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Editorial

El Maresme estarà
en els JJOO de Tòquio
D'aquí a un any començaran els Jocs Olímpics de Tòquio.
La històrica cita esportiva, la que té més audiència televisiva del món,
se celebrarà del 24 de juliol al 9 d'agost. Falten encara molts equips
nacionals per classificar-se en les múltiples disciplines esportives que
viurem (39 en total), però una cosa està cent per cent garantida: hi haurà, com a mínim, una o dues regatistes del Maresme participant en la
classe 470 de la prova de vela.
El mes de febrer passat els vam presentar a Silvia Mas, la regatista del
Masnou que, al costat de la canària Patricia Cantero, va guanyar la plaça olímpica per a la delegació espanyola en la classe 470 en el Mundial
d'Aarhus (Dinamarca). Des de llavors, aquest privilegi de participar en
els Jocs Olímpics a Tòquio se'l disputen la mateixa Silvia Mas i Patricia
Cantero d'una banda i Bàrbara Cornudella i Sara López per un altre.
Aquestes últimes, regatistes del Club Nàutic El Balís, ja van estar representant a Espanya en els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro i ara somien
a repetir l'experiència.
Per tant, sigui Silva Mas o Bàrbara Cornudella i Sara López, el Maresme
té assegurada la seva presència en els pròxims Jocs. En aquesta edició
d'estiu, tant Bàrbara com Sara ens expliquen com ha estat aquest llarg
procés des que van començar a navegar, sempre juntes, amb sis anys.
Cosines germanes, amigues, han fet de la vela la seva forma de vida.
Un número on, una vegada més, ens bolquem amb l'esport femení.
Entrevistem la mataronina Rosó Buch, que s'ha proclamat campiona
de Lliga de bàsquet amb l'Spar Citylift Girona. Un èxit que premia la
seva gran dedicació a un esport que porta a la sang des del bressol. I
sense deixar el bàsquet, fem un reconeixement al Femení Maresme de
Llavaneres. En tan sols deu anys ha estat capaç de convertir-se en un
dels millors clubs femenins no només de la nostra comarca, sinó de tot
Catalunya. Una tasca formativa exemplar.

684 285 614
www.esportiumaresme.cat

Viu l’esport català
esportcat

@esportcat

esportcat

esport.gencat.cat

3

www.esportiumaresme.cat

PORTADA

Bàrbara Cornudella
Sara López

Caminant cap
a Tòquio 2020

"Som de Barcelona, però tota la nostra
infància, vacances, caps de setmana i
festius, ha transcorregut al Maresme i
al CN El Balís"

Una entrevista de TONI FRIEROS · Fotos de Joan Maria Arenaza

Van néixer amb la música dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992 i, des de molt nenes, el mar i la vela han format
part de les seves vides. Inseparables des del bressol, aquestes dues cosines germanes tan unides al Maresme i al
CN El Balís van participar en els Jocs de Rio de Janeiro 2016 i ara miren il·lusionades cap a Tòquio 2020.

E

n el teu cas, Bàrbara, la vela
és una vella tradició familiar…
El meu avi patern va ser un
dels fundadors del Club Nàutic El
Balís. El vaig conèixer molt poc perquè jo només tenia sis anys quan va
morir. Els meus pares i tots els meus
oncles han estat navegants.
I en el teu, Sara, també…
La meva mare i la mare de la Bàrbara
són germanes, Ravetllat de primer
cognom, i com la Bàrbara i jo vam
néixer el mateix any, el 1992, ella al
setembre i jo al novembre, sempre
hem estat juntes, compartint-ho tot.
Sempre?
B.C.: Sempre, des del parvulari fins
al dia d'avui. Hem anat al mateix col·
legi i a la mateixa classe i hem navegat juntes des que érem unes nenes.
Vaja, que la vela no va ser una opció
per a vosaltres…
S.L.: Així és. Per a nosaltres, la vela
no ha estat un esport o una extraes-
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mana, festius i vacances les hem
passat a casa nostre de Sant Vicenç
de Montalt. Ha estat aquí on sempre
ha transcorregut la nostra infància i
la nostra vinculació amb la vela i el
mar.

Bàrbara Cornudella

Sara López

5es Mundial Aarhus 2018
13es Europeu Burgas 2018
13es Copa Mundial Enoshima 2018
Participació JJOO Rio 2016
Or Europeu Juvenil Burgas 2015
colar. Ha estat un estil de vida des
que estàvem dins la panxa de les
nostres mares.
B.C.: El nostre avi tenia un vaixell i
era habitual fer travessies pel Mediterrani fins a Mallorca, Menorca, Eivissa... Aquí va ser on començàrem a
familiaritzar-nos amb el mar.
S.L.: Quan arribaven les vacances,

Setmana Santa o els caps de setmana, sempre estàvem en El Balís o al
Port Olímpic fent cursos d'estiu de
vela.
No vau néixer al Maresme, però sou
del Maresme…
B.C.: Vam néixer a Barcelona, però
efectivament, tots els caps de set-

Vau començar, com no podia ser
d'una altra manera, en la classe Optimist.
S.L.: Els nostres pares van voler que
féssim vela perquè creien que aquest
era el millor esport per a la nostra
formació i educació. Consideraven
que amb la vela aprendríem una sèrie de valors que després serien bàsics en les nostres vides. En aquest
sentit hi estic d'acord.
B.C.: Jo també estic d'acord amb la
Bàrbara, encara que hem de confessar que al principi no ens agradava
gens pujar-nos en un vaixell tan petit
i sortir al mar.
S.L.: Teníem sis anyets quan debutàrem en Optimist i el que diu la Bàrbara és veritat. No volíem fer vela.
Recordo que el pare de la Silvia Mas,
en David, que era el nostre professor,
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ens portava en la seva llanxa per pujar-nos a l’Optimist...
B.C.: A qui li agrada ficar-se dins l'aigua quan fa fred o està plovent?

"Per nosaltres, la vela no és només un
esport, és, sobretot, un estil de vida"

I en 2012, el salt a la classe olímpica
470…
B.C.: Sí, això ja eren paraules majors
perquè canvia el vaixell, les competicions, ja hi ha rivals professionals que
viuen de la vela, gent que es prepara
per a anar a uns Jocs Olímpics…
S.L.: Vam tenir la sort que el meu germà gran tenia un vaixell 470 en venda
i ens el vam quedar nosaltres. Vam
començar sense sense la més mínima
intenció de pensar a anar a uns Jocs.

Quan vau començar a agafar-li afecte a l'Optimist?
S.L.: Crec que quan vam guanyar la
nostra primera regata , al port de Premià de Mar.
B.C.: Suposo que pensaríem que no
se’ns donava tan malament! La veritat és que l'ambient de la vela t'enganxa.

"Arribar als JJOO
de Tòquio està molt
complicat perquè
hi ha molta competència. Esperem
tenir opcions fins
l'últim moment"
S.L.: Començàrem a passar-ho bé
navegant. Per a nosaltres, sent tan
nenes, era com anar de colònies, com
una aventura. I aquest costat lúdic de
la vela va ser el que va fer que continuéssim navegant.

quenes en el Mundial ISAF Juvenil
que es va disputar a Istanbul el 2010.
Anàvem pel bon camí!

treure'ns la carrera, però ho hem
aconseguit. A les nostres cases també era una cosa innegociable: estava
prohibit deixar els estudis per la vela.
S.L.: Els nostres pares ens ‘amenaçaven’ amb no deixar-nos participar
en aquest o aquell campionat si suspeníem. Ens van inculcar el valor de
l'esforç. Ens deien que era possible
compaginar totes dues coses.
I ha estat possible!
B.C.: I tant! És veritat que no era molt
normal trobar altres parelles que es
dediquessin competitivament a la
vela i fossin universitàries. En el meu
cas vaig fer Disseny Industrial i fa dos
anys que m'he llicenciat.
S.L.: Jo he acabat Arquitectura i em

Quin va ser el següent pas?
B.C.: Per edat, vam haver de deixar
l'Optimist als 15 anys. I passàrem a la
classe 420. És el pas natural.
S.L.: Novament ens ho prenem com
un hobby perquè, encara que ja hi
havia parelles professionals i que
es dedicaven només a la vela, per a
nosaltres era una activitat familiar,
perquè també navegaven els nostres
pares, germans, oncles…

va costar molt acabar-la, perquè és
una carrera molt presencial i exigeix
moltes hores de pràctica. Sempre
que tenia temps entre entrenaments,
viatges o competicions estudiava.
B.C.: El problema quan ets un esportista quasi d'elit és que el teu esport
t'exigeix tanta disciplina i tant de
temps, com per exemple l’alimentació, els entrenaments matí i tarda,
les hores de descans, la concentració, que quan tens una estona lliure
no et ve de gust posar-te a estudiar.
Però ho hem aconseguit!
Quin va ser el balanç de la classe
420?
S.L.: Molt bo. Vam guanyar dos o tres
campionats d'Espanya i vam ser cin-

"Participar als Jocs de Rio de Janeiro va
ser una experiència inoblidable. Va valer
la pena tots els sacrificis fets"

Per cert, i els estudis?
3457-xx-2019 Anunci faldó Connectem
B.C.: Ens ha costat molts sacrificis

esport 206x52 mm, Esportiu Maresme.pdf
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És el pas natural, de 420 a 470.
B.C.: La gran diferència entre 420 i 470
és que t'has de preparar molt més.
Més hores d'entrenament, rivals de
més nivell… Nosaltres vam començar
soles, sense entrenador, sense suport
de cap federació. Sortíem a navegar al
Fòrum, al Port Olímpic, a veure com
ens anava…

"Fer vela és una
aventura diària,
un esport exigent
que et prepara
per al dia a dia
durant tota la
vida"
S.L.: En aquest moment a Catalunya
no hi havia ningú que fes 470 i això
també ens va animar a continuar, tot
i que en el Mundial que es va fer a Barcelona vam quedar últimes. Poc després, tant la Federació Catalana com
El Balís ens van animar a seguir.
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Connectem la població
amb la pràctica esportiva

Descobreix-ho a:
www.diba.cat /connectem

La Diputació de Barcelona fomenta els hàbits
saludables, l’educació i la integració de la població
dinamitzant l’esport als municipis.
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Bàrbara i Sara són tota una institució al seu club, el CN El Balís

Competeixen juntes des que tenien sis anys

La perseverança té la seva recompensa…
B.C.: Sí, però teníem moltes limitacions pressupostàries. A la meitat de
les competicions no hi podíem anar.
Acudíem a França, Alemanya, Itàlia… Gairebé tots els diners sortien
de la butxaca dels nostres pares.
S.L.: El punt d'inflexió en la nostra
carrera es va produir quan el 2013
vam quedar quartes quartes en el
mundial juvenil i terceres en l'europeu. Aquí va ser quan la Federació va
començar a fixar-se més en nosaltres.
B.C.: El 2014 es va produir un incident que va canviar el nostre destí.
Havíem de competir en la Copa del
Món de Miami al gener, però el contenidor amb el nostre vaixell mai va
arribar. Teníem tot pagat: avió, hotel… què fèiem? Vam fer l'esforç de
llogar un vaixell per competir (vam
quedar setenes malgrat tot) i allí
vam conèixer un entrenador canadenc, Nigel Cochrane.
S.L.: Sí, ell va ser qui ens va dir que
ens veia futur i que si treballàvem
bé podríem anar als Jocs de Rio de
Janeiro.

l'equip espanyol, ni metge, ni fisioterapeutes… A més, no ens van deixar
quedar-nos amb el nostre entrenador
canadenc. La Federació ens va posar
a un tècnic amb el qual no havíem
treballat mai i això psicològicament
ens va afectar. En fi, malgrat tot, va
ser una experiència meravellosa.
B.C.: Mai de la vida ho oblidarem.
Viure la inauguració i clausura d'uns
Jocs és una cosa irrepetible.
S.L.: A títol personal va ser una gran
recompensa. En acabar els Jocs, on
vam classificar dotzenes de 20, ens
vam dir que havia valgut la pena tant
de sacrifici i treball.
B.C.: I va ser aquí on ens vam animar
a continuar i pensar en els Jocs de
Tòquio.

