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No cada dia es pot tenir el privilegi d'estar amb una llegenda viva
de l'esport com és Ricky Rubio, destacada figura del bàsquet català
i espanyol i un dels millors jugadors de l'NBA, on ja fa nou anys que
hi juga.
Compartim amb el Ricky un matí en el seu refugi, a casa seva, on
sempre hi torna per ser amb els seus, en el seu Masnou natal. El vam
acompanyar en una jornada molt especial per a ell perquè va tornar
a la seva infantesa, als dies que passava jugant a la platja del seu
poble, a la sorra, en l'aigua.
Ricky Rubio presumeix de ser del Masnou i del Maresme, que no canvia per res del món perquè aquí estan les seves arrels i és on va començar a forjar-se la seva llegenda. Ricky és passat, present i futur,
perquè encara té moltes coses per oferir a la seva legió d'admiradors.
Un mes més, el Maresme continua oferint-nos testimoniatge del seu
extraordinari múscul esportiu. A Sant Pol de Mar vàrem viure la quarta edició de THE CUP, un dels tornejos de futbol juvenil més importants del món. Un gran èxit de públic que va tenir com a colofó la
final somiada: el clàssic Barça-Madrid.
D'altre banda, a Sant Andreu de Llavaneres vam viure el Mundial de
vela de la classe Europe, organitzat pel CN El Balís. Un èxit d'organització que posa la nostra comarca en el mapa internacional.
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I mentre anem fent camí, continuem descobrint joves talents amb
un enorme potencial en els seus respectius esports. Hem entrevistat
'Ninu' Pérez, campió del món sub-19 d'hoquei patins amb Espanya.
I també a dues joves noies que estan concentrades amb la selecció
espanyola amb la finalitat d'arribar als JJOO de Tòquio 2020: Marina
González, de Malgrat de Mar, subcampiona d'Espanya de gimnàstica
artística, i Emma Reyes, de Pineda de Mar, membre de l'equip espanyol de gimnàstica rítmica. Dos diamants en brut que donaran molt
de què parlar.
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PORTADA

RICKY
RUBIO
Reportatge exclusiu

“Per mi, el
Masnou vol
dir casa,
família,
arrels...”

Esportiu Maresme ha tingut el privilegi de compartir amb l'astre de l'NBA un matí en el seu Masnou
natal abans de disputar el Mundial de Xina 2019 i
més tard volar als Estats Units per incorporar-se al
seu nou equip, els Phoenix Suns. Una conversa en
el seu racó preferit: la platja. El mar i la sorra com
a testimonis. Passat, present i futur.
Una entrevista de TONI FRIEROS · Fotos de JOAN MARIA ARENAZA
Què queda del ‘nen’ Ricky que venia
a jugar a la platja?
En queda molt. És veritat que vas
evolucionant i madurant en diferents
aspectes, però mai no s'ha de oblidar
el nen que tots hem estat algun dia.
En molts aspectes continuo sent el
mateix nen que venia aquí i es passava hores jugant a la platja.
Què significa per a tu ser aquí, a la
platja del Masnou?
Molt, perquè aquí ha passat gran part
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de la meva infància, jugant a vòlei
amb els meus amics. Esperava que
fos 21 de juny perquè acabés l’escola
i venir a la platja, que era el meu espai preferit.
I el Masnou?
Significa casa meva. És com jugar a
fet i amagar. Arribo al Masnou i estic
salvat. Ho és tot. Aquí hi ha la meva
família, els meus amics, les meves
arrels… Per això sempre que torno
aquí, torno als meus inicis.

El mar és imprescindible per a tu?
Sens dubte. Sempre trobo a faltar el
mar. Quan tenia 14 anys i agafava el
tren per a anar a entrenar a Badalona, veure el mar era una cosa quotidiana per a mi. Perdia la vista en l'horitzó. Ara que porto vuit anys vivint
als Estats Units noto que em falten
algunes coses, entre d’altres el mar.
Recordes el teu col·legi?
Tinc grans records dels Escolapis. Va
ser molt important en la meva for-

mació acadèmica i humana. Sempre
vaig ser molt bon estudiant. Treia
molt bones notes, sobretot en matemàtiques.
Què acostumes a fer quan vens de
vacances al Masnou?
Intento desconnectar, estar amb els
amics, llegir, gaudir de la tranquil·litat. I a nivell esportiu, m'he aficionat
al paddle surf i acostumo a practicar-lo bastant, ja que tinc la platja
a dos minuts caminant de casa. Ara
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“

"Mai cal oblidar
aquell nen que
tots hem estat.
En molts aspectes
continuo sent el
mateix nen que
es passava hores
jugant a la sorra
de la platja"

En motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, en Ricky va particpar en una
jornada esportiva i de conscienciació mediambiental a la platja d’Ocata, organitzada per SOREA sota el lema l’Operació Blau

Crec que em conec tots els pavellons de bàsquet del
Maresme! És una comarca on tinc els meus millors amics”

vaig poc a la platja a prendre el sol.
Diguem que m'he aburguesat. Sóc
més de piscina. El que faig molt és
sortir a algun bar o restaurant a
prendre alguna cosa amb els amics.
Què coneixes del Maresme i on sols
anar?
Em conec tots els pavellons de bàsquet, això segur! Crec que vaig arribar a jugar en gairebé tots. Tinc
molts amics a Premià i Mataró i també surto amb ells.
T'ha costat desconnectar aquest
estiu, sabent que anaves a canviar
d'equip?
No, no li he donat moltes voltes.
Sempre he confiat molt en el destí i
sabia que passarien coses molt bones. I no em penedeixo de la deci-

sió que he pres fitxant pels Phoenix
Suns.
Per què aquesta elecció?
Buscava un equip on poder jugar
molts minuts i també que aspiri a
guanyar partits. L'objectiu mínim ha
de ser jugar els play-off.

Ens vas dir en una altra entrevista
que el teu gran somni seria guanyar
l'NBA.
Guanyar l'anell és la il·lusió de tot jugador que està a l'NBA, és obvi, però
no a qualsevol preu. Vull dir que la
meva prioritat és sentir-me important en un equip i tenir molts minuts

abans que estar en un altre que tingui moltes opcions de guanyar l'NBA
però en que jo no sigui important.
Has complert amb les teves expectatives com a jugador a nivell de
títols?
Bé… tendim a somiar molt i a posar-nos metes molt altes. És humà i
més en el meu cas, que sóc una persona molt competitiva. Una vegada
que ets dins d'aquest esport t'adones que aconseguir títols és realment
molt difícil. Jo vaig tenir la sort que
als 20 anys vaig anar a l'NBA quan a
Espanya i a Europa ja ho havia guanyat tot. Amb el pas dels anys ho valoro tot molt més. El fracàs o la derrota ensenyen moltíssim.

“

El meu futur?
Ara tinc
parella i
m’agradaria
formar una
família, tenir
fills i donar-los
tot allò que els
meus pares
em van donar
a mi”
5
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“He fet cas al consell
que em van donar:
gaudir del camí. Més
que guanyar títols,
valoro tenir minuts i
sentir-me important”

"La greu lesió que vaig
patir al genoll em va
fer més fort. Cal saber
aprendre dels moments
dolents que té la vida i
treure'n la part positiva"
T'agradaria tornar a Espanya, a
l'ACB, després de la teva etapa a
l'NBA?
No ho sé. No sé on estaré d'aquí a uns
anys. Fins fa pocs anys la meva vida
només era el bàsquet. Ara tinc parella
i en un futur m'agradaria formar una
família, tenir fills i donar-los tot allò
que els meus pares em van donar a

meva mare, l'afecte, la tendresa, preocupar-se pels altres.
Quin ha estat el millor consell que
t'han donat i que sempre tens en
compte?
He rebut molts consells, però em
quedo amb el que aplico sempre:
“Gaudeix del camí”. La vida ens la

T'has parat a pensar ja què t'agradaria ser de gran o quan deixis de
jugar a bàsquet?
Uf, he canviat tantes vegades d'idea
des que era nen... He volgut ser metge, psicòleg… mil coses! La realitat
és que ja m'estic preparant, quan
em retiri, per poder entrenar als Estats Units a gent jove. Almenys, tenir

Has passat els últims vuit anys de
la teva vida als Estats Units. Quines
diferències culturals destacaries
entre els EUA i Catalunya?
Als EUA es viu més per treballar.
L'èxit és diferent. Es mesura pels
diners que aconsegueixes. Aquí l'èxit
és més familiar, es comparteix més.
He pogut aprendre dels americans a

"Als EUA es viu
més per treballar
i es mesura l'èxit
pels diners que
tens. A casa
nostra l'èxit és
més familiar, es
comparteix més"

“

“Si ara em retirés, el primer que faria seria treure’m el
de vaixell i fer un llarg viatge coneixent món. M'encant

mi. No sé si d'aquí a uns anys les circumstàncies em demanaran tornar
a Barcelona. El que tinc molt clar és
que les meves prioritats canviaran i la
família estarà per davant del bàsquet.
Has esmentat els teus pares. Què
tens d'ells?
Uf… Del meu pare, sens dubte, el
pensar molt bé les coses. Donar-li
voltes a tot abans de prendre una decisió. És a dir, no ser impulsiu. I de la
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prenem amb massa serietat i rigor. I
la vida té molts matisos, no tot és a
vida o mort.
Vas sofrir una lesió de genoll molt
greu. Et va fer més fort?
Sens dubte. Un aprèn més dels mals
moments que dels bons. És veritat
que no puc fer segons quines coses
per aquesta lesió, però jo sempre
intento veure el costat positiu de la
vida.

aquesta opció. Però ara mateix, realment, no ho sé. Potser si em retirés
demà mateix em dedicaria a gaudir
de la vida. Així de simple.
Què faries?
El primer que faria seria treure'm
el carnet de patró de vaixell. Tard
o d'hora ho faré perque m'encanta
navegar. Faria un viatge molt, molt
llarg, potser de tres mesos amb vaixell, coneixent món.

optimitzar el temps. Aquí, a vegades,
agafem altres rumbs, ens preocupem
per coses que no són tan importants
i hauríem d'anar més al gra. No obstant això, no és una cosa tan dolenta,
perquè també has de saber gaudir
del camí, no només de la meta. És
un punt de vista que discuteixo molt
amb els amics.
T'agrada aprofundir en les coses?
M'he aficionat a llegir a Robin Shar-
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“Del meu pare vaig
aprendre a no ser
impulsiu. I de la
meva mare, la
tendresa i ajudar
els altres”

“La meva
Fundació
és el més
important
que he fet
a la meva
vida”

L

Ricky ajuda a
la investigació
contra el càncer i
a nens sense
recursos econòmics

a mort de la seva mare, Tona Vives, com a
conseqüència d'un càncer de pulmó, va
canviar radicalment la vida d’en Ricky, que
té un germà gran i una germana petita que
també juga a bàsquet: “El dia que vàrem presentar
la Fundació, el dia que va esdevenir una realitat,
segurament va ser el dia més feliç i important de
la meva vida. Abans de perdre la meva mare li vaig
prometre que tractaria d'ajudar la gent que passés
per una cosa tan dura com el que va viure ella i la
nostra família, així com a nens sense recursos. El

l carnet de patró
ta navegar”
ma, autor de “El monjo que va vendre el seu Ferrari”. També a Rafael
Santandreu, un psicòleg que estudia
com funcionen les emocions. No són
llibres d'autoajuda, però si que et fan
obrir els ulls. Veure la vida amb diferents filosofies, perquè no crec en
una sola filosofia de vida. Jo intento agafar una mica de totes les que
m'agraden.
A nosaltres, la Rickymania… •

Recentment, la Fundació Ricky Rubio ha impulsat al
costat de l'Hospital Vall d'Hebron el Projecte Lucca
per a nens amb càncer, als quals oferirà suport motivacional i l'oportunitat de poder veure un partit
de bàsquet de l'NBA, segons ha explicat el jugador.
El projecte va néixer el 2018 a partir de l'amistat
entre Lucca de la Vega, un nen de 12 anys que ha
superat un càncer, i Rubio, qui va ser contactat per
l'entrenador de l'equip del nen per demanar-li que
li fes una visita en ser diagnosticat i el va convidar a
veure un partit.

Els tres objectius de la
"La meva millor victòria
‘Ricky Rubio Foundation’
és poder ajudar la gent.
Sensibilitzar la comunitat sobre el càncer de
pulmó, un tipus de malaltia molt difícil de diEl somriure d'un nen és
agnosticar fins que ja és molt evolucionada, en
molts casos letal i silenciosa. Prevenir-lo precoçel que més feliç em fa.
ment amb la difusió social de bons consells, col·laElls faran un món millor" borar en la recerca i donar suport als pacients i a les
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somriure d'un nen és el que més feliç em fa. Si els
donem una oportunitat, ells faran un món millor”.
Ricky no amaga que va arribar a plantejar-se deixar el bàsquet per estar al costat de la seva mare:
“Vaig seguir a Minnesota perquè ella m'ho va demanar, però anava a jugar els partits sense ganes.
És quan t'adones que a la vida hi ha coses més importants que el bàsquet. Per això dic que la meva
millor victòria és poder ajudar la gent des de la
meva Fundació”.

seves famílies.
A través del bàsquet, contribuir a la integració i
socialització d'adolescents i joves sense recursos per a activitats extraescolars.
Donar visibilitat i suport als Special Olympics
com a ambaixador internacional (el 19 de juny
de 2018, Ricky Rubio va ser nomenat ambaixador
dels Special Olympics en reconeixement a la seva
implicació personal en la integració i normalització
d'aquest col·lectiu tant als EUA com a Espanya durant els últims anys)

2
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FUTBOL

THE CUP 2019

Millor, impossible

El Municipal Sot del Bagueny de Sant Pol de Mar va tornar a viure a mitjans d'agost quatre dies del millor futbol juvenil, amb la disputa
de THE CUP. La quarta edició del prestigiós torneig d’estiu va batre rècords a tots els nivells

L

L'alegria es va desbordar entre els jugadors del Barça després del sofert triomf en la gran final davant el Reial Madrid

'edició del 2019 serà recordada per moltes coses. Sobre el
terreny de joc, per haver-se
viscut, per primer cop, un
'clàssic' a la finalíssima, amb victòria final del FC Barcelona -segon títol
pels blaugrana, que ja van guanyar la
primera edició del torneig- davant el
Reial Madrid, després d'un espectacular partit.... amb penals inclosos.
Futbolísticament, també per la presència per primer cop al cartell d'un
equip estranger, el Sagan Tosu japonès, que va oferir una molt bona
imatge. Però The CUP 2019 serà inoblidable per la gran quantitat de
públic present cada dia a les graderi-
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es (molts aficionats es van haver de
conformar en veure la final desde
fora el recinte, al pont que voreja el
Municipal)-, pel seguiment mediàtic
-Esport3, diaris, xarxes socials del
sclubs- i pel vessant solidari, amb la
presència al Municipal de l'Associacio 'Pulsera Candela' en ajuda dels
afectats pel càncer infantil.

