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El passat diumenge, dia 26 de maig, vam viure una nova jorna-
da electoral en tot l'Estat: municipals i europees. Ambdues van 
ser d'una màxima importància perquè totes, en definitiva, te-
nen una gran influència en les nostres vides i en el nostre dia a 
dia. L'objectiu final de la política no hauria de ser un altre que 

millorar la vida de les persones.
Aquesta màxima té una especial rellevància en la política de 
proximitat, que és, per definició, la que es duu a terme als ajun-
taments. Els trenta municipis del Maresme afronten uns altres 
quatre anys de mandat popular. Excepte en aquelles nou pobla-
cions on hi va haver majories absolutes (Palafolls, Òrrius, Pine-
da de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Santa Susanna, Premià 
de Dalt, Teià, Alella i Sant Iscle de Vallalta), s'estan configurant 
durant aquests dies els pactes de govern per escollir un alcal-
de. El full de ruta de tots els ajuntaments i futurs alcaldes ha de 
ser, per sobre de tot, estar al costat del ciutadà i posar a la seva 
disposició tots els serveis que necessiti, dels que s’ha fet merei-

xedor a través dels seus impostos.
En els últims anys, els ajuntaments s'han adonat de l'enorme 
importància que té apostar per la promoció esportiva, tant en la 
millora d'instal·lacions com en l'ajuda a clubs, entitats i espor-
tistes. Igual que la cultura, l'esport és un element transversal de 
convivència i integració. A més, potencia els hàbits saludables 
i expandeix valors com la convivència, l'esforç, la companyonia 

i la solidaritat.
És per això que des d’Esportiu Maresme demanem als res-
ponsables polítics dels 30 municipis de la nostra comarca que 
continuïn donant suport a l'esport i que augmentin els seus 
pressupostos en un àmbit que cada vegada té més adeptes i 
practicants. El Maresme és una comarca que, entre molts altres 
aspectes, s'ha distingit a Catalunya per la seva forta aposta per 

l'esport. I així ha de continuar sent.
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PORTADA

Cinc mesos al Japó. Una 
pena no haver pogut con-
tinuar...
Així és, però en el futbol 

els resultats manen. El club em va 
fitxar perquè volien canviar les co-
ses, però en realitat, en el fons, no 
volien fer-ho. No han tingut pacièn-
cia i els ha entrat por a no poder su-
perar que anéssim últims… quan la 
temporada passada es van salvar en 
l'últim partit.

Hauràs après molt…
Ha estat una experiència curta, però 

molt enriquidora i intensa. Al Japó, 
el futbol és una festa. Abans, durant 
i després dels partits. Abans de ju-
gar hi ha salutacions, parlaments... 
Molt folklore. Durant la trobada, no 
deixen d'animar i de cantar. Guanyis 
o perdis. I després, has d'anar per 
tot el camp a saludar i presentar els 
teus respectes a l'afició. És tot molt 
cultural.

Virtuts i defectes del futbol japo-
nès…
Són molt diferents als europeus o 
sud-americans. Tot ha de tenir una 
explicació. Ells repeteixen les coses 
per automatisme. Els costa sortir-se 
del guió, improvisar, per aquest mo-
tiu els és tan difícil llegir el joc, por-
tar la iniciativa. Per contra, són molt 
disciplinats, treballen molt i física-
ment, per tant, són intensos i forts.

I de la cultura japonesa?
Fins que no ho vius no ho creus: són 
increïblement educats i respectuo-
sos. Porten l'ordre fins a la meticu-
lositat. I una altra cosa que et crida 

l'atenció és la netedat. Vagis on 
vagis, tot està netíssim. La cuina ja-
ponesa, a més, és espectacular, una 
delícia.

No obstant això, per a tu mai és do-
lent tornar a casa, a Sant Pol… 
Sóc de Sant Pol i del Maresme i, es-
tigui on estigui, sempre ho trobo a 
faltar. Vaig anar al col·legi a Calella, 
el meu germà viu a Arenys de Mar, 
tinc amics a Sant Vicenç de Montalt, 
Pineda... Arreu del Maresme. Però 
sí, Sant Pol és casa meva, la meva 
vida. Estic enamorat de la seva olor, 
de la seva llum, de les seves gents, 
de les seves platges…

Ets tota una institució al poble…
És que conec cada racó, cada botiga, 
cada bar, pràcticament a tothom. 
Sóc molt de Sant Pol. És la meva pà-
tria.

Vas sortir d'ella des de molt nen…
Tenia dotze anys quan vaig marxar 
a viure a la Masia del FC Barcelona. 
Vaig coincidir amb Pep Guardiola, 

Guillermo Amor, Tito Vilanova…

Ha plogut. Recordes aquells anys?
N’han passat trenta-quatre. Els re-
cordo com si fos avui mateix. Vaig 
anar a fer una prova al camp de ter-
ra que hi havia al costat del Camp 
Nou. En acabar el partit, Oriol Tort 
i Jaume Oliver em van dir que em 
fitxaven. 

Vas créixer en el Barça…
Vaig viure a La Masia des dels 12 
fins als 19 anys i haig de dir que va 
ser el millor que em va passar en la 
meva vida esportiva. La Masia va ser 
la meva casa i gairebé tot el que sóc 
com a persona ho vaig aprendre allí. 
Allí em van inculcar uns valors i una 
educació que m'han servit fins al dia 
d'avui.

Quina imatge et ve al cap quan pen-
ses en La Masia?
La gran quantitat d'amics que vaig 
fer, però recordo amb especial afec-
te com des de la finestra de la meva 
habitació es veia el camp on llavors 

El noi de
Sant Pol

Lluís
Carreras

www.esportiumaresme.cat

Lluís Carreras és un dels esportistes més importants que ha donat el Maresme. Exjugador del FC Barcelona i 
entrenador d'equips de primera línia, també és un dels grans personatges de la seva terra natal, Sant Pol. Acaba 

de tornar d'una curta aventura en el futbol japonès, on ha entrenat a Fernando Torres en el Sagan Tosu

Una entrevista de TONI FRIEROS  · Fotos de Pep Morata i Sagan Tosu

“Tornar a casa és un plaer.
Sóc molt del meu poble i del Maresme.
Sant Pol és la meva pàtria”

“Gairebé tot el que 
sóc com a persona 
ho vaig aprendre a 
La Masia del Barça. 

Va ser una etapa 
extraordinària en la 

meva vida”
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entrenava el primer equip del Bar-
ça. Sempre somiava amb estar amb 
ells algun dia.

Com a professional jugaves de late-
ral esquerre, però sempre vas ser 
davanter centre…
Així és. En els equips inferiors del 
Barça sempre vaig jugar un any 
avançat a la meva edat perquè fí-
sicament era alt i fort. De fet, amb 
18, 19 i 20 anys, quan vaig estar en 
el Barça B, sempre vaig ser un dels 
màxims golejadors de la Segona Di-
visió.

Vas complir el teu somni…
Vaig debutar en Lliga amb el primer 
equip del Barça el 4 d'abril de 1993 
davant el Logronyès al Camp Nou, 

però ja havia estat convocat per 
Cruyff en altres ocasions. Vaig ju-
gar com a titular la famosa final de 
Supercopa d'Espanya al desembre 
de 1990, quan Stoichkov va trepitjar 
a Urizar, i també vaig ser a la ban-
queta la nit del miracle de Kaisers-
lautern.

Cruyff va decidir cedir-te…
Efectivament, a l'Oviedo. I aquí va 
ser quan en Johan li va recomanar al 
meu entrenador, Antic, que em po-
sés de lateral esquerre. Després vaig 
ser traspassat al Racing de Santan-
der amb opció de compra i aquell 
any vàrem guanyar 5-0 al Barça a El 

Sardinero. Després del partit Cruyff 
es va acostar a mi i em va dir: “L'any 
que ve tornes al Barça”. 

Has nomenat a Johan Cruyff. Què 
et va impressionar més d'ell?
Posseïa un gran carisma com a 
persona. I com a entrenador m'en-
tusiasmava la forma que tenia de 
col·locar-te en el camp. Per a ell era 
irrenunciable el control de la pilota. 
La pilota sempre havia de ser nos-
tra. Era la seva obsessió.

T'en vas anar quatre anys al RCD 
Mallorca…
Jugar de lateral en el Barça, estant 
Sergi Barjuan, era difícil, així que 
vaig acceptar l'oferta del Mallorca. 
I aquesta va ser l'etapa més impor-

tant de la meva carrera. Vam jugar 
la final de la Recopa d'Europa con-
tra la Lazio i la de la Copa del Rei 
davant el Barça, que vam perdre en 
els penals.

JUNY  2019   

ENTREVISTA

“Com a jugador, la
millor etapa
va ser la del

Mallorca; com a
entrenador, la del 

Sabadell”

“L’experiència 
com a entrenador 
al Japó ha estat 
curta però molt 
intensa” 

molt més del que t’imagines
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PERFIL I TRAJECTÒRIA

24 de setembre de 1972 (46 anys) · Sant Pol de Mar, Catalunya

CLUBS JUVENILS  
1985-1987 Barcelona Infantil
1987-1989 Barcelona Juvenil
1989-1990 Barcelona Amateur

CLUBS PROFESSIONALS
Anys Equip PJ           Gols
1990-1993 FC Barcelona B 85 20
1993-1996 FC Barcelona 19 0
1994-1995 Racing de Santander (cedit) 26 1
1996-2001 RCD Mallorca 94 8
2001-2003 Atlético de Madrid 36 2
2003-2004 Real Murcia 15 0
2004-2007 Alavés 28 0

SELECCIÓ NACIONAL
Anys Equip PJ           Gols
1988-1989 Espanya sub-16 2 1
1990 Espanya sub-18 3 0
1992-1994 Espanya sub-21 7 0
1993-1998 Catalunya 4 0

EQUIPS ENTRENATS
Anys Equip
2009-2010 Alavés B
2010-2013 CE Sabadell
2014 RCD Mallorca
2015-2016 Real Zaragoza
2017 Nàstic
2019 Sagan Tosu (Japó)

TÍTOLS COM A JUGADOR
Títol Club Any
Lliga Futbol Club Barcelona 1992-1993
Supercopa d'Espanya Futbol Club Barcelona 1993
Supercopa d'Espanya RCD Mallorca 1998

Ha estat entrenador de Fernando Torres i Isaac Cuenca al Japó



També vas defensar la samarreta 
l'Atlético.
Em va fitxar Luis Aragonés quan l'At-
lético va baixar a Segona Divisió. I 
vam pujar a primera. Em va marcar 
molt Luis Aragonés. Em demanava 
que fos el millor lateral del món. Em 
va donar molta confiança.

De tots els jugadors als quals t'has 
mesurat, quin t'ha impressionat 
més?
A mi el que més em va costar marcar 
va ser Luis Figo. Era molt bo.

Després de penjar les botes en 
l'Alabès, vas tenir molt clar que vo-
lies ser entrenador…
Sí. El futbol m'apassiona i si no pots 
jugar al més alt nivell, el millor és 
entrenar. A mi m'agrada estar molt 
a prop del futbolista, pot ser perquè 
mai he deixat de ser-ho. 

Tindràs una idea exacta del que era 
el futbol en la teva època de juga-
dor i ara com a entrenador…
Abans, en general, hi havia més qua-
litat tècnica. Avui el futbol és molt 
més ràpid.

Ets entrenador des que vas debutar 
el 2009 amb el Deportivo Alavés B. 

Quina ha estat l'etapa més impor-
tant com a tècnic?
La més longeva va ser amb el Centre 
d’Esports Sabadell. Vam ascendir de 
Segona B a Segona A, que sempre és 
molt difícil. Van ser tres anys molt 
positius, on vaig estar en la banque-
ta pràcticament durant 130 partits.

I ara, a gaudir de THE CUP a l'agost…
Serà la nostra quarta edició, on tin-
drem novetats molt importants. És 
un orgull molt gran per a nosaltres 
fer aquest torneig juvenil de tant 
prestigi a Sant Pol, on tot el poble es 
bolca durants aquests dies.

Aquí estarem per gaudir-lo… •

PORTADA
www.esportiumaresme.cat

  

→SOREA, em-
presa gestora 
del cicle inte-
gral de l’aigua, 
serà patroci-
nador princi-
pal del Torneig 
de Futbol Ju-

venil “The CUP 2019” que se ce-
lebrarà a Sant Pol de Mar (Barce-
lona) del 15 al 18 d’agost d’aquest 
any. La col·laboració amb aquest 
esdeveniment esportiu s’emmar-
ca dins la voluntat de la compa-
nyia d’aigua de promoure i fomen-
tar activitats de caràcter esportiu 
i d’estils de vida saludable que 
impliquen la transmissió de valors 

com el respecte, el compromís, 
la solidaritat, el treball en equip, 
l’esforç, la responsabilitat i la hu-
militat, entre d’altres.
The CUP és un torneig de refe-
rència dins del sector, on equips 
de gran nivell, tant catalans com 
estatals, preparen la temporada 
amb les màximes garanties. 
El torneig està organitzat per Au-
ria Sports Events, per l’Atlètic Club 
Sant Pol i pel Campus Lluís Carre-
reras, i compta amb el suport de 
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, 
la Generalitat de Catalunya i la Di-
putació de Barcelona. La totalitat 
de la competició es disputarà al 
Municipal Sot del Bagueny, a Sant 

Pol de Mar. L’accés és gratuït i a 
més es podrà seguir el torneig pel 
canal Esport3.
SOREA, que gestiona el subminis-
trament d’aigua a 22 municipis del 
Maresme, manté una sòlida vincu-
lació amb l’esport a la comarca. 
Aquest compromís amb l’esport es 
concreta amb el suport a diverses 
competicions esportives on, a més 
de promoure els hàbits de vida sa-
ludables, contribueix a reduir els 
residus plàstics mitjançant la ins-
tal·lació de fonts d’aigua que sub-
ministren aigua de la xarxa. 