Això són paraules majors…
B.C.: I tant! Va ser un camí llarg i difícil. Espanya no va obtenir la plaça directa en el Mundial de Santander de
2014. No es va decidir qui anava fins
al Mundial d’Argentina i l’Europeu de
Palma d'abril de 2016, l'any olímpic.
S.L.: Va ser molt emocionant perquè
vam guanyar la plaça a casa, a Espanya, i davant de tota la nostra família
que va venir a veure'ns. Va ser brutal.
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"Els nostres pares
només ens varen
posar una condició
per continuar navegant: no deixar
mai els estudis. Ja
hem acabat
l’universitat"
B.C.: I un alleujament, perquè veníem de viure setmanes de molt d'estrès i nervis.
Un gran honor. Uns Jocs Olímpics…
S.L.: Vam ser al camp de regates tres
mesos abans. No coneixíem ningú de

Com ho teniu per classificar-vos?
S.L.: Les circumstàncies han canviat
molt respecte al cicle olímpic de Rio.
Ara tenim un patrocinador que és la
Fundació Damm, la Federació cobreix
moltes de les despeses i podem competir de tu a tu amb altres grans parelles.
B.C.: Hi ha una competència molt
dura amb l'altre equip olímpic espanyol format per la Silvia Mas, que
és de Masnou, i la Patricia Cantero.
Ara ve el Mundial del Japó a l'agost,
la Copa del Món també a l'agost i en
terres japoneses, en el mateix camp
de regates dels Jocs. Esperem arribar
amb opcions a l'última prova classificatòria, que serà el Mundial que es
disputarà en el CN Arenal de Palma de
Mallorca abans de la Setmana Santa
del pròxim any.

Porteu tota la vida juntes. Com es
porta la convivència?
S.L.: Pràcticament som com un matrimoni. Sempre ens hem portat molt
bé. Ens entenem molt. La Bàrbara és
molt inquieta, competitiva, té les
idees molt clares i sap el que vol.
B.C.: La Sara és més tranquil·la, més
calmada. Li agrada llegir, pensar
més les coses. És veritat, crec que
si ens portem tan bé és perquè som
diferents.

"Som cosines
germanes i des de
ben petites sempre
hem estat juntes
compartint-ho tot,
així com la passió
per la vela"
I quan això s'acabi?
S.L.: Espero seguir vinculada al món
de la vela. La carrera universitària
que he fet em permet fer-ho. Som
unes privilegiades perquè fem el
que ens agrada i hem viscut grans
experiències.
B.C.: Espero enfocar la meva formació universitària a la vela, perquè té
moltes sortides. El millor del nostre
esport és que sempre tens coses que
fer i explicar. És com viure una aventura contínua.
Gaudiu-la! •
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Una gran festa
Nit dels Campions al Maresme 2019

Espectacular aspecte del Pavelló Teresa Maria Roca de Mataró, ple de gom a gom

Els més petits, com els jugadors del Club Atlètic Masnou, també van ser protagonistes

David
Bote

Antonio
Jiménez

Alcalde de Mataró

Delegat FCF Maresme

"Felicito a la FCF per totes
les campanyes que fa a
favor del respecte i del joc
net. Els valor de l'esport
són molt importants perquè ens fan millors a tots"

"Aquests premis també
són per a tots els entrenadors, delegats i persones
dels clubs que ajuden
durant tot l'any que els
equips puguin funcionar"

Reconeixement a la UD Cirera-Futsal Aliança Mataró, el primer equip de salut mental del Maresme

E

l Pavelló Municipal Teresa
Maria Roca Vallmajor, a Mataró, va ser l’escenari escollit per celebrar la Nit dels
Campions al Maresme 2019. Unes
1.200 persones van assistir a l’entrega dels premis als campions i campiones de la lliga 2018-2019, i també
dels guardons especials i fair-play
otorgats a diferents personalitats i
entitats de la comarca.
A l’acte hi van assistir el vicepresident de la Federació Catalana de
Futbol, Jordi Bonet; el directiu i
delegat al Maresme, Antonio Jiménez; el delegat de la Lliga Catalana
de Futbol Sala al Maresme, Joan
Vázquez; el delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres al Maresme, Antonio
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Premi al Benjamí del Santa Susanna per no veure una sola targeta en tota la temporada

Zamora; i l’alcalde de la ciutat de
Mataró, David Bote; a més d’altres
membres de l’estructura federativa,
personalitats i autoritats de la zona.

Es va fer un homenatge als presidents que durant la present temporada han deixat el càrrec en les entitats que encapçalaven. Per aquest

motiu, l’FCF va lliurar-los una placa
commemorativa per agrair la seva
dedicació al capdavant del seu club.
Els expresidents homenatjats varen
ser:
Josep Sardà (Canet FC)
José Antonio Alonso (CE Premià)
Antonio Luna (Juventus AC)
Antonio Díaz (CD Premià de Dalt)
En el capítol de premis especials,
van rebre el reconeixement de l’FCF
la UD Cirera–Futsal Aliança Mataró,
el primer equip de salut mental del
Maresme, per la seva transcendència tant a nivell social com esportiu,
amb la consecució de la lliga on ha
participat. Així mateix, va ser reconegut el Comitè Tècnic d'Àrbitres
del Maresme, per la recollida d’ali-
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El futbol femení va tenir una presència molt destacada

ments solidària que organitza coincidint amb el seu torneig de futbol
anual adreçat a col·legiats d’arreu
de Catalunya.
Al seu torn, també va rebre un guar-

Premi a la UE VIlassar de Mar pel seu ascens a Tercera Divisió

dó especial el delegat de camp del
CD Masnou, Kaddour Zakkam, per la
seva dedicació i predisposició amb
tots els equips i àrbitres que visiten
setmana rere setmana el Municipal

Equip de futbol sala de l'Arenys de Munt

del Masnou, fet que l’ha convertit en
una persona apreciada i respectada
en el futbol maresmenc.
El premi fair-play va recaure en
mans de l’equip Benjamí de l’AE

Santa Susanna, equip que ha completat la temporada sense rebre cap
amonestació, ni targetes grogues, ni
tampoc vermelles, al grup 20 de la
Tercera Divisió de la categoria. •

Campions Maresme 2019
LLIGA ALEVÍ FEMENÍ FS
FUTSAL MATARÓ CE “A”
LLIGA INFANTIL FEMENÍ FS
CFS ARENYS DE MUNT “A”
LLIGA DIVISIÓ HONOR CATALANA FEMENÍ FS
FUTSAL ALIANÇA MATARÓ C.E. “A”
LLIGA PRIMERA DIVISIÓ CATALANA FS
FUTSAL INLINGUA MATARÓ “B”
LLIGA PREBENJAMÍ FS
ROGER’S ATLÈTIC CATALÀ FS “A”
LLIGA BENJAMÍ FS
CANET FS “A”
LLIGA BENJAMÍ FS
SANT JOAN DE VILASSAR FS “A”
LLIGA ALEVÍ 2a DIVISIÓ FS
HUMMEL ALELLA FS “A”
LLIGA ALEVÍ 3a DIVISIÓ FS
CANET FS “A”
LLIGA INFANTIL 2a DIVISIÓ FS
ROGER’S ATLÈTIC CATALÀ FS “A”
LLIGA INFANTIL 3a DIVISIÓ FS
HUMMEL ALELLA FS “A”
LLIGA CADET 2a DIVISIÓ FS
PURA BRASA RACING PINEDA FS “A”
LLIGA CADET 3a DIVISIÓ FS
FUTSAL MATARÓ CE “D”
LLIGA JUVENIL 1a DIVISIÓ FS
CFS CIUTAT DE MATARÓ “A”
LLIGA JUVENIL 2a DIVISIÓ FS
FUTSAL ARENYS DE MAR “A”
1a CATALANA
UE VILASSAR MAR
2a CATALANA
ESCOLA FUTBOL MATARO CE
3a CATALANA
UD MOLINOS
4a CATALANA
CF CALELLA
PREBENJAMÍ
ESCOLA FUTBOL MATARÓ CE
PREBENJAMÍ
ESCOLA FUTBOL MATARÓ CE “B”
PREBENJAMÍ
MASNOU AT. “B”
PREBENJAMÍ
CF ARENYS DE MAR “B”
PREBENJAMÍ
CD MASNOU “D”
1a DIVISIÓ BENJAMÍ
ESCOLA FUTBOL MATARÓ CE “B”
1a DIVISIÓ BENJAMÍ
CE VILASSAR DALT
2a DIVISIÓ BENJAMÍ
MASNOU AT. “B”

GRUP 1
GRUP 1
GRUP 1
GRUP 2
GRUP 3
GRUP 3
GRUP 4
GRUP 2
GRUP 1
GRUP 2
GRUP 1
GRUP 1
GRUP 1
GRUP 2
GRUP 1
GRUP 1
GRUP 2
GRUP 4
GRUP 4
GRUP 25
GRUP 26
GRUP 27
GRUP 28
GRUP 29
GRUP 7
GRUP 8
GRUP 6

2a DIVISIÓ BENJAMÍ
AQUA HOTEL FC “B”
3a DIVISIÓ BENJAMÍ
CERDANYOLA MATARÓ ASSOC ESP LL “C”
3a DIVISIÓ BENJAMÍ
UE VILASSAR MAR “J”
3a DIVISIÓ BENJAMÍ
UE VILASSAR MAR “I”
3a DIVISIÓ BENJAMÍ
UE CABRERA
3a DIVISIÓ BENJAMÍ
CE VILASSAR DALT “E”
2a DIVISIÓ ALEVÍ
UE VILASSAR MAR “D”
2a DIVISIÓ ALEVÍ
CF ALELLA
2a DIVISIÓ ALEVÍ
CE VILASSAR DALT “C”
3a DIVISIÓ ALEVÍ
CF ARENYS DE MAR “C”
3a DIVISIÓ ALEVÍ
SINERA UNITED FC ASS. “C”
3a DIVISIÓ ALEVÍ
SANTA SUSANNA AE “B”
3a DIVISIÓ ALEVÍ
CERDANYOLA MATARÓ ASSOC.ESP.LL “C”
3a DIVISIÓ ALEVÍ
UE VILASSAR MAR “F”
3a DIVISIÓ ALEVÍ
AD LA LLÀNTIA
1a DIVISIÓ INFANTIL
CCE TIANA
2a DIVISIÓ INFANTIL
MASNOU AT.
2a DIVISIÓ INFANTIL
SANTA SUSANNA AE
2a DIVISIÓ INFANTIL
UD MOLINOS
2a DIVISIÓ INFANTIL
AQUA HOTEL FC “C”
1a DIVISIÓ CADET
ESCOLA FUTBOL MATARÓ CE
1a DIVISIÓ CADET
AQUA HOTEL FC “B”
2a DIVISIÓ CADET
CF ALELLA
2a DIVISIÓ CADET
CD MASNOU
1a DIVISIÓ JUVENIL
CD MASNOU
2a DIVISIÓ JUVENIL
CABRILS
2a DIVISIÓ JUVENIL
CF ESCOLA DE LLAVANERES

GRUP 7
GRUP 16
GRUP 17
GRUP 18
GRUP 19
GRUP 20
GRUP 10
GRUP 6
GRUP 7
GRUP 21
GRUP 22
GRUP 23
GRUP 24
GRUP 25
GRUP 26
GRUP 4
GRUP 33
GRUP 34
GRUP 35
GRUP 36
GRUP 4
GRUP 8
GRUP 25
GRUP 26
GRUP 5
GRUP 23
GRUP 24
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The CUP 2019

Comença l’espectacle…

T

Els 8
participants

Per primera vegada hi
haurà un representant
internacional, el Sagan
Tosu de Japó

At. C. Sant Pol
FC Barcelona
Girona FC
RCD Espanyol
R. Betis
R. Madrid
Villarreal CF
Sagan Tosu (Japó)

Moment de la sortida al camp en la final de l'any passat, disputada entre el RCD Espanyol i el FC Barcelona

he CUP és un torneig de
futbol, categoria juvenil
consolidat en el panorama
del futbol base, tant a nivell català com estatal. La 4a edició
continua mantenint un cartell esportiu d'autèntic luxe, l'objectiu de
la competició és anar creixent gradualment tant en l'aspecte merament futbolístic com en el mediàtic.
Organitzat per Auria Sports, Campus Lluís Carreras i l´At. C. Sant Pol
compta amb el suport de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar, Generalitat de Catalunya i la Diputació de
Barcelona.
Aquest torneig neix per ser un refe-

rent de pretemporada per als grans
equips que vulguin venir els propers
anys i des de l’organització, es vol
aportar uns valors tant per als jugadors com per als espectadors: Formació académica, treball en equip,
fair play i humilitat.
D'entre tots ells, destaca la Formació Acadèmica patrocinada per
Cruyff Institute, que donarà quatre
beques de Fonaments Administració Fútbol (3 per a jugadors + 1 per
sorteig públic) + 1 postgrau de Fut-

El torneig és un èxit de públic any rere any

bol per algú del club guanyador.
La totalitat de la competició es disputarà en el Camp Municipal de
Sant Pol de Mar Sot del Bagueny
del 15 al 18 del proper mes d'agost,
i pugnaran per alçar el trofeu vuit
equips:
El conjunt amfitrió, At. C. Sant Pol,
FCBarcelona, Girona FC, RCD Espanyol, R. Betis, R. Madrid, Villarreal
CF i el primer equip internacional
en participar a The CUP: l´equip
japonés: Sagan Tosu conjunt que té
jugant al primer equip a Fernando
Torres i Isaac Cuenca.
El torneig segueix comptant amb
la retransmissió dels partits per Es-

ports 3, Real Madrid TV, Barça TV i
un ampli resum a Teledeporte que
s'emetrà en finalitzar la competició.
Com a gran novetat d’aquest any, la
retrasmissió per tot el món dels partits per la web de TV3.