El torneig, guanyat pel Barça,
va batre tots els rècords:
esportiu, mediàtic i de públic
Sortida al camp dels equips de l'Espanyol i el Reial Betis, que debutava al torneig

IGUALTAT I GRAN NIVELL

Damunt de la gespa, la igualtat, el
futbol d'atac i l'alt nivell del joc practicat van ser presents des del primer
moment. Els juvenils de Barça i Reial Madrid van ser primers dels seus
grups -i per tant finalistes- només
gràcies al seu millors goal-averages
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Es va viure
la final
somniada
per tots,
un clàssic
Barça
Reial Madrid

Els premis

MVP FINAL
Marc Domènech (FC Barcelona)

2

Partit entre el Sant Pol i el Vila-real
MÀXIM GOLEJADOR TORNEIG
Israel Salazar (Reial Madrid) -5 gols-

RESULTATS

Reial Betis B. – Girona FC
Reial Betis B. – Sagan Tosu
Sagan Tosu – Girona FC
FC Barcelona – Reial Betis B.

Fase de Grups

MILLOR PORTER TORNEIG
Lisardo Antequera (Reial Madrid)

BEQUES ‘CRUYFF INSTITUTE’
FC Barcelona i Reial Madrid

generals, ja que Betis i Espanyol,
respectivament, van sumar el mateix
nombre de punts. I tant el partit pel
tercer i quart lloc com la final es van
decidir des del punt de penal.
La tercera plaça va ser pel al Betis
-equip que participava per primer

2
2-0
4-1
1-0
0-0

Grup A
At. C. Sant Pol – RCD Espanyol
At. C. Sant Pol – Vila-real CF
RCD Espanyol – Reial Madrid
At. C. Sant Pol – Reial Madrid
Vila-Real CF – RCD Espanyol
Reial Madrid – Vila-real CF

0-6
0-6
0-0
0-8
0-2
3-1

Grup B
Girona FC – FC Barcelona
FC Barcelona – Sagan Tosu

Fase final
7è – 8è lloc
At. C. Sant Pol – Girona FC
5è – 6è lloc
Sagan Tosu – Vila-real CF
3è – 4t lloc
RCD Espanyol – Reial Betis B.

1-1 (4-5 p.p.)

1-4
5-0

Final
FC Barcelona – Reial Madrid

2-2 (4-3 p.p.)

Any
2016
2017

Campió
FC Barcelona
Atlético Madrid

cop al The CUP- després de derrotar l'Espanyol des dels 11 metres (el
temps reglamentari va acabar amb
empat a u).
Quant a la final 'somniada' i desitjada per molts aficionats, no va decebre ningú, amb alternatives al mar-

El palmarès

Subcampió
RCD Espanyol
Reial Madrid

Any
2018
2019

Campió
RCD Espanyol
FC Barcelona

cador i molt bon futbol. Al final dels
70 minuts (els partits de The CUP es
juguen en dues parts de 35') l'electrònic assenyalava un 2-2 que va
obligar a anar a la tanda de penals.
En ella, el Barça es va imposar per
4-3 I va aixecar el seu segon The CUP.

0-8
3-1

Subcampió
FC Barcelona
Reial Madrid

Els blancs van haver de conformar-se
amb dos dels trofeus individuals
(màxim golejador i millor porter)
però hauran d'esperar a l'any vinent
si volen aixecar el monumental trofeu. Serà en una cinquena edició de
ben segur encara millor! •

Els participants

Campió: FC Barcelona

Subcampió: Reial Madrid

4t classificat: Reial Betis B.

3r classificat: RCD Espanyol

5è classificat: Sagan Tosu

6è classificat: Vila-real FC

7è classificat: Girona FC

8è classificat: Atlètic Club Sant Pol
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Albert Aybar, entrenador de la UE Vilassar de Mar

“L’objectiu és consolidar-nos
a Tercera Divisió”

A

lbert Aybar, conegut
per tots com a ‘Peque’,
capitaneja per segona
temporada el timó de la
UE Vilassar de Mar. En el seu primer
any a la banqueta del Xevi Ramón,
procedent del Mataró, va aconseguir
l'anhelat ascens de Primera Catalana a Tercera Divisió: “Va ser un any
molt bo ja que des de la primera
jornada vam estar sempre a dalt en
la classificació i vam saber mantenir
la pressió de saber que érem un dels
favorits per ascendir”, explica Peque
a Esportiu Maresme.

“Hem doblat
totes les
posicions.
Volem ser molt
competitius i
ambiciosos”

Entre el nous reforços destaca Bacari,
un davanter que va
arribar a debutar
amb l'Espanyol

Per primera vegada
a la seva història,
l'equip ha passat
dues rondes de la
Copa Catalunya
El que va ser jugador del Barça B (va
estar dotze anys en el club), Sabadell, Reus i Terrassa entre d’altres,
va penjar les botes al Vilassar de
Mar l’any 2017 després de sis anys
defensant els seus colors, per això li
fa especial il·lusió haver tornat amb
l'equip a Tercera Divisió, quelcom
que ja va aconseguir com a jugador
del club en 2012 i 2016.
“El nostre objectiu ha de ser consolidar-nos en una categoria molt
exigent i molt difícil, perquè hi ha
equips de gran nivell i amb pressupostos molt alts que lluiten per arribar a Segona B, com l’Hospitalet, el
Sant Andreu, el Terrassa, el Vilafranca o l’Europa. Nosaltres volem ser

Una de les primeres alineacions de la UE Vilassar 2019-20 (Fotos: Pedro Salado)

Del 15 al 18 d’agost,
Sant Pol acull el torneig
de futbol juvenil més
important d’Espanya
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molt competitius”, diu qui va ser un
respectat defensa.
Per a afrontar aquest repte, Peque
ha fet una petita revolució en la
plantilla. Pràcticament només continuen vuit jugadors respecte a la
temporada passada: “Hem mantingut la base de l'equip titular, però
amb l'objectiu de tenir totes les posicions doblades amb jugadors contrastats. El club, amb el president
Xevi Ramon al capdavant, ha fet un
gran esforç, cosa que s’agraeix”.

Entre els nous fitxatges destaquen
Xavi Pluvins, Rubén Canaleda, Raúl
Torres o Bacari, un davanter que va
arribar a debutar a Primera Divisió
amb l'Espanyol i experimentat en Segona i Segona B, a més d'haver passat
per la lliga búlgara: “És un d'aquests
jugadors que marquen les diferències
i segur que ens ajudarà molt”.
Peque és molt optimista i està molt
content amb la pretemporada que
ha realitzat l'equip: “Per primera
vegada en la història del club hem
passat dues rondes de la Copa Catalunya, eliminant el Granollers i
l'Espanyol B”. La Unió Esportiva va
debutar el passat 1 de setembre
davant l’Hospitalet en el Municipal
Xevi Ramón i tancarà la Lliga el 17
de maig enfrontant-se al Manresa,
també a casa. •

www.esportiumaresme.cat
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“La UFEC és el gran
paraigua de l'esport
català. El gran òrgan
de solidaritat de les
nostres entitats i les
nostres federacions
per defensar els seus
interessos i
proporcionar-los
els millors serveis
possibles”

Gerard Esteva
Violí, vela... i UFEC

Una entrevista de TONI FRIEROS

Nascut a Barcelona el 9 d’agost de 1984, és advocat i violinista. Va ser campió de Catalunya de patí a vela i després va presidir la Federació
Catalana de Vela (2009-2014). Des del 2013, Gerard Esteva també presideix la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i el
Comitè Olímpic Català

Q

uè és la UFEC? Quina és
la seva missió? Per què
va néixer?
La UFEC és el gran paraigua de l'esport català. El gran
òrgan de solidaritat de les nostres
entitats i les nostres federacions,
per defensar els seus interessos i
proporcionar-los els millors serveis
possibles.

La UFEC els fa, diguem, de banc…
Exactament, i més ara que els bancs,
des de la crisi, han deixat d’ajudar les
entitats sense ànim de lucre. Fem solidaritat, i també reivindicació com a
lobby del sector non-profit. El tercer
sector esportiu, el dels clubs i les fe-
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Seguim…
La segona línia de negoci són els centres esportius, els UEsports. Al Maresme, per cert, en tenim dos (Alella
i Arenys de Mar) dels vuit amb que
comptem. Alguns són en concessió
i uns altres els gestionem nosaltres

“Vaig ser campió de Catalunya de Patí
de Vela. La connexió amb el mar em
dona pau, tranquil·litat i, sobretot, reflexió. No tens mòbil, només escoltes el
vent, i són moments imprescindibles
per a després seguir en el dia a dia”

Quins són?
Estem parlant de serveis fiscals, jurídics, laborals, comptables, d'imatge… Tot això, de forma gratuïta. Sap
què és una de les coses que més
agraeixen les nostres entitats?
No…
La UFEC els finança fins a un 50% de
la subvenció pública. I això és molt
important, perquè des que l'Administració Pública concedeix a una
determinada federació, per posar un
exemple, un milió d'euros, igual pot
passar més d'un any i mig fins que
no rep els diners. I tu, com a Federació, has de fer aquesta activitat dins
de la temporada en curs.

Com es finança la UFEC?
Tenim quatre grans motors que financen les quatre activitats principals. Una primera pota és el món de
la Universitat. Tenim una Universitat
adscrita a la Universitat Politècnica
de Catalunya, la EUNCET Business

deracions, hem estat molt actius en
aquest sentit. Tant, que hem estat
capaços de proposar una nova Llei
de l'Esport a través d'una Iniciativa
Legislativa Popular (ILP) que ha recollit 154.492 signatures.
Què pretén aquesta ILP?
Modernitzar i millorar el nostre
sector.

School, on hi ha diferents ofertes formatives, graus i màsters en l'àmbit
de l'administració i direcció d'empreses, màrqueting i comunicació digital, ciències i tecnologies aplicades a
l'esport, etcètera. Som una de les referències del sud d'Europa en matèria esportiva. Els beneficis d'aquesta
activitat els destinem a beques per a
esportistes.

directament. Ara, en el centre d'Alella, per exemple, fem una inversió de
mig milió d'euros. La tercera branca
són els gimnasos Urban Esports, que
muntem nosaltres, però són cent per
cent privats.
I per últim?
La Corredoria d'Assegurances, que
funciona com una cooperativa. És a
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les federacions no tinguessin aquest
servei gratuït de defensa, molts casos
d'apel·lació es perdrien per falta de
recursos econòmics.
Un altre exemple…
La UFEC assumeix la gestió laboral
de les federacions. Nosaltres els fem
totes les nòmines dels seus treballadors. No paguen res en concepte de
gestoria, els paquets informàtics els
proveïm nosaltres, així com la gestió
fiscal: presentació d'impostos, etcètera. Igualment donem cobertura
mediàtica, una finestra de visibilitat,
a tots els campionats que fan en els
mitjans de comunicació amb els quals
tenim un conveni de col·laboració. Tenen servei gratuït de traducció lingüistica, de compliment normatiu…
I això no serà tot…
També tenim línies de subvencions,
paguem tota l'equipació de les seleccions catalanes, els trofeus i les
medalles de campions de Catalunya,
que són més de 15.000 a l'any. Estem
parlant, entre tot plegat, de molts milions d'euros en serveis a les federacions.

“El Maresme és una comarca que té un
gran talent i que està apostant molt
fort per l'esport. No tinc el més mínim
dubte que és una de les més riques de
Catalunya esportivament parlant”

dir, sense ànim de lucre. El benefici
que s'obté es reinverteix en l'activitat
principal. Aquesta Corredoria està dedicada a donar cobertura a les federacions i als clubs. Som el número u
a Catalunya en assegurances esportives i això ens permet oferir preus molt
competitius.

Vostè parlava al principi d'una cartera de serveis...
Segurament és la gran força de la
UFEC. Un exemple: donem cobertu-

ra jurídica a totes les federacions en
tots i cadascun dels casos que puguin tenir. Un recent cas ha estat el
de la Federació Catalana de Pàdel. Si

“La meva formació
musical va ser molt
Quantes federacions formen part
intensa. Vaig estudiar a
de la UFEC ara mateix?
Hi son totes les federacions oficials
Suïssa i a l’Escolania de
que existeixen. Les úniques que encaMontserrat, entre d'altres.
ra no en formen part són les de surf
i criquet. La primera ha d'acabar de
I no l'he abandonat. Toco
constituir-se i la segona serà una re3457-xx-2019
Anunci
faldó
esport 206x52 mm, Esportiu Maresme.pdf
1 cada
27/5/19 setmana”
17:33
alitat en
breu. En total,
69…
queConnectem
en
el violí
seran 71.