Sorea referma el seu compromís amb l’esport col·laborant 
amb el torneig de futbol juvenil The CUP

La 4a edició d’aquesta competició està organitzada per Auria Sports Events, l’Atlètic Club Sant Pol i el Campus Lluís Carreras
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Lluís Carreras es un habitual lector
d'Esportiu Maresme

Elías Serraviñals, gerent territorial de Sorea del Maresme, i Manu Campàs,
director de The CUP

“És un orgull organitzar a Sant Pol un 
torneig juvenil de tant prestigi com The 

CUP, on tot el poble es bolca amb nosaltres” 

“Tant Johan Cruyff 
com Luis Aragonés 
van influir molt en 
la meva trajectòria

futbolística” 

FC BARCELONA:
307 PARTITS

200 GOLS
Equip PJ          Gols
Aleví 22 40
Infantil 69 70
Juvenil 72 51
Amateur 1    0
Barça B 85 32
1r Equip 43    7

ENTREVISTA





La UE Vilassar de Mar torna a Tercera Divisió...
i el CE Mataró, a Primera Catalana

El futbol maresmenc tornarà a 
tenir un representant en ca-
tegoria nacional. La UE Vilas-
sar de Mar jugarà la pròxima 

temporada a Tercera Divisió un any 
després del seu descens. Els pupils 
d'Alberto Aybar van aconseguir el seu 
gran objectiu mancant dues jornades 
per concloure la competició després 
del seu sofert triomf per 2-1 davant 
el Sant Cugat (el gol de la victòria va 
arribar en el minut 80 gràcies a una 
acció de Francisco Fuentes) que es 
va sumar a l'inesperada ensopegada 
del seu gran oponent, el Girona B. Els 
gironins van perdre en el seu feu da-
vant el Lloret (0-1), que no es jugava 
res, i la combinació de tots dos re-
sultats va atorgar al Vilassar l'ascens 
directe.
Impecable la temporada duta a ter-
me per la UE Vilassar de Mar, que no-
més va concedir tres derrotes en una 
lliga molt competitiva, una d'elles en 
el Municipal Xevi Ramón enfront del 
Manlleu. Precisament la solidesa del 
conjunt blanc-i-vermell a casa va ser 
una de les claus d'aquest èxit espor-
tiu, així com el seu gran comporta-
ment davant els rivals directes, com 
Girona, Banyoles o Palamós. És a dir, 
va ser molt fiable en els partits més 
importants.
Alberto Aybar, el tècnic del Vilassar, 
coincideix a assenyalar que "la re-
gularitat demostrada de principi a fi 

durant tot el campionat ha estat la 
clau de l'èxit. Igualment hem sabut 
suportar la pressió que ens van posar 
a sobre de les nostres esquenes com 
un dels grans favorits per a ascendir. 
Hem sabut portar molt bé la respon-
sabilitat de veure'ns tantes jornades 
com a líders". 
Per la seva part, el president Xevi Ra-

mon, promet que “intentarem  con-
figurar una plantilla que ens permeti 
consolidar el Vilassar a Tercera Divi-
sió; aquest serà el nostre objectiu a 
partir d’ara, sempre dins de les nos-

tres possibilitats”
En aquest Grup 1 de Primera Catala-
na, no obstant això, cal lamentar el 
descens de l'Argentona, que pràcti-

cament durant tota la lliga va estar 
en llocs de descens. Després de dos 
ascensos consecutius des de Tercera 
Catalana, l'Argentona, amb el pres-
supost més baix de la categoria, tor-
narà a Segona Catalana.
L'altra gran notícia del futbol de la 
nostra comarca va ser l'ascens d'un 
històric: el CE Mataró. Després de dos 

anys consecutius perdent el tren en 
l'última jornada o en el play off, amb 
el consegüent descoratjament que 
això implica, els mataronins mai han 
abandonat la idea de pujar una cate-

goria més que, per història i qualitat, 
els correspon.
L'anhelat i somiat ascens també va 
arribar mancant dues jornades per 

finalitzar la Lliga. A diferència del 
Vilassar, el Mataró depenia de si ma-
teix. I no va fallar. Va obtenir un tri-
omf contundent (0-5) en el camp del 
UD Parc, conjunt barceloní. L'eufòria 
es va desbordar al Camp Municipal 
Fort-Pienc entre jugadors i familiars 
quan va concloure la contesa ja que 
eren molts els anys que estaven llui-

tant i treballant per aquest èxit es-
portiu.
L'equip tècnic liderat per l'entrena-
dor Raúl Monroy, que va renovar una 
temporada més abans fins i tot de 

consumar-se l'ascens, ha tingut a les 
seves mans una plantilla molt sòlida 
i sobretot ofensiva, amb més de 80 
gols al seu favor, sent Enrique Ama-
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El Vilassar de Mar torna al futbol professional, i ara busca consolidar-se a la categoria Un històric com el Mataró torna a Primera Catalana (Foto: Pep Morata)

La temporada 2018-2019 ha estat plena d'èxits per a molts clubs de futbol maresmencs, que han vist com el seu magnífic treball 
ha donat els seus fruits. Un total de tres equips han aconseguit ascendir de categoria. Entre ells, el Vilassar de Mar, que torna a la 

Tercera Divisió Nacional. Els altres dos, el CE Mataró i UD Molinos, pugen a Primera i Segona Catalana, respectivament.

Després de dos anys quedant-se a les portes de 
l'ascens, l'històric Mataró, que va arribar a jugar 

a Segona B, treballarà per tornar al futbol 
nacional la pròxima temporada

Xevi Ramon, president de la UE Vilassar de Mar, 
diu que "intentarem configurar una plantilla que 
ens permeti consolidar l'equip a Tercera Divisió, 

sempre dins de les nostres possibilitats"

FUTBOL 
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E l mes de maig de 2019 
sempre quedarà escrit 
amb lletres d'or en la his-
tòria d'un club modest, 

creat el 1965 en un barri obrer 
d'emigrants de Mataró: la UD Molin-
nos. Per primera vegada en els seus 
poc més de 50 anys de vida, l'equip 
presidit per Luis Pérez Cobos ha 
aconseguit l'ascens a Segona Cata-
lana. I ho ha fet amb uns números 

espectaculars. Fins al dia que van 
consagrar la conquesta de la nova 
categoria (aconseguida a casa en 
derrotar 2-1 al Vilassar de Mar B), 
Los Molinos només havia conegut 
la derrota en dos partits, arribant 
a encadenar 17 partits consecutius 
sense perdre! Uns números extra-
ordinaris als quals cal afegir que ha 
estat l'equip més golejador, i el que 
menys gols ha encaixat.

L'artífex d'aquest petit 'miracle' ha 
estat el tècnic Juanjo Palma, que en 
quatre temporades i mitja ha acon-
seguit pujar a Los Molinos de Quar-
ta Catalana a Tercera i ara a Segona, 
just quan fa molt poc temps que 
van deixar de ser l'únic club de Ma-
taró que jugava en camp de terra: 
"El secret està en el que som, una 
família, un grup de grans amics, la 
gran majoria del barri, que gaudim 
entrenant i jugant", diu amb orgull.

Els Molinos faran companyia a Se-
gona Catalana a equips del Mares-
me com el CD Masnou, el CE Premià 
i l'Atlètic Sant Pol.

Moment de la celebració al camp del Parc (Foto: Pep Morata)

Plantilla del primer equip el dia de la presentació oficial

La plantilla vilassarenca va viure una gran festa al vestidor del Municipal Xevi Ramon

Per primera vegada 
en els seus 54 anys 

de vida jugarà a 
2a Catalana

Històric ascens 
de la UD Molinos! 

dor, Aitor González i Antonio Muñoz 
els seus màxims anotadors. 
El Mataró treballarà per continu-
ar pujant categories. Durant molts 
anys, i en diferents etapes de la seva 
llarga història, va ser un clàssic de 
Tercera Divisió, arribant fins i tot a 

aconseguir la Segona Divisió B en la 
seva època daurada.
La pròxima temporada el Maresme 
tindrà tres representants a Primera 
Catalana: a més de l'ascendit Mata-
ró, el Premià de Mar i el descendit 
Argentona. •

La UE Vilassar de Mar torna a Tercera Divisió...
i el CE Mataró, a Primera Catalana
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El Girona FC -en categoria 
aleví del 2007- i el FC Bar-
celona -en alevins 2008 i 
benjamins 2009- es van pro-

clamar, el primer cap de setmana de 
juny, campions de la 22a edició del 
Memorial Josep Barceló de Tordera.
La competició, una de les més pres-
tigioses del futbol base a nivell cata-
là i estatal, va reunir durant dos dies 
52 equips i més de 500 jugadors de 
prop d'una trentena de clubs de Ca-
talunya, Espanya i, aquest cop, tam-
bé d'arreu d'Europa. 

A part del Barça, Espanyol, Girona, 
València, Vila-real o Rayo Vallecano, 
també van ser presents al Municipal 
de Tordera conjunts amb tradició al 
futbol formatiu català com el Gim-
nàstic de Manresa, el Vilassar de 
Dalt, la Vila Olímpica, el Castelldefe-
ls... per ultim, de més lluny van ve-
nir l'USJ Toulouse (França) i el CSC 
Ghiroda (Romania).
El bon temps va estar sempre pre-
sent i les instal·lacions del Camp de 
Futbol Municipal de Tordera es van 
omplir de gom a gom durant dos 
dies. Esportivament, el torneig va 
tornar a estar a un altíssim nivell. 
El FC Barcelona va guanyar els dos 
títols més 'petits', derrotant en una 

final la gran revelació, l'Aqua Hotel, 
i en l'altre el Girona. Els gironins, 
però, van poder celebrar el títol més 

'gran', el d'alevins 2007, en superar 
per la mínima el Gimnàstic de Man-
resa en una apretada final.

El final de festa va ser extraordinari, 
amb una cerimònia de clausura en 
on el sotscampió de bici- trial, Sergi 
Llongueres, va delectar petits i grans 
amb una actuació espectacular, de-
mostrant la seva habilitat fins i tot 
damunt una excavadora!
Santi Barrera, alma mater del tor-
neig,  vol destacar d'aquesta 22a 
edició "que el Memorial segueix sent 
un referent a nivell de Catalunya i de 
l'Estat" i, sobre tot " la seva interna-
lització. Aquest es un apartat on vo-
lem treballar molt per créixer en els 
propers anys". •

Un any més, el 
Memorial Josep Barceló 

demostra que és un 
dels tornejos amb més 
prestigi del futbol base

10

FUTBOL 
www.esportiumaresme.cat

Classificacions 

Les dades

BENJAMÍ A (Any 2009)
Semifinals

Barça 1 - 0 Girona
Aqua Hotel  3 - 3 Llefià

Final
Barça 6 - 1 Aqua Hotel

ALEVÍ B (Any 2008)
Semifinals

Girona 2 - 1 Gim. Manresa
Barça 8 - 2 València 

Final
Barça 6 - 1 Girona

ALEVÍ A (Any 2007)
Semifinals

Girona 3 - 2 Aqua Hotel 
Gim. Manresa 4 - 0

UE Porqueres 

Final
Girona 2 - 1 Gim.Manresa

El Girona es va alçar amb el trofeu en categoria Aleví A

El Barça va ser el gran protagonista en guanyar en categoria Benjamí A I Aleví B

L'Escola Marcet va aportar el seu talent L'Aqua Hotel, representant maresmenc El Vila-real té un gran futbol base El València, un dels participants

JUNY 2019

REPORTATGE

XXII Memorial Josep Barceló 2019
Girona i Barça, guanyadors del 

22è Memorial Josep Barceló

JUGADORS

540
CLUBS

30

Memorial Josep Barceló 2019

EQUIPS

52
PARTITS

119
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DECATHLON MATARÓ AMB ELS ESPORTISTES DEL MARESME

P odem dir que el voleibol, 
sobretot el de platja, està 
vivint un ‘boom’?
Sens dubte, tant a nivell 

esportiu-competitiu com, sobretot, 
d'oci. Només cal passar-se qualsevol 
cap de setmana per una platja i veure 
la quantitat de persones que el practi-
quen. El nombre de tornejos que s'or-
ganitzen va en augment. I en quant al 
vòlei pista, les llicències no paren de 
créixer. És un esport que està molt 
viu. I a Decathlon, on sempre ens 
adaptem a les necessitats dels nos-
tres clients, ho hem notat.

Com?
Fa uns anys, comparat amb altres 
esports, teníem un racó petit de pro-
ductes dedicats al vòlei. En l'actuali-
tat disposem de més de deu metres 
d'extensió amb una àmplia gamma 
de pilotes, calçat, tèxtil, xarxes, etcè-
tera…

Decathlon col·labora en un 
d'aquests tornejos de vòlei platja…
Efectivament, en el SVATOUR. Som 
la pilota oficial del circuit, format 
per uns deu tornejos, molts d'ells al 
Maresme, però també a València o 
Mallorca. Està en fase d'expansió. Per 
a Decathlon és molt important estar 
present amb la nostra pilota de vòlei 
perquè és el millor banc de proves 
que podem tenir. Ens permet tenir un 
feedback molt precís del nostre pro-
ducte.