Del 15 al 18 d’agost,
Sant Pol acull el torneig
de futbol juvenil més
important d’Espanya
En les instal·lacions no solament hi
haurà futbol durant la disputa de la
competició, també s'habilitaran diversos espais per a tots els públics:

✓ Zona Hospitality -per a patrocinadors, insitucions i VIPS.
✓ Zona Gastronòmica: Foodtrucks.
✓ Zona de stands - on els nostres patrocinadors mostraran els seus productes i serveis.
✓ Zona de Pàrquing per a 500 cotxes
al costat del camp de futbol. •

Per a més informació: www.thecup.es · info@thecup.es · Instagram: @thecupfootball · Twitter: @thecup
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MATERIAL ESPORTIU

A l’estiu
mar i muntanya!

La tenda de campanya 2second Fresh&Black és molt ràpida de muntar. Amb la tecnologia
Fresh&Black hi ha menys calor i menys llum dins la tenda

I TU, ETS DE MAR
O DE MUNTANYA?
Si ets dels que els agrada passar uns
dies a la muntanya envoltat de plena
naturalesa o bé visitar un càmping
en un destí de mar, això no pot faltar
a la teva estada.
El passat 13 de Juny, vam poder
gaudir dels premis Innovation
Awards 2019, la gala on es van escollir els 3 millors productes innova-

ció, on la segona posició va ser per
a la Carmanyola Campament Itinerant MH500
Els nostres dissenyadors apassionats han creat aquesta carmanyola
completa, pràctica i enginyosa per
menjar 2 persones a l'exterior i cuinar com un xef. És d’acer inoxidable
resistent i amb doble fons d'alumini
per a un escalfament òptim. Té un
revestiment antiadherent, fàcil de
cuinar i de mantenir.
Però aquesta és només una de les

Equipa’t sempre molt bé per a la
teva aventura aquàtica. Protegeix
els peus i evita relliscades amb unes
Aquashoes, dissenyades per desplaçar-se per la vora de la platja còmodament i moure’t per les roques per
descobrir el fons marí costaner.
I sobretot, no t’oblidis d’agafar la
teva Easybreath, un producte innovació exclusiu de Decathlon. Són
unes ulleres de busseig pensades
perquè tothom pugui veure i respirar
fora i dins de l'aigua.

Easybreath, ulleres de busseig

Arriba una de les èpoques més esperades de l'any, l'estiu i les vacances,
aquell moment per desconnectar de la rutina habitual
Carmanyola
Campament
Itinerant
MH500,
premi
Innovation
Award
2019

novetats que et faran gaudir de la
teva estada a la muntanya. Coneixes la tenda de campanya 2second
Fresh&Black? És una tenda molt ràpida de muntar que ve acompanyada amb la tecnologia Fresh & Black,
menys calor i menys llum a la tenda
de campanya.
I si per a tu és imprescindible fer
una visita al mar, aprofita per descobrir la meravella que pots trobar
en aquest medi tant fantàstic.

Aquashoes: peus protegits

Gràcies al sistema de visió panoràmica i a la possibilitat de respirar
pel nas i per la boca, l'observació de
l'univers subaquàtic és encara més
accessible amb la Easybreath. A més
a més, enguany també hi podràs trobar talles disponibles per a nens! Així
podràs gaudir de l'snorkel amb tota
la familia.
Amb tot això, tant si és mar o muntanya, ja ho teniu tot per viure unes
vacances úniques i apassionants! •

DECATHLON MATARÓ AMB ELS ESPORTISTES DEL MARESME
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BÀSQUET

Femení Maresme

Un cas excepcional
Text Laura Biamonti · Fotos Antonio Puente

d'excloure el principal motiu de tota
activitat vocacional, i aquesta ho és:
Que les nostres jugadores se sentin
part d'un col·lectiu de persones, molt
diverses, que treballaran de la millor
manera possible en benefici de les
mateixes noies. Cal fer ho amb humilitat i dedicació, i és una prioritat
del projecte. Ensenyar a jugar l'esport que ens té enamorats des de fa

La generació del 2003
és un clar exemple:
han estat campiones
de Catalunya i Espanya a les categories
infantil i cadet
temps, aprendre i millorar segons les
possibilitats de cadascú, i que les noies gaudeixin i siguin felices dins d'un
lloc en comú que ens identifiqui, el
nostre club. ÉS TOT EL QUE VOLEM
SER I FER.

E

L'equip cadet, campió de Catalunya i d'Espanya. La seva jugadora Nhug Bosch, escollida millor jugadora de la temporada

l Femení Maresme es un club
de bàsquet exclusivament
femení, que va néixer a la
població de Llavaneres. Es
va crear per potenciar el bàsquet de
formació a l'àmbit femení i desenvolupar el talent de les jugadores,
aspirant així a la formació integral de
les noies. Des de la seva fundació al
2010, i durant quatre temporades, va
exercir la seva activitat esportiva al
Pavelló Eusebi Millán de Mataró, dins
del marc de col·laboració establerta
amb l'AE Boet. A partir de la temporada 2014-2015, el club torna al seu lloc
d'origen per continuar i consolidar
aquest projecte engegat ara.
ENSENYAMENT I APRENENTATGE
Crear una estructura sòlida, un projecte de bàsquet femení formatiu i de
qualitat que ens condueixi a entrar
dins l'elit del bàsquet femení català i
estatal. Competir des de la formació,
tot i això sense oblidar la difusió del
nostre esport al màxim nombre de
noies que hi mostrin curiositat per
ell. Per assolir aquests objectius, cal
treballar amb les jugadores des de
la base, destinant el màxim i millor

12

nombre d'entrenadors possibles.
La qualitat i dedicació dels formadors són claus en la il·lusió per aprendre de les jugadores. Quan es combina volum, formació i talent, l'efecte
piramidal inherent a tota estructura
esportiva, genera jugadores que podran competir al màxim nivell com a
club i en clau externa, i nodrir les seleccions catalanes i estatals.
A llarg termini tot ha de confluir en
configurar un equip sènior que aspiri,
com a Femení Maresme , a la màxima
competició que permeti l'estructura
socioeconòmica del club.
FORMACIÓ INTEGRAL
Paral·lelament, des de Femení Maresme, també volem oferir la possibilitat, un cop acabada l'etapa d'estudis
al nostre territori, que les nostres jugadores optin a entrar a universitats
americanes per continuar el camí
de la seva formació, tant acadèmica
com esportiva. Per això actualment
tenim un acord de col·laboració amb
una empresa especialitzada (W2 Management) que s’encarrega de trobar
la millor opció tant esportiva com
acadèmica per a les nostres jugadores.

Per desgràcia, comparativament amb
el món masculí, hi ha poques possibilitats que l'esport, de forma genèrica,
sigui una alternativa professional sò-

En només nou anys,
l’equip de Sant Andreu
de Llavaneres s’ha
convertit en un model
d’èxit a nivell formatiu
i competitiu
lida per a un nombre elevat de noies,
fins i tot en jugadores d'elit. Per això
ens sembla important, i la dilatada
experiència de les persones que estan al capdavant del projecte ho avala, que les jugadores no hagin de triar
entre estudis, o feina, i bàsquet. Cal
educar-les en la disciplina, una bona
programació que permeti combinar
esport i estudis sent això vàlid a tots
els nivells competitius.
Un dels efectes més gratificants de
l'esport des de qualsevol òptica, sigui
club, entrenadors, pares o jugadores,
és que l'aspiració de fer un gran projecte, i el seu efecte piràmide, mai ha

PRESENT I FUTUR
Actualment estem competint contra grans clubs de grans ciutats amb
equips Sènior a LF1, LF2 i Copa, la
majoria amb millors instal·lacions i
major pressupost, en un entorn molt
competitiu on es barregen, habitualment i prioritàriament dinàmiques
de competició i resultats esportius
i on de vegades s’oblida per part de
clubs i dels mateixos pares que estem en etapes de formació. Nosaltres seguim pensant que des de la
formació era i és possible millorar i
arribar molt lluny en la competició,
tot això en un petit poble costaner
de la província de Barcelona de tan
sols 10.000 habitants (St. Andreu de
Llavaneres) i amb moltes limitacions
que, amb l'esforç desinteressat de
moltes persones, intentem minimitzar i convertir-les en avantatges.
A dia d'avui comencem a obtenir els
resultats del nostre treball no sense
moltes dificultats i, per descomptat,
cometent errors dels quals aprenem
per seguir millorant.
A part de l’èxit de la generació 2003
guanyant el Campionat de Catalunya i d’Espanya Cadet, el nostre
club comença a consolidar-se tant
en l'aspecte esportiu com en la seva
estructura.

JULIO/AGOSTO 2019
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LES DADES

11

Equips

164

llicències
federatives

136

jugadores

19

entrenadors

7

delegats
de camp

La temporada vinent seguirem representats en les màximes categories de
formació destacant que, per tercer
any consecutiu, el nostre Júnior competirà contra els millors equips aspirant al màxim, consolidant la resta de
les generacions perquè també puguin
arribar el més lluny possible. Tot això
amb un staff tècnic format per entrenadors joves, amb molt talent i amb
molta projecció, sense oblidar les categories de mini bàsquet amb un coordinador tècnic exclusiu que treballarà per desenvolupar el potencial de
les nostres jugadores amb les quals,
hem de construir el nostre futur.

Júnior A 2018-19

2

delegats
mèdics

Jordi Fornés, per la seva part, afirma
que “el nostre objectiu segueix sent
clar: ser un referent del bàsquet femení a la nostra comarca i per tant, treballarem juntament amb altres clubs
amb la mateixa il·lusió que la nostra,
per portar aquest projecte de bàsquet
#diferent a totes les jugadores de la
nostra comarca que un cop van somiar amb jugar, aprendre i competir al
màxim nivell possible.” •

PALMARÈS

2014/15

Campionat Catalunya Mini
Subcampió
Catalunya Infantil A/2

2015/16

Campió
Catalunya Infantil A/2
Júnior B 2018-19

Cadet B 2018-19

Subcampió
Catalunya Infantil A/1

Cadet C 2018-19

5è Classificat Campionat
d'Espanya Infantil

2016/17

Campió Espanya Infantil

2018/19

Campió Catalunya Cadet
Infantil A 2018-19

Infantil B 2018-19

Infantil C 2018-19

Mini A 2018-19

Mini B 2018-19

Premini 2018-19

FM Academy

L'FM Academy vol oferir la possibilitat a jugadores amb pocs recursos de
poder aprendre i gaudir de la nostra manera #diferent d'entendre el bàsquet, competint al màxim nivell i formant-se a la vegada com a persones
dins d'un entorn completament controlat amb el nostre equip tècnic i
de suport. El màxim exponent del nostre projecte de formació és la Chiso Okafor, jugadora #FMAcademy des de la temporada 2014/15. Va arribar
d’Estepona i és tutelada per la Junta d’Andalusia. Actualment és campiona
d’Espanya Infantil i Medalla de Bronze FIBA Europeu U16 2018/19.

