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Ricky Rubio, un dels millors jugadors espanyols de bàsquet de tots 
els temps, va tenir l'amabilitat de compartir amb Esportiu Maresme 
una jornada que va quedar reflectida en la nostra portada del nú-
mero de setembre. Poques setmanes després, el 'noi del Masnou' va 
entrar a la història del bàsquet en guanyar amb la selecció espanyola 
el Mundial de la Xina. I ho va fer, a més, sent triat l'MVP del torneig. 
Dos èxits que els va dedicar a la memòria de la seva mare. Com va dir 

a les nostres pàgines, ella l'ha guiat durant tots aquests anys.

L'extraordinari triomf de Ricky Rubio, d'abast global, ens omple d'or-
gull als que tenim el Maresme com una comarca de grans campions 
i esportistes. I no és una frase grandiloqüent. No. És la realitat dels 
fets. Ho demostra els recents campionats mundials que han guanyat 
dues de les nostres joves esportistes. Aina Florenza, amb 16 anys, 
es va proclamar campiona del món absoluta d'hoquei patins amb la 
selecció espanyola a l'últim mundial disputat a Barcelona. Un títol 
que s'uneix a la Lliga OK Femenina i al subcampionat europeu. La de 

Mataró és tot un portent de precocitat.
Com Laia Esquís. Als seus 13 anys, la d'Òrrius i Vilassar de Dalt és la 
campiona de Catalunya, d'Espanya i del món de bicitrial en la seva 
categoria. Esportiu Maresme ha estat amb les dues per conèixer-les 

millor.

Aquests fets posen de manifest que Catalunya és una gran potència 
esportiva. I així ho corrobora l'Anuari d'Estadístiques Esportives de 
2019, realitzat per la Divisió d'Estadística i Estudis de la Secretaria 
General Tècnica del Ministeri de Cultura i Esport, dependent del Go-
vern d'Espanya. Catalunya va tornar a posar de manifest en 2018 que 
és la comunitat autònoma que té més llicències federatives i que les 
seves diferents administracions més diners inverteix en esport, així 

com nombre d'empreses vinculades al sector.
Un número el d'octubre replet de reportatges sobre les grans proves 
que se celebren al Maresme, com la sempre esperada Burriac Atac i 

l'espectacular Happy Ride Weekend de Premià de Dalt.



Llicències federades
Segons sexe per Comunitat Autònoma

2017 · 2018

Despesa pública vinculada a l'esport
Despesa liquidada en esport

per l'Administració
Per Comunitat Autònoma

en milers d'euros
2016 · 2017

Comunitats
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clubs esportius
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2017 · 2018

627.332

643.460

476.756

479.147

150.576

164.313

526.518

518.443

435.216

430.033

91.302

88.410

462.013

508.973

341.865

368.665

120.148

140.308

395.973

401.209

316.799
319.201

79.174

82.008

250.489

286.304

791.753
219.031

58.376

67.273

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
7

2
0
1
8

TOTAL

HOMES

DONES

TOTAL
HOMES

DONES

TOTAL

HOMES

DONES

TOTAL

HOMES

DONES

TOTAL

HOMES

DONES

Catalunya, al capdavant 
de l’esport espanyol

CATALUNYA

CATALUNYA

Distribució
percentual total

16,6%
▼

Distribució
percentual total

13,4%
▼

Distribució
percentual total

13,2%
▼

Distribució
percentual total

10,4%
▼

Distribució
percentual total

7,4%
▼

ANDALUSIA

ANDALUSIA

C. MADRID

C. MADRID
I.BALEARS

C. VALENCIANA

C. VALENCIANA

GALÍCIA

4

ANDALUSIA
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11.810

7.788
6.439

5.578

5.303

2017

5.143 11.658

7.856
6.405

5.774
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La setena edició de l'Anuari d'Estadístiques esportives del Ministeri de Cultura i Esports així ho reflecteix



L a Divisió d'Estadístiques i 
Estudis de la Secretaria Ge-
neral Tècnica del Ministeri de 
Cultura i Esport ha publicat 

la setena edició de l'Anuari d'Esta-
dístiques Esportives, corresponent a 
l'any 2018.

L'interès d'aquest treball és facili-
tar una eina útil per al coneixement 
de la situació del sector esportiu a 
Espanya i la seva evolució. De les 
nombroses magnituds transversals 
estudiades i documentades, s'arriba 

a la conclusió que Catalunya, un any 
més, és el gran motor de l'esport es-
panyol, tant en nombre de llicències 
esportives, empreses vinculades a 
aquesta indústria, així com diners 
invertits per part d'administracions 
i ajuntaments locals. Catalunya no 
ha deixat de créixer en tots aquests 
paràmetres.

EMPRESES
El primer exemple el tenim en el 
capítol relatiu al nombre d'empreses 
l'activitat econòmica principal de les 
quals pertany a l'àmbit esportiu. Par-
lem d'empreses dedicades a la fabri-
cació d'articles d'esport, d'activitats 
esportives i de comerç al detall. Cal 
tenir en compte en 2018 va haver-hi 
34.529 empreses, mentre que l'any 
anterior van ser 34.203.
Catalunya lidera aquest rànquing 
amb 5.963 empreses, molt per sobre 
de la Comunitat de Madrid (5.167) 

i Andalusia (5.077). És la que més 
es dedica a les activitats esportives 
(4.913), a la fabricació de materi-
al esportiu (48) i al comerç al detall 
(1.002).