Parlem de la pilota COPAYA…
Així és. És un dels nostres productes 
estrella. Tenim un model per a com-
petició, amb el cosit dels panells fet a 
mà que li confereix més resistència a 
la pilota. I una altra d'iniciació que el 
cosit és a màquina. El pes oscil·la en-
tre els 260 i 290 grams.

Quin ventall cobreixen els produc-
tes Decathlon de voleibol?
Els dividim en tres tipus d'usuaris: 

iniciació, gent que juga esporàdica-
ment, una vegada a la setmana; per-
feccionament, per a esportistes que 
entrenen regularment i competeixen 
ocasionalment, i finalment els ex-
perts: aquells que entrenen cada dia 
i participen en tornejos cada setma-
na. COPAYA és la nostra línia de vòlei 
platja i ALLSIX, de vòlei pista.

I dins de cada marca, una àmplia 
gamma de productes…
Per al vòlei de pista tenim una pilota 
específica, calçat, tèxtil i proteccions 
tècniques, tant per al genoll com per 
a l'avantbraç. Per a la platja, també 
comptem amb xarxes, roba específica, 
ulleres de sol (acabem de llançar al 
mercat unes ulleres de gran qualitat) 
i protecció solar resistent a l'aigua. 
Tant les ulleres com la crema solar són 
molt importants. I un producte molt 
interessant és el ‘set’ de vòlei platja. El 
pots portar en el cotxe i fer la teva prò-
pia pista on vulguis. Fins i tot al jardí de 
casa teva! I aviat tindrem una novetat.

Comparteix-la amb nosaltres!
Els jugadors de vòlei platja acaben 
amb els peus cremats o adolorits. 
Comercialitzarem a Espanya uns mit-
jons, anomenats escarpins, per a pro-
tegir els peus. Serà un producte molt 
interessant.

El voleibol està molt present en la 
teva vida…
Sí! Tot i que vaig començar com a 
venedora d'esports d'aigua a Decat-
hlon, molt aviat vaig passar a esports 
col·lectius, específicament a volei-
bol. Jugava a Premià de Dalt i quan 
vaig venir a viure a Mataró, em vaig 
incorporar a aquest club, on actual-
ment reforço l'equip en la posició de 
col·locadora només quan cal. Tinc un 
segon fill de molt curta edat i ara no 
puc dedicar-li al vòlei tot el temps que 
m’agradaria.

A Decathlon, a més, les teves res-
ponsabilitats han crescut…
M'encarrego de tota la informació 

dels productes de voleibol. Vol dir 
que haig de viatjar sovint, a França, 
a Itàlia, per parlar amb els dissenya-
dors i enginyers de producte i conèi-
xer a fons les característiques de 
tots ells. És una cosa extraordinària 
i que cal posar en valor perquè tots 
aquests dissenyadors i enginyers, 
són jugadors de voleibol també! 
Després, amb tota aquesta informa-
ció, faig uns vídeos que es pengen a 

la nostra plataforma, una xarxa prò-
pia de Decathlon.

Què portes sempre a la teva motxi-
lla quan jugues a vòlei platja?
Mai em falta aigua o beguda isotò-
nica APTONIA, fruita, perquè has de 
passar moltes hores a la platja, crema 
solar resistent a l'aigua i a la suor, i 
unes bones ulleres de sol COPAYA. 
L'últim model que ha sortit al mercat 
és d'una gran qualitat.

Poden passar a visitar-te a Decat-
hlon Mataró els esportistes que 
busquen els millors productes de 
vòlei, tant de pista com de platja?
I tant! És el més gratificant del nostre 
treball: poder compartir amb ells tot 
el que hi ha darrere d'aquest produc-
te. M'encanta aconsellar-los quina és 
l'opció que millor s'adapta a les seves 
característiques i explicar-los com 
s'ha fabricat aquest producte i el per-
què. A Decathlon tenim tota aquesta 
informació. •

Pilota 
Copaya BV 

900

Ulleres de sol Copaya  
BVSG500

Miriam Fernández Mansilla té 29 anys i és mare de dos nens. Durant tota la seva vida ha jugat a voleibol a Premià de Dalt 
i ara a Mataró, on viu actualment. Porta nou anys formant part de l'equip Decathlon de la capital del Maresme, on és tota 
una experta en productes dedicats al voleibol, tant de pista com de platja. Va ser campiona de Catalunya de vòlei platja 

sub-18, sub-19 i sub-21.

Miriam 
Fernández

Passió
pel vòlei

“El nostre esport està vivint 
un autèntic ‘boom’”

14,99€

Crema
Solar
Aptonia

50+
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Miriam Fernández, a la botiga Decathlon Mataró

“A Decathlon Mataró 
tenim tota la

informació de cada 
producte, tant de 

vòlei pista com 
de vòlei platja, i la 

compartim amb els  
nostres clients”

4,99€

29,99€



L a teva vida gira entorn del 
Dakar?
Si, ja porto onze edicions i des 
de la primera la meva vida gira 

entorn d'aquesta prova. En funció de 
com et va el Dakar és com et va l'any 
i com has d'afrontar-lo. En l'última 
edició vaig tenir la mala sort de tenir 
un problema amb la moto i vaig haver 
d'abandonar, però al final tot el tema 
de patrocinadors, preparació i les car-
reres que puc afrontar estan en funció 
al Dakar. No es tracta d'arribar a de-
sembre i dir “me’n vaig al Dakar”, sinó 
que darrere de la decisió hi ha uns ni-
vells de preparació, tant física, psico-
lògica com amb moto impressionants, 
que es prolonga durant tot l'any, sen-
se descans. A més de córrer diverses 
carreres, darrere hi ha llargues sessi-
ons de preparació física, tècnica, amb 
moto i també amb bicicleta.

Competir al Dakar és com posar tots 
els ous en la mateixa cistella. L'eu-
fòria d'un bon resultat es prolonga 
molts mesos, però la decepció d'un 
mal resultat també. Psicològica-
ment és dur.
Ja estem acostumats i cal conviure 
amb això. L'objectiu de l'any, la nos-
tra Champions League, és el Dakar i 
és clar que és on es focalitza l'atenció 
dels patrocinadors i de tota la gent 
que et segueix. Sens dubte és la prova 
més important de l'any i tractes d'arri-
bar en el millor moment físic, amb la 
moto preparada i amb una posada a 
punt idònia i una vegada ets allà, no-
més et centres en donar gas, intentar 
estar el més endavant possible, però 
saps que al final hi ha molts factors 
que entren en joc, alguns que no de-
penen de tu, com els problemes me-
cànics, i saps amb l'experiència que 

sempre hi ha edicions millors que 
unes altres, encara que el resum és 
que segons va el Dakar va l'any.

Per què et planteges el repte del 
Dakar?
El meu cas crec que és molt semblant 
al de la gran majoria de pilots. Co-
mencem amb la bicicleta, ja de molt 
petits, després agafem la moto i ens 
dediquem al motocròs i al enduro. Un 
dia se't presenta un amic i et diu que 
pel teu físic hauries de provar el Dakar. 
Quan jo vaig començar les motos eren 
més grans, molt més apropiades per 
al meu físic, ja que les 450cc actuals 
són més fàcils de conduir-les i quan 
fas un Dakar i et surt bé t'hi engan-
xes. I després d'un arriba un altre i no 
t'adones que ja en portes onze. Tam-
bé em va sortir l'oportunitat d'entrar 
com a “motxillero” en l'equip de Marc 

MOTOR

“Made in 
Canet”

Joan
Pedrero

www.esportiumaresme.cat

Porta tota una vida dedicada al Dakar. Malgrat que és natural de Canet de Mar (Maresme), la sorra que millor coneix 
és la del desert. Amant del seu poble, on troba la tranquil·litat necessària per viure, té una dedicació completa a 

l'esport, que a més de la seva feblesa i passió s'ha convertit en el seu treball. Joan Pedrero va començar a córrer en la 
mítica prova des del primer any que va trepitjar terres sud-americanes, en 2009, i s'ha convertit per 

mèrits propis en un referent quan parlem del Dakar i dels pilots espanyols que hi competeixen

Una entrevista de Josep Viaplana · Fotos de Pep Morata
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“És el nostre gran 
objectiu de l'any, la 
nostra Champions 

League. És on es 
focalitza l'atenció 

dels patrocinadors 
i de tota la gent que 

et segueix”

“La meva vida gira
entorn del Dakar”



Coma, amb el qual vaig estar tres anys 
com a pilot de fàbrica i sense pen-
sar-ho la prova ja forma part de la teva 
vida, s'ha convertit en el teu treball i al 
final vius d'això.

Onze edicions, un món ple d'experi-
ències…
Quan era petit i mirava els resums de 
la carrera per televisió assegut al sofà 
pensava que poder córrer era un som-
ni i ara ja en porto onze i encara em 
sembla una bestiesa. És tota una vida, 
sens dubte. Són ja molts quilòmetres 
pel desert, moltes anècdotes, grans 
històries compartides amb grans pi-
lots i en molt bons equips. Una experi-
ència única i inesborrable.

Els teus millors records?
En primer lloc, els anys en què vaig 
estar amb Marc Coma. Estar al seu 
costat va ser un aprenentatge accele-
rat, ràpid i vàlid. No només quant al 
pilotatge, sinó també en l'apartat psi-
cològic i la forma com plantejar-te les 
carreres. Al final, estàs amb el millor 
del món i això s'agraeix molt. D'altra 
banda, quan canvies d'equip i afron-
tes projectes nous també et produeix 

una il·lusió especial, igual que gua-
nyar etapes amb una moto que saps 
que és inferior…

I els pitjors?
Caigudes. Especialment l’any 2014, 
quan vaig tenir una caiguda molt for-
ta i em vaig fer mal a l'esquena, que 
em proporcionava sensacions molt 
dolentes, però afortunadament al 
final els metges t'ajuden al fet que 
te n'oblidis. Hi ha moments que són 
complicats, ja que lluites per estar el 
més endavant possible i els riscos que 
prens són molt elevats. És el que hi ha, 
ja que aquest esport, i ho sabem tots, 
és així.

Hi ha molta diferència entre compe-
tir al Dakar com a pilot oficial o fer-
ho com a privat?
Moltíssima. Sobretot si passes per 
l'equip KTM-Red Bull, que ho tenen tot 

coordinat. La veritat és que en aquest 
moment no ho valores prou i per això 
hi ha coses que no les aprofites tant, 
però ara m'adono que en Marc tenia 
raó quan em deia que quan surts de 
KTM i entres en un altre equip, et tro-
bes el desert.

Aràbia és un nou rumb...
És una oportunitat per a tots i, a més 
del repte que suposa pel desconei-
xement general del terreny, et poden 
sortir coses noves.

Parlem molt del Dakar, però la teva 
última experiència en el desert no 
va ser amb moto sinó amb bicicleta, 
corrent la Titan Desert i acabant en-
tre els cent primers.
Va ser una experiència molt bonica. 
Vaig estar un mes al Marroc, corrent 
també un raid amb la moto, però em 
vaig quedar per afrontar aquest rep-
te. Dins de la meva preparació també 
faig molta bicicleta, posant a prova el 
límit del cos, entrenar fins a l'extenu-
ació i tractar de superar els moments 
de feblesa de la ment, ja que el cap és 
qui mana. Vaig afrontar el repte amb 
l'ànim de contribuir a un projecte so-
lidari, ‘Jo faig els meus passos’, que és 

per ajudar a buscar fons per a investi-
gar l'esclerosi múltiple.

Què és més dur una prova de motos 
extrema o una de bicicletes extre-
ma?
Per a mi el més dur és el Dakar. La Ti-
tan, per descomptat, és molt compli-
cada. Costa molt i no és el meu camp, 
però al Dakar tinc el xip del cronò-
metre que al final és el que et porta 
l'estrès, el cansament d'anar a fons 
tot el dia. La Titan jo l'afronto per a 
passar-m'ho bé, el repte és acabar-la 
sense competir per una bona posició. 
El gas que li poses o
no a una carrera és la duresa que li in-
culques tu.

És de Canet de Mar i viu en la seva 
localitat natal, on se sent molt cò-
mode.
Els meus pares són de Múrcia, però fa 
molts anys que vivim aquí, i és un lloc 
ideal per a viure. Aquí tinc la platja i la 
muntanya, puc entrenar de totes les 
maneres i és un poble petit, molt pro-
per, còmode i que em proporciona la 
tranquil·litat que necessita tot espor-
tista.

El plus que et proporciona Canet?
Necessitem entrenar molt fort i des-
prés descansar molt i molt bé, ja que 
això també forma part de la teva pre-
paració. Aquí ho tinc tot a mà, gaire-
bé no hi ha semàfors, sense estrès de 
trànsit i tinc la muntanya a 50 metres 
i a 100 la platja. Per a mi és molt im-
portant que el cos estigui tranquil i 
relaxat.

