aquesta zona.
Gràcies a aquesta iniciativa, un total de 1.480 nens d’aquesta regió ja
han pogut gaudir l'experiència del
campus. A part de pal·liar en una

L'expedició està formada per 11 entrenadors i desplaça 330 quilos de material esportiu

petita mesura la situació de carència
en què viuen aquests nens i nenes,
l'objectiu específic del campus és
garantir un bon treball de qualitat a
través de sessions teòriques i pràctiques durant l'estada. També aporten
informació d'utilitat i d'interès per
als col·laboradors nadius, que en el
futur, quan els tècnics no hi siguin
presents durant la resta de l'any, seran els seus entrenadors.
Un altre objectiu prioritari és potenciar la interrelació entre nens i nenes
de diferents edats i de diferents municipis i fins i tot de diferents castes a
través de l'esport. Un fet que el mateix Vicente Ferrer destacava en una
de les visites al campus.
El CF Santvicentí està posant el seu
granet de sorra en molts aspectes, en
l'àmbit esportiu, el disseny de sessions d'entrenaments amens, distrets

Gràcies a la tasca del club, el futbol uneix nens i nenes de diferents pobles, edats i castes

i amb un fil conductor com és la pilota, un punt que encara no estava
treballat a aquesta zona i comença a
consolidar-se.
A més, en el campus que es fa ja
aquest mes de maig, s’inauguraran
les dues cases construïdes a Anan-

tapur amb el diners que el CF Santvicentí va recollir en el sopar de final
de temporada 2017-18 fet el mes de
juny.
Aquest any l’expedició és d’onze entrenadors, que portaran 330 quilos
de material esportiu que han rega-

Des de 2007, el
CF Santvicentí
desenvolupa una
encomiable tasca
social en una de les
zones més vastes
i seques del món:
Anantapur
lat diferents clubs i entitats. A més,
es farà un pas molt important a nivell tècnic: un programa d’anàlisi de
vídeo per l’acadèmia d’Anantapur.
Els nois i noies estan evolucionant a
passos de gegant a nivell futbolístic
i ja no tenen les mateixes necessitats
que fa 5 o 12 anys. Han evolucionat
moltíssim. Ara ja tenen una lliga regular durant tot l’any, una acadèmia
on tothom vol anar per créixer com
a futbolista, entrenadors que poden
viure del futbol...
Cal recordar que el primer any que
hi va anar el CF Santvicentí, els seus
entrenadors es van trobar un rondo
amb 30 nens i una sola pilota. Afortunadament tot ha canviat, però encara queda molt per fer. Per això el
'Santvi' hi torna cada any... •

Obertes les inscripcions per al IronKids 2019
El diumenge dia 2 de juny, Sant Vicenç de Montalt tornarà a acollir una prova del ja clàssic IronKids, organitzada conjuntament per l'Ajuntament de la vila i IRONMAN. Les inscripcions ja estan obertes i es tancaran el
divendres 31 de maig.
La competició pretén acostar aquest esport als més petits, adaptant-se a la seva edat, per aquest motiu
l'IronKids es divideix en quatre grups i distàncies, des de 1.000 metres fins a 250.
La sèrie de triatló IronKids promou una competència amistosa en la qual "tots els finalistes són guanyadors".
Tots els que competeixen reben una samarreta, una bossa amb regals i una medalla de finalistes.
És molt important tenir en compte que les inscripcions són gratuïtes i que es poden fer al web: www.ironman.
com/barcelona
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PADDLE SURF

AJUNTAMENT MALGRAT DE MAR

El paddle surf s'apodera de
les aigües de Malgrat

2000. El surf de ‘pala’ o ‘rem’ és una
forma de lliscament en la qual el
navegant utilitza una pala per a desplaçar-se per l'aigua mentre roman
dempeus en una taula de surf.
Una diferència entre la idea moderna
de surf i el SUP (Stand up paddle en
anglès) és que aquest últim no necessita una ona. Aquest esport es pot
practicar en mar obert, ports, llacs,
rius o qualsevol gran massa d'aigua.
La competició de Malgrat va permetre gaudir d'una matinal d'imatges
plàstiques de gran bellesa, amb el
mar pres per dotzenes de palistes de

Moment de l'espectacular sortida a la platja de Malgrat de Mar

L

Gran èxit de participació

Els participants posen junts amb l'alcaldessa de Malgrat i el regidor d'Esports

Bonica imatge de la prova

'Ajuntament de Malgrat, en la
seva decidida aposta per potenciar totes les disciplines
esportives, també vol mirar
cap al mar i explotar les enormes
possibilitats que té el front marítim
d'aquesta població mediterrània.