LLARS
També són les famílies catalanes les 
que més diners gasten en béns i ser-
veis vinculats a l'esport, així com a 
l'oci que ofereix aquesta indústria. A 
més, amb una diferència notòria res-
pecte d’altres comunitats.
Aquesta estadística compara els anys 
2016 i 2017. Les llars catalanes van 
invertir 1.091 milions d'euros aquest 
últim any, molt per sobre d'Andalu-
sia, la segona comunitat, amb 884 
milions, que va sofrir un sotrac molt 
accentuat. La despesa mitjana per 
llar a Catalunya en 2017 es va situar 
en 364,7 euros i per persona, en 148 
euros. En aquestes últimes estadísti-
ques és la Comunitat Foral de Navar-
ra la que més gasta.

DESPESA PÚBLICA
En aquest capítol s'ofereixen indica-
dors relatius a la despesa pública en 
esport realitzat per l'Administració 
General de l'Estat, per l'Administra-
ció Autonòmica i per l'Administració 
Local.
El 2017, la despesa total liquidada en 
esport per aquestes administracions 
va ascendir a 2.150 milions d'euros. 
D'aquesta xifra, 342,5 milions corres-
ponen a les Administracions Autonò-
miques. Segons aquest estudi, Ca-
talunya encapçala aquesta despesa 
amb 59,76 milions d'euros, molt per 
sobre d'Andalusia (39,96 milions 
d'euros) i la Comunitat Valenciana 
(34,64 milions d’euros).
És també rellevant destacar els esfor-
ços que fan els ajuntaments de Cata-
lunya en la promoció de l'esport i en 
el seu suport a les entitats i clubs lo-
cals. En 2017, els ajuntaments cata-
lans van invertir 322,96 milions d’eu-
ros, per sobre dels de la Comunitat 
de Madrid (319,52 milions d’euros) i 
Andalusia (284,56 milions d’euros).

ESPORT FEDERAT
Les dades d'aquest capítol procedei-
xen de l'Estadística d'Esport Federat, 
operació estadística de periodicitat 
anual elaborada pel Consell Superior 
d'Esports (CSD). S'han estudiat les 
dades de 66 federacions nacionals, 

arribant la xifra rècord de 3.866.867 
llicències, quan fa tan sols quatre 
anys eren 3.391.298 llicències. És a 
dir, a Espanya cada vegada es practi-
ca més esport federat.
La primera conclusió que s'extreu és 
que, un any més, Catalunya és, amb 
diferència, la comunitat que més lli-
cències federatives aporta, amb un 

total de 643.460, molt per sobre de la 
segona comunitat, que és Andalusia, 
amb 518.443 llicències, i la de Ma-
drid, en tercera posició, amb 508.973. 
Percentualment parlant, Catalunya 
aporta el 16,6% de les llicències. I en 
aquest apartat, és obligatori posar 
en valor el pes de les llicències feme-
nines. En la distribució percentual de 
l'esport femení espanyol federat, les 
esportistes catalanes representen 
el 18,5%, també molt per sobre de 
qualsevol altra comunitat.

DISCIPLINES ESPORTIVES
És evident que, tant a Espanya com 
a Catalunya, el futbol és l'esport rei. 
El 2017 es va sobrepassar per pri-
mera vegada el milió de llicències i 
aquesta tendència ha incrementat, 
arribant l'any passat a 1.063.900. 
Per ordre decreixent, el segueixen el 
bàsquet, la caça, el golf, els esports 
de muntanya i escalada, el judo, 
l’handbol, l’atletisme, el voleibol 
i el tennis. Molt a prop d'entrar en 
aquest ‘top ten’ trobem el ciclisme, 
el karate i el pàdel.

La Federació Catalana de Futbol és 
la que més llicències aporta, no so-
lament a Catalunya, també a l'Estat 
Espanyol, gràcies a les seves 172.066 
llicències. La segueix la Federació 
Andalusa amb 157.569. I una vega-
da més és rellevant destacar les lli-
cències femenines del futbol català, 
12.925 en total. Madrid no arriba a 
les 6.000, i Andalusia tampoc a les 
7.000. Aquí es percep el rotund èxit 
de la campanya #Orgullosa que ha 
dut a terme l'FCF per promocionarel 
futbol femení.