Campió Espanya Cadet
Participació en 6 Finals a
quatre Infantils i Cadets

INFO
PAVELLÓ MUNICIPAL
SANT ANDREU DE LLAVANERES
CONTRABANDISTES, S/N
Sant Andreu de Llavaneres
Twitter@FemeniMaresme
Instagram@femenimaresme
Facebook@femeni.maresme

13

www.esportiumaresme.cat

TENNIS

anys
50

en plena forma... i fent història

L

Text: Marc Frieros · Fotos: CT Malgrat

a família esportiva del Maresme està d’enhorabona. El
Club de Tennis Malgrat, un
dels més emblemàtics de la
comarca, celebra els seus 50 anys
d’història. Uns 50 anys plens de passió, de compromís, de germanor i,
sobretot, de tennis.
L’aventura va començar el 2 de maig
de 1969, quan un grup de companys
de treball i amants de l’esport van
crear el club, que va ser anomenat

i que l’activitat primordial sempre va
ser, és i serà el tennis. La instal·lació
inicial estava formada per una petita
parcel·la de terreny, on es van construir dues pistes de tennis de quick, i
es van instal·lar dos petits vestidors.
Durant la dècada dels anys 70, el club
va agafar embranzida i es va fer valedor d’un gran prestigi al municipi.
Tant és així que l’any 1980, la junta del
club va decidir buscar una altra ubicació per tal de construir més pistes

El club, des de la seva
fundació al 1969,
sempre ha tingut una
capacitat inherent
d’innovar i d’adaptar-se als nous temps
Club Náutico Tenis Malgrat. La incorporació del mot náutico al nom va ser
a causa de la ubicació dels primers
terrenys del club, al passeig Marítim
de la vila, i també a les perspectives
de futur del club, que esperava convertir-se també en un club nàutic, tot

i engrandir la institució. Amb la compra del nou terreny, situat a l’avinguda Costa Brava, es constituiria la
ubicació definitiva del club fins a dia
d’avui. Les obres es van iniciar un any
després, el 1981, i s’hi van construir
les actuals pistes 1, 2, 3 i 4, així com

PALMARÈS
2019
SUBCAMPIÓ CATALUNYA OR PRIMER EQUIP
CAMPIÓ LLIGA CATALANA 2 ALEVÍ FEMENÍ
SUBCAMPIÓ CATALUNYA ARGENT ALEVÍ FEMENÍ I ASCENS A OR
2018
SUBCAMPIÓ CATALUNYA INFANTIL MASCULÍ I ASCENS A OR
2017
SUBCAMPIÓ LLIGA CATALANA BENJAMÍ MASCULÍ
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també la recepció, els vestidors i la
piscina. I com a pas definitiu per a la
consolidació del nou projecte, el club
va ser inscrit l’any 1982 al Registre de
Clubs i Associacions Esportives de la
Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, prenent així
caràcter oficial per primer cop en la
seva història. Més endavant, entre la
segona meitat de la dècada dels 80 i la
primera dels 90, es va realitzar una segona i fins i tot una tercera compra de
terreny, on s’ha cimentat el club que
coneixem avui. Finalment, en els últims 20 anys, les juntes directives han
anat afegint zones d’oci i confort, com
el gimnàs del club o la sala de billar.
El club, des de la seva fundació, sempre ha tingut una capacitat inherent
d’innovar i d’adaptar-se als nous
temps. És per això que moltes zones
del club s’han reinventat diverses
vegades per satisfer les necessitats
dels socis. L’anomenada zona polivalent n’és un exemple. Va néixer sent
una pista polivalent per oferir alternatives al tennis i com a espai d’oci.
Més endavant, va passar a ser una
pista de mini-tennis, i actualment,
amb l’auge del pàdel, s’ha construït
la zona de pàdel del club, que comp-

José Antonio
Fernández
President

“El meu desig és consolidar el CTM com un club de
referència on formació i
competició combinin amb
lleure i relacions socials”

ta amb 6 pistes. Aquesta identitat es
veu també reflectida en els canvis de
nom i de logotips que ha experimentat el club. L’any 2007, es va canviar
el nom del club a Club Tennis Malgrat, i es va aprofitar per modernitzar
també el logotip, que era el mateix
des que es va fundar el club. Pel 40è
aniversari del club es va idear un logo
commemoratiu, i s’ha fet el mateix

2016
CAMPIÓ CATALUNYA ARGENT JÚNIOR MASCULÍ I ASCENS A OR
2015
SUBCAMPIÓ CATALUNYA CADET MASCULÍ ARGENT I ASCENS A OR
SUBCAMPIÓ LLIGA CATALANA PRIMER EQUIP
2013
CAMPIÓ COMARCAL I SEMIFINALISTA CATALUNYA COMARQUES
BENJAMÍ MASCULÍ
CAMPIÓ CATALUNYA ALEVÍ FEMENÍ BRONZE

JULIO/AGOSTO 2019
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7

Pistes de
tennis

6

Pistes de
pàdel

amb aquest 50è aniversari, on predomina el color daurat per fer honor a
les noces d’or.
Com qualsevol club triomfador, sempre trobarem una vessant competitiva al CT Malgrat. Des de la fundació
del club s’han anat formant equips
que han sigut exitosos en diferents
etapes de la història del club. Entre
els grans assoliments de l’entitat
destaquen el Campionat de Comarques del 2004, o el ser finalistes en
els Campionats d’Espanya de 2008 i
2014. També, el club compta amb diverses competicions i diades emblemàtiques. Una d’elles és l’Open Herberg, qui fou fundador del club. Es
tracta d’una prova puntuable per la
RFET i és el torneig estrella del club.
Fidels a l’esperit innovador, les últimes edicions s’han celebrat en horari
nocturn, amb una gran acceptació
per part de jugadors i espectadors.
I, com no, la festa per antonomàsia
del club: les 12 hores del CT Malgrat.
Any rere any, tots els socis i sòcies fan
d’aquesta festa un dia de germanor
i de fer vida de club, on les famílies

1

1 piscina
24x12 m.

1

Gimnàs sala
polivalent

i tots els assistents gaudeixen d’una
meravellosa jornada plena d’activitats esportives, lúdiques, de família i
d’amistat. En definitiva, viuen un dia
de club.

110

Llicències de
competició

de pàdel i 1 pista de tennis ràpida. La
demanda creixia dia a dia i, passats
dos anys des de la primera inversió,
i es reubica tota la zona pàdel per tal
de poder tenir dues pistes més, que

El club compta amb unes magnífiques instal·lacions per jugar a pàdel

A començament del segle XXI, un nou
esport va entrar amb molta força al
nostre país. Fou llavors quan l’escola
del club, ara ja com a societat Tennis Màster i acabdillada per en Jordi
Marré, arriba a un acord amb la Junta
del Club Tennis Malgrat, i decideixen
invertí en la construcció de 4 pistes

constitueixen les sis que té el club ara
mateix. El pádel té una activitat frenètica a Malgrat, on cada dia creix el
nombre de practicants.
El club arriba a la cinquantena d’edat
en plena forma, consolidat des de fa
molts anys com un dels grans clubs
de tennis del Maresme i amb ganes

300

Socis
familiars

Junta
directiva
President:
José Antonio Fernández
Membres de la Junta:
Salvador Zaforas
Jordi Cavero
Jordi Cortina
David Trujillo
Eduard Babot
Xavier Mateu
Xevi Romero
Eloi Blesa
Cesar de Diego

de seguir creixent, formant a joves
talents, competint, gaudint i fent poble. Això és el Club de Tennis Malgrat,
tot un orgull pels malgratencs. Moltes felicitats! •

L’Escola

De seguida que el projecte del club va anar agafant forma, es va fer palès la necessitat de tenir una escola
de tennis. El primer entrenador fou el Sr. Chache Gómez però que, en veure que el nivell dels jugadors cada
vegada era més alt, va optar per aconsellar a la junta que busqués un altre entrenador de diferents característiques. Corria l’any 1980 quan van contactar amb el Sr. Jordi Marré Pera, professor del Club Tennis Calella,
i a partir d’aquí, s’inicià una simbiosi entre el Club Tennis Malgrat i el Sr. Jordi Marré que encara perdura.
Durant tots aquests anys l'Escola ha destacat pel seu alt nivell formatiu, que s'ha traduït en èxits esportius
dels seus integrants en diferents categories. El CT Malgrat està sempre present en la majoria de tornejos de
la FCT a Catalunya. Aquest és el seu palmarès:

2011
SUBCAMPIÓ ABSOLUT MASCULÍ CATALUNYA COMARQUES 2011
CAMPIÓ CATALUNYA TERCERES MASCULÍ ARGENT I ASCENS A OR
SOTSCAMPIÓ CATALUNYA ALEVÍ MASCULÍ ARGENT I ASCENS A OR
2010
SUBCAMPIO ESPANYA ABSOLUT FEMENÍ DIVISIÓ C I ASCENS A B
SUBCAMPIÓ CATALUNYA COMARQUES ABSOLUT FEMENÍ
CAMPIÓ CATALUNYA TERCERES MASCULÍ BRONZE I ASCENS
2009
PERMANÈNCIA A 2a DIVISIÓ DEL CAMPIONAT D'ESPANYA PER EQUIPS

CAMPIÓ CATALUNYA COMARQUES EQUIPS ABSOLUTS MASCULINS
SUBCAMPIÓ CATALUNYA COMARQUES EQUIPS JUNIOR MASCULÍ
SUBCAMPIÓ CATALUNYA COMARQUES ABSOLUT FEMENÍ
2008
SUBCAMPIÓ D'ESPANYA EQUIPS ABSOLUTS MASCULINS C I ASCENS
SUBCAMPIÓ CATALUNYA COMARQUES ABSOLUT MASCULÍ
2006
CAMPIÓ CATALUNYA COMARQUES EQUIPS ABSOLUTS MASCULINS
2005
CAMPIÓ CATALUNYA COMARQUES EQUIPS ABSOLUTS MASCULINS
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BÀSQUET

Rosó Buch

L’alegria
personificada
La de Mataró acaba de
guanyar la Lliga de bàsquet
amb l'Spar CityLift Girona

Una entrevista de TONI FRIEROS
Fotos de PEP MORATA
Vitalista, simpàtica i guanyadora, va sortir del seu Mataró natal per convertir-se en una de les millors
jugadores del bàsquet nacional. Després de tants anys d'esforços li ha arribat la recompensa

E

staves predestinada a ser jugadora de bàsquet...
I tant! El meu pare va jugar
al Mataró. Era molt bo i és un
apassionat d'aquest esport. El meu
germà gran també el va practicar durant anys. Som una família de bàsquet.
Quan i on va néixer aquest vincle?
Sent molt petitona, amb sis anys, em
van veure jugar en les activitats extraescolars que feia a l'Escola GEM de
Mataró. Practicava molts esports: futbol, bàsquet, handbol... La UE Mataró
va pensar que tenia condicions per al
bàsquet i van parlar amb els meus pares per incorporar-me a la seva escola.
Ells encantats, és clar.
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I així tota una vida al Mataró...
Pràcticament sí, perquè vaig formar
part del club fins als divuit anys, i
vaig tenir la gran sort de coincidir
amb una extraordinària generació
de jugadores, com Mariona Ortiz,
una gran amiga meva. Vam ser campiones d'Espanya en categoria cadet
i juntes vam arribar al primer equip
del Mataró, en Lliga 2, sent encara
júniors.
Grans records...
Sí, perquè, a més, vàrem ser convocades per jugar amb Espanya el
Campionat d'Europa sub-18 de Suècia i vam tenir la sort de guanyar-lo.
Va ser inoblidable.

I a partir d'aquí vols 'volar'...
Va venir a buscar-me el Càceres.
M'oferia un sou, pis i un projecte
esportiu ambiciós. A Mataró no cobrava res. Els meus pares van ser
els primers que em van animar a fer
aquest salt. Pensaven que seria molt
bo per a la meva formació personal i
professional, i una manera ideal de
sortir de la meva zona de confort.
Van encertar?
Totalment. Va ser molt bonic jugar
a Càceres perquè el meu pare, quan
va fer la 'mili', també va pertànyer
a aquest club. Una coincidència
fantàstica. Vam arribar a disputar
la fase d'ascens a Lliga 1 davant el

Bembibre, equip d'un petit poble de
la comarca del Bierzo, a León. Vam
perdre davant d'elles i em van fitxar
per a jugar en la màxima categoria la
temporada següent.
Un poble de 9.000 habitants...
Vaig passar tres anys meravellosos.
Em coneixia tot el poble! Anava a
qualsevol lloc i tothom em saludava
i em desitjava sort. Vam aconseguir
jugar el play-off pel títol, una fita
històrica pel club. Vaig evolucionar
molt en tots els aspectes, també personalment. Feia la compra, cuinava,
entrenava matí i tarda... i estudiava.
Això em va obligar a ser molt organitzada i disciplinada.
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ENTREVISTA

“Aixecar la
copa de
campiones ha
estat un
orgull molt
gran i una
felicitat
enorme.
No només per
a mi, sobretot
per a la meva
família”

lluitar per tots els títols, entrar a Europa, sentir aquesta pressió de que pots
ser campiona, estar al costat d'algunes de les millors jugadores d'Espanya, com Laia Palau o Núria Martínez.
Núria, una altra mataronina...
Núria sempre va ser el meu ídol des
que era una nena, és el meu gran referent. És fantàstic aprendre d'ella,
veure com llegeix el joc.
I el teu, com és?
Crec que faig un bàsquet alegre, explosiu i molt intens. Sóc una 2 que
pot jugar d'1. M'encanta treballar per
l'equip, fer assistències, encara que
també m'agrada anotar, és clar.

Rosó va atendre Esportiu Maresme al CN Mataró, on s'entrena quan és a casa

“Crec que faig un
bàsquet alegre,
explosiu i sobretot
molt intens.
M'encanta treballar
per a l'equip”
I al tercer any a Girona, campiones
de Lliga!
Un somni fet realitat i el premi a la
constància. Els dos anys anteriors havíem perdut totes les finals davant el
Perfumerías Avenida de Salamanca.
Sabíem que estàvem molt a prop.
Arribar a les semifinals de l'Eurocup
i derrotar-les 2-0 a Salamanca en la
final ha estat extraordinari.