Parli'ns de les Oficines dels Clubs…
Es van començar a crear fa tres anys.
És una cosa molt nova. En l'actualitat
tenim dotze oficines i delegacions distribuïdes en tot el territori per donar
servei de forma gratuïta als clubs sense ànim de lucre. Bàsicament els donem solucions als seus problemes. I
no podem oblidar-nos de la Fundació
UFEC, que agrupa tota l'acció social,
tant nostra com de les federacions.
Un exemple és l’Insersport, amb el
qual hem fet bastants programes al
Maresme.
Per què des de la UFEC es va posar
en marxa la Iniciativa Legislativa
Popular?
És producte d'una reflexió que va començar el 2014 veient que el sistema,
molt estressat, no funcionava. El 2010
va haver-hi una retallada del 70% en
les subvencions. I seguim amb aquesta austeritat. Hi ha un infrafinançament insostenible. Si volem tenir un
sistema saludable hem de canviar. ›

C

M

molt més del que t’imagines

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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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“Si volem tenir un sistema saludable i no
quedar-nos enrere, la nova Llei de l’Esport
Català que ha de aprovar el Parlament ha de
posar fi a l'infrafinançament insostenible
que patim des de fa molts anys”
A quines conclusions han arribat?
Vam fer una comparació amb els
models d'altres països europeus en
matèria de gestió esportiva. D'aquí
va sorgir un llibre: “Temps de decidir, temps de sumar”. Què podíem
implementar a Catalunya? Els objectius bàsics eren tres: simplificar
la normativa, crear la Unió d’Esports
de Catalunya (UEC) més representativa possible a nivell territorial i que
l'Administració col·labori molt més
amb les entitats. A Catalunya tenim
un teixit esportiu espectacular, que
arriba a tots els racons del país, a
tots els barris i estrats socials.

sat moltes penúries econòmiques i
això no pot continuar així. En el nostre entorn hi ha nombrosos països
que estan invertint molts diners en
l'esport base i en el de competició.
I això, avui, potser no es nota, però
d'aquí a uns anys, sí. O canviem i
tenim un finançament digne, o ens
passaran per damunt.

Quant seria?
Al voltant d'uns 200 milions d'euros,
com Suècia.
Vostè que es mou per tot el territori, quina radiografia faria de l'esport al Maresme?
És una comarca que ofereix moltes
oportunitats i que té un gran talent.

La ILP continua en marxa…
Va ser una promesa electoral que
vam fer el 2016 quan vam ser triats,
fruit d'aquell estudi que vàrem fer el
2014. L’Administració ens va demanar que paréssim la ILP perquè volia
posar en marxa el Pacte Nacional de
l’Educació Física i l’Esport. Després
d'aixecar-se el 155, comencem a recollir les signatures i en nou mesos
en vam recollir més de 154.000, cosa
que té molt de mèrit, perquè és molt
difícil. Excepte l’antitaurina, ha estat
la ILP que ha tingut més adhesions
en la història del Parlament de Catalunya.
Llavors la nova Llei de l’Esport…
Anirem al Parlament de Catalunya
amb una sola proposta de llei, consensuada amb l'Administració, que
representarà a tot el sector. Crec que
en un any, aproximadament, tindrem una nova llei de l'esport català.
Es podrà votar electrònicament a
presidents de federacions i clubs?
En la nova llei aquest supòsit l'hem
passat al Codi Civil. Aquest CC no
prohibeix el vot electrònic. Per tant,
si l'entitat, club o federació, ho vol
implantar o regular-ho en els seus
estatuts, ho haurà d'aprovar la seva
assemblea.
Comparteix l'opinió que Catalunya és un gran referent mundial a
nivell esportiu?
Ho ha estat, ho està sent, però si res
no canvia ho deixarà de ser.
Per què?
Per mantenir i millorar el model actual necessitem l'ajuda econòmica
de les entitats públiques. Hem pas-
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Estima l'esport, el practica, però la
seva primera formació va ser musical.
He llegit que és un gran violinista…
Els meus inicis al món de la música, concretament en el violí, va ser
als tres anys, amb un mètode que es
diu Suzuki. Més tard vaig estudiar a
Suïssa, també a l'Escolania de Montserrat… Sí, podriem dir que la meva
formació musical va ser molt intensa.
I no l'he abandonat. Toco el violí cada
setmana.
I també esportiva. Així ho diu el seu
palmarès.
Amb cinc anys, seguint la tradició familiar. El meu pare navegava i ell em
va portar al Natació Barcelona per iniciarme en la classe Optimist. Després
vaig estar un temps en els nàutics de
Premià i Vilassar de Mar. Vaig deixar
de navegar pels estudis i en tornar a la
vela, ja amb tretze anys, ho vaig fer al
CN El Masnou. De fet, vaig ser campió
de Catalunya de Patí de Vela pel Masnou, així com de la Copa d'Espanya.
Llavors té una connexió molt potent
amb el Maresme…
Sí, van ser molts anys entrenant i navegant al Masnou. Quan sortia de l’escola, dimecres i divendres, sempre me
n'anava a navegar al nàutic. I també
els diumenges.

Gerard Esteva praticant al Port de Barcelona la seva altra gran passió, la vela

Ens posa un exemple?
Suècia, que té 9 milions i mig d'habitants, inverteix 200 milions d'euros
en ajudes a federacions i clubs. A
Catalunya, el pressupost de la Generalitat són 60 milions d'euros, però
la quantitat que es concentra en

En Gerard coneix molt
bé el Maresme: ha navegat al CN El Masnou,
CN Vilassar i CN Premià
les entitats no arriba als 15 milions.
Dels 15 milions de Catalunya als 200
de Suècia hi ha un abisme. El nostre
objectiu seria que el pressupost de
la Secretaria de l’Esport de Catalunya fora, almenys, el'u per cent del
pressupost total de la Generalitat de
Catalunya.

Nombrosos municipis estan apostant
molt fort per l'esport i no tinc el més
mínim dubte que el Maresme és una
de les comarques més riques de Catalunya esportivament parlant.
En què destaca?
Sens dubte, en esports nàutics, amb
entitats molt potents, com el CN
Balís, el CN Masnou, per no parlar de
natació o waterpolo, com el CN Mataró o el CN Premià de Mar. També
destacaria el gran nombre de curses
de muntanya que s'organitzen al Maresme, tant de bicicleta com a peu.
Jo que practico molt esport a l'aire
lliure, el Maresme és una de les comarques que més m'agraden. Fer la
Serralada del Litoral de Barcelona a
Mataró, per exemple, és meravellós.
Veure la quantitat de persones que
fan esport al Maresme és molt gratificant.

Què l'ha donat el Patí de Vela?
La connexió amb el mar et dona pau,
tranquil·litat i, sobretot, reflexió. No
tens mòbil, desconnectes del món,
només escoltes el vent i estàs atent a
l'estratègia de la regata. Per mi aquests
moments són imprescindibles per després seguir en el dia a dia. A més, el
vaixell i el violí tenen moltes coses en
comú. Al vaixell del Patí de Vela se li ha
arribat a dir ‘l'Stradivarius de la vela’.
Per la seva construcció, que és de fusta.
Tant el vaixell com el violí els has de fer
servir perquè, en cas contrari, la fusta
s'asseca. Un violí que no s'usa, s'apaga.
Va ser quatre anys president de la
Federació Catalana de Vela…
Ens vàrem presentar el 2009 i després
d'unes eleccions molt renyides, vam
estar cinc anys al capdavant, que van
ser molt bonics d'una banda, però
també molt durs ja que a meitat de
mandat ens van retallar un 70% la
subvenció que teníem. Tot i així, vam
ser capaços de fer grans coses, com
la creació del Centre Internacional de
Vela de Barcelona. I recordo especialment que vam posar mil vaixells en el
mar en la Setmana Catalana de Vela,
coincidint amb el 50è aniversari del
Saló Nàutic. Una cosa mai vista. Per
mi, aquests cinc anys a la Federació
han estat tota una universitat d'aprenentatge.
Bon vent, Gerard! •

www.esportiumaresme.cat

SETEMBRE 2019

MATERIAL ESPORTIU

Els pares també tornem al col·le !

Q

ui és la Priscila?
Sòc una apassionada
dels esports, en especial de la natació i de la
dansa, mare de 2 fills, l’Emma de
4 anys i l’Edgar de 2. Des de fa dos
anys treballo a Decathlon Mataró a
la secció de Gym-Pilates, Ioga i Dansa, combinant el que més m’agrada:
l’esport i l’atenció al client.

I ara arriba el moment d’equipar-se per aquest nou curs...
I tot els hi ha quedat petit! Per això,
trobar aquesta relació qualitat/preu
en tot el tèxtil és indispensable! A
més, ja sabem el que cuiden la roba
o el calçat a l’escola… I de veritat
que trobar roba còmoda a un preu
sùper baix o un calçat que a més ho
aguanti tot, és essencial. Per altra
banda, tenim el servei de personalització per poder posar el seu nom
a tot el material. Ja estic desitjant
que ens arribin les motxilles per a
l’escola per posar-hi el el seu nom!

I els teus fills, també són apassionats de l’esport?
l’Edgar encara ho ha de descubrir,
però l’Emma, la gran, és una tot terreny. Ara mateix fa dansa creativa i
natació, tot i que el curs passat va
fer també esports a l’escola (futbol, bàsquet…). De moment, però,
aquests dos esports ja li ocupen tres
tardes a la setmana i volem que ho
gaudeixi.
Perquè escollir Decathlon per al
material esportiu dels teus fills?
Perquè és el material que jo faig servir i no hi ha res millor que conèixer
de primera mà el que estan fent servir ells. I perque sé que aquest material està fet per uns professionals
que estudien i tenen cura de factors

Priscila del Caño és mare de dos fills, esportista habitual i
venedora de la secció de Gym Pilates, Ioga i Dansa de Decathlon
Mataró. Ningú millor que ella per aconsellar-nos com afrontar
el retorn al col·legi i els entrenaments dels nostres fills durant
aquest mes de setembre
molt importants: ergonomia, nivell
d’intensitat, ús, etc… I això, sobretot per als més petits, que estan en
un creixement constant, és molt
però molt important. I si ja li sumes
que tot està produit tenint cura de
que tingui el mínim impacte possible en el nostre medi natural, no
tinc cap dubte que sé que estic escollint bé.

“És tan important treballar
amb material que està tan
ben dissenyat i preparat,
com saber que darrere hi
ha un equip que no deixa
de millorar els productes,
sempre pensant en les
necessitats dels nostres
petits esportistes”

Quins productes creus indispensables o recomanaries a les familíes per als seus fills?
Per als més petits de la casa, com
l’Edgar, és al·lucinant els productes que van innovant. El calçat, per
exemple, té la forma perfecte per al
moviment del seu peu, per acompanyar-lo en cada trepitjada i que cap
articulació del seu cos faci un moviment antinatural.
Hi ha on escollir...
Ja ho crec! Ara tenim jaquetes
amb cremalleres que els hi faciliten l’autonomia, perquè comencin
a aprendre a pujar i baixar sols les
cremalleres o pantalons amb reforç
als genolls per tot el que fan a terra i

I tú? com a mare, també tornes al
col·le?
Tots els pares tornem alcol·le! (riu).
Sí, i amb moltes ganes! Al final la
tornada a l’escola i a l’esport per
ells és rutina, estabilitat i descobriments constants. A les vacances estan bé, però és molt de temps sense
aquesta estimulació. I a mi em passa igual. Tornar al col-le representa
trobar aquest temps per a mi per
poder anar a fer esport mentre ells
són a l'escola. •

a psicomotricitat. Això no ho trobes
en lloc!!

15,99€

I per als més grans?
Podem trobar un munt de possibilitats! Els que comencen la seva
aventura en els esports o els que
segueixen uns anys més, poder escollir entre productes d’iniciació,
perfeccionament o expert, et dona
una ranquil·litat increïble a l’hora
d’escollir bé.
Perquè al setembre no nomès tornen al col·le...
No, també tornen a l’esport i als
entrenaments! Amb la il·lusió de retrobar-se amb els companys i amics
d’equip, de començar la temporada. Per això creiem que és tan important treballar amb material que
està tan ben dissenyat i preparat,
el saber que darrere hi ha un equip
que no deixa de millorar els productes sempre pensant en les necessitats dels nostres petits esportistes. I
el fet que a la botiga trobis persones
que són practicants d’aquests esports i pares i mares que sabem el
que es necessita.