On entrenes amb la moto?
Normalment vaig als Monegros. Cal 
respectar la muntanya i hi ha moltes 
lleis que limiten el pas, però tinc una 
furgoneta per traslladar les motos i 
allí no tinc tants problemes. La meva 
disciplina és de desert i per entrenar 
necessites també més espais oberts, 
per tant cal desplaçar-se. •

JUNY  2019   

ENTREVISTA
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PALMARÈS

Joan Pedrero i García
Canet de Mar 

27 de febrer de 1978

“A Canet ho tinc tot 
a mà, amb la mun-
tanya a 50 metres 
i la platja a 100. És 

molt important que 
el cos estigui 

tranquil i relaxat”

“Quan era petit mi-
rava els resums per 
televisió i pensava 

que poder córrer era 
un somni. Ja 

en porto onze i 
encara em sembla 

una bestiesa”

2004
Subcampió d'Espanya

d'enduro en categoria júnior
Subcampió d'Espanya 

d'enduro per autonomies
2006

Subcampió de Portugal 
d'enduro "scratch" i

d'enduro II
2007

9è al Campionat del Món 
d'enduro en categoria E3 
(Guanyador de l'Enduro 

Xtrem)
Subcampió d'Espanya 

d'enduro en categoria E3 i 
13è scratch (quedà 4t en 
categoria E3 i 10è scratch 
en la primera prova que hi 

disputà)
2009

42è al Ral·li Dakar
3r a la Baja 

España-Aragón
2010

10è al Ral·li Dakar
2n a la Baja 

España-Aragón
2011

5è al Ral·li Dakar
4t al Ral·li dos Sertoes

2012
7è al Campionat d'Espanya 

d'enduro 
6è al Ral·li de Sardenya 

(puntuable per al campionat 
del món)

8è al Ral·li del Marroc
(puntuable per al campionat 

del món)
Retirada per ruptura de 

motor al Ral·li Dakar 
mentre anava setè

2013
5è al Ral·li Dakar (el millor 
català classificat), amb 5 

podis d'etapa
3r al Ral·li de Sardenya 

(campionat del món), amb 6 
podis d'etapa

3r a la Transanatolia 
(Turquia), amb 13 etapes 

guanyades de 19
2014

21è al Ral·li Dakar

El canetenc és un dels pilots de ral·lis més importants dels últims anys del panorama nacional



CH Mataró 
La vida és bella...
i l’hoquei, també

www.esportiumaresme.cat

Els inicis de l’hoquei patins a 
la ciutat de Mataró daten de 
l’estiu de 1951, desenvolu-
pant la seva activitat esporti-

va dins de l’Esport Ciclista de Mataró 
( DC Mataró). Va ser l’any 1992 quan 
es constitueix el Club Hoquei Mataró. 
Avui dia ja és una entitat consolida-
da al panorama esportiu mataroní i 
català, amb quasi 70 anys d’activitat 
continuada i havent gaudit de grans 
moments històrics, com el seu debut 
l’any 1966 a la divisió d’honor  i l’as-
soliment del títol de la Copa d’Espa-
nya el 1967. El mateix any 1967 s’ad-
judicà el Campionat de Catalunya i el 
títol de lliga d’Espanya, arribant a les 
semifinals de la Copa d’Europa. 
El palmarès esportiu del CH Mata-
ró va tornar a tenir una nova pàgina 
d’or quan 41 anys després, al 2009, 
va aconseguir el títol de la Copa 
CERS, sent el primer club esportiu 
de la ciutat de Mataró  que assolia un 
títol europeu. Enguany se celebra el 
10è aniversari de l’efemèride. Des del 
1992, l’entitat ha mantingut la seva 

identitat amb una vocació ferma de 
formació d’esportistes des dels seus 
equips base, al mateix temps que 
competint a les categories sèniors 
d’àmbit català i espanyol. La conso-
lidada escola d’hoquei patins, amb 
presència d’equips base a totes les 
categories, ha permès fer aquest re-
corregut esportiu.
De les últimes temporades cal desta-
car per damunt de tot que el club va 

viure un històric final de temporada 
l’any 2014 amb l’ascens dels equips 
sènior masculí i femení a la màxi-
ma categoria nacional, l’OK lliga. La 
temporada següent l’equip femení va 
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President:
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DE JOC

Fotografia de família de la presentació de tots els equips per a la temporada 2018-2019, amb 140 jugadors a la pista del Municipal Jaume Parera

Tots els trofeus conquerits la temporada passada amb els seus respectius equips
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Equip Benjamí A

Equip Infantil

Equip Júnior

Equip Femení 16, campió d'Espanya aquest any

Equip Juvenil

Equip Femení 14, campió de Catalunya i Copa de la Reina

Equip Infantil A

Equip 2a Catalana

Components d'Iniciació A

Primer equip femení El primer equip masculí es va quedar a un sol punt de l'ascens a l'OK Lliga

ser la gran revelació de la lliga feme-
nina, arribant a disputar la copa de 
la Reina sent l’equip més jove de la 
categoria amb una mitjana d’edat de 

16 anys. Des de llavors, tant l’equip 
femení com l’equip masculí han con-
tinuat disputant la competició esta-
tal d’OK Plata, en el cas masculí, i la 
Lliga Nacional Catalana en el femení. 
Totes dues son les màximes catego-

ries per sota de les absolutes, l’OK 
Lliga i l’OK Lliga femenina.
El club es manté fidel al seu projec-
te esportiu i continua apostant per 

les seves 5 línies esportives: escola, 
equips base mixtos, presència a les 
competicions lliga femenina, compe-
ticions sèniors masculina i femenina 
i equip de veterans. Actualment l’en-
titat compta amb 14 equips mixtos, 5 

femenins, secció escola, secció vete-
rans i equips sèniors. En total estem 
parlant de 19 equips i 140 jugadors. 
En els últims anys, el club ha assolit 

2 copes príncep, 2 Copes Europa Fem 
sub 17 ( 2015 i 2016 i 4a posició l’any 
2017), 5 Campionats d’Espanya FEM 
16 i recentment el títol OK Mini Copa 
femenina dins dels Campionats de la 
Copa de la Reina. 

Destacar doncs els èxits a la secció 
femenina del club que, des de l’any 
2015, ha aconseguit destacats èxits a 
nivell català, espanyol i europeu tant 
en les categories Mini Fem, Fem14, 
Fem16 com el seu sènior nacional. La 
temporada 17-18 va estar a punt de 
poder tornar a l’OK lliga femenina.  El 
sènior masculí, per la seva banda, a 
lluitat fins al final per l’ascens a l’OK 
Lliga.
El club que s’ha convertir per mèrits 
propis en un dels més destacats del 
hoquei patins del Maresme. Com diu 
el seu president, Ignasi Prat: “Estem 
orgullosos de fer créixer persones". •

12 + 2
coordinadors
esportius

140 jugadors
105 llicències masculines
   35 llicències femenines

14 mixtos
4 femenins
Escola
Veterans
3 Sèniors

23 EQUIPS LLICÈNCIES ENTRENADORS

L'entitat té a les seves vitrines una Lliga, una Copa d'Espanya i 
una Copa de la CERS, i ha militat a la Divisió d'Honor en cinc

períodes diferents durant els últims 40 anys



TRIATLÓ

E ncara no són les set del matí 
d’un diumenge del mes de 
maig i bona part de Calella 
sembla un formiguer. At-

letes i acompanyants, membres de 
l’organització, periodistes, fotògrafs 
i curiosos es mouen atrafegats. Hi ha 
nervis, entusiasme i concentració a 
parts iguals. 
Queden pocs minuts per a la sorti-
da de la sisena edició de l’IRONMAN 
Barcelona 70.3, on gairebé 3.000 es-
portistes plantaran cara a un circuit 
que requereix fortalesa física i men-
tal. Són 1.900 metres de natació, 90 
quilòmetres de bicicleta amb alts i 
baixos pel Montseny, que inclouen 

1.200 metres de desnivell, i 21 quilò-
metres de cursa a peu com a colofó. 
És el preu a pagar si es vol trepitjar la 
màgica catifa vermella de la línia de 
meta, sota l’atenta mirada del far de 
Calella.

Els primers a arrencar van ser els at-
letes professionals, que certament 
juguen a una altra lliga. Molts noms 
destacats, com els locals Victor del 
Corral i Albert Moreno, i els dos triat-
letes que ja van desafiar-se l’any pas-

sat, David McNamee i Bart Aernouts. 
Britànic i belga van trepitjar el podi 
del Campionat del Món IRONMAN 
de Hawaii 2018 i ambdós van fer un 
recital a Calella. Intercanviant-se el li-
deratge de la prova diverses vegades, 
no va ser fins als darrers quilòmetres 
de cursa que Aernouts va mostrar un 
punt més de força i va acabar impo-
sant-se a McNamee. 
El guió de la prova femenina també 
va ser més propi de pel·lícula d’acció, 
amb un igualat duel entre l’alema-
nya Anja Ippach i la britànica Fenella 
Langridge. Ippach anava pel camí de 
la victòria fins que problemes mus-
culars, que no són aliens als atletes 

El Maresme, fidel al 
millor triatló mundial

IRONMAN 70.3 Barcelona

Sota l’atenta
mirada del

Far de Calella, 
3.000 atletes van 
plantar cara a un 

circuit que
requeria fortalesa 

física i mental

www.esportiumaresme.cat

No per ser la 6a edició deixa de ser notícia l’èxit aconseguit any rere any per l’IRONMAN 70.3 Barcelona, que el 
19 de maig va tornar a concentrar gairebé 3.000 triatletes a Calella. Fins i tot la desafiant meteorologia va

donar treva a una competició guanyada pels atletes d’elit Bart Aernouts i Fenella Langridge 

Text de David Giménez · Fotos d'Àlex Caparrós i Getty Images

La nota negativa va 
ser la pèrdua d’un 

triatleta després de 
patir una parada 

cardiorespiratòria a 
l’aigua
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Preciosa imatge de la prova de ciclisme



d’elit, la van deixar fora del podi. 
Langridge, segona l’any passat, va 
obtenir, segurament, la victòria més 
prestigiosa de la seva carrera.

ESPECTACLE (AMB CRISPETES)
Segurament, qualsevol que s’acosti 
a l’IRONMAN 70.3 Barcelona per pri-
mera vegada quedarà ben sorprès 
d’un esdeveniment esportiu digne de 
gaudir amb crispetes entre les mans, 
per molt que aquest clàssic menjar 
cinèfil no sigui del tot apropiat per a 
la dieta dels esportistes.

Sense anar més lluny, aquest diu-
menge es van poder veure diverses 
peticions de matrimoni a la mateixa 
línia de meta; banderes de tota mena 
onejant entre el públic, amb més de 
60 nacionalitats representades; emo-
cions a flor de pell abans i després de 
la prova i un exjugador de bàsquet 
francès com Richard Dacoury demos-

trant que el talent físic no es perd del 
tot, per molt que passin els anys.

IRONMAN 70.3 Barcelona era la ter-
cera parada d’aquest inici de tempo-
rada de l’empresa nord-americana 
per Europa, després de les cites de 
Marbella i Mallorca. Però, per l’ex-
periència i la bona tasca que demos-
tra l’organització catalana, el 70.3 
Barcelona és un punt d’atenció im-
portant per als alts directius d’IRON-
MAN, alguns d’ells presents a Calella. 
Ni la meteorologia, que amenaçava 

amb mal temps, va voler desdibuixar 
l’espectacle i va respectar els atletes 
durant el transcurs de la prova.  

EL RESPECTE A LA DISTÀNCIA
Que cada mes de maig 3.000 triatle-
tes embarquin a Calella per comple-
tar els 113 quilòmetres de la prova no 
significa que sigui un repte accessible 
a l’abast de tot esportista. Com a mí-
nim, no sense un important entre-
nament previ que, fins i tot en molts 
casos, no permet finalitzar la prova. 
Un 93,7% dels participants van pen-
jar-se la medalla, inclosos 1.200 tri-
atletes novells en mitja distància. 
Tot plegat malgrat la nota negativa, 
la pèrdua d’un triatleta després de 
patir una parada cardiorespiratòria 
a l’aigua. El sentit aplaudiment que li 
van dedicar tots els triatletes que van 
omplir l’acte de lliurament de premis 
va ser, sens dubte, el millor homenat-
ge. L'IRONMAN tornarà a Calella el 
proper 6 d'octubre. •

Ni la meteorologia, 
que amenaçava amb 
mal temps, va voler 

desdibuixar
l’espectacle i va 

respectar els atletes 
durant el transcurs 

de la prova
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La guanyadora, la britànica Langridge

Com sempre, la sortida del sector de natació va ser espectacular, amb milers d'atletes entrant a l'aigua alhora

El belga Bart Aernouts, campió masculí

REPORTATGE
JUNY 2019



PERSONATGES
www.esportiumaresme.cat

Una entrevista de TONI FRIEROS · Fotos de PEP MORATA

Des de quan és president?
Des de finals del 2012. L'an-
terior president, Francesc Ri-
era, de 80 anys, ja en portava 

16 en el càrrec i va decidir deixar-ho. La 
junta va creure que havia d'agafar jo el 
relleu. Només vaig posar com a con-
dició que fos un relleu curt per temes 
professionals meus.

I al final ha durat més de l'esperat…
Sí, les coses han sortit com han sortit 
i ja porto sis anys en la presidència. 
L'estiu passat va haver-hi eleccions, no 
es va presentar ningú més i, per tant, 
renovem el mandat sis anys més.

Es considera un ‘fill’ del CN Mataró? 
D'alguna manera sí. Vaig començar a 
nedar en el Centre l'any 1970, quan 
tenia uns 10 anys. Jo sóc de Manresa 
i vam venir a viure a Mataró el 1969 pel 
treball del meu pare. Venia a nedar 
amb els amics i una entrenadora, Do-
lors Gener, em va dir si volia entrenar 
més de debò. Primer vaig fer natació i 
després waterpolo.

Li va anar bé…
Vaig passar per totes les categories 
del club, arribant a ser capità del pri-
mer equip. Jugava una mica de tot. En 
aquesta època no hi havia ni l'ofici ni la 
professionalitat que hi ha en l'actuali-
tat. Tampoc el Mataró estava entre els 
clubs més importants del waterpolo 
nacional. 

El Centre forma part de la seva 
vida… 
Òbviament. Sóc dels que pensen que 
el club no em deu res a mi. Al revés, sóc 
jo qui li deu tot; a nivell de formació, 
per poder fer esport, per fer amics, per 
inculcar-me uns valors… Per això he 
intentat retornar-li, contribuint al fet 
que el club vagi millor.