Has dit que estudiaves...
Sí. L'única condició que em van posar
els meus pares per deixar Mataró va
ser que compaginés el bàsquet amb
els estudis. I els agraeixo aquest consell perquè aquest any, encara que
tard, m'he llicenciat en ADE. Tinc uns
pares extraordinaris.

“Deixar Mataró per créixer com a jugadora
i persona va ser un encert. Els meus pares
només van posar una condició: continuar
estudiant”

Molt maco per part teva...
És que sempre han vingut a veure'm
jugar, tant a Cáceres, León, Huelva,
com més tard a Girona.

estat tan fàcil per a mi jugar fora de
casa, perquè sabia que cada cap de
setmana els meus pares estaven al
meu costat.

meu títol, malgrat que una setmana
abans havíem fet vaga en l'equip perquè no ens pagaven. Es van posar al
dia tres dies abans.

Com?
Sí, cada cap de setmana es desplaçaven des de Barcelona per estar amb
mi. No es van perdre ni un partit.
Aquest esforç personal que van fer
l'he valorat moltíssim. Per això ha

I de Lleó a Huelva...
Em va fitxar el Conquero, un club amb
més aspiracions, amb jugadores 'top'.
Era un pas més en la meva carrera.
En el meu primer any a Huelva vam
guanyar la Copa de la Reina. Va ser el

Fins que va arribar el moment
de tornar a casa. A l'Spar CityLift
Girona...
No m'ho vaig pensar dues vegades.
Tornava a ser un pas de gegant en
la meva carrera. Aquesta vegada era

I aixecar la copa com a capitana?
Un orgull molt gran i una felicitat
enorme. No només per mi, sobretot
per la meva família, que estava en el
pavelló Fontajau vivint-ho amb mi.
I a partir d'ara, Rosó?
He renovat una temporada més, perquè jo sóc d'anar any a any. Encara
que ja estic de vacances, intento entrenar garaibé cada dia amb el meu
entrenador personal. Només desconnectaré la setmana de Les Santes.
Són les festes de Mataró, les he viscut
molt intensament des que era nena
i no me les perdo per res del món. A
més, coincideixen amb el meu aniversari.
Felicitats! •
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VELA

REPORTATGE

Vela adaptada a Mataró
OBJECTIUS:
✓ Establir un primer contacte amb
l’esport de la vela, tot experimentant les sensacions que la navegació aporta.
✓ Aprendre, mitjançant la pràctica,
els conceptes bàsics d’aquest esport:
✓ Conèixer les parts del vaixell:
proa, popa, babord i estribord.
✓ Identificació de la direcció i intensitat del vent.
✓ Controlar l’equilibri dins l’embarcació.
✓ Dominar el maneig del timó i les
veles
✓ Crear un clima agradable i divertit, que estimuli la comunicació i el
treball en equip entre les persones
assistents, permetent la formació
de vincles i noves amistats.
✓ Aconseguir crear afició a l’esport
de la vela entre els assistents.

L

La vela adaptada és una eina d'integració social que aporta beneficis funcionals, socials i psicològics

a Diputació de Barcelona
promou i organitza jornades
d'esport adaptat -d’equitació, senderisme o vela- que
ofereixen la possibilitat d'apropar
grups de persones amb alguna discapacitat a una sèrie d'activitats
fisicoesportives
desenvolupades
al medi natural, amb un marcat
caràcter lúdic i recreatiu. Practicar
aquests tipus d’activitats aporta
grans beneficis a tots els nivells, físic, psíquic i, sobretot, social. Les
jornades de vela, que es duen a terme durant la temporada d’estiu, es
programen en col·laboració amb els
Ajuntaments de Sitges i de Mataró.
La Diputació programa, des de fa
uns anys, jornades lúdiques de vela
adaptada, complementada amb
altres tipus d’activitats recreatives,
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Mataró. És el consistori municipal qui difon l’activitat oferint-la
a grups de persones amb necessitats especials, amb discapacitats físiques, psíquiques, intel·lectuals,
sensorials i/o malalties mentals. La
dinamització de la jornada correspon a personal de l’Associació Esportiva de Vela Accessible i vela per
a tothom Mediterrània – Escola de
Vela Mataró.
Aquesta activitat pretén proporcionar una jornada nàutica completa,
educativa i excepcional, que aporta
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L'activitat es durà a terme en el port de Mataró. Crèdits: Diputació de Barcelona

una varietat més àmplia d’experiències. La vela adaptada és una eina
d’integració social, que aporta beneficis funcionals, socials i psicològics, en contacte amb el medi natural, en aquest cas el mar.
La contribució de l’esforç de grup
permet als alumnes aprendre més
sobre les pròpies capacitats i les
dels altres.
Els grups que participen en aquesta
activitat, que es desenvolupa entre
els mesos de juny i setembre, estan
formats per un màxim de quinze
persones, amb un nombre de monitors acompanyants que varia segons les característiques dels components del grup.

Prèviament a la jornada, els participants reben totes les indicacions
sobre el material que cal que portin
(tipus de roba i calçat, protector solar, etc.) i les recomanacions per fer
l’activitat de vela adaptada en unes
condicions de seguretat pel que fa
a la salut, com ara beure aigua per
mantenir una hidratació adequada
o esmorzar amb un marge de temps
previ suficient per evitar el mareig.
El punt de trobada per iniciar la jornada és el Port de Mataró, concretament l’Escola de Vela del municipi.
Els autocars o minibusos acosten els
participants a les mateixes instal·lacions de l’Escola, on romanen aparcats fins que finalitza l’activitat. •

ACTIVITATS
De 10:00 a 10.30 h
Arribada al centre
• Presentació del personal i les instal·lacions. Moll d’espera.
• Repartiment de les gorres i senyalitzar-les amb el nom per tal
d’identificar als participants.
• Joc d’activació i de coneixement
del grup.
• Explicació de les normes bàsiques de seguretat al mar.
• Familiarització amb el material.
• Preparació per a la navegació:
repàs equipatge personal i armilla
salvavides.
• Formació dels grups de treball.
10:30 h, embarcaments
• Es faran dues activitats de navegació:
• Vela lleugera (embarcament en
les tres embarcacions col·lectives).
• Desembarcament i canvi d’activitat.
• Una altra activitat adequada al
nivell funcional dels alumnes a escollir entre: navegació a motor en
llanxa, caiac o Big Paddel surf.
De 13:30 a 14.00 h
Arribada a terra
• Vestidors (dutxa i canvi de roba).
• Comiat del grup.
• Passeig pel moll del port fins al
restaurant
14:15 h, dinar
• Dinar en un restaurant situat dins
del recinte portuari del Port de
Mataró acompanyats per un dels
tècnics
15:30 h, comiat

www.esportiumaresme.cat
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VOLEI

ENTREVISTA
Quin es el paper del club en aquesta competició?
L’organització depèn de la Federació
Catalana de Voleibol però nosaltres
sempre ens oferim a l’ajuda amb voluntaris per recollir pilotes, o gent
pel que faci falta i col·laborem en el
que es necessiti.

ÀLVAR JULIAN,

President del CV Mataró

10 anys de
feina ben feta

Està prevista una secció de platja
al club?
Tenim gent del club que juga de manera regular vòlei platja i a dins els
nostres estatuts hi ha la secció de
vòlei platja. Però no tenim lloc per
entrenar. A la platja s’hi pot anar
per passar-ho bé, però per entrenar
seriosament s’han de tenir unes instal·lacions especialment dedicades
a aquest fi.

"El CV Mataró no és del president,
és patrimoni de la ciutat i de tots.
En aquest temps he tingut la sort
de ser només el cap visible
d'aquesta gran família"

El CV Mataró compleix aquesta temporada deu anys com a entitat esportiva amb un enorme creixement en llicències, nombre d'equips, escola i èxits esportius. Un dels seus artífexs és el seu president,
home humil i treballador
UNA ENTREVISTA DE HELENA RIGOL

C

om acaba un sent president del CV Mataró?
Fa 10 anys vaig tenir contactes amb el món del voleibol
perquè era el president accidental del
Boet Mataró. Aquella secció va créixer
molt i donava per fer una separació
de clubs. És quan es va crear el Club
Voleibol Mataró, com una escissió
del Boet. Conexia en David Casas,
així com d’altra gent, que treballaven
molt bé. I a través de la relació personal va sortir la idea de formar el club.
A més, vam tenir moltes facilitats per
part de la Federació Catalana de Voleibol i també de l’Ajuntament de Mataró per fer-ho realitat.
Quina és la teva tasca?
Una feina d’estar constantment en
contacte amb l’Ajuntament, amb la
Federació, amb el director tècnic.
Ocupa temps, però no és feixuga.
Ser president pot fer una mica de
por, però té aspectes positius
Aporta moltes coses positives. Cada
dia aprens coses, reps inputs de gent
del club. La gent que juga a vòlei generalment és per passió i aleshores
m’ho fan passar bé a mi.
Fa 10 anys que es va fundar el club.
Quina és la valoració?
Molt positiva. De quan vam començar a ara hem crescut molt. Tenim 21
equips. Treballem perque tots els nois
i noies puguin fer esport. Treballem
amb la gent que tenim i si hi ha anys

que tenim gent més bona estem més
amunt, i si no doncs no passa res.
Hi ha alguna cosa especial d’aquests
10 anys?
En aquests 10 anys el que més m’omple, a part d’alguns ascensos, és veure
que els nens i nenes que van entrar al
club amb 7 o 8 anys ara ja estan a categories juvenil i han crescut passant la
seva infantesa amb nosaltres.
Quins són els valors del CV Mataró?
Això que ara està tan de moda, però
que hem fet sempre. Transmetre als
nostres jugadors els valors de l’esport: l’esforç, la companyonia, la col·
laboració, ser equip. Ensenyem a la

tot el dia, peró si que hi vaig cada dia,
també el cap de setmana i si hi ha algun desplaçament que per les seves
característiques és interessant hi vaig.
Vivim el club i l’esport des dels equips.
Parles tota l’estona en plural...
Sí, perquè el president és només un
reflex d’una Junta Directiva, on hi ha
persones que hi dediquen molt de
temps i hi treballen molt. El president
és només la punta de l’iceberg.
Ara que fareu 10 anys, quins són els
objectius?
Sempre ha estat el mateix, intentar
estar a les categories més altes amb el
que tenim. La filosofia de club és estar

"Ens fa molta il·lusió ser seu del Vichy Catalan
Vòlei Tour i intentem cada any que
l'Ajuntament de Mataró es bolqui per portar
aquest circuit a casa nostre"
gent a guanyar i a perdre, que el més
important es treballar, lluitar, esforçar-se. El més important és avançar i
formar-se.

on ens toca. Un club existeix perquè hi
ha una gent que vol fer aquest esport.
El CV Mataró existeix perquè hi ha 200
esportistes que volen jugar a voleibol.

I com fa un president per controlar
que tot això passi?
Costa molt trobar entrenadors o monitors que tinguin una característica
especial i és que a part d’ensenyar voleibol han de transmetre totes aquestes virtuts de l’esport. És la meva tasca
observar, mirar i rectificar si cal.

A principis de juliol arriba a la ciutat
el Campionat de Catalunya de Vòlei
Platja Vichy Catalan Volei Tour.
A nosaltres ens fa molta il·lusió aquesta prova de vòlei platja i intentem
cada any que l’Ajuntament de Mataró
es bolqui per portar el circuit a casa
nostre. Fins i tot ens agradaria que
es fes un pas més per part de l’Ajuntament creant un espai per practicar
esports de platja.

Ets un president que està present?
Ho faig perquè m’agrada. No hi sóc

Parla’ns una mica de les xifres del
club.
En aquests 10 anys hem fluctuat una
mica, però els últims 5 anys hem
estat entre 200 i 230 esportistes.
A més, nosaltres hem de donar les
gràcies a diverses escoles de Mataró amb què que col·laborem i treballem molt estretament. És indispensable que es faci voleibol a les
escoles si volem que aquest esport
creixi. A Mataró hi ha escoles que fan
voleibol i gràcies a elles cada any hi
ha noves generacions que s’incorporen.
Quina valoració fas del teu pas pel
club?
Al principi em feia molt respecte,
perquè era un món desconegut.
Però vas agafant força i veus que no
és tan difícil. Jo, per exemple, sempre he tingut el suport de la Federació Catalana de Voleibol, i també per
part de l’Ajuntament
Però sabem que estàs pensant en
retirar-te...
Crec, i estic convençut, que una
persona no pot estar in eternum en
un càrrec, sigui regidor, alcalde o
president d’una entitat. Sempre es
necessita gent nova que aporti sang
nova i idees diferents, i que tingui
la força de tirar endavant projectes.
Crec , i per això he anunciat, que
després d’aquests deu anys serà la
meva última etapa. Buscarem i trobarem gent que em substitueixi. El
CV Mataró no és del president, és
patrimoni de la ciutat i de tots. En
aquest temps he tingut la sort de ser
només el cap visible d’aquesta gran
família.
Però seguiràs vinculat al CV Mataró?
I tant! És una cosa que portaré sempre dintre i d’una manera o d’una
altra continuaré vinculat al club encara que sigui fent altres feines. •
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TIR OLÍMPIC

ENTREVISTA

Pedro Gabriel, ull clínic

Subcampió d'Espanya i 11 vegades campió de Catalunya de Pistola Arma Curta
Calellenc d'adopció, va arribar al tir olímpic amb 34 anys, aconseguint en un temps rècord ser internacional amb l'equip nacional espanyol.
Ha estat 11 vegades campió de Catalunya d'aquest esport de punteria, precisió i nervis d'acer. Treballa a la Creu Groga de Calella.