Sabates nadó
primeres passes

6,9

9€

Motxilla tornada
a l’escola
PERSONALITZA
DES DE 5,99€

Xandall
gym’y júnior

5,99€

Botes de futbol
agility 100 FG
nens iniciació

10

,99

€

DECATHLON MATARÓ AMB ELS ESPORTISTES DEL MARESME
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VELA

Va organitzar el
Mundial de la classe Europe

El CN El Balís, epicentre
del món de la vela
Fotos de
LAURA CARRAU

El CN El Balís va ser el centre del món de la vela durant l'Europe World Championship que es va celebrar a
l’agost, demostrant novament la seva capacitat per organitzar proves esportives d’aquesta magnitud i tornant
a posar en el mapa mediàtic tant Sant Andreu de Llavaneres com el Maresme

V

a ser una gran festa al municipi maresmenc, que es
va bolcar en la cerimònia inaugural del Campionat Mundial de la classe Europe
de vela. Hi van participar diverses

durant una setmana “un punt de referència internacional”. Els regatistes
van recórrer alguns carrers del poble
desfilant amb la bandera del seu país
acompanyats dels gegants i del grup
de batucaires dels Batubanyuts.

nització de grans esdeveniments i de
competicions de gran rellevància del
món de la vela.
Per la seva part, Paul Depoorter,
president de la classe Europe de vela,
va encoratjar els esportistes que gau-

repercussió esportiva, cultural i econòmica d’aproximadament mig milió
d’euros”.
Van navegar en aigües de Sant Andreu de Llavaneres més de 100 regatistes procedents d’onze països

El català Pau Schilt, del Club Nàutic
Garraf, i la danesa Anna Libvjerg, per
vuitè any consecutiu, es van
proclamar campions mundials
entitats locals, com els banyuts, els
Batubanyuts i els gegants. L’alcalde de Sant Andreu de Llavaneres,
Joan Mora, va donar per inaugurat el
mundial dient que Llavaneres seria
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Al final de la cerimònia, Fran Ripoll,
president del CN El Balís, va agrair a
l’organització de la classe Europe la
confiança depositada en el club, un
club que ja es caracteritza per la orga-

dissin del campionat i va recordar
als assistents a la cerimònia d’obertura que “aquest no és un Mundial
només d’El Balís, sinó que es tracta
d’un mundial de tot el poble amb una

per fer-se amb el títol de campió del
món de la classe Europe de vela. Hi va
participar també una nombrosa flota
espanyola, amb 42 regatistes, 14 dels
quals representen el CN El Balís.
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Història

Podi de tots els guanyadors

Van navegar
en aigües de
Sant Andreu
de Llavaneres
més de 100
regatistes
procedents
d’onze països
L’organització del campionat va
comptar amb una vintena de voluntaris que van fer possible que aquest
sigui un esdeveniment que continua
posicionant el CN El Balís com un dels
clubs amb més capacitat d’organització de grans esdeveniments del món
de la nàutica i la vela.

Els campions

En el terreny purament esportiu, i
després d'uns dies d’intensa competitivitat en el mar, finalment va
ser Pau Schilt, del Club Nàutic Garraf, qui va aconseguir classificar-se
per al campionat del món categoria masculina després de guanyar
l’OpenWeek la setmana anterior.
Amb un total de 26 punts al llarg de
les 8 proves disputades (entre les
que destaquen tres primers i dos segons llocs) Schilt va pujar al primer
calaix del podi en la que va ser la
seva primera competició després de

Els regatistes que van representar a la flota del Balís

4 anys sense navegar per dedicar-se
als estudis. La segona posició en
categoria masculina va ser per Alejandro Pareja, del Real Club Náutico
Torrevieja (amb 38 punts) i la tercera

Presentació dels països participants

pel noruec Lars Johan Brodtkorb.
Per la seva part, la danesa Anna Libvjerg va liderar la categoria femenina durant tot el campionat. En total
va aconseguir set primeres posicions, un segon i un quart lloc en les

Al ‘top 10’ de les
dues categories van
haver-hi un total de
7 regatistes espanyols.
Monica Veenhoven i
Rafa Rabasa, del
CN El Balís, les quals van
quedar en 5è i en 10è
lloc, respectivament

nou proves celebrades en aigües de
Sant Andreu de Llavaneres. Amb set
punts, Anna Livbjerg va ser la clara
campiona de l'EWC 2019 i suma així
el vuitè mundial consecutiu al seu
palmarès. El podi femení és va completar amb Ascensión Roca de Togores, del Real Club Náutico Torrevieja,
amb 18 punts i Elisabet Llargués, del
Club Nàutic El Masnou, amb 31.
Cal destacar que entre els 10 primers
classificats de les dues categories
van quedar un total de 7 regatistes
espanyols. En categoria masculina:
Pau Schilt, del Club Nàutic Garraf

Gran festa el dia de la presentació

(1r); Alejandro Pareja, del Real Club
Náutico Torrevieja (2n) i Rafa Rabasa, del CN El Balís (10è). En categoria
femenina: Ascensión Roca de Togores, del Real Club Náutico Torrevieja
(2a); Elisabet Llargués, del Club Nàutic El Masnou (3a); Patricia Figuerola, del Club Nàutic L’Estartit (4a) i
Monica Veenhoven, del Club Nàutic
El Balís (5a).
La cerimònia de lliurament de trofeus va comptar amb la presència
del vicecomodor del CN El Balís,

Què es la
classe Europe?
L'Europe procedeix de Florida (EUA), on rebia el nom
de Moth (arna, en castellà polilla). Era llavors
un vaixell de construcció
amateur i no tenia regles
fixes, només s'exigia que
tingués 7 m² de superfície vèlica i una eslora de
3,5 metres. El 1938 es va
importar a França on va
rebre el nom de Moth Europa. El 1962 es va decidir
adoptar el monotip desenvolupat per Roland a Bèlgica, amb la finalitat que
tots els regatistes poguessin competir en igualtat
de condicions. Aleshores
va passar a denominar-se
EUROPA. El 1963 es va crear la IECO (International
Europe Class Union) i, el
1976, la IIRO va reconèixer
a l'Europa com a Classe Internacional.
L'11 de novembre de 1988
es va concedir a l'Europe
patronejat per dones la
nominació d'Olímpic per a
1992. En la classe Europa
han navegat patrons tan
coneguts com: José Luis
Doreste, Natalia Via Dufresne (Plata a Barcelona
1992 en classe Europe),
Teresa Zabell, Joaquín i
Manolo Blanco o José Maria Van der Ploeg.

Dades tècniques
de l'embarcació
Màniga: 1,38 m
Eslora: 3,35 m
Altura del masteler: 5,03 m
Pes del casc: 45 kg
Superfície vèlica: 7 m2

Alfredo Llobet; l’alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, Joan Mora; el
president de la Federació Catalana
de Vela, Xavier Torres, i el president
de la classe internacional d’Europe,
Paul Depoorter. •
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El gran salt de

Marina González
"El meu gran somni és poder
representar Espanya als
Jocs Olímpics de Tòquio.
Seria un orgull i una
responsabilitat aconseguir
la plaça al Mundial
de Stuttgart"

Una entrevista de TONI FRIEROS

És un dels grans talents de la gimnàstica artística espanyola. Estudia i entrena al CAR de Madrid preparant-se per fer realitat
el seu somni: participar en els Jocs Olímpics de Tòquio 2020. Marina ‘Go’ és campiona d'Espanya per equips i
subcampiona absoluta de la màxima categoria

E

l seu cos menut i la seva veu
de nena amaguen una enorme força i un gran esperit de
sacrifici. Porta onze anys dedicant-se a la gimnàstica i està molt a
prop de començar a recollir els fruits.
Com vas arribar a la gimnàstica artística?
No hi ha cap precedent en la meva
família. Va ser com un amor a primera vista. Recordo que estava amb el
meu avi matern, José Lara, veient
per televisió les proves de gimnàstica dels Jocs Olímpics de Pequín i
li vaig dir: “Avi, a mi m'agradaria fer
aquest esport”. I el meu avi em va
respondre: “Per què no dius als teus
pares que t'apuntin?”. I així va ser. El
meu avi va ser boxejador professional i molt important en la meva vida.
Ell em va inculcar no rendir-me mai.
Quina edat tenies?
Set anys. Pocs mesos després, ja
amb vuit anys, els meus pares van
preguntar, es van moure i em van
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apuntar al club de gimnàstica de Mataró. Hi vaig estar anant durant dos
anys, des de Segon fins a Quart de
Primària. De Mataró em van portar al
Salt Gimnàstic Club, a Girona.
Per què aquest ‘salt’?
Des de Malgrat de Mar hi havia la
mateixa distància fins a Mataró que
fins a Salt. Tenien unes instal·lacions
espectaculars i estava considerat
un dels millors clubs d'Espanya. Els
meus pares i jo vam pensar que era
el millor per a la meva formació i progressió.
No es van equivocar…
La veritat és que vaig millorar moltíssim en poc temps. Recordo el meu
primer campionat d'Espanya Nivell 3
a València, en 2013, on vaig quedar
subcampiona nacional i de Catalunya all-around. Aquí em vaig adonar
que havia nascut per a la gimnàstica
artística. La meva passió per aquest
esport no ha parat de créixer des de
llavors.

Explica'ns que és l’all-around…
La gimnàstica artística femenina
consta de 4 aparells: barra d'equilibri, exercici de terra, salt de poltre
i barras asimètriques. La suma dels
4 aparells li permet la gimnasta a
nivell individual competir per la
classificació General. Això es coneix com all-around.
És un esport molt sacrificat…
Moltíssim. Per a un mateix i per a
tota la família. Amb la finalitat de
poder optimitzar més i millor els
entrenaments, als 10 anys prenem
la decisió de canviar de col·legi.
Vaig passar del Vedruna de Malgrat de Mar a l'escola Les Alzines
de Girona. Tots els matins agafava
un autobús des de Malgrat fins a
Girona. I en sortir del col·legi, un
altre autobús em deixava prop de
la porta del gimnàs a Salt. Després
de l'entrenament, o bé venia a recollir-me el meu pare, que venia
de treballar de Barcelona, o em
baixaven a Malgrat dos professors

del Salt, l'Adrià o la Virgínia. Entrenava cada dia de dos quarts de sis
a les nou del vespre.
Anaves sola des de Malgrat fins
a Salt cada matí amb només deu
anys?
Sí, no hi havia més remei. Vaig haver de madurar i fer-me responsable. Aquesta etapa em va ajudar
molt a la meva formació.
Abans has parlat de la qualitat
del Salt Gimnàstic Club…
Es treballa molt bé la tècnica base i
hi ha un altíssim nivell competitiu.
Malgrat l'exigència, el club és una
gran família, una pinya. Ens ajudem els uns als altres.
Mai vas pensar a deixar-ho?
Això és una cosa que mai he dit
i que ni els meus pares ho saben,
però sí, clar que he plorat molt i
vaig pensar a deixar-ho. Quan les
coses no et surten bé, quan estàs
de baixada, penses: “Val la pena
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tant sacrifici?”. Perquè l'alta competició,
l'elit de la gimnàstica artística, t'exigeix que
cada dia donis el 101% de tu mateixa.
Tu ho has dit: Val la pena?
Clar que sí! Quan et surten els exercicis, vas
als campionats i quedes a dalt, la sensació
de felicitat és molt gran. Vaig tenir el privilegi de rebre una gran notícia que va satisfer un dels meus principals somnis.
Ho comparteixes amb nosaltres?
Havia passat alguns controls amb la Federació Catalana en el CAR de Sant Cugat,
però no va ser fins a principis de l'estiu de
2017 quan em va trucar la Federació Espanyola per fer uns entrenaments en el
CAR de Madrid. El 4 de setembre em van
comunicar que em concedien una beca
completa per viure, estudiar i entrenar en
el CAR i formar part de l'equip espanyol de
gimnàstica artística.

“Amb sis anys vaig
veure per televisió la
prova de gimnàstica als
Jocs Olímpics de Pequín
i li vaig dir al meu avi: jo
vull fer aquest esport”
Quina gran notícia!
Tots a casa vam plorar d'alegria! Va significar un gran premi a tants anys d'esforços.
Però clar, només era el principi de tot el
que havia de venir després. Arribar aquí és
molt difícil, però mantenir-se, més encara,
perquè les expectatives són molt altes.
Sempre hi ha una part negativa…
En el meu cas, només poder baixar a Malgrat a veure a la meva família un cap de
setmana cada dos mesos.
Com és un dia qualsevol a la teva vida en
el CAR de Madrid?
A les 8 estem a l’escola fins les 10:40. D’
onze a dues del migdia, entrenament. De

dues a tres dinem. Des de les tres fins a les
cinc, col·legi. I de les 17:30 fins a les 21:00,
una altra vegada entrenaments. Cada dia
entrenem un mínim de sis hores.
Com van els estudis?
Molt bé. M'agrada molt estudiar i m'esforço tot el
que puc. Tinc unes notes
mitjanes de notable. Ara
començo segon de batxillerat. A veure com em va.
No has pogut debutar
amb la selecció espanyola.
Vaig tenir la desgràcia de
lesionar-me el colze quan
anava a participar en els Jocs
del Mediterrani. Un esquinçament del cartílag del colze i vaig
passar pel quiròfan. He trigat
vuit mesos a poder recuperar
el meu estat òptim de forma. He
après a superar-me, a conèixer-me
millor, a treballar molt més dur que
abans, a comunicar-me mes amb
els meus entrenadors i a superar les
pors... En la gimnàstica, la tècnica i
la preparació física son molt importants, però també mentalment has
de ser molt forta, perquè la pressió
és enorme.
I a partir d'ara, Marina?
Representaré a Espanya en la Copa
del Món d'Hongria. És un orgull
molt gran. Em sento emocionada
de poder viure aquesta experiència. Després participarem en el
Mundial de Stuttgart, on intentarem
guanyar una plaça per als Jocs Olímpics de Tòquio. És molt difícil, però
no impossible. És el màxim al que pot
aspirar un esportista d'elit.
I et queden forces per a fer una mica
més?
No! Acabo tan exhausta, m'absorbeix
tant la gimnàstica, que no puc fer res més.
Només escolto música, perquè em relaxa
molt. El que més em fa gaudir és estar amb
la meva família quan puc fer-ho. Sempre
dic que l'important no és d'on vinc ni el
lluny que he arribat, sinó el lluny que arribaré.
Qui és el teu gran referent?
Sens dubte Simone Biles! És increïble.
A veure si un dia puc fer tot el que fa ella!
El teu Avi José n'estaria molt
orgullós... •

“La gimnàstica
artística és un
esport molt dur
i exigent, tant
físicament com
mentalment.
En cada entrenament
has de donar el
101% de tu mateixa”

PALMARÈS
Marina González Lara
15 de desembre del 2002
Malgrat de Mar (Barcelona)
Alçada: 1,55 m, Pes: 47 kg

2019

Nivell 10 Elit Olímpica
Subcampiona d’Espanya
Individual
Campiona d’Espanya Equips
Campiona Lliga Iberdrola per
equips (Salt CG)

2017

Nivell 9 Vía Olímpica
Campiona Nacional per
equips i Or Catalunya en els 4
Motors d'Europa (Karlruhe)

2016

Nivell 6 Via Olímpica
Medalla de bronze Campionat
de Catalunya

2015

Nivell 6 Via Olímpica
4a Campionat d’Espanya
Subcampiona de Catalunya

2014

Nivell 4
Plata d’Espanya equips i
campiona assimètriques
Campiona de Catalunya per
equips i individual

2013

Nivell 3
Subcampiona d’Espanya i de
Catalunya individual
Campiona de Catalunya per
equips

#MalgratTestima
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VOLEI
Guanyadors
Proves 2019

Guanyadors de Mataró

BADALONA
Ester Ribera-Lia Merketi
Carlos Mora-Javi Naya
VILANOVA I LA GELTRÚ
Júlia Bonet-Elena Biosca
Hernán Tovar-Nico Zanotta

El Vichy Catalan Volei
Tour busca els nous
campions de Catalunya

L

Vuit poblacions de la costa catalana han estat escenari d'aquest espectacular torneig

a platja de les Sorres de Cunit
acollirà el 7 i 8 de setembre
la prova final del Campionat
de Catalunya de Vòlei Platja
Vichy Catalan Volei Tour 2019, que
servirà per conèixer qui són els nous
campions de Catalunya de la disciplina. Només les 8 millors parelles de
cada categoria podran participar en
aquest torneig que posarà punt i final
a la temporada d’estiu del vòlei platja
català.