Quants socis són ara?
Al voltant de 6.200 socis.

La xifra ideal?
Ens agradaria arribar als 7.000 socis. El 
2007, just abans de la crisi, érem 7.100. 
Hem tornat a créixer i volem seguir en 

aquesta línia ascendent que portem 
en els últims quatre anys.

El CN Mataró és el club esportiu més 
important del Maresme?
Si ho mirem des del punt de vista de 
resultats a nivell esportiu, és cert que 
hem aconseguit fites molt rellevants. 
Tenim seccions que estan obtenint 
resultats molt bons. Per massa social 
i per resultats, sens dubte som una 
de les grans referències del Maresme. 
I també per la nostra contribució al 
creixement de l'esport a la nostra co-
marca.

Parlem d'un club social, competitiu i 
de formació al mateix temps?
Indiscutiblement. Sense aquestes 
dues branques, seria impossible en-
tendre el que som com a entitat… 
D'una banda, necessitem que les ins-
tal·lacions donin un servei de qualitat 
als nostres socis i als nostres esportis-
tes. Dit això, si les seccions esportives 
haguessin de finançar-se elles matei-
xes totes les despeses que comporta 

la seva activitat (entrenadors, viatges, 
llicències, etc…), seria impossible. 
L'aportació dels nostres socis és de 
vital importància.

Quin pressupost té el club?
Uns 3.800.000 euros anuals.

D'on procedeixen?
Majoritàriament ho aporten les quo-
tes dels socis. També comptem amb 
subvencions públiques, principal-
ment de la Generalitat de Catalunya 
i de l'Ajuntament de Mataró. I des de 
l'últim any tenim una ajuda de la Real 
Federació Espanyola de Natació en 
funció dels resultats. Els patrocina-
dors de les diferents seccions aporten 
una part bastant petita del pressu-
post. Costa molts esforços trobar pa-
trocinadors perquè parlem d'esports 
que mediàticament no tenen la co-
bertura de la qual sí que gaudeixen 
uns altres. 

De quins serveis pot gaudir una per-
sona en el Centre?
Aigua! Una piscina de 50 metres des-
coberta, on també es pot prendre el 
sol, una altra coberta i una tercera de 
poca profunditat on es pot fer exercici i 
recuperació. A més, un gimnàs complet 
amb classes dirigides i moltíssimes ac-
tivitats més. I un detall molt important: 
tenim una porta que dóna accés directe 
a la sorra de la platja, al mar.
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Aquest enginyer químic de 
59 anys, ja prejubilat, va en-
trar al Centre Natació de Ma-
taró sent un nen, va arribar a 
ser el capità del seu equip de 
waterpolo i des de fa sis anys 
presideix un dels clubs espor-
tius  més importants del Ma-
resme… amb enormes reptes 
per davant.

Joan Gros
President del
Centre Natació Mataró

“Sóc fill del Centre, forma part de la meva vida”
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Una situació privilegiada…
Sí, sens dubte la ubicació del Centre 
és un dels nostres grans actius i trets 
diferencials.

Quantes llicències esportives te-
nen? 
Entre waterpolo, natació, triatló, 
tennis de taula i esport adaptat, tant 
masculí com femení, uns 650 espor-
tistes federats. No solament tenim 
primers equips, també de base, des 
de benjamins fins a juvenils. 

Quina filosofia esportiva apliquen?
Tenim molt clar quin ha de ser el nos-
tre camí: no podem competir a cop de 
taló amb altres clubs. Hem de fer-ho 
amb esportistes formats a casa. Per 
això és tan important per a nosaltres 
cuidar la base. Ens nodrim d'ella.

Però sí que fitxen…
Sí, però únicament en aquells casos 
on hem de cobrir algunes posicions 

que no poden ocupar els nostres es-
portistes.

Quin ha estat l'èxit més gran de 
l'entitat?
Sens dubte, arribar a la Final Four 
europea de waterpolo, perquè el nu-
cli principal de l'equip estava format 
per jugadores de la casa. No obstant 
això, la Final Four no va ser l'èxit més 
visible, perquè aquesta es va dispu-
tar a Rússia. Més repercussió va tenir 
la Copa de la Reina, que guanyàrem 
contra tot pronòstic a Sabadell, i la 
Copa LEN, conquerida a Mataró.

Parli'ns de la secció de Tennis Tau-
la…
Hem tingut a Galia Dvorak, que ha 
marcat una època daurada en el ten-
nis taula espanyol, però és una secció 
on costa moltíssim trobar una base 
de jugadors que puguin reemplaçar 
a la Galia o als nois que ara tenim ju-
gant en Divisió d'Honor. Fa dos anys 

iniciem un programa per a intentar 
captar nois que volguessin fer un 
salt de qualitat i competir, però costa 
molt que surtin.

Natació…
Tenim una secció molt potent d'ai-
gües obertes que, com a equip, ha 
guanyat cinc vegades el campionat 
d'Espanya amb el lideratge de Gui-
llem Pujol, que està entrenant molt 
dur per intentar anar als Jocs Olím-
pics de Tòquio. I en piscina comptem 
amb equips de molt bon nivell, enca-
ra que ens faltaria que sorgís algun 
nedador que a nivell nacional desta-
qués més mediàticament.

Ha de ser un orgull tenir gent de la 
casa que ha estat en uns Jocs Olím-
pics…
Absolutament. És el màxim que un 
esportista d'elit pot aconseguir. Roser 
Tarragó i Marta Bach, en waterpolo, 
van ser medalla olímpica a Londres, 
totes dues formades a Mataró i en el 
Centre. Una fita extraordinària.

Quin és el gran objectiu del club?
Tenim dos grans projectes. Un, la re-
forma interna de les instal·lacions. Es 
van fer a principi dels anys noranta, 
però que s'han quedat una mica ob-
soletes. És un pla que ja està presen-
tat, només ens falta la seva aprovació. 

I el segon?
És quelcom que portem anys parlant 
amb regidors i l'alcalde de Mataró, i 
es tracta d'un projecte de ciutat: fer a 
Mataró una piscina de mesures olím-
piques, coberta i amb graderies, on 
poguem portar competicions oficials 
de natació i waterpolo. 

Per què cal?
Generaria una important activitat 
econòmica per a Mataró. El turisme 
esportiu està creixent moltíssim en 
els últims anys. Aquí, al Centre, tenim 
contínuament grups que vénen a fer 
stages, a entrenar-se, i el gran bene-
ficiat és Mataró i els voltants, perquè 
aquí dormen, mengen, consumei-
xen… Estem estenent el nom de Ma-
taró. I si ampliem aquestes activitats 

és possible que facin falta més ho-
tels o residències universitàries, que 
també donin servei al Tecnocampus. 
Aquest projecte sempre l'hem pre-
sentat des del punt de vista de pro-
moció econòmica de la ciutat a través 
de l'esport.

L'Ajuntament hi està disposat?
Sí, últimament han fet algunes de-
claracions en aquest sentit. Compren 
el projecte. Nosaltres, fins i tot, hem 
posat damunt de la taula finançar la 
construcció d'aquesta instal·lació. 
Però és clar... On? Aquesta és la qües-
tió. Cal saber on es podria fer.

Segur que aviat serà una realitat… •

"És un orgull molt gran que
esportistes formades a casa

guanyessin una medalla
olímpica, com la Marta Bach i la 

Roser Tarragó a Londres" 

"Tenim dos grans 
projectes per fer: 

la renovació de les 
instal·lacions...
i construir una 

piscina olímpica 
coberta i amb

graderies" 

“Sóc fill del Centre, forma part de la meva vida”

"Després d'entrar-hi amb 10 anys, vaig 
arribar a ser capità del primer equip de 
waterpolo i ara ja fa sis anys que en sóc 
el president" 

“Sóc fill del Centre, forma part de la meva vida”
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L a tercera prova del Campi-
onat de Catalunya de Vòlei 
Platja Vichy Catalan Volei 
Tour ha coronat, en catego-

ria femenina, a Carla Martínez i Mar-
ta García, i en categoria masculina 
a Ferran Serra i Agustín Correa. Una 
prova marcada per la igualtat de les 
parelles i el bon clima, que fins ara 
no havia aparegut en les dues pri-
meres aturades del circuit. El Club 
Nàutic el Masnou ha estat la seu que 
ha acollit la competició, i on també 
s’ha disputat la primera parada del 
Campionat de Catalunya de menors 
de clubs. 

La parella formada per Carla Mar-
tínez i Marta Garcia s’ha alçat amb 
el títol de campiones després d’una 
fantàstica final disputada amb la 
parella que han format Rebeca 
Fernández i Gloria Massari. Les cam-
piones guanyaven el primer set sen-
se dificultats, el que feia presagiar 
que el partit es resoldria per la via 
ràpida. Tot i així, Fernández–Massa-
ri han sortit al segon set amb ganes 
de capgirar el marcador i, entre el 
gran treball en defensa de Rebeca 
Fernández i els atacs de Massa-
ri, han aconseguit forçar el set de 
desempat. La igualtat ha continuat 
també en el tercer parcial, però Mar-
ta Garcia i Carla Martínez han usat la 
seva experiència i tranquil·litat per 
acabar guanyant el partit. D’aquesta 
manera, Marta Garcia, que partici-
pava aquesta temporada per primer 
cop al campionat català de vòlei 
platja, juntament amb Carla Mar-
tínez, habitual del circuit i dels po-
dis, han esdevingut les campiones. 
En el quadre masculí, els campions 
han estat Ferran Serra i Agustín Cor-
rea, que han necessitat remuntar el 
partit i forçar el set de desempat 

per guanyar a la parella formada 
per Héctor Gallardo i Conrad Rovi-
ra. Un partit èpic i ple de jugades 

espectaculars, que han fet vibrar 
el públic, en el que Rovira-Gallardo 
s’avançaven en el marcador amb 

un joc molt treballat i sense errors. 
Ben al contrari que el segon parcial 
on, tot i mostrar un bon joc, la sol-
vència i regularitat de Serra–Correa 
ha fet que s’igualés el partit. Al ter-
cer set, la parella Rovira–Gallardo 
ha comès més errors i han patit, 
sobretot, en la recepció dels bons 
serveis de Correa. D’aquesta ma-
nera, Agustín Correa i Ferran Serra 
aconseguien pujar per primera ve-
gada aquesta temporada al calaix 
més alt del podi. La parella va fer 
una segona posició a Badalona i 
una quarta a Vilanova i la Geltrú. 
En tercera posició femenina han 

acabat Júlia Bonet i Maria Palet, 
que han guanyat a Ana Blanca Tor-
res i Alba Cardona, parella revela-
ció femenina del campionat. Júlia 
Bonet va ser campiona a la prova 
disputada a Vilanova i la Geltrú fa 
un parell de setmanes, en aquella 
ocasió fent parella amb Elena Bios-
ca. La tercera plaça masculina ha 
estat per Carlos Mora i Javier Naya, 
que han guanyat Brian Salas i Da-
vid Martín, la parella revelació del 
quadre masculí, i que van ser els 
campions de la primera prova cele-
brada a Badalona. 
La parella perfecta, que destaca 
a la millor jugadora i al millor ju-
gador de la jornada, ha estat en 
aquesta ocasió per Rebeca Fernán-
dez i Agustín Correa. A l’entrega de 
premis has assisit Quim Fàbregas, 
regidor d’esports de l’Ajuntament 
del Masnou; Manel Freixa, presi-
dent del Club Nàutic el Masnou; i 
Óscar Novillo, gerent de la Federa-
ció Catalana de Voleibol. En para-
l·lel al circuit s’ha disputat també 
aquest cap de setmana el Campio-
nat de Catalunya de Menors, infan-
til, cadet i sub-19 de clubs. • 

El Masnou 
Va acollir la tercera prova del 

Vichy Catalan Volei Tour

Les parelles
Martínez-García i 
Serra-Correa van 
triomfar al Club 

Nàutic del Masnou 
en unes finals molt 

igualades

En paral·lel al
circuit es va

disputar també el 
Campionat de
Catalunya de

Menors infantil, ca-
det i sub-19 de clubs

Fotografia dels guanyadors de les diferentes proves amb les autoritats

La final femenina va ser de una gran qualitat
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AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA

Un any més el Pavelló del 
Parc del Colomer de Santa 
Susanna va ser l'escenari 
del Campionat d'Europa 

de Bodybuilding i Fitness, organitzat 
per l'EBFF sota l'empara de la Fede-
ració Internacional (IFBB). Una com-
petició de gran envergadura que va 
obligar a Santa Susanna a realitzar 
un enorme esforç logístic i humà per 
rebre la gran família del fisioculturis-
me europeu, format per més de 2.500 
persones entre esportistes, jutges, 
directius i familiars.
Des del 30 d'abril fins al 6 de maig, 
Santa Susanna va tornar a conver-
tir-se en la capital mundial d'aques-
ta especialitat esportiva que cada 
any té més adeptes, com demostra 
el nombre d'atletes tant en la com-
petició masculina com femenina. En 
la present edició van tornar a supe-
rar-se la presència de més de 40 pa-
ïsos europeus, en concret represen-
tants de 45 nacionalitats.
La competició es va disputar en di-
ferents categories: Bodybuilding, 
Classic Bodybuilding, Men's Physi-
que, Classic Physique, Fitness, Bo-
dyfitness, Bikini-Fitness, Wellness 
Fitness, Women's Physique i Mixed 
Pairs. En cadascuna d'elles hi havia 
prova femenina i masculina i es divi-
dia, en alguns casos, pel pes i l'altu-
ra dels competidors. En total es van 
lliurar 90 premis diferents, correspo-

nents a 40 grups diferents de parti-
cipants, la qual cosa ens dóna una 
idea de la dimensió de l'Europeu.
Els representants de la selecció es-
panyola van obtenir un èxit rotund 
en proclamar-se campions d'Euro-
pa en la modalitat de Bodybuilding, 

quedant en segon lloc en la catego-
ria Màster. Un any més, van ser els 
esportistes de l'est i del nord d'Eu-
ropa els que van aconseguir més 
medalles.
També com cada any, la Federa-
ció Europea va celebrar la seva 

assemblea general a Santa Susan-
na aprofitant una competició 
que aposta per l'esport net i que 

realitza controls antidopatge en 
cada torneig perquè així sigui. 
Tant l'EBFF com l'IFBB han creat 
amb Santa Susanna un gran vincle 
de col·laboració, convertint-se el 
municipi del Maresme en la meca 
d'aquesta especialitat esportiva. 
Rafael Santoja, el president de 
totes dues organitzacions inter-
nacionals, considera que "Santa 
Susanna és la destinació perfecta 
per a un esport com el nostre per 
les seves infraestructures, ubica-
ció, climatologia i ofertes paral-
leles. Per a nosaltres és un honor 
tornar cada any a Santa Susanna. 
El seu alcalde, Joan Campolier, 
ja és un més dins de la gran fa-
mília que és el bodybuilding". •

BODYBUILDING&FITNESS
www.esportiumaresme.cat JUNY 2019

Guanyadores d'una categoria femenina

Men's Physique, una categoria espectacular

Exhibició de fitness

L'alcalde Joan Campolier i Rafael Santoja

 

Santa Susanna
Més en forma que mai

Gran esforç
logístic i humà del

municipi per    
atendre a més de 

2.500 visitants 
entre esportistes, 
jutges i familiars

Rafael Santoja, president de la Federa-
ció Internacional, creu que "la ciutat de 

Santa Susanna és el lloc ideal per 
acollir un esport com el nostre"

El pavelló del Parc del Colomer va acollir una nova edició del Campionat d'Europa de Bodybuilding i Fitness, organitzat per l'EBFF 
sota el paraigua de la Federació Internacional (IFBB). Un cop més, Santa Susanna va estar a l'altura
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Des del primer bany de l’any 
a la platja del Varador i 
fins a les darreres curses 
populars que es fan al 

voltant de Sant Esteve (Sant Silves-
tre) i del 31 de desembre (Cursa dels 
Nassos), el Front Marítim de Mataró 
alberga més d’una trentena de com-
peticions esportives al llarg de l’any, 
organitzades per diferents entitats, 
clubs i associacions esportives amb 
el suport de l’Ajuntament de Mataró. 
I, més enllà de les diferents disci-
plines esportives, és un indret ideal 
per fer salut ja sigui caminant, anant 
en bicicleta o fent ús del Parc Urbà 
de Salut, ubicat a la zona marítima 
de davant del TecnoCampus Mata-
ró-Maresme.  
L’Escola de Vela, el Club de Rem i la 
Societat de Pesca i Activitats Suba-
quàtiques (SPAS) són les entitats de 

la ciutat que desenvolupen les seves 
activitats al mar. Vela social i vela es-
colar, caiac, pesca submarina, foto-
sub, fotosub apnea, rem amb llagut 
català, natació en aigües obertes, 
vela lleugera i windsurf són algunes 
de les disciplines marítimes que es 
poden practicar a Mataró. Les acti-
vitats es fan durant tot l’any però els 
mesos d’estiu són els més actius per-
què a l’activitat habitual, se sumen 
torneigs, caminades, curses i exhi-
bicions de moltes disciplines espor-
tives: voleibol platja, rugbi, futbol 
platja, dansa...
Des de la Direcció d’Esports de 
l’Ajuntament de Mataró tenen comp-
tabilitzades fins a 40 activitats per a 
aquest 2019 en un calendari, però, 
que es viu durant tot l’any ja que en-
titats, associacions i clubs hi poden 
afegir les seves propostes. •
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AJUNTAMENT DE MATARÓ

Front Marítim de Mataró
El major equipament esportiu a 

l’aire lliure de la ciutat

Un grup de participants del Programa Municipal d’Activitat Física per a la Gent Gran en una de les sortides anuals que s’organitzen

El rugbi platja és una de les activitats que es poden fer a l'estiu

 

Al voltant de la Festa Major de Mataró, que se celebra del 24 al 29 de juliol, hi ha una progra-
mació esportiva important pel que fa al nombre d’activitats i la varietat de disciplines. Totes 
les activitats, competicions, exhibicions i jornades es recullen en una programació específica 
perquè tothom que vulgui hi pugui participar. Els actes amb més trajectòria són la Cursa Po-
pular del 28 de juliol que enguany arriba a la 41a edició i la Travessa Nedant al Port del 21 de 
juliol que arribarà a la 28a edició. En les darreres edicions s’han incorporat activitats d’esport 
adaptat perquè Mataró aposta perquè tota la ciutadania pugui fer salut i esport sigui quina 
sigui la seva condició física i/o mental. (foto travessa al Port) 

Les Santes Esportives 2019 

El Litoral de Mataró alberga més d’una trentena de competicions esportives al llarg de l’any, organitzades per diferents entitats, 
clubs i associacions esportives amb el suport de l’Ajuntament de Mataró
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AJUNTAMENT SANT VICENÇ DE MONTALT

E l futbol no té fronteres, no 
entén de països, ni de religi-
ons, ni de castes, es simple-
ment futbol i es un element 

molt útil per trencar estereotips, una 
eina d’inclusió social i sobretot un 
esport saludable, il·lusionant, actiu, 
dinàmic, passional i divertit.

En aquest sentit i analitzant totes 
aquestes propietats que aporta el 
futbol, el Club de Futbol Santvicentí, 
juntament amb la Fundación Vicen-
te Ferrer va decidir iniciar un lligam 
l’any 2007 que a dia d’avui segueix 
actiu. Des de fa dotze anys el Club de 
Futbol Santvicentí organitza un Cam-
pus de Futbol a Anantapur, la India, 
on la Fundación Vicente Ferrer te la 
seva acadèmia de futbol i el seu prin-
cipal radi d’actuació.

En aquesta XII edició, onze entre-
nadors vinculats al Club de Futbol 
Santvicentí han acudit a Anatapur 
amb diferents objectius. Un d’ells 
formar els entrenadors locals, que 
han pogut seguir aprenent durant 
aquests deu dies de la metodologia 
que utilitza aquest club durant tota 
la temporada.
Aquesta formació es clau, ja que un 
cop els entrenadors catalans se'n 
van, són ells els encarregats de seguir 
formant els diferents jugadors que 
puguin anar passant per l’Anantapur 
Sports Academy (l’acadèmia espor-
tiva de la Fundación Vicente Ferrer). 

Aquesta XII edició ha rebut a 60 nens 
i 60 nenes de diferents categories 
(sub13 i sub15) els quals també han 
rebut les explicacions dels entrena-
dors catalans.
Però per arribar a poder entrenar el 
major nombre de nens i nenes pos-
sible també s’han dut a terme altres 
accions fora de les instal·lacions de 
la Fundació. Els entrenadors cata-

lans també s’han desplaçat a dife-
rents poblats al voltant d’Anantapur 
per poder arribar a tots aquells nens 
que no han tingut els recursos o la 
sort de poder participar al Campus 
de la Fundació.
Tant a la Fundació com a la resta 
dels poblats que ha visitat el Club de 
Futbol Santvicentí, els entrenadors 
santvicentins han repartit material 

que han anat obtenint de diferents 
patrocinadors que han estat de gran 
ajuda per poder dur a terme aquest 
projecte.
A més aquest any hi ha hagut una ex-
periència molt positiva i gratificant 
per al club maresmenc i és que, a 
través d’un sopar que es va realitzar 
a final de la temporada 2017-2018, 
es van recaptar prou fons per a po-
der construir 2 cases adaptades per 
a discapacitats a Chapiri, un poblat 
als afores d’Anantapur i que es van 
finalitzar i inaugurar aprofitant l’es-
tada dels onze entrenadors. •

El CF Santvicentí porta el seu futbol 
a Anantapur per dotzena vegada

Gràcies a la
solidaritat dels

maresmencs, s’han 
pogut construir 

dues cases
adaptades per a 

discapacitats a les
afores d’Anantapur

A més del lliurament de material               
esportiu, la formació d'entrenadors 

locals és fonamental perquè ells 
continuïn amb aquesta labor pedagògica

Onze entrenadors van viatjar a l'Índia

 
           
n

En aquesta edició, 60 nens i 60 nenes sub-13 i sub-15 van rebre formació esportiva a la Sport Academy, l'academia esportiva de la 
Fundación Vicente Ferrer, per part dels entrenadors del club de Sant Vicenç de Montalt
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AJUNTAMENT ARENYS DE MUNT

El primer en entrar en com-
petició va ser el Santi. En 
38 minuts va completar els 
1,9 quilòmetres nedant al 

mar de Calella. Com ho vas viure?
Santi: Ho vaig afrontar amb moltes 
ganes i molta il·lusió perquè l’equip 
que compartíem era excel·lent. La 
veritat és que hi arribava amb poc 
entrenament, però el resultat, din-
tre de tot, està prou bé, crec. Vaig fer 
tot el que estava a les meves mans 
per fer la millor marca, però dins les 
nostres possibilitats. Som amateurs, 
però la veritat és que vam passar un 
dia molt bo els tres plegats.

I com estava el mar?
Santi: Doncs el mar el vam trobar 
en unes condicions molt bones res-
pecte al dia anterior, que estava una 
mica mogut. Sí que és cert que vam 
tenir gairebé un quilòmetre de cor-
rent en contra, però ja se sap que 
el mar no és gaire previsible. L’ai-
gua estava fresqueta però ja ens ho 
imaginàvem. Quan vas a nedar en 
aigües obertes a aquesta època és el 
que et trobes.

I quan us llenceu tots al mar, des 
de fora és molt plàstic i emocio-
nant, però dins l’aigua què hi pas-
sa?
Santi: De tot! El que passa normal-
ment en aquestes proves és que 
t’estresses en entrar a l’aigua, per-
què hi ha molta gent i vas a cops de 
colze. Has de posar-hi pit i collons, 
no et pots acoquinar.

I us hi jugueu la vida. De fet, un 
atleta va morir al segment de na-
tació.
Santi: Sí, per sort els del nostre grup 
vam sortir tots bé, però després ens 
vam assabentar d’una mala notícia 
i des d’aquí envio les meves condo-
lences a la família d’aquest atleta 
que va tenir un problema i ara ja no 
hi és, i espero que no es torni a repe-
tir. Sempre has d’anar preparat i, tot 
i així, sempre estàs exposat a què, 
malauradament, et passi una cosa 
així. En proves populars i amb tanta 
gent ja se sap, hi ha gent que va més 
preparada, altra menys i altres que 

no hi van gens. No sé si era el cas, 
que m’imagino que no, però no és 
una prova curta.

En acabar la natació es va fer el 
relleu de bicicleta, una volta de 
90 quilòmetres que va passar pre-
cisament pel terme d’Arenys de 
Munt. Raúl Pérez ho va completar 
amb 2 hores i 59 minuts. En arri-
bar a la transició l’esperava Marc 
Roura per arrencar a córrer mitja 
marató, 21,1 quilòmetres. com va 
anar la teva participació a l’Iron-
man, Marc?
Marc: Estava molt nerviós, la veri-
tat, perquè el temps d’espera va ser 

llarguet. Veia com tothom anava 
passant i el meu company no acaba-
va d’arribar. Finalment ho va fer, em 
vaig posar a córrer i, tot i no estar en 
les millors condicions, crec que ho 
vaig treure d’una manera digna.

I ho vau fer defensant Arenys de 
Munt. Què va significar portar el 
nom d’Arenys de Munt a l’Iron-
man? Hi tornaríeu?
Marc: Va ser una experiència molt 
xula, l’ambient brutal i una cosa 
que, tot i no haver-la fet mai i no sa-
ber res d’aquest món, és per fer-ho. 
I en nom d’Arenys de Munt encara 

més. Tota l’estona vam rebre suport 
de la regidora d’Esports, Marta de la 
Iglesia, i del regidor Lluís Campasol, 
que també hi era amb la família, i 
molta gent d’Arenys de Munt do-
nant-nos suport en un circuit de cór-
rer molt proper... Hi havia els meus 
fills... Molt emocionant tot.
Santi: Va ser molt maco. S’ha 
d’agrair a l’Ajuntament d’Arenys de 
Munt que patrocinés el nostre equip 
i, la veritat, jo tinc ganes de repetir, 
sempre que ens deixin i hi estiguin 
d’acord, tot i que també m’agradaria 
que altra gent preparada pugui viu-
re-ho.
Marc: Repetir? Ui, jo ara mateix... 
sí i no! Sí perquè va ser brutal, però 
no perquè les condicions en què 
vaig estar no van ser gaire bones. 
Potser d’aquí a uns dies diria que sí 
segur, però ara mateix estic indecís, 
la veritat. •
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Tres atletes arenyencs han 
viscut i gaudit l’experiència 

IRONMAN 70.3
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Santi Loureiro, 
Raúl Pérez i Marc 

Roura van ser 
els integrants de 

l’equip que va
representar

Arenys d’Munt a 
Calella

"Va ser una 
experiència molt 

maca, amb un 
ambient brutal, on 
vàrem rebre el su-
port de molta gent 
del poble", explica 

Marc Roura

L’Ajuntament d’Arenys de Munt ha patrocinat un equip de relleus per afrontar el repte de ser finishers a la cursa IRONMAN 70.3 
Costa de Barcelona-Maresme, la triatló de mitja distància que se celebra cada mes de maig amb seu a Calella. Els integrants de 

l’equip han estat, Santi Loureiro al segment de natació, Raúl Pérez en bicicleta i Marc Roura a la cursa a peu

Santi Loureiro i Raúl Pérez van rebre a la línia d'arribada el seu company Marc Roura



 

AJUNTAMENT MALGRAT DE MAR

El Pizzeria Clàssic AECAM Malgrat sènior masculí ha aconseguit l’ascens a 1a catalana després d’una temporada molt regular.  L’AECAM ha estat el 
campió del grup 2. L’equip de Javi Clopés ha sabut combinar la veterania de jugadors de qualitat contrastada amb la joventut i energia de juga-

dors joves que han permès mantenir un alt nivell 
competitiu al llarg de la temporada. Dels 26 par-
tits de la Lliga regular, els blaus n’han guanyat 22 
i n’han perdut quatre, dels quals tres a la primera 
volta, i curiosament seguits, i un a la segona vol-
ta. A casa, només s’ha perdut un partit, el del dia 
10 de novembre. Un bon bagatge per a un equip 
que practica un joc consistent, amb una defensa 
ben organitzada, un atac ràpid i un encert desta-
cat en el llançament exterior. Ara, cal preparar la 
fase final de Catalunya de 2a catalana, que es dis-
putarà a Salt. Ànims i FORÇA MAREA BLAVA!