N

o t'ha anat gens malament…
Vaig començar a treballar
amb un entrenador, em
va veure qualitats per al tir i a l'any
següent em va inscriure en el Campionat de Catalunya… que vaig guanyar!
Un any després vaig participar en el
Campionat d'Espanya, vaig quedar
entre els cinc millors i el seleccionador nacional em va convidar a les
concentracions.
Una història d'èxit…
Tot va venir molt de pressa. El 2009
vaig ser subcampió d'Espanya i aquell
mateix any vaig debutar amb l'equip
nacional després de passar algunes
temporades a la Residència Blume de
Madrid. Vam ser campions per equips
de pistola de velocitat de 2010 a Alemanya.
El tir olímpic té moltes modalitats…
Així és, sis en total (plat, precisió, armes històriques, recorreguts de tir,
alta precisió i F-Class). Jo em vaig especialitzar en precisió, arma curta. I
dins d'aquesta modalitat hi ha pistola
de 9 mm, Pistola Foc Central (32 mm),
pistola calibre 22 (precisió i velocitat) i
pistola d’aire comprimit.
Un exemple…
En pistola velocitat s'utilitza una pistola de calibre 22, es dispara sobre 5
blancs diferents de 50 cm de diàmetre, dividits en zones de puntuació de
5 a 10 punts, i situats a 25 m en una
galeria a l'aire lliure. La competició
es desenvolupa en dos dies; cada dia
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es tiren 7 sèries (una sèrie de prova,
dues en 8 segons, dos en 6 segons, i
dos en 4 segons) de 5 trets cadascuna
(un per blanc). Els sis millors disputen
una Final Olímpica que consisteix en 4
sèries de 4 segons.

pat. En el meu cas, el dret és l’ull
director. La lent està graduada perquè vegi amb total nitidesa l'espiell
frontal de la pistola. De fet, la diana
la veiem borrosa, tan sols és un punt
negre al lluny.
Quines virtuts cal tenir per a ser
un bon tirador?
És un esport que no té edat. Destacaria la sang freda, concentració,
constància, tècnica i un cap molt ben
moblat. Per això dic que és un esport
que té moltes qualitats que també et
serveixen per a la teva vida diària.

"El meu somni
és poder crear
un club a Calella
de tir d'aire
comprimit"
Quan parles de segons, a què et refereixes?
És la seqüència de temps que tens per
a disparar a tots els blancs.
Quant pesa una pistola?
Les nostres, entre un quilo i quilo doscents grams.
T'hem vist en fotos amb un ull tapat
i una lupa en l'altre…
L'ull esquerre, efectivament, està ta-

És important la psicologia?
Molt. He treballat amb Albert Viadé,
psicòleg de Blanca Fernández Ocha
i Valentí Massana. Amb Viadé he fet
estudis miogràfics, rutines de relaxació per baixar pulsacions i poder
controlar la ment.
Al Maresme no hi ha moltes instal·
lacions de tir…
No, només hi ha el club de Mataró.
Si no, has de marxar a Granollers,
Girona o Barcelona, que és on vaig
jo a entrenar.
Tens un projecte per a Calella…
Sí, fa uns anys el vaig presentar al
regidor d’Esports, però no ha avançat. El meu somni és fer un club de
tir d'aire comprimit, no de pistola,
perquè és molt més fàcil a l'hora
d'obtenir llicències i permisos. Ja no
depens de la Guàrdia Civil, només
de la policia local. Les condicions
de seguretat són mínimes i amb una

"El tir olímpic és
un esport molt
complet, tant
mentalment com
físicament"
sala entre 100 i 200 metres ja pots
començar.
És un esport perillós?
En absolut. Està molt controlat i hi
ha moltes mesures de seguretat. És
un esport que et dóna moltes satisfaccions personals. Potencia la teva
seguretat, autoestima, concentració
i ajuda a tenir un bon to muscular,
sobretot en cames i braços.
Tornaràs a competir?
Sí, el meu desig és recuperar el nivell que tenia abans i tornar a l'alta
competició.
Sort! •
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ESPORT LOCAL

AJUNTAMENT PREMIÀ DE DALT

Ja és aquí la quarta edició de
l’espectacular Ulisses Atac

E

Premià de Dalt viu la gran festa de l'esport i la cultura, un binomi perfecte

l dissabte 21 de setembre
torna una nova edició de
l’Ulisses Atac, una cursa única amb un format especial i
sorprenent. Emmarcada dins del festival de referència del Baix Maresme
l’Ulisses Fest 2019, que enguany ens
porta tres espectaculars tasts gastronòmics, concerts de referència amb
els guardonats “Els Catarres” i “Joan
Dausà”, la samba i la bossanova de
“Difusambo”, la música llatina, el
lounge i el jazz de “SísPits Trio” i per
als més petits la referent de la música
infantil “Dàmaris Gelabert”, activitats
patrimonials com la visita d’una legió romana i culturals vinculades a la
peça arqueològica única al món i resident al Museu de Premià de Dalt, que
dona nom al festival, “El Plat d’Ulisses”, entre moltes altres sorpreses.
L’Ulisses Atac és una cursa combinada amb cronoescalada i descens amb
sortides individuals cada 30’’. Els corredors són els veritables protagonis-

El tram de pujada transcorre per paratges naturals

tes lluitant contra el crono emulant
Ulissses. L’arribada del tram d´ascens
està situada a l´Ermita de Sant Mateu,
el punt més allunyat de Premià de
Dalt. El tram de pujada, que transcorre per paratges naturals d’espectacular bellesa, té un total del 3’5 Km i un
desnivell positiu de 400 m. Els primers

El 20 i el 21 de
setembre torna
amb més força que
mai aquest festival
de referència del
Baix Maresme
700 m són d´asfalt i la resta de muntanya. Pel que fa al tram de muntanya és
90% corriol, ja que passa pel camí de
les aigües, més conegut com a “Camí
del Serviol”.

Guanyadora de la prova femenina

Enguany hi ha dues novetats principals de la cursa, en aquesta edició
del 2019 s´ha variat el lloc de sortida
i arribada. El set estarà instal•lat a la
plaça de l´Espolsada, un espai annex
al Pavelló Poliesportiu i al bell mig de
l’Anella Esportiva de Premià de Dalt.
La segona novetat té a veure amb el
tram cronometrat de baixada que alterna trams de pista i trams més tècnics del total de 3km de muntanya
augmentant el tram tècnic del corriol. Cal sumar-li 1km més de baixada
d´asfalt fins a l´arribada. En total

4km. Aquesta redistribució afectarà el
recorregut de la cursa en la seva distància.
Pel que fa als guardons, a banda dels
3 premis femenins i masculins de la
cronoescalada i del descens, cal destacar el Premi Especial Ulisses en cas
que coincideixi el guanyador dels dos
trams de la combinada. Tots els guanyadors són coronats amb olivera
com els antics atletes clàssics.
L’Ulisses Atac respon als valors de
projecció de Premià de Dalt vinculats
a l’esport i la vida saludable i, amb la
voluntat d’iniciar els més petits en els
mateixos, s’organitza l’Ulisses Kids,
un conjunt de curses infantils que van
dels 4 als 10 anys, aquell mateix matí,
a la plaça de l´Espolsada, un cop finalitzada la cursa d’adults. A l’Ulisses
Kids tots els infants guanyen i tenen
premi. La sortida de l’Ulisses Atac serà
a les 8h del matí per evitar les puntes
de calor i la de l’Ulisses Kids als voltants de les 11h. •

La informació completa de la cursa la podeu trobar a http://www.7sports.es/ulissesatac/
Festival Ulisses Fest_ 20 i 21 de setembre / AMB ELS CATARRES, JOAN DAUSÀ, DÀMARIS GELABERT, ULISSES ATAC, TASTS GASTRONÒMICS...

AJUNTAMENT

Premià de Dalt

GASTRONOMIA, ESPORTS, PATRIMONI, EXHIBICIONS, CONCERTS…
a la plaça de l’Espolsada (al costat del Pavelló Poliesportiu de Premià de Dalt)
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REM/LLAGUTS

LLIGA CATALANA

Quin espectacle!

57 equips es van donar cita a Arenys de Mar

Fotos: Quim Gifre i Albert Corts

5

El Club Rem Arenys de Mar va ser l'amfitrió d'una extraordinària jornada on es van disputar set categories diferents

13 tripulants (vogadors), representant a un total de 18
clubs d’arreu del territori, van
participar en la primera regata de la Lliga Catalana de Llaguts. La
platja de la Picòrdia d’Arenys de Mar
es va omplir de gom a gom per gaudir
d’aquesta espectacular competició
marítima que va permetre veure i viure 57 proves diferents.
El llagut és la tradicional barca de
pesca i cabotatge que durant dècades va ser el principal motor econòmic de les poblacions del litoral català, balear i del Golf de Lleó, a França.
Inicialment aparellada amb una
vela llatina, mica en mica, aquesta
va anar sent substituïda per l’ús del
motor com a mitjà de propulsió.

En els últims anys, l’entusiasme envers el llagut s’ha estès per les viles del
litoral de la costa catalana, deleroses
de recuperar el seus orígens mariners
i d’obrir-se de nou al mar. S’inicia així
el camí que portarà el rem en llagut,
des de l’activitat lúdica com excusa
per recuperar un passat cultural, fins
a la seva transformació en una modalitat esportiva cada cop més rellevant
a les costes dels Països Catalans.
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Més de 500 vogadors
de 18 clubs varen
participar en la
primera prova de la
XVIIa Lliga Catalana
de Llaguts

La platja de la Picòrdia d'Arenys es va omplir de gom a gom

La Lliga Catalana consta de sis proves, sent la setena el Campionat de
Catalunya. Després de la disputada a
Arenys de Mar, venen Lloret (30/06),
Flix (07/07), Mataró (14/07), St. Antoni
de Calonge (28/07), Deltebre (04/08)
i la gran final a St. Jaume d’Enveja
(31/08 – 01/09).
El Club Rem Arenys de Mar va ser
l'amfitrió d'una jornada on es van
disputar set categories diferents. No

tots els clubs van participar en cadascuna d'elles. Les més concorregudes
van ser les de veterans masculí (13
clubs) i veteranes femení (12 clubs).
Respecte als resultats dels clubs del
Maresme cal destacar el segon lloc
del CR Arenys en la Final A Veterà
Masculí, també la segona posició del
CR Mataró en la Final B (del 5è al 8è
lloc) i del CN El Balís en la Final C (del
9è al 12è)

En la final absoluta femenina A, del
primer al quart lloc, els capgrossos
de Mataró van obtenir una brillantíssima segona plaça i les noies del CN
Premià van ser terceres.
En la final absoluta masculina A, el
CN Flix va tornar a destacar (guanya-

dors de l’any passat). Després van
arribar en aquest ordre: Xon’s Empuriabrava, Vogadors de Cambrils i
Xino-Xano Deltebre. En aquesta categoria la millor actuació maresmenca va portar el segell del CR Mataró,
setens.
La Lliga Catalana de Llaguts tornarà
al Maresme a meitat de juliol com una
de les grans proves esportives de les
tradicionals festes de Les Santes. •
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AGILITY

AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR

Cabrera de Mar va acollir la
Copa Catalunya 2019
amb la seva gos d’aigua Mel i en petita
en David Flix del club Santa Quitèria
amb la seva gossa Nala.
Pel tipus de terra i instal·lacions el
lloc de la competició, la zona esportiva de Cabrera de Mar, va resultar molt
adequat per a la celebració d’aquesta
final. Cal destacar l’organització de la
prova per part del Club d’agility Cànic

E

La competició es va realitzar amb la col·laboració de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Cabrera de Mar

l 8 i 9 de juny es va disputar
al Camp d’Esports Municipal de Cabrera de Mar la 15a
edició de la Copa Catalunya
d’Agility, la prova que tanca la temporada esportiva de la Federació Catalana d’Agility en aquesta disciplina.
Dissabte, en la competició per equips,
hi van participar 150 gossos de totaCatalunya organitzats en equips de
fins a 4 gossos dels quals puntuaven
els 3 millors. Cada equip havia de
completar dos recorreguts diferents:
el jumping amb salts, túnels i un eslàlom i l’agility que, a més, incorporava una passarel·la, una rampa i un
balancí. La suma dels resultats de les