Tot i així, el torneig, que va començar
a principis del mes de maig a Badalona, i que ha passat per un total de vuit
platges catalanes (Badalona, Masnou,
Vilanova, Lloret, Mataró, Torredembarra, Cambrils i Empuriabrava) ha
coronat a múltiples parelles com a
possibles candidates a proclamar-se
campiones de Catalunya aquest 2019.
Al circuit català han participat aquest

La Platja de les
Sorres de Cunit
acollirà el 7 i 8 de
setembre la prova
final. Només les 8
millors parelles de
cada categoria
hi podran participar

Al circuit català han
participat aquest
2019 un total de
430 parelles,
223 en categoria
masculina i 207
en la femenina
La casualitat ha fet que Empuriabrava,
última prova puntuable del circuit celebrada a finals d’agost, hagin pujat al
més alt del podi als actuals campions
de Catalunya de Vòlei Platja: Ester Ribera i Lia Merteki, en categoria femenina, i Hernan Tovar i Noé de Mena, en
la masculina. El que pronostica que,
en cas de participar en la gran final del
circuit, les dues parelles siguin clares
candidates a revalidar el títol.
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Noé de Mena, no es descarta que es
presentin com a parella a batre, sobretot després de la lesió que ha apartat de la sorra a Nico Zanotta. Lluis
Badosa i Fran Plaza acumulen dues
bones segones posiciones i podrien
donar la sorpresa. Però qualsevol de
les joves promeses com Álvaro Gimeno o Elio Carrodeguas també podria
ser la sorpresa a la gran final del campionat.

2019 un total de 430 parelles, 223 en
categoria masculina i 207 en la femenina. Nomes les millors 8 parelles de
cada gènere accediran a aquesta final
on es decidirà el campió.
En categoria masculina, Carles Mora
i Javi Naya s’han establert com els
eterns tercers classificats, però podrien donar la sorpresa. Hernán Tovar i

En categoria femenina, després de la
victòria d’Ester Ribera i Lia Merteki
a Empuriabrava i amb el títol sota el
braç es presenten com la parella a
batre. És cert que la presència d’Erika
Kliokmanaite i Nuria Bouza obriria les
possibilitats i la revenja de la parella a
la temporada passada, on després de
guanyar totes les proves disputades
es van veure superades per les campi-

EL MASNOU
Carla Martínez-Marta García
Ferran Serra-Agustín Correa
LLORET DE MAR
Erika Kliokmanaite-N. Bouza
Lluís Badosa-Fran Plaza
CAMBRILS
E. Kliokmanaite-Nuria Bouza
Hernán Tovar-H. Marqués
MATARÓ
Marta García-Elena Biosca
Hernán Tovar-Nico Zanotta
TORREDEMBARRA
Laura Pallarès-Ingrid Grau
Bruno Roxio-Yamil Yanes
EMPURIABRAVA
Ester Ribera-Lia Merteki
Hernán Tovar-Noé de Mena

Guanyadors del Masnou

ones només a la final. Altres parelles,
que tinguin com a components a Marta García, Elena Biosca, Júlia Bonet o
Laura Pallarès, serien també fermes
candidates a proclamar-se campiones de Catalunya en un any on el títol
té més aspirants que mai.
Els campions de Catalunya de Vòlei
Platja es coneixeran el proper diumenge, 8 de setembre, a la platja de
Les Sorres de Cunit. La final femenina
està prevista per a les 17 hores i tot seguit tindrà lloc la masculina. Les finals
es podran seguir en directe per la web
del canal Esport3 de Televisió de Catalunya. •
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GIMNÀSTICA RÍTMICA

EMMA
REYES

ENTREVISTA

De Pineda de Mar…
a Tòquio 2020?

Membre de l’equip
espanyol femení
de gimnàstica rítmica

Tot i que va néixer a Badalona (13 de setembre de 2002), l’Emma viu a Pineda de Mar amb els seus pares des del 2003. El seu pare,
Marcos, és operari de màquines excavadores. I la Juani, la seva mare, regenta un centre d’estètica al barri del Poblenou, a Pineda.
En Brian, el seu germà gran, és xef.

Fotos de Pep Morata

“

Als quatre anys els meus pares
em van portar a fer natació. No
m'agradava gens. Sempre hi
anava plorant, així que em van
canviar d'esport i em van inscriure a
fer ballet i flamenc a la Fàbrica Llobet
de Calella, per guanyar en psicomotricitat. Va ser una de les meves professores qui li va dir a la meva mare, quan
jo tenia vuit anys, que em veia condicions per a la gimnàstica rítmica”,
explica aquesta esportista d'elit, que
passa uns dies a Pineda després d'una
llarga temporada concentrada i entrenant en el Centre d'Alt Rendiment de
Madrid sota la tutela de la RFEG.

INICIS. Casualment, la seva cosina
Mireia feia gimnàstica rítmica a Badalona. Després d'acompanyar-la a una
competició, li va agradar el que va veure i va decidir apuntar-se al Club Rítmica Gim Vanesport, on va començar
a entrenar tres vegades per setmana.
Al novembre de 2011 es va traslladar
a l’Escola de Gimnàstica Rítmica Lloret
de Mar: “En el meu primer any vaig ser
campiona de Catalunya de mans lliures
i en aquesta època ja em vaig adonar
que m'entusiasmava entrenar i competir”, explica l’Emma. El seu talent no
va passar desapercebut per a la seleccionadora de Catalunya, que la va convocar per passar unes proves al CAR de
Sant Cugat. De les prop de 80 nenes
que s'hi van presentar, només en van
quedar quatre. Una d'elles, l'Emma.
“Als 12 anys la meva vida va canviar

radicalment perquè em van concedir
una beca sencera i em passava tot el
dia al CAR. Menjava, estudiava i entrenava allà. Només baixava a Pineda
a dormir”. Durant dos llargs anys, el
seu dia a dia començava a les 6:30 del
matí i acabava a les 21:30 de la nit. Allà
va haver de familiaritzar-se, i fondre's
com si fos un sol cos, amb tots els aparells: “Sempre em van agradar més les
maces i el cèrcol que la pilota i la corda”, explica l’Emma.

Entrenar tots els dies de la setmana
vuit hores, a vegades fins els diumenges, és brutal”.

A MADRID. Després d'una destacada
trajectòria en campionats de Catalunya, nacionals i internacionals, l'octubre de 2016 va rebre una gran notícia.
La gran notícia. La Federació Espanyola de Gimnàstica Rítmica la convocava
al CAR de Madrid per formar part de
l'equip júnior nacional: “La diferència
amb el CAR de Sant Cugat és que aquí
només entrenava aparells a nivell individual i a Madrid vaig passar a entrenar
en conjunt”.
Al maig de 2017, a Pesaro (Itàlia), l’Emma va disputar amb Espanya la seva
primera Copa d'Europa representant
a Espanya. Un esport on només hi romanen les millors, les més preparades:
“De les sis components de l'equip júnior només tres van passar al sènior,
on hi ha cinc titulars i cinc suplents”.
L’Emma va ser una de les escollides:
“És molt dur veure com descarten
amigues teves. El més important en la
rítmica és el cap. Psicològicament has
d'estar a l'altura de l'exigència física.

“Aquest és un
esport duríssim. Si
no ets molt forta
mentalment,
no pots suportar
tants sacrificis”
L’Emma admet que en més d'una ocasió va voler abandonar: “Hi ha moments
molt difícils durant l'any. I és aquí on
cerques el consell dels teus pares. La
meva mare sempre m'ha dit que tingui
en compte que les grans oportunitats
només passen una vegada a la vida”.
No és fàcil arribar al selecte equip nacional de gimnàstica rítmica sent encara
júnior, però l’Emma va convèncer a la
seleccionadora nacional, la bielorussa
Anna Baranova: “Durant tot el 2018,
només em vaig preparar per arribar al

sènior. I quan arribes al sènior, depèn
de la seleccionadora que siguis titular
o suplent”.
Aquesta temporada va competir en cèrcols i maça en una exhibició disputada
a França i també va participar en les
Copes del Món de Thiais (França), Bakú
(Azerbaidjan) i Guadalajara (Espanya),
on l'equip nacional va quedar en tercera posició en cèrcols i maces, i quart
en la general per equips. La gran prova
de foc, i allò per al que l'equip espanyol de gimnàstica rítmica està lluitant,
és aconseguir una plaça per als Jocs
Olímpics de Tòquio 2020. Molts mesos
de concentració i molts dies i hores de
durs entrenaments: “El Mundial es disputa del 16 al 22 de setembre a Bakú i
d'aquí sortiran vuit places per a Tòquio.
Rússia, Bulgària i Itàlia ja estan classificades, així que tenim opcions d'anar als
Jocs si ho fem bé”, explica l’Emma amb
visible il·lusió.
EL GRAN SOMNI. Una cosa és classificar-se, i una altra ben diferent és formar
part del conjunt nacional, ja que la Federació Internacional només permet
equips de cinc gimnastes titulars. Sense
suplents: “És una gran injustícia que no
passa en cap altre esport. Què passa si
es lesiona una gimnasta? Amb les regles
actuals no pots reemplaçar-la”.
I aquí està el somni d'Emma Reyes. Anar
amb Espanya a Tòquio 2020 i participar
en els seus primers Jocs Olímpics. Seria
el seu millor regal d'aniversari. Un premi a tota una vida de sacrificis. •
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INSTAL·LACIONS

REPORTATGE

Per l’eficiència energètica de
les instal·lacions esportives

L

a Diputació de Barcelona
treballa al costat dels municipis de la demarcació per
contribuir a la millora de la
qualitat de vida de la ciutadania, cooperant amb els ens locals en l’impuls de la pràctica fisicoesportiva i
la innovació contínua dels serveis
esportius municipals.
Per això, també posa al servei dels
ajuntaments els mitjans necessaris
per consolidar i mantenir la xarxa
d’equipaments esportius locals,
oferint assessoraments especialitzats (diagnosis, normatives, sostenibilitat...), suport tècnic per a la
planificació, disseny i gestió (estudis de viabilitat i projectes arquitectònics, estudis de gestió, estudis
energètics i de manteniment, plans
d’autoprotecció), o suport econòmic
per a reforma i manteniment d’equi-

L'APUNT

Vallmorena, Vilassar de Dalt

Plans d’Estalvi
Energètic
d’equipaments
esportius del
Maresme
El Pla per al complex esportiu municipal de Cabrils
planteja principalment estratègies d’estalvi energètic
per a la producció d’aigua
calenta i el condicionament
de recintes. El Pla per a la
zona esportiva municipal de
Tiana inclou la valoració per
desenvolupar un projecte
conjunt de biomassa amb
el CEM que hi ha proper a la
zona esportiva. I el Pla d’Estalvi Energètic del camp de
futbol Vallmorena de Vilassar de Dalt se centra a continuar la tasca de millora de
l’eficiència i optimització
d’instal·lacions iniciada fa
un temps, completant per
exemple la incorporació de
llums LED de manera generalitzada.

Pavelló Municipal de Tiana

La Diputació coopera amb els ens locals en la innovació contínua dels serveis esportius municipals

paments, obra nova o adquisició de
material esportiu.

Plans d’Estalvi Energètic

Les instal·lacions esportives consumeixen molts recursos energètics i
és per això que la Diputació de Barcelona, que col·labora amb els ajuntaments en la modernització dels
equipaments, ofereix als ens locals
la possibilitat de millorar permanentment la seva eficiència energètica mitjançant els Plans d’Estalvi
Energètic.
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L’objectiu d’aquests treballs és reduir els consums energètics anuals.
A aquest efecte, la corporació elabora diagnosis per analitzar la situació d’aquestes infraestructures, i
proposa alternatives d’estalvi.
El procés que se segueix parteix de
la realització d’una anàlisi energètica dels diferents sistemes a partir
de dades de facturació, visites tècniques i monitoratge d'instal·lacions i es determinen les mesures
d’estalvi a dur a terme, amb un
retorn de la inversió inferior a 10

La Diputació de
Barcelona
treballa amb els
municipis per millorar la qualitat de
vida dels ciutadans
anys. Aquestes mesures contribueixen a l'eficiència energètica de les
instal·lacions, la millora de la ges-

tió, la utilització d'energies renovables i la reducció del cost energètic
del centre.
En els darrers mesos la Diputació
ha lliurat diversos plans d’estalvi
energètic, com els corresponents
al pavelló poliesportiu municipal
d’Artés; els camps de futbol municipals de les Cabanyes, Castellbell i
el Vilar, el Congost de Manresa i els
Pins Vens de Sitges; la pista poliesportiva de Castellví de la Marca; el
Centre Integral d’Esport i Salut de
Martorell o la zona esportiva Can
Tries de Viladecavalls. •

www.esportiumaresme.cat
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HOQUEI PATINS

ENTREVISTA

Gerard Pérez, “Ninu”

D’Arenys de
Munt al món

Una entrevista de MARC FRIEROS
El de Mataró ha passat les millors vacances de la seva
vida, amb el títol de campió del món sub-19 d'hoquei
patins conquerit per la selecció espanyola durant els
passats World Roller Games. Aquesta és la història
del porter del CE Arenys de Munt
mer any. Una altra grandíssima experiència. Vaig ser habitual en tota la
categoria infantil. Després, en juvenil
de primer any, vaig caure de les convocatòries, però em vaig refer i en
juvenil de segon any vaig tornar a la
selecció... I fins avui.