I com que el moviment es demostra caminant, acaba d'organitzar el
“Gran Premi Paddle Surf Malgrat de
Mar” en col·laboració amb el Club
Vela Blanes i les entitats esportives
Paddle Surf Blanes i The SUP Paradise. La prova formava part del “Costa

diferents edats recorrent les distàncies a completar en cada categoria.
El lliurament de premis, que es va
realitzar en la mateixa platja, va estar a càrrec de l'alcaldessa de Malgrat de Mar, Carme Ponsa, i el regidor d'Esports, Miquel Àngel Ruiz. •

Futbol Sala

Brava SUP Race Maresme Edition”.
Aquest esport, on l'equilibri és tan
important, està creixent com l'escuma i cada dia és més habitual veure en el nostre litoral a nens, joves i
adults practicar aquesta especialitat
nascuda a Hawaii a principi de l'any

Malgrat, seu del Campionat d’Espanya Aleví

De l'11 al 14 d'abril, Malgrat de Mar, Palafolls i Tordera
van acollir la Fase Final Aleví del Campionat d'Espanya
de seleccions autonòmiques de futbol sala. En el Pavelló
Germans Margall de Malgrat de Mar es van disputar un total de deu partits, entre ells, les dues semifinals, tercer i
quart lloc i la gran final. El torneig va estar organitzat per
la Federació Catalana de Futbol en estreta col·laboració
La selecció guanyadora, Múrcia
amb la Regidoria d'Esports de Malgrat de Mar i l'Inter Es- Carme Ponsa amb el senyor Calle
portiu Malgrat FS. L'FCF va lliurar a l'alcaldessa Carme Ponsa un trofeu com a reconeixement per l'aposta que fa el municipi per acollir competicions de futbol sala. El campionat, per cert, el va guanyar la selecció autonòmica de Múrcia després d'imposar-se per 5-4 en una final
d'infart, decidida en l'últim segon, a la de Castella-la Manxa.
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HOQUEI PATINS

AJUNTAMENT VILASSAR DE MAR

Club Vilassar Hoquei

E

30 anys d’hoquei patins
a Vilassar de Mar

nguany es compleixen tres
dècades des que l’hoquei
patins va arribar a Vilassar
de Mar. Va ser el 5 de juliol de
1989 quan un grup de jugadors locals
provinents majoritàriament del CH
Premià varen fundar el Club Vilassar
Hoquei amb el Sr. Vicenç Cervera com
a primer president. Aquella primera
temporada l’equip sènior, que va militar a la 2a Catalana, va aconseguir
l’ascens a la 1a Catalana. En les seves
files hi figuraven entre d’altres el Josep M. Serra, el Jordi Cervera, el David
Uriach, els germans Solans, el “Nani”
Casas i el Francesc Brossa.
Va ser l’any 1998 quan el primer equip
dirigit per l’exjugador internacional
i campió del món José M. Ovies va
aconseguir l’ascens a la 1a Estatal, la
categoria just per sota de la Divisió
d’Honor.
Tanmateix avui en dia no es pot parlar del Club Vilassar Hoquei sense fer
un merescut homenatge al Sr José
Mª Ovies que amb 87 anys continua
al peu del canó, com a entrenador,
escoltant, aconsellant, impartint coneixements i bon humor a jugadors
grans i petits, entrenadors, pares i
junta del club on és estimat, admirat
i respectat.
Van haver de passar 19 anys des de
la fundació fins que la presència de
prou noies en el club permetés, en
el 2008, la formació del primer equip
femení de l’entitat que aquella temporada va competir en la categoria
Femení Base amb nenes d’entre 8 i 12
anys. Més tard, la temporada 201415, part d’aquelles noies van passar
a integrar el primer equip sènior femení del club que va competir a la 2a
Catalana, categoria en la qual es van
proclamar campiones invictes i en
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Junta
Directiva