Podi dels guanyadors

dues mànegues determinava quin
era l’equip guanyador.
Els participants s’agrupen en categories en funció de la mida del gos.
En categoria estàndard (els de mida
gran) el guanyador va ser l’equip del
Club d’Agility Cànic de Cabrera de

Mar que formaven la Juli amb la seva
pastor belga Cora, en Juanjo amb la
pastor australià Sioux, la Mercè amb
el pastor australià Hippy i en Victor
amb el seu gos Bruc. En la combinació de mides petita i mitjana la victòria va ser per l’equip del Club d’Agility
Maresme format per Jordi Gómez i
Javier Larena amb els seus papillon
Tic i Tac, la Susanna Cucurell amb el
yorkshire Terry i la Montse Canalda
amb la caniche Rei.
Diumenge hi havia la competició individual. En mida gran va guanyar la
Míriam Garcia del Club Neo Reus amb
la seva border Collie Beauty, en mitjana Verónica Ruiz del Baix Llobregat

El Camp Municipal
d’Esports va reunir
a 150 gossos arribats
de tota Catalunya per
tancar la temporada
d’aquesta especialitat esportiva
que va preveure un seguit de carpes
on cada club va poder-se estar amb
els seus gossos, va anar regant el terreny de competició per baixar-ne la
temperatura, va aprofitar les estones
de canvi de pista perquè participants
i públic poguessin ballar o va organitzar un dinar de germanor al final de
la prova. •

Què és això de l’agility?
L’agility és un esport on un gos ha de seguir un circuit superant una sèrie d’obstacles seguint les indicacions del seu guia. Es puntua, en aquest ordre, la realització correcta i el temps d’execució.
És un esport que a Catalunya va iniciar-se a Vilassar de Mar, al costat de l’antic Parc de les Aus, fa 30
anys. Des de llavors ha anat creixent en implantació fins arribar a una vintena de clubs i uns cinccents practicants a Catalunya però també a nivell tècnic on tant la selecció catalana com competidors
individuals han tingut molts èxits en competicions internacionals, incloent-hi el Campionat del Món.
És un esport on és fàcil iniciar-se i que permet fer una activitat amb el nostre gos dins un grup de
companys amb qui comparteixes aficions. A més dels avantatges de l’esport, per a tu i per al teu gos,
ajuda a establir un fort vincle amb ell, que aprèn a estar pendent de les teves indicacions per seguir
el circuit a la màxima velocitat.
Per la seva pròpia natura, l’agility s’ensenya i practica usant recompenses i joc, premiant les
actituds i execucions correctes o que van en la línia que volem enlloc de reprimir les que no ens
agraden. Això fa que aconseguim una complicitat molt gran amb el nostre gos que resulta molt gratificant.
Si voleu iniciar-vos en aquesta activitat, que és apta per a tota mena de gossos i persones de totes les edats, no dubteu en contactar amb
algun club d’agility.
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CURSES DE MUNTANYA

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR

15 anys de
Burriac Atac!

La sortida de la Marrec, un dels moments més esperats del dia

Fotos de @feliuvilalta

E

L'Ajuntament de Vilassar de Mar és el punt de partida

l 7 de setembre els amants
de les carreres de muntanya
tenen una cita ineludible
amb la prova que porten
esperant tot l'any: la Burriac Atac de
Vilassar de Mar.
La competició, que forma part del Circuit Open Catalunya 2019 de la FEEC
(Federació d'Entitats Excursionistes
de Catalunya), està organitzada pel
Centre Excursionista Vilassar de Mar,
conegut per tots com el Piri. Un club
que compta en l'actualitat amb més
de 1.000 socis, alguns d'ells, fins i tot,
d'altres municipis del Maresme.
La Burriac Atac s'ha convertit per dret
propi en la cursa de muntanya nocturna més popular i prestigiosa de
Catalunya. I aquest any amb més raó
encara perquè aconsegueix els seus
15 anys de vida. Un privilegi del qual
podran gaudir els primers 700 atletes
que s'inscriguin. Alguns d'ells, al vol-

tant de 60, ja s'han pogut preparar
físicament gràcies als entrenaments
gratuïts que va organitzar el Piri.

Amb sortida i
arribada a nivell
del mar, 700
participants i
400 voluntaris
conformen una
competició única
Un dels grans al·licients de la Burriac
Atac és que comença (Ajuntament de
Vilassar de Mar) i acaba (CN Cabrera) a nivell del mar, amb un desnivell
acumulat de 1.000 metres en uns paratges de gran bellesa, com són els

La llanterna en el front dels corredors és un dels senyals d'identitat de la prova

corriols de muntanya que condueixen
a l'emblemàtic Castell de Burriac.
Els 19,3 quilòmetres, degudament senyalitzats i amb diferents llocs d'avituallament i atenció mèdica, estaran
coberts per un exèrcit de 400 voluntaris que són, al costat dels participants,
el veritable cor de la competició. Sense ells, seria impossible organitzar
un esdeveniment esportiu d'aquesta
magnitud.
Hi haurà set categories de competició:
cadet, júnior, absoluta, sub-23, sènior,
veterà i màsters, amb premis per a les
proves masculina i femenina. Aquesta gran festa de l'esport també té un
ferm compromís amb la formació, per
aquest motiu hores abans de la sortida principal (a les 21:00 h), se celebra
la Marrec Atac, destinada als més petits de la casa perquè vagin familiaritzant-se amb aquest esport... i aquesta
festa tan popular.

La Marrec Atac té quatre categories i
hi poden participar nens i nenes des
dels més petits (0-5 anys acompanyats pels seus pares) fins a la franja

El 7 de setembre
se celebra aquesta
mítica prova
nocturna, una de la
més importants de
Catalunya
de 10-14 anys. Tots surten des del carrer Sant Joan i cobreixen una distància adequada a la seva edat. Igual que
l'any passat, s'espera que se superin
els 500 participants.
Sens dubte, serà un gran èxit. Ja són
15 anys demostrant-ho... •

INSCRIPCIONS OBERTES

AFANYA’T!

xipgroc.cat/ca/curses/Burriac2019/18k/inscripcio/run
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PATINATGE ARTÍSTIC

AJUNTAMENT PINEDA DE MAR

V Trofeu
Vila de Pineda de Mar

L

Espectacular fotografia de família de tots els components de l'APA Alt Maresme

a secció de Pineda de Mar de
l’Associació de Patinatge Artístic l’Alt Maresme organitza els
dies 20 i 21 de juliol el V Trofeu
de Patinatge Artístic Vila de Pineda de
Mar al pavelló Nino Buscató.
Aquesta entitat va néixer fa 8 anys de
la mà d’un petit grup de persones
que volien promoure aquest esport al
municipi de Pineda de Mar. Des dels
seus inicis l’entitat ha desenvolupat la
seva activitat a la pista poliesportiva
de Pinemar, al principi en una pista
descoberta de ciment, i amb el pas del
temps, encara que queda camí per fer,
s’ha aconseguit tenir una pista coberta
amb una carpa i paviment de terratzo.
Amb el pas dels anys, la secció de
Pineda de Mar de l’APA l’Alt Maresme
ha anat creixent i aquell petit grup de
patinadors s’ha convertit en una entitat integrada per nens i nenes de totes
les edats i nivells, des dels patinadors
i patinadores que s’inicien en aquest
esport en el grup de promoció, passant pels grups d’iniciació fins arribar
a l’equip de competició de l’entitat que
té integrants que participen en competicions territorials, autonòmiques,
estatals, europees i mundials.
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Actualment el club disposa d’un
equip tècnic format pel coordinador,
tres entrenadors, tots ells titulats i
una monitora. El coordinador tècnic
és l’Alberto Fernández Revilla, entrenador de nivell 3 que porta més de
30 anys exercint com a entrenador.
L’equip d’entrenadors està format per
en Joan Bosch Balliu i la Paula Fontrodona Serra, entrenadors de nivell 2 i

balls individuals d’alguns integrants
de l’equip de competició. A més dels
patinadors i patinadores del club també hi participen clubs convidats d’altres poblacions. Aquest any el festival
se celebrarà, com s’està fent en els
darrers anys, al mes de desembre.
L’any 2014 l’APA l’Alt Maresme va donar un pas molt important amb l’organització del I Trofeu de Patinatge

La prova tindrà lloc al Pavelló
Nino Buscató de Pineda els
dies 20 i 21 de juliol
3 respectivament, i que també són els
coreògrafs del club, l’Helena Rosinés
Parera, entrenadora de nivell 1 i la Mariona Marí Garcia, monitora.
Des dels seus inicis la secció de Pineda de Mar de l’APA l’Alt Maresme ha
organitzat un festival anual de patinatge artístic al pavelló Nino Buscató,
obert a tothom que hi vulgui assistir.
En aquests festivals hi participen tots
els patinadors i patinadores del club,
i el públic assistent pot gaudir dels
balls en grup de tots els nivells i de

Artístic Vila de Pineda de Mar, que
enguany arriba a la seva cinquena
edició, i que any rere any ha anat
augmentant tant en qualitat com en
nombre de participants.
En el V Trofeu de Patinatge Artístic Vila
de Pineda de Mar hi participaran patinadors i patinadores des del nivell de
promoció fins a categories nacionals
i territorials de diferents clubs, entre
ells el CP Sant Iscle, el CP Palafolls, el
CP l’Ametlla del Vallès, l’APA Malgrat
de Mar i els integrants de la secció de

Calella i de la secció de Pineda de Mar
de l’APA l’Alt Maresme.
Aquest trofeu és una competició individual en què cada patinador o patinadora defensarà el seu disc amb
les dificultats pròpies de cada nivell.
Al finalitzar l’acte, a més dels trofeus
dels quatre primers classificats, es
farà entrega d’una medalla a tots els
participants.
Aquest any la secció de Pineda de
Mar de l’APA l’Alt Maresme ha ampliat
l’oferta esportiva que dóna als seus
patinadors i patinadores, organitzant
un campus de tecnificació durant els
dies de Setmana Santa. Aquesta iniciativa ha tingut una gran acollida
entre el membres del club, pel que
segur que es repetirà l’experiència
properament.
L’APA l’Alt Maresme centra la seva activitat en la modalitat de patinatge artístic lliure individual, encara que des de
fa uns anys també disposa d’un grup
de Xou Juvenil que ha participat en
dues ocasions al Campionat Criterium
de Xous de la territorial de Barcelona, classificant-se en una ocasió pel
Campionat de Catalunya de Xous de
Promoció. Aquesta temporada el grup
de xou està format per vuit patinadores del nivell d’iniciació que s'estan
preparant per participar al Campionat
Criterium de Xous 2019. •
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NATACIÓ

AJUNTAMENT DE CALELLA

Ecoswimming

Gran novetat de la quarta
temporada de Vies Braves

n

L

Ja ha començat la quarta temporada de Vies Braves a Calella. Parteix de la Roca Grossa i arriba a la Platja de Garbí.
Participar-hi és gratuït i només cal inscriure's prèviament perquè les places són limitades

a natació ecològica consisteix en nedar o fer snorkel
en aigües obertes de forma
recreativa i aprofitar l'ocasió per recollir brossa del fons marí.
És una de les modalitats que s’ha
incorporat a l’oferta d’activitats de
la quarta temporada de Vies Braves
que ja ha començat a Calella, abans
de l’habitual i com a conseqüència
de la bona acollida que ha tingut i
d’una demanda que ha anat creixent edició rere edició. Participar-hi
és gratuït i només cal inscriure’s
prèviament perquè les places són
limitades. El nedador Jordi Corominas és l’encarregat de dinamitzar
l’itinerari del tram calellenc i d' animar els locals a descobrir-lo.
Ha començat la quarta temporada
de Vies Braves a Calella. L’itinerari
marí que hi ha dissenyat parteix de
la Roca Grossa i arriba a la Platja de
Garbí, a l’alçada del carrer Garbí.
Un tram d’1 quilòmetre de distància que combina sectors de roca i

Preciosa imatge de l'itinerari

de sorra, amb presència de la posidònia. Aquest és l’ecosistema marí
que es pot descobrir participant a
les activitats que dinamitza el nedador Jordi Corominas, enguany

amb la novetat de la modalitat més
ecològica de la natació a mar obert.
Les activitats de les Vies Braves
s’adrecen a tots els públics, des
dels més grans als petits que tot
just han après a nedar, sigui quin
sigui el seu nivell. Explica Corominas que tenen molts participants
arribats d’altres punts de Catalunya -de Barcelona especialment- i
turistes que passen les vacances
a Calella. Però recorda que les seves propostes també s’adrecen als
locals i els anima enèrgicament a
descobrir-les. Tindran temps fins a
finals d’agost gràcies a una programació que al conjunt de Vies Braves
de l’Alt Maresme s’ha ampliat com