El passat 12 de maig, Malgrat 
va tornar a demostrar la seva 
aposta decidida per orga-
nitzar proves esportives de 

màxim nivell. L'Open d'Espanya de 
Combat Jiu-Jitsu va reunir en el Mu-
nicipal a més de cent competidors de 
totes les edats i categories arribats 
des de tots els racons de la geografia 
espanyola, dividits per pes i edat, des 
dels cinc anys fins als quaranta. Els 
assistents, que van omplir el pavelló, 
van gaudir d'una de les disciplines 
d'art marcial més completa i atracti-
va que existeixen.
El Combat Jiu-Jitsu és una modalitat 
esportiva que engloba tres distàncies 
de combat: tècnica de colpeig (cama, 
puny, peu), cos a cos o peu amb en-

derrocament (tipus judo) i de distàn-
cia, com el jiu-jitsu brasiler. El seu ori-
gen és japonès, però està influenciat 
pels nous esports de contacte.
L'Open d'Espanya, homologat per la 
Federación Española de Jiu-Jitsu y 

Deportes Asociados, va ser organit-
zat per Óscar Magro, delegat nacio-
nal de Combat Jiu-Jitsu i instructor 

de Brazilian Jiu-Jitsu en Top King 
Mataró en col·laboració amb aquest 
club malgratenc. •

La quarta edició de la 
Copa Catalana, organitza-
da des de la primera pel 
Top King Malgrat, va con-
gregar a 120 esportistes, 
tots ells nens des dels 5 
anys fins als 11. Pràcti-
cament totes les escoles 
catalanes de Muay Thai es 
van citar en el Pavelló Mu-
nicipal de Malgrat. El club 
amfitrió va participar amb 
16 joves competidors, deu 
en la categoria d'exhibició 
i sis en la categoria elit (de 
deu a onze anys), aconse-
guint sis ors en aquesta úl-
tima. Ple de victòries.

L’Open d’Espanya va reunir 
més de 100 competidors

Copa Catalana

Sis ors pel Top 
King Malgrat

COMBAT JIU-JITSU
www.esportiumaresme.cat JUNY 2019

L'Open va reunir al Pavelló Municipal a més de cent competidors de totes les edats i categories

Moment de la celebració als vestidorsEl blaus han guanyat 22 dels 26 partits
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L’AECAM Malgrat sènior puja a 1a CatalanaBàsquet

#MalgratTestima

Muay Thai

El Combat Jiu-Jitsu 
és una disciplina 

d'art marcial molt 
completa i, sobre 

tot, molt atractiva
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AJUNTAMENT PINEDA DE MAR

El Racing Pineda Futbol Sala 
organitzarà la FEMIN CUP 
el 21, 22 i 23 de juny, en el 
Pavelló Municipal de Can 

Xaubet i en el Pavelló Municipal Nino 
Buscató de Pineda de Mar. Un torneig 
pensat per a tancar la temporada ofi-
cial 2018/2019.
En la primera edició, el torneig va 
comptar amb la participació de set 
equips de Catalunya i un d’Andorra 
(la selecció Andorrana de Futbol) di-
vidits en dues categories; Base Feme-
ní i Juvenil/Cadet Femení. 
En aquesta segona edició es comp-
tarà amb fins a quatre categories 
femenines (Infantil, Cadet, Juvenil 
i Sènior) amb sis equips per catego-
ria. El sistema de competició cons-
tarà de dos grups amb tres equips. 
Els segons classificats de cada grup 
s’enfrontaran en una eliminatòria 
contra els tercers de l’altre grup. Així 

doncs els guanyadors de l’eliminatò-
ria s’enfrontaran a les semifinals amb 
els equips que hagin sigut primers de 
cada grup.
L’objectiu amb què va néixer el pro-
jecte va ser crear un esdeveniment 
de referència en el món del futbol 
sala pensat pels equips femenins de 
Catalunya i de la resta de l'Estat es-
panyol.

Tant a nivell comarcal com territorial i 
estatal, pràcticament no hi ha cap tor-
neig pensat per a les noies i, des del 
Racing, es va impulsar aquest projec-
te innovador per poder donar servei a 
una necessitat creixent dins del futbol 
sala.
Cal destacar l’augment del nombre 
d’equips femenins que participen 
en les competicions de la Federació 
Catalana de Futbol. El Racing Pineda 
manté la seva aposta pel futbol sala 

femení, que es va iniciar ja fa deu anys 
amb la creació de l’equip sènior Fe-
mení. En la darrera temporada també 
es va aconseguir crear l’equip Infantil 
Femení. 
Amb el gran suport que s’està duent 
a terme per part de diferents actors, 
com són la Federació Catalana de 
Futbol amb la campanya #Orgullosa, 
de les institucions i l’aposta ferma per 
part de molts clubs, cada cop serà 
més habitual que les entitats esporti-
ves comptin amb més jugadores dins 
de les seves plantilles d’equips base, 
així  com la creació de nous equips 
femenins. És per això que des del Ra-
cing es vol treballar per aconseguir 
que més noies practiquin el futsal.
Amb torneigs com la FEMIN CUP, es-
tem segurs que aquest repte s’acon-
seguirà i el futbol sala del Racing, del 
Maresme i també català augmentarà 
en nombre de llicències femenines. • 

El Racing Pineda Futbol Sala
           organitza la FEMIN CUP

  

El torneig és un referent a Catalunya

Tots els equips participants en la primera edició del torneig, que va comptar amb vuit equips, un d'ells procedent d'Andorra

Es disputarà els dies 
21, 22 i 23 de juny 

en el Pavelló 
Municipal de

Can Xaubet i en el 
Pavelló Municipal 

Nino Buscató
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M és d’una setantena de 
municipis de la demar-
cació de Barcelona han 
participat aquest curs 

2018-2019 en el Cicle de passejades 
de marxa nòrdica per a gent gran, “A 
Cent cap als 100”, promogut per la Di-
putació de Barcelona, que col·labora 
amb els ajuntaments per dinamit-
zar l'activitat física dirigida a aquest 
col·lectiu. És una de les accions de la 
Diputació per fomentar l’envelliment 
actiu i, per tant, la qualitat de vida de 
la ciutadania.
L’origen d’aquesta activitat es tro-
ba en un programa més ampli de la 
Diputació, “A Cent cap als 100”, que 
va néixer l'any 2001 amb la voluntat 
de fomentar la pràctica de l’esport i 
l’estil de vida saludable entre la gent 
gran. El projecte de les caminades va 
orientat al manteniment de la forma 
física, però també al coneixement 
de diferents entorns naturals de les 
comarques de Barcelona entre perso-
nes més grans de 60 anys, i a la relació 
intermunicipal. 
Els dos darrers cursos s’ha introdu-
ït la marxa nòrdica, una tècnica per 
millorar la força muscular, el sistema 
cardiovascular, la coordinació i la mo-
bilitat. Per aquest motiu, la Diputació 
ha ofert als ajuntaments formació per 
als monitors que guien els grups. 
La inclusió dels municipis al cicle de 
caminades parteix de la sol·licitud 
dels ajuntaments a la Diputació, que 
els ofereix suport tècnic per dur-les 
a terme. Però són els mateixos ajun-
taments els que organitzen el grup 
de gent gran que farà les activitats i, 
per tant, on ha d’adreçar-se la ciuta-
dania. El primer curs, el grup fa una 

sessió de formació i tres caminades 
per diferents parcs naturals de la de-
marcació. 
El següent curs i en les edicions 
posteriors, aquest grup s’uneix a 
tres grups més d’altres municipis per 
participar en quatre passejades, se-
guint itineraris proposats pels ajun-
taments, amb l’assessorament tèc-
nic de la Diputació. L’exercici sempre 
està adaptat a les possibilitats dels 
usuaris; els itineraris són recorre-
guts suaus i assequibles per pistes 
forestals o camins de muntanya en 
distàncies no superiors a 10 quilò-
metres ni inferiors a 6.

Es tracta d’una eina motivadora 
adreçada a grups de gent gran que 
ja realitzen activitat física en el seu 

municipi, i que els permet l’intercan-
vi amb realitats associatives d’altres 
municipis. •
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OBJECTIUS DEL PROJECTE
-Fomentar l’afició entre la gent gran de realitzar caminades amb
regularitat.
-Oferir a aquestes persones la possibilitat de conèixer diferents
entorns geogràfics de la província i de viure la natura d’una forma
totalment adaptada a les seves possibilitats.
-Afavorir les relacions interpersonals i de grup.
-Motivar l’aprenentatge i l’intercanvi de coneixements en relació
amb el món natural.
-Complementar l’acció que es du a terme amb els diferents grups
municipals d’activitat física adreçats a la gent gran.

CARACTERÍSTIQUES DE LES PASSEJADES
-Estan totalment adaptades a les possibilitats i les necessitats del
col·lectiu de gent gran; per tant, són suaus i assequibles.
-Majoritàriament hauran de discórrer per pistes forestals o camins
de muntanya, reduint el màxim possible els trams urbans.
-Generalment, s’iniciaran sobre les 10 del matí i finalitzaran cap a
les 4 de la tarda.

CICLE DE PASSEJADES 
-Es camina un total aproximat de 3-4 hores i durant el recorregut,
es van realitzant diverses parades.
-Les distàncies a recórrer que es plantegen no seran, en cap cas,
superiors a 8-9 km, ni inferiors a 6 km.
-Es considera molt important que els possibles participants estiguin 
acostumats a realitzar activitat física de manera regular i/o siguin
capaços de mantenir un mínim esforç físic de manera continuada.

-Els/les monitors/es que acompanyen el grup han de
conèixer i valorar (el màxim possible) les capacitacions
físiques dels seus participants.

ELS PARTICIPANTS HAN DE DUR
• calçat apropiat,
• protecció per al cap (gorra),
• motxilla petita,
• cantimplora i
   bastó (opcional)

ALIMENTACIÓ
• Han de dur aliments per a dos àpats (esmorzar i dinar) i
   aigua (mínim 0,5 litres).
 
BENEFICIS DE L’ACTIVITAT FÍSICA PER A LES PERSONES ADULTES
-Beneficis físics.
-Ajuda a prevenir l’envelliment prematur, prevenir malalties cardi-
ovasculars, prevenir lesions musculars i òssies, millorar la mobilitat 
articular.
-Beneficis psíquics de l’activitat física en persones grans.
-Pot incidir sobre las capacitats mentals i la salut psicològica de les 
persones grans, sobretot a la pràctica esportiva s’afegeixen elements 
per exercitar la ment. Treballem la memòria i l’atenció i millorem l’es-
tat d’ànim.
-Beneficis socioafectius de l’activitat física en la gent gran.
-Pot ajudar a: conèixer noves activitats d’oci saludables, evitar casos 
de soledat, sentir-se integrat en un grup, fer noves amistats.
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La Diputació de Barcelona promou passejades 
de marxa nòrdica per a la gent gran 

A Cent cap als 100

En el curs 2018-2019 han partici-
pat 73 municipis de les comarques 
de Barcelona, 7 més que a l’edició 
anterior (a la primera edició, el 
2001, hi van participar 7 municipis)
Els municipis del Maresme que hi 
han participat aquest curs són Ale-
lla, Montgat, Arenys de Munt, Cale-
lla, Pineda de Mar i Sant Pol de Mar

El percentatge de fidelitat de parti-
cipació (persones que han fet 3 o 4 
passejades) és del 65,8%.

En total 3.744 persones han parti-
cipat en alguna passejada. 1.344 
persones han realitzat les quatre 
passejades, i 1.120 persones, tres 
passejades.