L'equip sènior masculí juga a 2a Catalana

L'equip femení milita a Nacional Catalana

que també van guanyar la Copa de
la Lliga. Entre altres, formaven part
d’aquella esquadra l’Aina Llenas, la
Mireia i la Thaïs Escudero, la Duna
Capdevila, la Cinta Vilaró, la Berta Fàbregas i l’Aitana Cereceda.
El Club Vilassar Hoquei dóna la possibilitat a nens i nenes de Vilassar de
Mar i de poblacions veïnes a practicar un esport molt tècnic i complet:
l’hoquei patins. Aquest esport, tan
fortament arrelat a Catalunya, s’ensenya amb un caràcter evidentment
formatiu en les categories dels més
petits i amb ambició de competir
en les superiors. L’objectiu actual és
poder oferir prou equips en totes les
categories, tant masculines com femenines perquè qualsevol jugador
pugui competir i gaudir jugant. Sense oblidar que és indispensable per
aquest objectiu la presència d’uns
primers equips sèniors potents, tant
masculí com femení, que serveixin
de motivació per a nens i nenes que
poden somiar a jugar-hi quan arribi
el moment. Amb uns jugadors i jugadores que els siguin exemple i en els
que es puguin emmirallar.
El fet que alguns dels fills dels fundadors del club i que algunes de les jugadores d’aquell primer equip feme

ní del 2008 encara avui juguin o fins
fa poc hagin jugat al club o que facin
d’entrenadors o entrenadores, pot
donar una idea del tarannà familiar
de la nostra entitat.
El club ha anat creixent al llarg
d’aquests anys en nombre de jugadors i jugadores fins als 130 actuals
que competeixen en 18 equips repartits en totes les categories des
de l’escoleta fins a sènior. També cal
esmentar els 20 nens i nenes que tenim fent hoquei en les extraescolars
d’escoles del poble. Amb cada vegada
més jugadors i equips, es reivindica la
necessitat de disposar de més hores
d’entrenament i de condicionar una
segona pista on es pugui practicar
aquest esport dignament. En aquesta línia està treballant actualment la
junta amb l’ajuntament local.
Un fet diferencial d’aquest esport és
que nois i noies poden jugar junts fins
als 18 anys, de manera que és molt habitual trobar equips mixtos. L’hoquei
femení ha pres una forta embranzida
en aquests darrers anys i en el Club
Vilassar Hoquei no ha estat una excepció. Prop de 30 jugadores competeixen
en els 4 equips femenins. A excepció de
les noies de l’equip sènior, totes juguen
també en equips mixtos.

President
Gerard Parés
Vicepresident
Nando Elias
Secretari
Miquel Gallardo
Tresorer
Jordi Méndez
Vocals
Isabel Benítez
Jaume Abad
Marta Vallés
Pau Campo
Jordi Freixes
Albert Vilaró
Joan Godet
Enguany l’equip sènior masculí competeix a la 2a catalana i està lluitant
per una de les preuades i desitjades
places d’ascens. Mentre que el primer equip femení milita, per segona
temporada consecutiva, en la Nacional Catalana on ha disputat les
eliminatòries per entrar en els play
off d’ascens a l'OK Lliga sense poder
superar-les. El segon equip sènior
femení del club competeix a 2a catalana mantenint-se a mitja taula. Cal
destacar també la gesta de les noies
del ‘Fem 14’ que aquest maig disputaran en terres tarragonines la fase final dels Campionats de Catalunya. •

Destins Arrelats

Arenys de Munt

Una nova manera de gaudir de la natura

Camí
del Remei

Ruta de
les masies

Temàtica:

Temàtica:

Longitud: 7,40 km

Longitud: 6,00 km

Durada: 3 h

Durada: 2 h (60’ en bici)

Mitjana

Ruta pel sot
d’Oradella

Voltant la capçalera
de Sobirans

Temàtica:

Temàtica:

Longitud: 12,00 km

Longitud: 6,40 km

Durada: 3 h 30’ (1 h 45’ en bici)

Durada: 2 h 30’ (1 h en bici)

Mitjana

DESCARREGA’T L’APP NATURA LOCAL

GRATIS

Fàcil

iPhone
Android

Mitjana

Destins arrelats són destins per viure
el contacte amb la natura, vetlladors de
la seva identitat territorial, que ofereixen
descobrir el seu patrimoni a un turisme
respectuós i de model sostenible

www.naturalocal.net

Tels. 600 44 37 42 / 617 51 87 50 info@naturalocal.net
@NaturaLocal

@naturalocal

@naturalocal

Ajuntament d’Arenys de Munt · Tel. 93 793 79 80 / 93 793 77 10

www.arenysdemunt.cat
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AJUNTAMENT PINEDA DE MAR