E

El porter de l'Arenys amb el trofeu que l'acredita com a campió del món

t dius Gerard, però tothom et diu “Ninu”. D'on
ve aquest sobrenom? Me'l
va posar el meu tiet als pocs
dies de néixer, no sé ben bé perquè.
D’allà es va estendre a tothom.
Estudies?
Sí, faig Doble Grau de Cuina i Hosteleria a l’EUHT de Sant Pol. La cuina
sempre ha sigut la meva passió, així
que no m’ho vaig pensar dos cops.
Quins són els teus inicis?
El meu pare era jugador d’hoquei, va
jugar a l’Arenys. Des de molt petit he
viscut en primera persona el món de
l’hoquei. Amb només 18 mesos ja em
vaig posar els meus primers patins
i vaig aprendre a patinar, i amb tres
anyets, a la porteria.
Per què vas decidir ser porter?
És una posició que em va cridar molt
l’atenció. És molt diferent a les altres.
A més, el meu pare em deia que la
posició de porter era molt important,
el cinquanta per cent de l’equip. Per

tot això vaig decidir posar-me a la
porteria.
Parlem de la teva trajectòria...
Vaig estar jugant sense estar federat
fins als 6 anys. Haig de reconèixer
que em va costar adquirir la disciplina que requereix l’hoquei, ja que de
petit era mandrós i em costava anar
a entrenar.
I ja vas començar a jugar federat...
Recordo que el meu primer campionat, sense comptar les lligues regulars, va ser el Campionat de Barcelona. El millor resultat va ser un cinquè
lloc en aleví de primer any. I el segon
any vam guanyar l'Euro Hockey Cup.
Quan vas debutar amb la selecció
catalana?
En categoria aleví. Recordo que vam
disputar un torneig amistós a Suïssa,
i el vam guanyar. Va ser la primera experiència internacional.
I després, l’espanyola...
Així és, en categoria infantil de pri-

Oriol Llenas, també campió mundial
www.esportiumaresme.cat

NOVEMBRE 2018

HOQUEI PATINS

ENTREVISTA
PERFIL
ORIOL LLENAS BLADÉ
Lloc de naixement: Barcelona
Data: 04-03-2002
Alçada: 1,76 m
Pes: 58 kg

PALMARÈS

Amb el Club Vilassar Hoquei
(2007-2016)
· 3r de Barcelona
· Campió Torneig del Maresme
· MVP Torneig Portugal

Oriol Llenas, Campió d’Europa sub-17

Talent emergent
UNA ENTREVISTA DE TONI FRIEROS · FOTOS DE PEP MORATA

Amb el FC Barcelona
(2016-2017)

·2n de Catalunya
·2n d'Espanya
·Campió d'Europa (2017)
·3r de Catalunya
·Equip ideal del Campionat
d’Europa

Amb la Selecció Espanyola
·Campió d'Europa (2018)

El Maresme segueix produint grans talents. Als seus 16 anys, el vilassarenc Oriol Llenas
Bladé, fitxat pel FC Barcelona fa dues temporades, es va proclamar recentment campió
d'Europa sub-17 amb la selecció espanyola d'hoquei patins. Un adolescent amb el cap
molt ben moblat: magnífic estudiant i brillant esportista.

D

e Vilassar de Mar a la conquesta d'Europa...
Em fa molta il·lusió fer
l'entrevista al Pavelló Paco
Martín perquè en aquesta pista he
patinat i jugat des dels quatre fins als
catorze anys. Gran part de la meva
vida ha transcorregut aquí.

Com va ser aquest procés?
Jo era infantil i em van trucar perquè
anés a fer una prova a les instal·lacions on s'entrenen els equips d'hoquei, en els Llars Mundet. Vaig participar en uns partits d'entrenaments i
em van fitxar.

Què somnis esportius tens?
Primer, arribar a debutar amb el primer equip del Barça a l'OK Lliga. I
després, guanyar la Copa d'Europa
de clubs.

Vius i estudies a Vilassar...
Sí. L'educació infantil la vaig fer a
l'Escola del Mar i actualment faig
batxillerat a l'Institut Pere Ribot. Vivim molt a prop de l'Atlàntida.
Qui et va dirigir cap a l'hoquei patins?
El meu pare Josep, que és economista. Ell havia practicat aquest esport
de jove i li agradava molt l'ambient
de l'hoquei. Durant molts anys vaig
estar compaginant l'hoquei amb el
futbol a l'escola, perquè també em
tirava molt.
Sempre vas pensar que et dedicaries al hoquei?
Més o menys. Vaig començar amb
quatre anys a aprendre a patinar i
als set ja vaig començar a competir
seriosament. Gaudia molt, també
perquè en el Vilassar sempre vam
tenir equips competitius. Sens dubte
un dels millors moments de la meva
vida va ser quan em va trucar el Barça fa dues temporades.
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"Fitxar pel Barça va
ser un dels dies més
feliços de la meva
vida"
Què vas sentir?
Va ser inoblidable, sens dubte un
moment màgic, perquè a casa tots
som molt culers i jugar per a l'equip
del teu cor és una cosa que emociona
moltíssim.
T'has ressentit en els teus estudis
a causa del temps que li dediques
a l'hoquei?
No, en absolut. Els estudis els por-

Amb la Selecció Catalana
·Campió d'Espanya (2018)

to molt bé i són una prioritat per a
mi. Sé que he d'esforçar-me més
que altres nois que només estudien, però aquest sacrifici ho faig de
bon grat perquè és una cosa que
m'omple. Normalment entreno tres
o quatre dies, més el partit del cap
de setmana.

Bé, ja ets campió d'Europa de la
teva categoria amb Espanya.
Era el meu primer torneig com internacional i tot va sortir com si es tractés d'un somni. De fet no vaig poder
dormir en tota la nit després de guanyar el títol.
Sí, perquè vas marcar en l'últim
sospir el gol del triomf davant de
Portugal...
Estàvem empatats a quatre gols i demanem un temps mort. En aquest
moment, per 'gol average', Portugal
era la campiona. Necessitàvem un
gol. Quedaven cinquanta segons i
es va produir una jugada una mica
enrevessada. Va haver-hi un rebuig
del porter, vaig tenir la fortuna de donar-li a la pilota, no sé molt bé com,
i va entrar.

"Després de guanyar
l'Europeu sub-17 no
vaig poder dormir
en tota la nit de
l'emoció"
Com et defineixes?
Sóc esquerrà, davanter i la meva missió és fer gols. M'agrada l'un contra
un, desbordar i arriscar. Aquest és el
meu estil. Crec que sóc molt intens
en el joc i molt competitiu.
Et veus en el primer equip del Barça?
Per això treballo. Ja m'han cridat per
al Barça C i vaig jugar un partit amb
el júnior, tenint la sort de fer un gol. A
poc a poc i bona lletra.
Arribaràs lluny, segur.

En l'equip sub-19 espanyol hi havia més d'un
jugador del Maresme. És el cas de l'Oriol Llenas,
membre del FC Barcelona i format a l'Hoquei Vilassar de Mar. Esportiu Maresme ja el va entrevistar el passat mes de gener després que l'Oriol, excel·lent jugador i golejador, es proclamés
campió d'Europa sub-17 amb Espanya. Aquest
nou èxit confirma la seva magnífica trajectòria i
esplèndid futur. L'Oriol està cridat a ser un nom
important dins de l'hoquei patins nacional.

El teu entrenador, Marc Comalat,
et va fer debutar al primer equip.
Va ser un dia somniat. Les circumstàncies no eren les millors, ja que
vaig debutar contra el Lleida, quan
l’equip ja estava matemàticament
descendit de l’OK Lliga, però tot i així
vaig disputar els meus primers 15 minuts en la màxima categoria. Va ser
un dia inoblidable.
Què representa en Marc per a tu?
És una persona molt important. Sempre ha confiat en mi i m’ha portat
amb ell sempre que ha pogut. És un
entrenador dur, exigent, però sempre
ho fa pensant pel bé dels jugadors i
de l’equip. És una pena que aquest
any se'n vagi a Girona. Espero que els
nostres camins es tornin a creuar.
També jugues amb el teu germà
gran, el Jordi... Què t’aporta una
cara familiar dins el vestuari?
M’aporta moltíssima confiança. Des
del primer dia em va ajudar en tot el
que va poder. Li estic molt agraït.
Mai t’has plantejat un canvi d’aires?
No, sóc molt feliç a l’Arenys, em sento com a casa. El club té una filosofia que m’encanta. Les plantilles són
curtes. Això et permet tenir molts
minuts i fins i tot doblar amb altres
equips.
El teu últim èxit és el mundial sub19. Explica’ns l’experiència!
Guanyar el mundial va ser un dels
dies més feliços de la meva vida, una
alegria immensa. Vam arribar allà
amb mentalitat guanyadora... però

PERFIL
12/07/2001 (18 anys)
Barcelona · 1,79 m · 70 kg

PALMARÈS
Temporada 2015-16
(Infantil 1r any)
Campió d’Europa sub-17
amb la Selecció Espanyola
Temporada 2016-17
(Infantil 2n any)
Subcampió d’Europa sub-17
amb la Selecció Espanyola
Temporada 2018-19
(Juvenil 2n any)
Campió del món sub-19
amb la Selecció Espanyola

el primer partit el vam perdre 3-2 davant l’Argentina.
Va ser un cop molt dur...
Sí, perquè ens dificultava molt les co
ses. El nostre entrenador, Sergi Macià, ens va fer veure que res estava
perdut. Vam recuperar la confiança
que teníem i vam guanyar els partits
que restaven de la fase de grups. Vàrem arrasar fins arribar a la final...
I de nou davant l’Argentina...
Van sortir millor que nosaltres. Al
descans perdíem 2-0. Però un cop
més, la màgia del nostre vestuari ens
va fer forts. Vam parlar sobre la situació i vam remuntar 3-2 i ens vam fer
amb el títol. Va ser una victòria complicada, però alhora va saber a glòria.
Quins són els teus objectius a assolir?
En tinc dos de principals. El primer,
aconseguir l’ascens a l’OK Lliga amb
l’Arenys. I també m’agradaria convertir-me en un fix al primer equip. Espero aconseguir-ho.
Molta sort! •
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AJUNTAMENT PINEDA DE MAR

La Lliga Municipal de Futbol Sala arriba
aquesta temporada a la 30a edició

S

’apropa l’inici del campionat de lleure organitzat per
la Regidoria d’Esports de
l’Ajuntament de Pineda de
Mar, la Lliga Municipal de Futbol
Sala de Pineda de Mar, que arriba
aquesta temporada a la seva 30a
edició.
El dilluns 16 de setembre hi ha
convocada una reunió informativa
oberta a tothom que pugui estar interessat en participar en la nova edició del campionat a les 19:30 hores a
la Sala d’Actes de Can Comas (Plaça
Catalunya, 3 de Pineda de Mar), on
també tindrà lloc el lliurament de
trofeus als guanyadors de la Lliga de
la temporada 2018-19. A l’acte seran
guardonats els 3 primers classificats

Dilluns 16 de setembre
hi ha convocada una
reunió informativa
oberta a tothom que
pugui estar interessat
en participar en la nova
edició del campionat a
les 19:30 hores a la Sala
d’Actes de Can Comas
del grup primera i del grup segona
així com al màxim golejador de cada
grup i als porters menys golejats. Els
primers classificats de la temporada
2018-19 van ser els següents:

Grup Primera

1rEl Bareto Racing Pineda
2n Jaga Business
3r Almohadilla FS

Grup Segona

1r Susu’s F.C.
2n Gunners FS Bar Tahití
3r Pedja’s Sarna’s F.C.
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cada grup, un total de 16 equips, una
vegada finalitzada la lliga. Es disputarà els dissabtes 6, 13 i 20 de juny
de 2020 i el sistema de competició és
d'eliminatòries, en què els 16 equips
classificats (independentment de si
són del grup primera o segona) aniAixí mateix, dintre d’aquesta trobada
es donarà tota la informació referent a la nova temporada que està
previst que comenci el dissabte 19
d’octubre. En aquesta nova edició
hi podran participar un màxim de
28 equips distribuïts en 2 grups de
14, disputant un total de 26 jornades en un calendari en el qual tots
els equips del mateix grup s’enfronten entre si a doble volta. El període

d’inscripció dels equips està previst
que sigui entre el 23 de setembre i
el 4 d’octubre, ambdós inclosos, i el
procediment es manté amb respecte
a les temporades anteriors.
En aquesta edició es disputarà novament, de la mateixa manera que el
final de la temporada 2018-19, el torneig post temporada. Aquest torneig
consisteix en un campionat de copa
que és classifiquen els 8 primers de