Xifres de participació del curs 2018-2019
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A questa és la història d'un 
somni fet realitat. D'una 
passió compartida. Elo-
die, francesa i mare de 

tres nens, és una amant del mar des 
que va néixer. Cada estiu, emocio-
nada amb estar a l'aigua, s'aixecava 
per animar que tota la seva família 
l'acompanyés. No volia perdre's ni 
un minut de la seva activitat favo-
rita: l'esquí aquàtic... Moguda per 
aquesta il·lusió, va ajudar i va ense-
nyar any rere any a desenes de nens 
i amics a esquiar.
La seva afició per aquest esport l'ha 
acompanyat sempre allà on ha anat. 
Des de fa 15 anys viu a Sant Andreu 
de Llavaneres amb la seva família, 
on també ha portat, òbviament, la 
seva passió per l'esquí nàutic. Per 
això, va decidir inscriure's a la Fede-

ració d'Esquí Nàutic i a l'Escola de 
l'Esport a Barcelona, on va obtenir 
el títol de monitora. Amb les matei-
xes ganes i il·lusió que el primer dia, 
Elodie es va convertir en instructora 
professional.
I ara, per primera vegada al Ma-
resme, existeix la primera activitat 
d'esquí nàutic: EloSki, Barcelona 

Water, Sea & Fun. Situada en el Club 
Nàutic El Balís de Sant Andreu de 
Llavaneres, Elodie Brabant ensenya 
a petits, joves i tot aquell que ho de-
sitgi: "El meu objectiu és compartir 
la meva passió amb tots els amants 
del mar, que lliscar sobre l'aigua si-
gui fàcil i divertit. Si tu ets feliç, jo 
sóc feliç".
En aquest punt del Port Balís es pot 
aprendre aquest esport i també gau-
dir d'una activitat lúdica i divertida, 
per passar una bona estona: "L'es-
quí aquàtic és un esport veloç, fàcil 
i apte per a tothom. Ofereix tant a 
grans com a petits l'oportunitat de 
surfejar damunt les ones, compar-
tint moments de diversió, somriures 
i adrenalina", apunta Elodie. 
Afegeix que "és un esport de fàcil 
aprenentatge. Els principiants uti-
litzaran dos esquís per mantenir 
millor l'equilibri i posteriorment, a 
mesura que avancen, aprendran a 
usar el monoesquí... A més, per als 
apassionats de salts, figures o per 
als "snowboarders" de tota la vida, 
el 'wakeboard' és ideal. Totes les 
modalitats et permeten connectar 
amb la naturalesa. Hi ha dues mane-
res de viure la platja: relaxant-se en 
la sorra o gaudint des del mar".
No ho dubtin: L'esquí aquàtic allibe-

ra l'esperit amb la sensació de volar 
sobre l'aigua. EloSki ho fa realitat. •

El Maresme ja té el seu centre
ludicoformatiu d'esquí nàutic

Ski,
Sea&Fun

En el Port Balís de 
Sant Andreu de 

Llavaneres es pot 
aprendre aquest 

espectacular esport 
i passar una 

jornada d'allò més 
divertida a l'aigua

✓ Resistència
cardiorespiratòria

✓ Zero estrès,
desconnexió i

alliberament de
tensions

✓ Desenvolupament 
de la confiança

✓ Reforç muscular
✓ Increment de la 

flexibilitat
✓ Increment reflexos 

i agilitat
✓ Gaudir de la
natura i l'aire 

lliure

BENEFICIS 
L'APUNT

Les
propostes

"El meu objectiu és
compartir la meva passió

amb tots els amants del mar, 
que lliscar sobre l'aigua

sigui fàcil i divertit.
Si tu ets feliç, jo sóc feliç"

1. Classes particulars o 
en grups d'esquí nàutic

2. Organització
d'esdeveniments a mida 

(una activitat nàutica, 
divertida i diferent 

per fer en grup)

3. Boia Tractada
(seu damunt la 

boia i llisca a 
tota velocitat)

+34 690 815 000 · happyteam@eloski.com

www.eloski.com
SANT ANDREU DE LLAVANERES · BARCELONA (MARESME)

Eloski-Sea&Fun

eloski_esqui_nautico

Elodie
Brabant

Directora d'EloSki
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El passat mes de maig, Teià va viure 
una jornada molt especial amb l'es-
trena del nou camp de futbol de ges-
pa artificial d'última generació. El 
municipi era un dels pocs del Mares-
me, per no dir l'únic, que no comp-
tava amb aquesta millora en la seva 
instal·lació futbolística. El Camp 
Municipal de Sant Berger va acollir 
a mitjans de maig els primers par-
tits dels equips del CF Joventut Teià, 

que serà l’entitat que es beneficiarà 
d'aquesta inversió en equipaments 
que ha dut a terme l'Ajuntament 
de la Vila. Encara que no s'ha fet la 
inauguració oficial en coincidir amb 
la campanya electoral, sí que es va 
viure un matí molt entranyable, on 
l'alcalde Andreu Bosch i altres regi-
dors van ser convidats a fer el servei 
d'honor. A partir d'ara, Teià també 
juga en la 'màxima categoria'.

L'esport del Maresme està d'enho-
rabona perquè dues de les seves 
esportistes més destacades han 
conquerit la Lliga Dia, la competició 

reina del bàsquet espanyol femení. 
Les mataronines Rosó Buch i Núria 
Fernández, que formen part de la 
plantilla del Spar CityLift Girona, 
van ajudar el seu club a posar fi a 
una magnífica temporada, en vèn-
cer en el Play-off final, i per la via rà-
pida (2-0), al totpoderós equip del 
Perfumeries Avenida de Salaman-
ca, que havia guanyat les últimes 
quatre lligues. Rosó Buch, capitana 
del Girona, va aixecar la copa que 
segellava la segona lliga en la his-
tòria del conjunt gironí. La veterana 
Núria Martínez també va tenir un 
protagonisme molt destacat sobre 
la pista en els dos partits que van 
decidir el títol.

Gran cop d'efecte del Centre Natació Mataró, que ha fitxat per a les pròximes tres temporades una de les 
millors jugadores de tota la història del waterpolo espanyol: Anni Espar. La barcelonina, de 26 anys, aterra 
a Mataró procedent del CN Astralpool Sabadell, on ha jugat des de la temporada 2009/10. Ha estat medalla 
de plata en els Jocs Olímpics de Londres (2012), i or i plata als Mundials de 2013 i 2017, respectivament. 
Aquesta última temporada ha guanyat la Lliga i la Copa d'Europa.
Anni Espar, com diu el president del CN Mataró, “ens aportarà la seva experiència i personalitat”. Ha estat 
la tercera incorporació a la plantilla de La Sirena, després dels flamants fitxatges de la portera holandesa 
Debby Willemsz (que torna al club al cap d'un any d'absència) i d'Anna Gual, procedent del Sant Andreu.

Nou èxit esportiu del Bàsquet Fe-
mení Maresme de Sant Andreu 
de Llavaneres. Les jugadores de 
l’equip cadet van aixecar la copa de 
campiones de Catalunya de catego-
ria preferent després de vèncer a la 
final al Snatt's Femení Sant Adrià 
per 71 a 63. Fantàstica final a qua-
tre en què a semifinals es van des-

fer d’un combatiu Basket Almeda 
per 63-55, que finalment va quedar 
tercer en el campionat. D'aquesta 
manera, el CB Femení Maresme, 
Snatt's Femení Sant Adrià i Basket 
Almeda van obtenir el premi de 
participar al Campionat d'Espanya 
Cadet Femení que es va jugar a Va-
lència a finals de maig. Ja en terres 
valencianes, a L’Alqueria, vam viure 
un nou èxit esportiu de les jugado-
res maresmenques en conquerir el 
títol nacional després d’imposar-se 
novament al Femení Sant Adrià per 
53 a 50. La jugadora Chisu Okafor 
va ser escollida MVP de la final. La 
generació del 2003 d'aquest club 
continua fent història des que fa 
dues temporades fessin el salt al 
gran públic, guanyant el Campio-
nat d’Espanya infantil.

Els passats dies 10 i 11 de maig va 
tenir lloc a Màlaga el Campionat 
d'Espanya de Parelles de patinatge 
artístic on van participar els patina-
dors del CPA Arenys de Munt Mireia 
Martínez i Aleix Bou en la categoria 
Cadet. 
A causa d'una greu lesió que va patir 
el patinador de Navarcles, i a diver-
ses hospitalitzacions de la patina-
dora d’Arenys, la parella no va tenir 
l’oportunitat de participar al Campi-
onat de Barcelona ni al Campionat 
de Catalunya, així com tampoc van 
poder entrenar amb regularitat. 
Tot i aquests entrebancs físics, la 
Federació els va donar l’accés direc-
te al Campionat d'Espanya com a 

premi als gran resultats obtinguts la 
temporada passada (campions de 
Catalunya, d'Espanya i subcampions 
d'Europa). Tant els patinadors com 
l'entrenadora Jéssica Pi afrontaven 
aquesta competició amb intriga i 
nerviosisme, ja que era  la primera 
posada en escena de la temporada 
després de no poder entrenar pràcti-
cament durant tot l’any. Així i tot, els 
resultats van ser magnífics, obtenint 
la primera plaça tant al programa 
curt com al programa llarg i d'aques-
ta manera proclamant-se campions 
d’Espanya. 
Un èxit que demostra l’alt nivell de 
aquesta jove parella i el gran esperit 
de superació que han demostrat.

BÀSQUET
Núria Martínez i Rosó Buch, 

campiones de Lliga

WATERPOLO 
El CN Mataró fitxa una llegenda: Anni Espar

BÀSQUET 
El Club Bàsquet Femení

Maresme, campió de Catalunya 
i d’Espanya Cadet 

PATINATGE ARTÍSTIC
Mireia Martínez i Aleix Bou, el 

millors cadets nacionals

FUTBOL
Teià ja té nou camp de gespa 

artificial
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Rosó i els seus pares, amb el trofeu

L'alcalde de Teià, Andreu Bosch, va fer el servei d'honor

Moment de la presentació, amb Joan Gros
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La plantilla al complet amb el títoi
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A ny rere any el nombre 
de llicències del CEM no 
parar de créixer i tots els 
programes i competici-

ons que gestiona el Consell van gua-
nyant en nombre de participants, 
tant a nivell individual com pel que 
fa a les entitats i centres educatius 
participants.
Cal recordar que, a part dels dos 
grans programes d’esport escolar de 
la Generalitat de Catalunya, els Jocs 
Esportius Escolars de Catalunya i el 
Pla Català d’Esport a l’Escola, des 
del Consell també s’organitzen el 
Campionat Comarcal de Petanca de 
la Gent Gran i una Lliga de Lleure de 
voleibol per a adults, a més del Cir-
cuit Maresmenc de Cros.
Aquest curs 2018/2019  han partici-
pat als Jocs Esportius Escolars de 
Catalunya 5.200 nens i nenes repar-
tits en una quinzena de modalitats 
esportives.
Pel que fa al Pla Català d’Esport a 

l’Escola, a la comarca  hi ha un total 
de vint-i-quatre centres educatius, 
dels quals 18 rebran ajut del CEM al 
proper curs. Amb aquests centres 

s’organitzen diverses activitats que 
aquest curs, han arribat a més de 
3.600 alumnes, entre les trobades de 
volei-platja, les activitats poliespor-
tives i la celebració a Mataró del Dia 
de l’Educació Física.
A les competicions de lleure del con-
sell, han participat aquesta tempo-
rada uns 300 esportistes i al Circuit 
de Cros han estat més de 2.000 els 
dorsals repartits.
Aquestes dades sens dubte, expli-
quen el bon moment del Consell Es-
portiu del Maresme que, poc a poc, 
va assolint els diferents objectius: 
donar-se a conèixer a la ciutadania 
oferint un esport escolar de qualitat i 
utilitzar al màxim la vessant educati-
va i integradora de l’esport dins i fora 
dels centres educatius. Esport Esco-
lar, Esport amb Valors.
De cara al curs 2019/2020 el consell 
s’ha plantejat nous reptes:
El primer és seguir augmentant el 
nombre de centres educatius que 

participin als jocs escolars. Actu-
alment 25 dels 30 municipis de la 
comarca tenen escoles o entitats 
que realitzen activitats amb el CEM, 
la voluntat és, a poc a poc, arribar 
a totes les poblacions, ja sigui amb 
la participació de les escoles o dels 
clubs existents a cada municipi.
L’altre gran objectiu del proper curs 
és afegir el Futbol 7, dins les compe-
ticions d’esport escolar organitzades 
pel CEM. Crear lligues d’aquest es-
port en les categories prebenjamí, 
benjamí i aleví, amb grups de proxi-
mitat geogràfica.
En aquest sentit, ja s’han organitzat 
diverses reunions que han rebut una 
bona acollida, principalment de les 
escoles i dels clubs de futbol que te-
nen el futbol 7 com una eina de pro-
moció de les seves entitats. Durant 
aquest mes de juny hi ha previst se-
guir fent reunions arreu del territori 
comarcal per exposar el projecte al 
màxim d’entitats possibles. •

Aquest curs 2018/19  
han participat als Jocs 
Esportius Escolars de 

Catalunya 5.200 nens i 
nenes repartits en una 
quinzena de modalitats 

esportives

Aquest estiu, el Consell Esportiu del Maresme i el Club Voleibol Mataró repeteixen l’experiència de 
l’any anterior i tornen a organitzar conjuntament el Campus Comarcal de Voleibol. En poques setma-
nes s’han exhaurit les places disponibles. Voleibol, vòlei platja, excursions, piscina i lleure destinats a 
nens i nenes de 7 a 14 anys.

Èxit del Campus Comarcal de Voleibol

 Més de 10.500 participants a les 
activitats del CEM

Estem arribant al final del curs escolar i toca fer balanç. Pel que fa a les activitats i sobretot al nombre de participants a les diferents 
activitats organitzades pel Consell Esportiu del Maresme la valoració és molt i molt positiva

25 dels 30 municipis de la comarca tenen escoles que participen en el CEM La gimnàstica és una de les disciplines més populars 
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