Pineda de Mar, amb
l’esport escolar

L

Nens d'entre 6 i 12 anys amb rendes familiars baixes gaudiran de beques esportives

a Regidoria d’Esports de
l’Ajuntament de Pineda de
Mar compta entre les seves
competències amb la promoció i foment de l’activitat física i esportiva, i més concretament la promoció
de l’esport escolar. En la línia de dur a
terme polítiques en aquest sentit, al
Ple Municipal del passat mes de març
es va aprovar per unanimitat una
proposta de beques per a la pràctica
d’esport extraescolar organitzat per
entitats esportives o AMPAS de Pineda de Mar, adreçades bàsicament als
infants d’entre 6 i 12 anys integrants
d'unitats familiars amb rendes baixes, de tal forma que la situació econòmica de la família no comporti un
impediment i una càrrega econòmica excessiva que pugui impedir la
pràctica esportiva d'aquests menors.
Des de fa temps, algunes famílies feien aquesta demanda i alguns clubs
informaven de les dificultats d'algunes famílies per satisfer les quotes
per a la realització d’activitats esportives. Aquestes beques han de
facilitar la pràctica de l’esport fora
de l’horari escolar durant la temporada esportiva o escolar.
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Alumnes de 5è de primària i 3r d'ESO tindran la possibilitat de fer una sessió d'esports nàutics

Tindran la condició de beneficiària de la subvenció les famílies que
compleixin determinats criteris de
capacitat econòmica amb referència
a l’IRSC (indicador de renda de suficiència de Catalunya) i en funció del
nombre de membres de la unitat familiar.

L'Ajuntament posa
en marxa beques
esportives per a
infants d'entre 6 i
12 anys de famílies
amb rendes baixes
per facilitar la
pràctica de
l'esport fora de
l'horari escolar
Els menors que participin en les activitats esportives objecte de les beques, a més dels requisits d’edat (612 anys), han de reunir els requisits

Pineda aposta fort per l'esport en els joves

següents: cursar un curs de cicle de
primària en el moment de la inscripció, estar empadronats a Pineda de
Mar, estar inscrit en una activitat esportiva organitzada per AMPAS o entitats esportives de Pineda de Mar.
La quantia de la beca serà, com a
màxim del 90% del cost de l’activitat esportiva, amb un import mínim
de 50€ i màxim de 270€, i les famílies podran beneficiar-se a partir del
curs 2019-20.
La política de beques esportives no
és l'única línia de suport municipal per fomentar i promocionar la
pràctica esportiva entre el col·lectiu d’infants en edat escolar. També des de la Regidoria d'Esports, i
amb la vocació de dinamització de

la pràctica esportiva especialment
entre els més joves, a principis del
present curs 2018-19 es va dissenyar
una proposta per la qual, els alumnes de 5è curs de Primària, i els de
3r d'ESO, gaudirien a partir d'aquest
curs de la possibilitat d'experimentar una sessió d'esports nàutics a la
Base Nàutica Municipal de Pineda
de Mar.
Els detalls de l'activitat són els següents: la durada de la sessió és de
2 hores i mitja i els alumnes practiquen amb un catamarà i un caiac, en
una simbiosi d’activitat física i medi
natural sempre acompanyats per
monitors especialitzats. Es considera de gran interès que tot l'alumnat
del municipi tingui en algun moment de la seva vida acadèmica la
possibilitat de realitzar aquesta activitat, i per aquest motiu aquesta
activitat és totalment gratuïta per
a l'alumne, amb vocació de permanència al llarg dels propers cursos.
Tot plegat són accions per millorar
i facilitar l’accés de tots els infants
a la pràctica d’activitat física com a
hàbit saludable a nivell físic, psíquic
i social. •
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AJUNTAMENT DE MATARÓ

18 de maig, 21a edició

La Mitja Marató “Ciutat de Mataró”,
per primera vegada en horari de tarda

Plànol detallat per on transcorrerà la prova esportiva. El recorregut d'enguany, de 21,097 km, surt des del Passeig de Marina