En aquesta nova edició
hi podran participar un
màxim de 28 equips
distribuïts en 2 grups de
14, disputant un total
de 26 jornades en un
calendari en què tots els
equips del mateix grup
s’enfronten entre entre
sí a doble volta
ran a un mateix bombo i es realitzarà un sorteig pur per establir quines
són les eliminatòries i els encreuaments fins a la final del torneig.
Aquest torneig va ser la novetat més
important de la temporada passada
i va deparar partits emocionants, especialment els partits de la jornada
final, en què l’equip El Bareto Racing Pineda es va proclamar campió
després d’una final igualada i molt
disputada contra el Xiri 9 Pinturas
Colarte. •
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AJUNTAMENT DE CALELLA

Gran èxit de les

“I Olimpíades de la Gent Gran”

D

Fotos de M. Cánovas

el 16 al 21 de juliol, Calella va
acollir les “I Olimpíades de la
Gent Gran” amb més de 200
persones inscrites. Es van inaugurar a l'incomparable marc del Far de
Calella i una de les torxes que van portar la
flama dels Jocs de Barcelona 1992 va ser
l’encarregada d’encendre el peveter, portada per una vintena de voluntaris.
Les Olimpíades de la Gent Gran han format
part del conjunt d’activitats que s’han organitzat enguany per celebrar que Calella
és la primera Capital Catalana de l’Esport,
capitalitat atorgada per la Fundació Catalana per l’Esport. Calella ha estat pionera
en l’organització d’unes Olimpíades esportives adreçades al col·lectiu de majors de
65 anys. La iniciativa va sorgir de la junta
de l’Espai Caixa amb la voluntat d’incentivar l’exercici físic i la pràctica d’esports,
també amb el pretext de fer relacions socials.
Es van celebrar proves de velocitat i resistència, partits de bàsquet, bitlles, escacs,
futbolí humà, natació, petanca, bàsquet,
atletisme i orientació. Durant tota la setmana de la competició es van viure moltes

Prop de 200 esportistes
de més de 65 anys i 70
voluntaris van ser els
protagonistes
d’aquesta gran festa
L'alcaldessa, amb els regidors d'Esports i Salut repartint premis

emocions, diversitat en l’esport i intensitat, i la bona acollida ja fa pensar en la
celebració d’una segona edició d’aquí a
quatre anys. Cal destacar els prop de 70
voluntaris que van ajudar a la perfecta organització de les proves.
L’acte de cloenda va ser una festa on van
participar els Udols de Foc i els Grallers i
Geganters de Calella. Durant l'acte, l’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, va
voler destacar l’energia per part de tots els
participants i la col·laboració de diferents
entitats de la ciutat, com els Udols de Foc,
els Geganters de Calella, l’AVAH, el Club
Natació Calella i Calella Marxa: “Una vegada més es mostra allò que moltes vegades
dic, que no hi ha res més important que
una ciutat amb ànima, així com les sinergies que fan que altres entitats se sumin i tot
plegat faci que tinguem una molt bona organització, però sobretot, una molt bona
xarxa de voluntariat i de sentiment de ciutat”, va dir l’alcaldessa. •

El Far de Calella va ser la seu de la presentació
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AJUNTAMENT DE MATARÓ

L’esport
més gran

E

Com i on
inscriure’s

El Programa municipal d’activitat física i gent gran de Mataró es fa a sis espais de la ciutat

ntre els múltiples beneficis
de l’esport, allò que li dona
més transcendència és la
capacitat per millorar la qualitat de vida de les persones que el
practiquen tant des del punt de vista
físic com emocional. El Programa municipal d’activitat física i gent gran de
Mataró, impulsat per l’Ajuntament, fa
anys que contribueix a la salut, el ben-

la Gent Gran Oriol Batista, el Poliesportiu Municipal del carrer d’Euskadi, el Poliesportiu Municipal Teresa
Maria Roca i Vallmajor, el Poliesportiu Municipal Eusebi Millán, el
Centre Cívic de Rocafonda i l’Espai
Gatassa.
L’activitat habitual consisteix en dues
sessions setmanals d’una hora de
durada cadascuna d’activitat física

Les classes dirigides combinen exercicis de força, cardiovasculars, de mobilitat articular, flexibilitat, equilibri i de
resistència aeròbica general, adaptats
sempre a les necessitats individuals
de cada persona. D’aquesta manera,
els usuaris fan tasques de prevenció
i rehabilitació, especialment útil per
a aquelles persones que tenen o han
patit malalties òssies, articulars, car-

350 persones fan
salut cada any amb
el Programa Municipal d’Activitat
Física i Gent Gran
del municipi

estar i , en definitiva, la felicitat dels
seus usuaris. I ho fa assolint diferents
objectius: millorant la seva autonomia, l’equilibri emocional, la capacitat d’adaptació a noves situacions
i la potenciació de la sociabilitat. És,
podríem dir, l’esport més gran, aquell
que aconsegueix fer-nos més feliços.
El programa acull prop de 350 usuaris
a l’any, distribuïts en 17 grups amb
horaris diferenciats que realitzen les
activitats a sis espais de la ciutat. Així,
els equipaments que formen part del
programa són el Casal Municipal de
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conduïda per monitors especialitzats
en l’àmbit de l’activitat física i l’esport
adaptats al col·lectiu de la gent gran.
Les activitats s’ofereixen de dilluns
a divendres en horari de matí, de
9 a 12:30h, i de tarda, de 15:15 a
17:30h, en funció del grup. La participació en el programa té un cost
mensual de 10,29 € per als titulars
del Carnet Blau i de 15,07 € per a la
resta. A banda l’usuari ha de fer el
pagament de l’assegurança d’accidents (13,20 € a l’any, o 4,57 € si la
inscripció es fa a partir de juny).

díaques o de circulació. Les activitats
físiques es realitzen conjuntament
amb altres continguts d’interès específic per a la gent gran, com és el treball cognitiu, l’exercici de la memòria,
o les habilitats d’aspecte social. Així,
el programa procura establir l’activitat física com a hàbit de salut però
també, i no menys important, com
una eina per a la interrelació social i
una millor comunicació amb l’entorn,
potenciant les ganes de trobar-se amb
altres persones i, en resum, de viure.
A part de les sessions setmanals, el
programa ofereix als seus usuaris la
possibilitat de participar en activitats extraordinàries durant l’any, com
caminades per la ciutat o per parcs i
espais naturals, excursions culturals,
sessions especials de taitxí o aigua-

El Programa Municipal d’Activitat Física i Gent Gran de
Mataró és una iniciativa molt
consolidada amb participants molt fidelitzats que repeteixen l’experiència d’any
en any.
Les persones interessades a
inscriure’s poden fer-ho a les
oficines de la Direcció d’Esports (carrer de Sant Cugat,
169), o trucant al telèfon
93 758 23 71 de dilluns a
divendres de 9 a 14 h. També poden contactar directament amb la coordinació del
programa, a càrrec de l’empresa Esport 3-Sintagmia, al
telèfon 654 693 732 (Marta
Roselló).

gim, ball i danses amb coreografia,
xerrades mèdiques i de salut, celebracions com la Castanyada, la festa de
Nadal, el Carnestoltes, el comiat del
curs o esdeveniments i actes de ciutat
com la Mostra d’Entitats de la Gent
Gran. També es fan activitats dirigides
en els Parcs urbans de salut que hi ha
a la ciutat (actualment a TecnoCampus, Jardins de l’antic Escorxador i
parc de Cerdanyola), i que estan habilitats amb aparells de gimnàstica
especialment orientats a la pràctica
d’exercici moderat per part de la gent
gran.
A més, s’ofereix un casal d’estiu per a
la gent gran durant el mes de juliol i,
des de fa dos cursos, també s’ha incorporat a l’oferta per als usuaris del
programa municipal el Mar de grans
de l’Escola de Vela de Mataró, una
activitat intergeneracional perquè
avis i avies gaudeixin d’una sortida de
navegació a vela amb els seus nets i
netes. •
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Patrocinat per

L’esport i els riscos cardíacs
Vull començar a realitzar activitat física de forma regular... Tinc risc de problemes cardíacs? Què he de fer?

Dr. Ignacio
Ferreira

Dra. Núria
Rivas

Cap d'Àrea d’Hospitalització i Urgències del Servei de
Cardiologia de l’Hospital Vall
d’Hebron i responsable del
Servei de Cardiologia del
Centre Mèdic Creu Groga

Responsable del servei d’arrítmies de l’Hospital Vall d’Hebron
i responsable del Servei de
Cardiologia del Centre Mèdic
Creu Groga

Núm. Col. 32.453

É

s convenient la realització
d'activitat física de forma
regular?
L'activitat física regular redueix el risc de problemes de salut en
tots els rangs d'edat: s'ha demostrat
una reducció entre un 20% i un 30%
del risc de morir per causes cardiovasculars tant en individus sans sense
factors de risc cardiovascular, com en
individus amb factors de risc de malaltia coronària, com en pacients amb
malalties cardíaques.
Per què es produeix aquest benefici
tan important?
Doncs perquè l'activitat física practicada de forma regular té un efecte
positiu sobre multitud de factors de
risc, com la hipertensió arterial, el sobrepès, l'obesitat, i la glucosa.
És millor un tipus d'activitat física
que una altra?
L'important és que l'activitat sigui
aeròbica. Moviment de grans grups
musculars d'una manera rítmica i sostinguda. Inclou les activitats esportives clàssiques, com el ciclisme, córrer,
natació, esquí, tenis, futbol, etc. També qualsevol altra classe d'activitat
domèstica sostinguda i amb moviment coordinat, com els treballs domèstics, la jardineria o els passejos.
Vull començar a fer activitat física
aeròbica de manera regular. Comporta algun risc cardíac?
El risc d'un esdeveniment cardiovascular és molt baix en persones sanes

Núm. Col. 35.176

(entre 5-17 morts sobtades anuals
per milió d'habitants), i queda compensat pels beneficis que comporta.
Evidentment, el risc d'esdeveniments cardíacs greus (infart o mort
sobtada) és molt més baix en activitats d'intensitat lleugera-moderada
que en activitats vigoroses.

Realitzo activitat física
intensa de forma
regular. Necessito un
control habitual
cardiovascular?
Llavors ... com es classifica la intensitat de l'activitat?
Se sol classificar en lleugera, moderada i vigorosa. L'activitat física
lleugera comporta un increment de
la freqüència cardíaca discreta, fins
al 50-63% de la freqüència cardíaca
màxima teòrica (220-edat). Seria, per
exemple, passejar a un ritme lleuger
(<4,7 km/h) o les activitats domèstiques lleugeres. L'activitat moderada
produeix un increment de la freqüència cardíaca fins a un 64-76% de la
màxima teòrica. Per exemple, caminar de pressa (4,8-6,5 km/h), ciclisme
a ritme suau (15 km/h), balls de saló,
golf .... L'activitat vigorosa suposa un
increment de freqüència cardíaca entre un 77-93% i suposaria tota l'activitat esportiva aeròbica clàssica: córrer,
ciclisme intens, tenis, futbol, etc.
Fa molt que no realitzo activitat física
regular. M'hauria de fer una valoració
des del punt de vista cardiovascular?
Si es vol realitzar una activitat física

regular de nivell lleuger i ets una
persona sana sense factors de risc
no cal fer una valoració mèdica.
No obstant això, és absolutament
recomanable una avaluació clínica
cardiovascular en persones sendentàries que es plantegen començar a
realitzar una activitat física vigorosa, inclòs qualsevol tipus d'esport
Què ha d'incloure la valoració
cardiovascular?
El cardiòleg et farà una història clínica, electrocardiograma i exploració física per determinar el teu risc
cardiovascular basal. En la majoria
dels casos, i sobretot, si ets una persona sedentària, et farà una prova
d'esforç convencional (ergometria)
per precisar millor el teu risc cardiovascular. A més, si hi ha alguna troballa sospitosa en l'exploració física
o l'electrocardiograma, et practicarà un ecocardiograma-Doppler per
descartar cardiopaties estructurals.
En què consisteix la prova d'esforç?
Consisteix en la realització d'exercici físic aeròbic (en tapís rodant o
bicicleta) en diverses etapes de 2-3
minuts, d'intensitat creixent, amb
el control continu i estricte de l'electrocardiograma i la tensió arterial. I,
per descomptat, sota la supervisió
d'un cardiòleg.
Vull començar a fer esport, m'hauria
de fer una prova d'esforç?
En els casos en què es vol començar a realitzar una activitat física
vigorosa en qualsevol tipus d'esport aeròbic i sobretot en persones
sedentàries, s'ha de realitzar una
prova d'esforç supervisada per un
cardiòleg.
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Realitzo esport d'alta intensitat de forma habitual, tinc algun risc?
Encara que és difícil d'establir una
estimació precisa, el risc de mort
sobtada en atletes, encara que baixa,
mai és nul. Les estimacions són molt
variables, entre una taxa d'incidència
d'una mort sobtada anual per cada
917.000 atletes i una mort sobtada
anual cada 3.000 atletes.
Sent així, he de realitzar algun tipus
de control?
Tot atleta hauria de seguir controls
mèdics per personal específicament
entrenat per descartar malalties cardíaques. El control mèdic hauria d'incloure una història clínica detallada,
exploració física cardiovascular, prova
d'esforç i, eventualment, ecocardiograma segons les troballes prèvies.
Què es vol descartar amb el control?
Bàsicament la presència de cardiopatia estructural (anomalies del múscul
cardíac o de les vàlvules), malalties
arrítmiques i malaltia coronària..
He de seguir controls regulars?
Dependrà de cada cas en particular.
No obstant això, cal tenir en compte
que a mesura que augmenta l'edat, la
malaltia coronària, causant d'infart,
és la causa més freqüent de mort sobtada en l'atleta. D'aquesta manera, a
partir dels 40 anys, o abans depenent
de la presència d'altres factors de risc
cardiovascular, pot ser convenient la
realització de controls regulars que
incloguin prova d'esforç. •

Segueix-nos ›

27

www.esportiumaresme.cat

NOTÍCIES
TENNIS

Albert Ramos assaboreix de nou
el triomf a l’ATP de Gstaad

El jugador mataroní posa a la terra batuda de Gstaad amb el seu segon trofeu ATP

La perseverança i el treball sempre aca- de 31 anys va arribar a ser 17è del món duben donant els seus fruits. Que li ho diguin rant la primavera de 2017, quan es va citar
a Albert Ramos.
amb Rafa Nadal en
És el segon títol en la
Després de més de
la final del Masters
tres anys des de la carrera del mataroní, que 1000 de Montecarconsecució a Baslo.
no guanyava des de 2016 Albert Ramos va
tad del que era el
seu únic títol, Albert Ramos va aconseguir complir per fi el seu desig de trencar amb
el segon de la seva carrera en l'ATP 250 de la maledicció que venia perseguint-lo.
Gstaad, després d'imposar-se per 6-3 i 6-2 Només havia aconseguit guanyar una de
a l'alemany Cedrik-Marcel Stebe. La mani- les sis finals que havia disputat al llarg de
festació de goig a peu de pista, agenollat la seva carrera. Abans de Gstaad, va assasobre la sorra, expressava el significat del borir la victòria el 17 de juliol de 2016, a
triomf per a un tennista que travessava Bastad (Suècia), en derrotar a Fernando
una severa crisi de resultats. El mataroní Verdasco.