Les activitats de les Vies Braves s’adrecen
a tots els públics, des dels més grans als
petits que tot just han après a nedar, sigui
quin sigui el seu nivell

Mapa de les Vies Braves de Calella

a conseqüència de la bona acollida
que tenen.
La participació a les activitats està
limitada a 15 persones per guia i cal inscriure’s prèviament a viesbraves.com.
Al portal web també hi ha el detall
de la programació que es pot fer a
tot el litoral català i informació sobre el material que cal portar.
Són activitats gratuïtes però sí que
es demana una fiança de 5 euros en
el moment de la inscripció per garantir un mínim compromís. •
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BÀSQUET

AJUNTAMENT SANT VICENÇ DE MONTALT

Bàsquet

3 Viles

Una temporada per emmarcar

E

l Bàsquet 3 Viles ha tornat
a fer de nou una temporada per recordar. Després
dels èxits de la temporada anterior amb el Campionat de
Catalunya Mini i el Subcampionat
de Catalunya Cadet de primer any,
semblava que seria gairebé impossible repetir èxits. No només
ho han fet, si no que a més els han
superat. La marea blava ha seguit
envaint les fases finals de Catalunya un any més i ha participat per
primera vegada en categoria Infantil i Cadet a Preferent A, la màxima categoria del bàsquet català.

ria Mini l'any passat, ha fet una
excel·lent temporada amb només
una derrota a la final davant el
Manresa de la lliga ACB, el que li
ha permès ser subcampió de Catalunya en la fase final organitzada a
Sant Vicenç de Montalt.
La generació 2004 que participava a la lliga Cadet de primer any,
també va arribar a la Final 4 i finalment va quedar en una brillant
tercera posició. A més també van
ser campions del prestigiós torneig Ramon Sitjà de Girona.
L'equip infantil, subcampió de Catalunya

La ‘marea blava’ ha
seguit envaint les
fases finals de
Catalunya un any
més, assolint
triomfs històrics
El club maresmenc tenia 10 equips
aquesta temporada i el balanç
ha estat molt positiu en tots els
equips, destacant especialment
el Campionat de Catalunya Mini
de la generació 2007 que repetia
l'èxit de la temporada anterior.
Una fita històrica que només ha
aconseguit el Joventut de Badalona en tota la història. A les fases
de Barcelona va ser subcampió,
obtenint així el bitllet pel Campionat de Catalunya, on a semifinals
va derrotar clarament a la Penya,
que era el gran favorit, i superant
a la final el Cornellà.
Precisament la generació 2006,
que va ser campió de la catego-

Solidaritat

Imatge de les taules al sopar
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Júnior, campió de Lliga 2018-2019

L'equip de la generació del 2007, també ha guanyat el seu campionant

En el Campionat de
Catalunya Mini, els
de la generació del
2007 van repetir el
títol de l'any anterior,
una fita històrica
El Júnior igualment ha fet una
temporada per recordar, quedant
campió de Lliga del seu grup de
Nivell B. A més ho han fet amb una
ratxa impressionant de 15 victòries seguides i sense perdre des del
desembre del 2018. Per treure's el
barret.
Finalment, els Preminis, amb el
Premini Sant Vicenç com a campió de Lliga del seu grup de B1 i el
Premini Llavaneres com a colíder
del seu grup, han confirmant que
el projecte puja fort des de la base
i que els bons resultats tenen la
continuïtat assegurada.
Sens dubte, una gran temporada
tot plegat per al Bàsquet 3 Viles,
una entitat esportiva on la formació és la seva gran prioritat. •

Sopar solidari del CF Santvicentí
Extraordinària capacitat de resposta de tota la família del CF
Santvicentí, així com de molts ciutadans del municipi que van
acudir al Sopar Solidari que el club de futbol va organitzar com
a cloenda de la temporada 2018-2019. El sopar tenia, com altres
anys, una finalitat solidària, ja que tots els diners recaptats es
destinaran íntegrament a la construcció d'una altra casa a Anantapur (l'Ìndia), on el club de Sant Vicenç treballa des de fa més
de deu anys amb la Fundación Vicente Ferrer.
Durant el pròxim curs, una àmplia representació del club viatjarà novament al país asiàtic per fer lliurament d'aquests diners i
supervisar totes les accions que s'estan realitzant. Cada any el 'Santvi' viatja amb nombrosos quilos de
material esportiu que lliura a l'escola de futbol que s'ha creat en aquesta zona de l'Índia.

www.esportiumaresme.cat
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AJUNTAMENT DE MATARÓ

Les Santes Esportives 2019

Més de 30 activitats per a tothom

L

a Festa Major de Mataró, Les
Santes, compten amb una
programació d’actes culturals, lúdics, tradicionals i festius que són coneguts arreu i que omplen de música i gresca la capital del
Maresme les darreres setmanes de juliol. Però a banda d’aquestes propostes, la programació compta amb més
d’una trentena d’activitats esportives
que es porten a terme des del 10 al 28
de juliol, intensificant-se durant els
caps de setmana i que són Les Santes
Esportives. Són dies on la calor és for-

L’objectiu és posar
de manifest que
Mataró aposta per
la Festa Major, per
l’esport i per la
salut de tota la
ciutadania
ta i se sua la samarreta de valent però
l’esport i la salut són presents al igual
que la resta de l’any a diferents equipaments esportius i també a l’espai
públic gràcies a la col·laboració entre
clubs, associacions, persones voluntàries i la Direcció d’Esports de l’Ajuntament de Mataró.
Totes les activitats, competicions, exhibicions i jornades es recullen, per
segon any consecutiu, en una programació específica perquè tothom que
vulgui participar disposi de tota la

La Travessa Nedant al Port arriba aquest any a la seva 28a edició

informació necessària. La informació
també es pot trobar al web de l’Ajuntament de Mataró: www.mataro.cat
Els actes amb més trajectòria són la
Cursa Popular 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. Enguany, per
coincidència en el calendari, els actes del Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple
també s’inclouen en la programació
de Les Santes Esportives i la ciutadania podrà participar fent metres en les

Els actes del Mulla't
per l'Esclerosi
Múltiple també s'inclouen a Les Santes
Esportives
piscines del Centre Natació Mataró, la
Piscina Municipal , El Sorrall i la Unió
Recreativa Laru.
Les disciplines esportives són molt
diverses i van des de la 4a regata de
la lliga de llagut català, al pàdel, patinatge artístic, tir amb arc, petanca,
futbol sala, rugbi, twirling, hoquei
herba o gimnàstica artística, entre
moltes altres. Les modalitats també
són diverses i en la programació hi
ha exhibicions, tornejos, curses i caminades. L’objectiu és aconseguir la
màxima participació en tots els actes
i posar de manifest que Mataró aposta, també per Festa Major, per l’esport
i per la salut de tota la ciutadania. •

Mataró serà escenari de diferents exhibicions esportives
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NOTÍCIES
WATERPOLO

MUNTANYISME

Jaume Busquets recapta fons
per a la lluita contra el càncer

Jaume Busqutes i la seva gran causa

El pinedenc Jaume Busquets i Segura ha culminat el cim del Taillon, de 3.144 metres que es troba al pirineu aragonès. Busquets ha
decidit fer aquest estiu 30 cims de més del 3.000 metres al Pirineu
i fer campanya per a lluita contra el càncer. Ha explicat que va perdre la seva mare amb 10 anys a causa de la leucèmia, i també un
gran amic, a causa del càncer de pulmó. Ara vol pujar als 30 cims
del Pirineu més importants que superen els 3.000 metres d'alçada.
La seva intenció és pujar la Pica d’Estats, el Posets, Balaitus, Monte
Perdido, Gran Vignemale, Pic Long, Perdiguero, Aneto, i Gran Bachimala, entre altres.

NATACIÓ ADAPTADA

El CN Mataró, campió
d’Espanya

AIGÜES OBERTES

El CN Mataró, millor
equip espanyol... per
sisè any consecutiu!

Un equpi extraordinari

Els grans dominadors del panorama nacional

A les instal·lacions del CD Midayu de Tenerife, el
Centre Natació Mataró es va proclamar brillant
campió d'Espanya després d’un frec a frec per
guanyar l'or amb dos clubs més, l’Aquatic Campanar i el Fidias. La clau de la victòria del CNMataró va estar en les seves victòries a les proves
de relleus on va aconseguir la medalla d’or a les
proves de 4x50m lliures masculins i femenins,
també al 4x50m estils femení i al 4x50m lliures
mixtos. L’enorme afany i l’empenta dels mataronins va fer possible el que semblava quasi impossible. Els protagonistes van ser: Ariel Schrenk,
Iván Camps, Mark Castro, Daniel Ferrer, Javier
Carcamo, Zach Wahington Young, Edgar Sànchez, Jordi Gordillo, Marta Colom, Laura Castillo,
Anabelen Sabariego, Berta García, Roselena Rubio. Els entrenadors, Roger Cruañas, Pol Cantó i
Maria Folgado.

L’equip d’aigües obertes del CN Mataró continua
dominant el panorama estatal de competicions
amb un poder absolut. Els tres estilets, Guillem
Pujol, Roger Coma i Èric Vilaregut, son veritables taurons de llarga distància i s’han proclamat campions d’Espanya per 6è any consecutiu
al 22è Campionat d’Espanya “Open” disputat al
llac de Banyoles. Per acabar-ho de reblar l’equip
va ser el 2n en el campionat de Catalunya i en la
categoria júnior català en Roger Coma va ser el
2n classificat i l’Èric, el 3r. Brutal. Sense cap mena
de dubte els tres “tragamilles”, un cop haver certificat la classificació per al Campionat del Món
(en Guillem) i el campionat d’Europa (en Roger),
continuen en un estat de forma impressionant,
portats per l'entrenador Sergi Garcia que ha fet
un equip imparable. Simultàniament també es
va celebrar el campionat de Catalunya.

BICI TRIAL

Gran doblet de Laia Esquis

La Laia estudia a Vilassar de Dalt
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El Maresme té una altra gran campiona en camí. Laia Esquis, natural de Vilassar de Dalt, acaba de proclamar-se
campiona d'Espanya de Bici Trial en la categoria Infantil en el torneig que s'ha disputat a Cartagena. Als seus
13 anys recentment complerts, Laia, que viu a Òrrius,
on entrena regularment, també es va fer amb el títol de
campiona de Catalunya fa unes setmanes a l'Esquirol.
Aquest mes d'agost, la Laia participarà en el Campionat
del Món de Polònia, en el World Youth Games 2019. Molta sort!

L'olímpic Iván Pérez,
entrenarà al Premià cadet

Una gran notícia per al Club Natació Premià.
El que fou internacional espanyol de waterpolo, Iván Pérez, passarà a ser l'entrenador
de l'equip cadet de l'entitat. Pérez té sobre la
seva esquena un enorme palmarès: participació en quatre Jocs Olímpics i 6 mundials i
guanyador de 5 Copes del Rei, quatre lligues i
una Copa LEN.

FUTBOL

La UE Cirera jugarà a
Segona Catalana

La gran família 'groga' està d'enhorabona perquè el primer equip jugarà la pròxima temporada a Segona Catalana. El Cirera acompanyarà a la UD Molinos, que va pujar directament
com a primer de grup, després d'un extraordinari Play Off d'ascens eliminant al Badia del
Vallès en una eliminatòria molt competida. En
l'anada, disputada en el Centenari de Mataró,
van empatar a dos gols i a la tornada, on el Badia ho tenia tot a favor, els del Maresme van
passar per damunt guanyant per 0-3.

WATERPOLO

L'equip femení del
CN Mataró domina el
waterpolo nacional

Quina alegria la que va esclatar amb el títol
de campiones d'Espanya guanyat a Màlaga
de les jugadores de l'equip Infantil de waterpolo La Sirena-CNMataró portades per l'Elena
Padilla. Van guanyar tots els partits disputats
demostrant una qualitat en el seu joc amb el
qual van superar uns rivals que no van poder
oferir resposta. La temporada de l'equip és per
a emmarcar-la, subcampiones de la Fase Regular del Campionat de Catalunya, campiones
de la Fase Final del Campionat de Catalunya
i ara campiones d'Espanya. I per acabar-ho
d'arrodonir, l'equip Infantil masculí s'endú la
medalla de bronze del campionat d'Espanya
també jugat a Màlaga.

Les nostres
ESPECIALITATS
MÈDIQUES
Al·lergologia
Aparell digestiu
Cardiologia
Cirurgia general
Cirurgia maxil·lofacial
Cirurgia plàstica,
estètica i reparadora
Cirurgia vascular i angiologia
Dermatologia
Endocrinologia
Ginecologia i obstetrícia
Hematologia clínica
Logopèdia
Medicina Esportiva
Medicina General i familiar

CLÍNICA DENTAL

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

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

INSTITUT
OFTALMOLÒGIC

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

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

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

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

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