A

Com cada any, hi haurà una cursa per als més petits

Forma part del Challenge de Mitges Maratons de la Diputació de Barcelona

questa prova esportiva
se celebrarà el dissabte
18 de maig en horari de
tarda i la sortida serà a
les 18.30 h des del passeig de Marina
amb el Tecnocampus com a centre
de suport per als participants. Enguany els clubs atlètics de la ciutat,
Grup d’Atlestisme Lluïsos Mataró,
Centre Atlètic Laietania i la Colla Maimakansu organitzen la Mitja Marató
amb el suport de l’empresa Zona Vip
Events i la Direcció d’Esports.
La Mitja Mataró “Ciutat de Mataró”
se celebrarà el dissabte 18 de maig,
a les 18:30 hores, amb una aposta
per aquest canvi d’hora amb l’objectiu d’aconseguir més participants.
El canvi en el calendari, així com el
recorregut, està validat per la Diputació de Barcelona i per la Federació

de Mitges Maratons de la Diputació
de Barcelona.
El recorregut d’enguany, urbà i homologat amb els 21.097 km, surt des del
Passeig de Marina i després enfila cap
a Porta Laietana, avinguda del Maresme fins agafar la carretera N-II on els
participants faran la volta a la rotonda d’Elisabet Cristina de Brunswick,
en el límit del municipi de Mataró. La
tornada serà per la mateixa carretera
fins a tornar a fer el camí però ara arribant fins al final del passeig de Marina. Segons si es participa en la Mitja
de Mataró o en el Quart de Mataró, el
recorregut té alguna variació que es
pot veure en el mapa.
Una de les novetats d’enguany és que
s’ha afegit una nova prova, una cursa amb un recorregut de 10 km, que
també transcorre de forma urbana

Catalana d’Atletisme de forma que la
cursa continua formant part del calendari de curses de la Federació Catalana d’Atletisme i de la Challenge

Una de les novetats
d’enguany és que
s’ha afegit una nova
prova, una cursa
amb un recorregut
de 10 km, que
també transcorre
de forma urbana
per un traçat
bàsicament pla

per una traçat bàsicament pla. Els
participants tindran control horari als
10 km i també a la meta, mig quilòmetre més endavant, per haver fet el
Quart de Mataró (10,5 km).
Les inscripcions es poden fer presencialment a la botiga Rios Running Mataró fins a l’11 de maig i via telemàtica
en el següent enllaç: https://xipgroc.
cat/ca/curses/MitjaMataro2019/21k/
inscripcio/mitja
La 25a Marató Escolar se celebrarà
el mateix dissabte 18 de maig, a les
10.30h a la zona del passeig de Marina, davant del Parc de Mar. Tots els
infants i joves obtindran el dorsal
número 1 amb l’objectiu que sigui
un esdeveniment esportiu per a tothom. En la darrera edició hi van participar 900 escolars de 30 escoles de
la ciutat. •

Cursa solidària
La causa solidària d’aquesta 21a Mitja Marató és per una iniciativa impulsada per una família de Mataró per combatre les malalties minoritàries, en
concret la que pateix el seu fill de 8 anys, que és el síndrome nefròtic. L’obra
social de l’Hospital Sant Pau és qui investiga aquesta malaltia i on es destinaran els beneficis de la venda (3€) d’unes polseres grogues sota el lema
#somgrocspau
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NOTÍCIES
TENNIS TAULA

El CN Mataró, sense ascens a la Superdivisió
Estatal… i el Calella puja a Divisió d’Honor
L'equip que la pròxima
Per tercer any consecutemporada compartirà
tiu, l'equip de tennis taula
Divisió d'Honor amb
del CN Mataró s'ha quedat
el Mataró serà el Tera les portes d'ascendir a
la màxima categoria del
motur Calella, que va
tennis taula espanyol, la
aconseguir guanyar els
Superdivisió Estatal. En
seus tres duels de la
aquesta edició, els mataFase d'Ascens que es
va celebrar a Boadilla
ronins tenien el factor pista
del Monte (Madrid).
a favor ja que aquesta fase
Adrià
Mallorquín,
d'ascens es va disputar en Els integrants del CTT Calella, de verd, a l'esquerra
Dissabte van deixar escapar la priMarc Miró i Albert Arles instal·lacions del CN
Mataró.
mera oportunitat perdent davant cos, entrenats per Aitor Puig, van
Els pupils de Flora Khassanova, el Leganés. I diumenge, en un cara aconseguir imposar-se en les tres
Yordi Jason Ramos, Xavier Peral o creu, van ser superats en una eliminatòries, on es van enfrontar
i Clement Chobeau tenien dues trepidant eliminatòria pel ASSSA al Linares, Basa i Huercal-Vícar resoportunitats per poder ascendir. El Alacant.
pectivament.