BÀSQUET

CURSES DE MUNTANYA

L’hora de la Burriac Atac
de Vilassar de Mar
Aquest 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 arriba als seus
15 anys de vida. Un privilegi
del qual podran gaudir els 700
atletes que s’han inscrit.

L'equip espanyol va ser rebut pel president del Govern, Pedro Sánchez

La montgatina Sílvia Domínguez continua engreixant el seu impressionant
palmarès esportiu. Per setena temporada consecutiva s'ha penjat una medalla
internacional després de proclamar-se
campiona de l'Europeu de Bàsquet que
es va disputar conjuntament a Letònia
i Sèrbia. La jugadora del Perfumerías
Avenida de Salamanca va tenir un paper
molt destacat en la selecció nacional
dirigida per Lucas Mondelo, que va guanyar tots els seus partits amb autoritat,
així com la gran final, on es va imposar
clarament per 86-66 a França.
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La base maresmenca de Montgat ja té
amb la selecció espanyola tres corones
europees (2013, 2017 i 2019), dos bronzes europeus (2009 i 2015), un subcampionat del món (2014), un tercer lloc
del mateix (2018) i una plata olímpica
(2016).
L'equip espanyol, que va ser rebut a La
Moncloa pel president del Govern Pedro
Sánchez, s'ha assegurat la seva participació en els pròxims Jocs Olímpics de
Tòquio 2020. Seran, si no es produeix
una sorpresa, els segons jocs per a Sílvia
després de la plata de Rio.

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.

MTB/BMX

El Happy Ride Weekend,
del 27 al 29 de setembre

Sílvia Domínguez torna a conquerir
l’europeu amb Espanya
Suma el seu
tercer or i
va tenir un
paper molt
destacat en
el campionat celebrat
a Letònia i
Sèrbia

La Burriac, un èxit cada any

Flyer promocional

La Poma Bikepark de Premià
de Dalt es prepara per al seu
dotzè Happy Ride Weekend
del 27 al 29 de setembre. Un
cap de setmana que celebra
el concepte de divertir-se
amb la bicicleta en un format de competició obert a
tothom i que maximitza les
hores de diversió per als participants.
El Happy Ride Weekend
s'avança al calendari per
poder aprofitar les millors
condicions climatològiques
però, tot i així, segueix sent
una de les últimes competici-

ons de la temporada i dóna la
possibilitat als millors riders
de tot el món de poder gaudir
d'unes instal·lacions en òptimes condicions i un ambient
immillorable durant tot el
cap de setmana.
Més de 150 bikers professionals i amateurs vinguts de tot
el món es reuneixen cada any
a La Poma Bikepark de Premià de Dalt per participar en
l'espectacular circuit de Dirt
Jump, la disciplina estrella i
per a la qual aquest any s'estrenen dues noves categories: Kids i Women.
Fins ara els ciclistes més joves només podien participar en la disciplina de Pump
Track, un circuit amb corbes
peraltades i que es disputa a
contrarellotge i en el què només els riders tècnics i amb
més ritme aconsegueixen els
millors temps. Amb la inclusió de nens i dones en la disciplina del Dirt Jump l'equip
de La Poma Bikepark vol seguir fomentant l'esport base
i el creixement i expansió
d'aquest esport.
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NOTÍCIES
FUTBOL SALA

La PB Sant Jaume de Premià de Dalt, fidel a la seva cita anual

Any rere any, el torneig de futbol sala de la PB Sant Jaume esdevé un èxit, i compta amb la presència de molts equips i familiars que els acompanyen

El Sant Berger, campió prebenjamí

FS Spartans Vilassar, campió benjamí

L'Ajax Europa, guanyador en alevins

Un any més, la Penya Barcelonista
Sant Jaume de Premià de Dalt va
celebrar el seu tradicional torneig
de futbol sala, tot un clàssic en el
Baix Maresme. Les instal·lacions de
la Societat Cultural Sant Jaume van
acollir durant un mes els partits que

van disputar els 30 equips inscrits en
diferents categories: 8 prebenjamins,
10 benjamins i 12 alevins.
Les finals van tenir lloc el 25 de juliol
amb una massiva presència de pares,
familiars i amics. En definitiva, una
gran festa de l'esport formatiu. El lliu-

rament de premis va ser a càrrec de
Josep Triadó, alcalde de Premià de
Dalt; Juli Giner, regidor d’Esports del
municipi; David Villanueva, president
de la PB Sant Jaume; Emma Escolano, representant de la SCSJ; Albert
Mangas, representant del FC Barce-

FUTBOL

Comencen els actes del
centenari de l’Atlètic Sant Pol

BÀSQUET

Nhug Bosch i Chiso Okafor, bronze a
l’Europeu sub-16

de l’Atlètic Club Sant Pol es va
veure les cares amb el degà
del futbol català, el Palamós
CF. Entre els dos partits, es va
celebrar un entranyable acte

L'acte va ser ple
d'homenatges als
exjugadors de més
edat, de sorpreses i
de futbol
Programa del Trofeu Centenari

El dissabte 31 d’agost, el camp
municipal Sot del Bagueny va
viure l’emoció del Trofeu del
Centenari de l’Atlètic Club
Sant Pol. Va ser una tarda plena d’homenatges als exjugadors de més edat, de sorpreses i de futbol, perquè s’hi van
disputar dos partits. Primer, el
Sant Pol B s’enfrontà al CF Calella i després el primer equip

d’homenatge als exjugadors
de més de 70 anys. A més, els
jugadors locals van estrenar
la nova samarreta del club
per celebrar aquests 100 anys
d’història. Els blanc-i-vermells no aniran enguany de
barres, com és habitual, sinó
que aniran a quadres.
El Sant Pol durà a terme un seguit d’actes i esdeveniments
al llarg de la temporada per
commemorar aquesta històrica fita.

lona i Manel Flores, president de la
Federació de Penyes del Maresme del
FC Barcelona.
En la categoria prebenjamins, l'equip
campió va ser l'Escola de Tecnificació
Sant Berger, que es va imposar per
12-5 als Ninja Go. En benjamins, el triomf va ser per al FS Spartans Vilassar,
que va derrotar per 6-2 a l'Escola de
Tecnificació Sant Berger. Finalment,
en alevins, el triomf va somriure a
l'Ajax Europa, que es va imposar per
9-4 als Vengadores.
Igualment hi va haver trofeus per als
finalistes, els jugadors més golejadors i els porters menys golejats de
cada categoria. També va haver-hi
premis a l'esportivitat.

Celebració de tot l'equip sub-16 de la selecció

Chiso Okafor i Nhug Bosch

Les noies de la
selecció van fer
un torneig molt
sòlid amb grans
actuacions, i van
derrotar per 7257 a la selecció
francesa per ferse amb el bronze

El Club Femení Maresme de Sant Andreu de
Llavaneres pot presumir, i amb raó, de ser
una de les millors entitats formatives del
bàsquet estatal. El seu equip júnior es va
proclamar la temporada passada campió
de Catalunya i d'Espanya. I dues de les seves
integrants, Nhug Bosch i Chiso Okafor, han
format part de la selecció espanyola sub16 que ha conquerit fa uns dies la medalla
de bronze en el recent Campionat d'Europa
disputat a Skopje (Macedònia), tenint totes
dues jugadores una actuació molt destacada. Espanya va superar a França per 72-57
en la lluita pel bronze.
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NOTÍCIES
WATERPOLO

Roser Tarragó, MVP del Mundial de Corea del Sud

L'equip posant amb la meritòria plata aconseguida

Sílvia Mas, or en la
Copa del Món de la
classe 470 al Japó

La Roser fou una de les màximes golejadores del mundial

La mataronina Roser Tarragó ha escrit una de les pà- i acabant sent triada millor jugadora, l'MVP.
gines més brillants de la història recent de l'esport En l'equip espanyol també va tenir un paper destad'elit en protagonitzar un extraordinari comeback. cat una altra jugadora de Mataró, la boia Marta Bach,
Després de més de dos anys allunyada de la selecció tota una institució en el combinat nacional, un equip
espanyola femenina de waterpolo per voluntat prò- on van participar dues waterpolistes que a partir
pia, temps en el qual va estar jugant als Estats Units d'aquesta temporada defensaran els colors del Ceni Austràlia, la ‘Ro’ va accepNatació Mataró: la mítica
Espanya va quedar subcampi- tre
Anni Espar i Irene González.
tar la proposta del selecciona i va comptar també amb La selecció espanyola va
onador nacional Miki Oca
d'intentar guanyar-se una la brillant actuació d’una altra quallar un Mundial superb,
guanyant tots els seus parplaça en el combinat namataronina, la Marta Bach tits amb autoritat i amb
cional amb la vista posada
en el Mundial de Gwangju (Corea del Sud). La jugado- un gran waterpolo. Només van poder amb les ‘guerra formada en el CN Mataró no només va convèncer reres’ les components del dream team dels Estats
al tècnic en els durs entrenaments que va haver de Units, imbatibles en els últims anys. Les americanes
realitzar, també en els partits amistosos disputats. De van guanyar per 11-6 i es van fer novament amb l'or.
tal manera que la Roser va entrar en la llista definitiva. A Espanya l’honra la satisfacció de la plata i de saber
I ho va aprofitar realitzant un Mundial extraordinari, que estarà per mèrits propis en els Jocs Olímpics de
sent una de les màximes golejadores de la competició Tòquio 2020.

BICI TRIAL

La maresmenca Laia Esquis, campiona del món!
Amb tretze anys, la
de Vilassar de Dalt,
veïna d’Òrrius,
guanyà l’or de la
seva categoria als
World Youth Games
disputats a Pòlonia
Cracòvia, va ser l'escenari de la
La competició es va celebrar a la plaça Joan Pau II a Wadowice, Polònia
competició, que va congregar a
Als seus tretze anys, Laia Esquis ja pot presumir de 150 riders representant a un total de 16 països i que
ser la millor rider de Bici Trial del món de la seva es van dividir en les sis categories del mundial, des
categoria. Després d'haver guanyat el campionat dels 9 anys fins als 16.
de Catalunya a L'Esquirol i el d'Espanya a Cartage- Laia va participar en la categoria Girls, reservada
na aquest mateix any, la jove Laia es va desplaçar a per a noies entre els 12 i els 15 anys. Ningú hauria
mitjan agost fins a Wadowice (Polònia), per formar imaginat el desenllaç final de la competició ja que
part de la selecció espanyola de l'especialitat en els la Laia no va estar especialment encertada en les
World Youth Games, competició que organitza des semifinals. Tot el contrari que en la gran final, on
de fa 20 anys l'UCI, la Federació Internacional de va sorprendre en completar les cinc seccions amb
Ciclisme.
530 punts. Va quedar empatada amb la txeca Elisla
Natural de Vilassar de Dalt, on estudia, però veï- Kribkova, però la Laia va fer un sector més que ella
na d'Òrrius, on sol entrenar, Laia Esquis va formar sense penalització. És a dir, en blanc, sense fallades.
part de la nombrosa delegació presentada per la Una gran demostració de talent, equilibri, destresa,
federació nacional, amb 30 esportistes. La històrica rapidesa i resistència que col·loca a Laia Esquis com
plaça Joan Pau II de Wadowice, a 50 quilòmetres de una de les grans promeses de l'esport espanyol.
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VELA

Cantero i Mas gaudint de la medalla

La regatista del Masnou, Sílvia Mas, i la
seva companya d'equip, la canària Patricia Cantero, van guanyar la medalla
d'or en la prova de la Copa del Món de la
classe 470 disputada a Enoshima (Japó).
Un triomf que reforça les grans possibilitats que tenen de representar a Espanya
en els pròxims jocs olímpics de Tòquio,
on la classe 470 ja està classificada.

WATERPOLO

Pol Daura i
Max Casabella,
subcampions
d'Europa a Tbilissi

Tots dos jugadors van ser molt importants

Els jugadors del Quadis Centre Natació
Mataró, en Pol Daura i en Max Casabella, es van proclamar aquest passat mes
d’agost subcampions d’Europa de categoria juvenil amb la selecció nacional a
la ciutat de Tbilissi, Geòrgia, després de
caure a la final contra la selecció d’Itàlia
pel resultat de (10-6). L’equip havia guanyat tots els seus partits jugats contra
seleccions de molt de pes en el panorama mundial. A part del bon nivell de
joc que van mantenir els waterpolistes
maresmencs en tots els partits jugats,
la seva aportació ofensiva també va ser
molt rellevant marcant gols decisius per
a les victòries aconseguides.