FUTBOL

Joaquín Dai,
de Premià… a la
selecció xinesa

DUATLÓ

Judit Zaragoza i José Luis Cano, campions d'Espanya
Es va disputar a Sòria el Campionat d'Espanya de Duatló on el
CN Mataró hi era present amb
diversos corredors de diferents
categories. El Dissabte s'iniciava
amb la sortida del cadet masculí, amb més de 300 noies i nois,
on Robert de Moya, Martí Codina, Pol Peña i Aniol Floriach van
obtenir bones classificacions
i van aconseguir classificar-se
en la 28a posició per clubs.
Diumenge, en la competició de

Grups d'Edats, van destacar per
damunt de tots Judit Zaragoza i
José Luis Cano que, en les seves
respectives categories, es van
proclamar campions d’Espanya. Natàlia Rodríguez va fregar
el pòdium entrant en la 4a posició. Els altres participants, amb
actuacions igualment espectaculars, van ser Núria Bruguera,
Joana Martínez, i Oriol Gili. Com
sempre, el CN Mataró, “a tota
màquina!”!

FUTBOL

Vilassar de Mar i Mataró
tenen l’ascens a tocar

El Vilassar de Mar ho té tot a favor per tornar a ser equip
de Tercera Divisió després d'una extraordinària temporada a la Primera Divisió Catalana. El conjunt entrenat per
Alberto Aybar ja té assegurat matemàticament disputar
el play-off d'ascens, però el seu gran objectiu és fer-ho
directament sense passar per aquesta prèvia. Només el
Girona B li pot impedir complir aquest somni. En aquesta
categoria, no obstant això, l'Argentona està virtualment
descendit a Segona Catalana.
En aquesta categoria, qui pot cantar el famós “alirón” és
el CE Mataró, que ho té tot a favor per tornar a Primera.
Els de Raúl Monroy mantenen una certa distància amb
els seus perseguidors, el Mollet i el Turó de la Peira, i en
breu podrien consumar aquest ascens que en les últimes
temporades es va escapar per molt poc.
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José Luis Cano i Judit Zaragoza

BTT

La Cabrilenca està de dol

Havíem de celebrar amb alegria la 25a edició de la
Cabrilenca BTT, la prova ciclista que el nostre gran
amic i company Joan Sellés va començar a impulsar
ara fa 25 anys, i la vam acabar amb una profunda
pena i un gran per què que mai sabrem respondre.
Va patir el seu accident fent el que ha fet tota la seva
vida: ajudant els altres sense esperar res a canvi.
Ens ha deixat un enamorat de la seva família, dels
seus amics, de la seva terra, de la bicicleta... Per tota
la família de la Secció Ciclista Cabrils La Concòrdia,
pedalar, ja mai serà el mateix sense el Joan.

Joaquín Dai, jugador cadet de la
UE Sant Andreu, ha protagonitzat una història d'èxit en aconseguir debutar amb la selecció
nacional xinesa de futbol sub15 i sub-16. Nascut a Mataró el
8 de febrer de 2003, Joaquín va
començar a jugar a futbol a La
Salle de Premià de Mar, on sempre ha estudiat. Ja en edat benjamí va fitxar pel Premià de Dalt,
on ràpidament va despuntar i va
cridar l'atenció del Sant Gabriel.
Des d'aquest equip va fer el salt
al RCD Espanyol, on va estar un
un primer any en el cadet. En
l'actualitat defensa la samarreta del Sant Andreu, on és capità.
Joaquín Dai és un defensa central o mig centre que destaca
pel seu joc aeri i que el passat
estiu va ser cridat per la selecció xinesa sub-15 per disputar
la Copa d'Àsia de la categoria
davant el Japó, Corea del Sud i
Taiwan. El passat mes de gener
va tornar a ser convocat per la
Xina: “Em fa molta il·lusió jugar
per la Xina perquè és el país dels
meus pares i forma part de la
meva cultura. Ara la meva gran
il·lusió és convertir-me en futbolista professional”. Sort!

II C a m p
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Mataró,
de

Parc Central de Mataró

1300 nens i nenes van
celebrar la 3a edició del Dia
de l’Educació Física

L

a jornada organitzada pel Consell Esportiu del Maresme i el Grup de Treball
de Mataró del Pla Català d’Esport a
l’Escola, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Mataró i la Secretaria General de
l’Esport, així com del Pla Educatiu d’Entorn, va

nens i nenes per fer les diferents tasques que
els van preparar els professors, amb l’objectiu
de fer visible l’assignatura a tothom que passejava pel parc.
A la segona part, un cop reunits tots els 1300
nens i nenes a l’espai firal, es va fer l’acte principal que va consistir en una espectacular “masterclass” d’aeròbic i zumba per alumnes i professors. 1300 nens i nenes ballant i seguint el
ritme que, amb molt d’encert, els anaven marcant els monitors del CEM.
L’acte va rebrela visita de diferents autoritats,
David Bote, alcalde de Mataró, així com la regidora d’esports Marisa Merchan i diversos directius del Consell Esportiu del Maresme i tècnics
dels Consell Català de l’Esport de la Generalitat.
Tots ells van destacar la importància de l’activitat física i la necessitat que els nens i joves,
com la resta de la societat, realitzin activitat

La jornada va estar organitzada pel Consell Esportiu del Maresme i el
Grup de Treball de Mataró del Pla Català d’Esport a l’Escola, amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Mataró i la Secretaria General de l’Esport
coincidir novament amb la celebració del Dia
Mundial de l’Activitat Física.
A la primera part de la jornada, 43 grups classe
de 26 escoles, van fer simultàniament, durant
una hora, la seva sessió d’educació física, repartits pels diferents espais del Nou Parc Central.
Curses, jocs, llançaments, desplaçaments... tota
mena d’exercicis individuals i en grup van poder
veure a tots els racons del parc, aquest any amb
un denominador comú, els jocs cooperatius.
Pilotes, cordes, paracaigudes, diaris, cons...
molts i ben variats objectes van utilitzar els

esportiva cada dia. També es va lloar la nombrosa participació de les escoles, especialment
la integració de l’escola d’educació especial Les
Aigües que, un any més, no s’ha volgut perdre
l’activitat. Igualment va destacar la bona organització d’un esdeveniment que, sens dubte,
seguirà creixent en els propers cursos.
Finalment des del grup de treball de professors
d’educació física es va reivindicar la importància
de la tasca del professorat i la necessitat d’ampliar les hores d’educació física i s’ha insistit en la
necessitat de seguir col·laborant amb el CEM. •
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Final territorial de
gimnàstica artística
dels Jocs Esportius
Escolars de Catalunya
El Maresme, i més concretament Sant Vicenç de Montalt, ha estat designat per la
Unió de Consells Esportiu de Catalunya
per ser la seu de la Final de gimnàstica
artística masculina i femenina de les comarques de Barcelona.
Uns 200 gimnastes competiran per classificar-se per la Final Nacional que es
celebrarà a Barcelona el mes de juny. El
Maresme serà la comarca amb més participació tant masculina com femenina.
Aquest curs la participació de gimnàstica ha crescut extraordinàriament a la
nostra comarca.

Comencen les
competicions
comarcals de Futbol 7
Després de rebre moltes sol·licituds
d’escoles i clubs, el CEM organitzarà el
curs 2019/2020 la competició de les categories prebenjamí, benjamí i aleví de
futbol 7. Enguany escoles i clubs de la
comarca estan participant a altres consells i a partir de la propera temporada
ja ho podran fer al Maresme.
Moltes clubs també han manifestat la intenció de sumar-se al projecte i inscriure
els equips de promoció i d’iniciació a les
lligues que organitzi el consell.
Properament es celebraran diverses reunions informatives arreu de la comarca.
Tots els interessats es poden posar en
contacte amb el CEM.

www.cemaresme.cat
		

Plaça Espanya, 1 · 08302 · Mataró

93 757 01 39
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HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA

Activitat física durant
l’embaràs

Sabem que és un espai per parlar de medicina esportiva en els nens, però parlar de l’embaràs ens sembla important per poder
orientar les futures mares i pares en aquest camp.

Dra. Yanira
Castillo Ávila
Nº. Col. 45376

· Llicenciada en Medicina i
Cirurgia. Colòmbia, 2007.
· Homologació del títol de
Llicenciada en Medicina i
Cirurgia pel Ministeri de
Ciència i Innovació.
Desembre, 2008.
· Diploma en Reanimació
Cardiopulmonar Avançada
Pediàtrica i Neonatal, 2012.
· Màster en Salut Infantil
Fundació Hospital de Nens
de Barcelona - Universitat de
Barcelona, 2013.

D

e vegades sentim que no
s'ha de realitzar activitat
física durant l'embaràs,
que no es pot sotmetre el
cos d'una gestant a sobreesforç físic
o que s'ha de fer molt repòs. La meva
resposta és, si els controls ginecològics es troben dins del normal i no hi
ha una prescripció mèdica que eviti
realitzar activitat física, es pot fer de
manera controlada i orientada.
És cert que l'activitat física durant
l'embaràs ha d'orientar-se a fer treball cardiovascular o aeròbic moderat
fent que les pulsacions de l'embarassada es trobin en un 70% de la seva
freqüència cardíaca màxima teòrica
(és una fórmula molt senzilla, si restem 220 a l'edat, obtindrem el 100%
de la freqüència màxima teòrica). Per

exemple, si és una dona de 35 anys:
220-35 = 185 x 0,70 = 129 pulsacions
per minut. Aquesta és la intensitat
recomanada aquest, i es recomana
assolir-la al voltant de 3 hores setmanals, en sessions de 35-45 minuts
amb previ escalfament de 5 minuts.
Existeixen alguns esports que s'han
d'evitar per risc de caigudes o pèrdua d'equilibri, traumatisme o microtraumatisme com són els esports
de xoc, salts, de contacte, de contraatac o sobre plataformes mòbils que
facin perdre l'equilibri. També s'han
d'evitar els esports amb apnees perllongades per risc d’originar hipooxigenació fetal i, en les dones que
tinguin xifres tensionals elevades,
evitar els exercicis de força muscular
o isomètrics.
És molt important menjar 1 hora
abans de realitzar activitat física evitant menjars abundants o rics en greixos. Recorda que no has de menjar
per dos, només cal saber menjar bé,
entre 5 i 6 vegades al dia per evitar

pics de hipoglicèmia o sobreingesta
de menjar. I les necessitats d'hidratació en l'embaràs són una mica més
altes, 750 ml d'aigua durant la teva
sessió física.
Cal adequar l'activitat física per períodes de l'embaràs: les primeres etapes
són de més activitat, l'exercici brinda
molts beneficis com ara augmentar
el nivell d'energia, millorar els dolors
d'esquena, reduir el restrenyiment,
disminuir l'ansietat i l'estrès, millorar
la circulació en membres inferiors i
disminuir el risc de deteriorament
articular, diabetis gestacional i preeclàmpsia.
Al final de l'etapa gestacional pot ser
que només vingui de gust caminar,
i segons l'OMS (Organització Mundial de la Salut) per evitar hàbits de
sedentarisme s'ha de realitzar una
caminada durant 30 minuts seguits o
10.000 passos al dia.
La meva recomanació final és que, si
després de l'activitat física es presenten símptomes de: dolor abdominal

Vacuna antitetànica

baix, perdudes sanguínies, dolors
osteomusculars importants, orines
fosques, marejos o dolor toràcic, consulteu amb el servei d'urgències més
proper. •
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✓ L’embaràs és un estat fisiològic de la dona en el qual l’esport pot continuar tenint un
efecte beneficiós.
✓ Hem d’escollir esports que
siguin respectuosos amb el
nostre estat actual i amb el
benestar fetal
✓ Integrar l’activitat física resulta beneficiós pel desenvolupament de l’embaràs, inclosa la recta final de la gestació

El tètanus és una malaltia molt greu provocada per la toxina d'un bacteri anomenat Clostridium tetànic i es produeix com a conseqüència de la contaminació de ferides amb aquest germen.
La potent toxina tetànica actua com un verí que afecta el sistema nerviós central, causant rigidesa muscular generalitzada, espasmes dolorosos, dificultat per respirar i empassar, convulsions i altres símptomes que amenacen la vida del malalt.
La vacuna antitetànica està inclosa dintre del calendari vacunal infantil i també en el calendari de l’adult. És la vacuna per la qual
et preguntaran quan et facis una ferida “lletja” que s’hagi de curar.
Recorda que mantenir al dia el teu calendari vacunal és la millor forma d’evitar moltes malalties!
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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