Empreses
vinculades
a l'esport

Per Comunitat Autònoma
2017 · 2018

Despesa
liquidada pels
Ajuntaments

Per Comunitat Autònoma
en milers d'euros

2016 · 2017
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C. MADRID ANDALUSIACATALUNYA

C. VALENCIANA GALÍCIA PAÍS VASC

2017

2018

2016

2017

5.850 304.122

322.9625.963

5.166 301.860

319.5205.167

5.066 285.483

284.5605.077

3.613
175.473

181.3753.592

2.117 154.211

150.7962.166
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La Federació
Catalana de Futbol, 

amb 172.066 llicències, 
és la  territorial mes 

potent de l’Estat
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Pràcticament en totes les disciplines 
esportives són les federacions cata-
lanes les que lideren la classificació 
de llicències. Ens trobem amb ca-
sos realment vistosos ja que hi ha 
esports en els quals el percentatge 
de llicències de Catalunya és acla-

parador. Per exemple, en atletisme 
(13.681 per 8.883 de Madrid que és 
la segona), en escacs (Catalunya té 
6.931 de les 28.382 que hi ha a tot 
Espanya, estant Madrid en segon 

lloc amb 2.818), en handbol (16.208 
de Catalunya per 13.345 d'Andalu-
sia), en billar (Catalunya presenta 
1.137 de les 3.620 existent en tot 
l'estat), en futbol americà, amb el 
doble de llicències que el segon mà-

xim aportador, o fins i tot el motoci-
clisme, amb dues terceres parts de 
les llicències i triplicant a València, 
que és segona…

El mateix podem dir de la natació, 
del tir olímpic o del pàdel, però si 
hi ha dues disciplines esportives 
eminentment catalanes aquestes 
són el patinatge i la petanca. En la 
primera, Catalunya compta amb 
26.354 llicències, per 7.351 de Ma-

drid, que es troba en segon lloc. I en 
petanca, els nostres jugadors repre-
senten més la meitat de la totalitat: 
10.385 de les 19.401 llicències regis-
trades l'any passat.

CLUBS
El nombre de clubs esportius a Es-
panya ha crescut molt poc d'un any 
a un altre, passant de 67.030 en 
2017 a 67.512 l'any passat. Els de 
futbol (21.148) representen el 31,3% 

del total, la qual cosa ens dóna una 
idea de la dimensió d'aquest esport. 
Sorprenentment, el segon esport en 
nombre de clubs federats no és ni 
el bàsquet, handbol, tennis, etcè-
tera… No, és la caça, amb gairebé 
6.000.

En valors absoluts, Andalusia és la 
comunitat que lidera el rànquing 
de clubs, amb 11.810, molt lluny 
de Catalunya que és la segona amb 
7.788 i de la Comunitat Valenciana, 
tercera amb 6.349. En aquest apar-
tat, resulta primordial l'extensió 
demogràfica de cada comunitat i el 
nombre de municipis. Malgrat això, 
Catalunya també és la comunitat 
amb major nombre d'instal·lacions 
esportives. •

Els ajuntaments
catalans i la 

Generalitat són
les administracions
públiques que més 

diners destinen a la 
promoció de l’esport

En la gran majoria de disciplines
esportives, Catalunya és, de llarg, la

comunitat que més volum de federats té
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BÀSQUETFUTBOL GOLF
MUNTANYA
ESCALADA

JUDO HANDBOL ATLETISME

CAÇA

ESPORT FEDERAT A ESPANYA
Els 10 esports amb més llicències

2015 a 2018

LLICÈNCIES
2015 3.504.859
2016 3.586.133
2017 3.761.498
2018 3.866.867

909.761
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molt més del que t’imagines

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

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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L a selecció espanyola de bàsquet es va pro-
clamar campiona del món per segon cop a 
la seva història després de superar per un 
contundent 95-75 a la selecció argentina, 

amb el Wukesong Arena de Beijing com a escenari. El 
combinat “albiceleste” no va tenir cap opció davant 
la trituradora que va ser Espanya, precisa en atac i 
magistral en defensa. Ja des de ben aviat, la selecció 
capitanejada per Rudy Fernández va posar un coixí 
de 10 punts de per mig, i no va parar d'augmentar a 
mesura que passaven els minuts. Entre aquesta ge-
neració meravellosa que s’ha penjat l’or a terres xine-
ses ha destacat més que ningú un noi del Masnou, un 
autèntic crack: Ricky Rubio.

CINC DIES ABANS DE COMENÇAR EL MUNDIAL,
EN RICKY ENUNCIAVA LA SEGÜENT FRASE:
“Sento que aquest ha de ser el meu mundial”. I la pre-
monició no es va fer esperar. El campionat que ha fet 
en Ricky és digne de veure’l una i altra vegada. Ha 
estat el timó d’una selecció que no partia pas com a 
favorita i que poc a poc ha anat solidificant-se fins a 
guanyar els vuit partits que ha jugat en aquest mun-
dial. Gairabé bé tots els duels han estat una exhibició 
del base dels Phoenix Suns. A la final, va ser l’autèn-

tic heroi amb 20 punts, 7 rebots i 3 assistències, i va 
promitjar 16,4 punts, 4,6 rebots i 6 assistències en el 
campionat. I, per si no ho troben suficient, va batre 
el rècord d’assistències de la història dels mundi-
als… estant només als quarts de final! Per tant, no és 
d’estranyar que hagi estat escollit MVP de la final, del 
mundial, i formi part de l’alineació ideal del torneig 
juntament amb Marc Gasol. 

LA CELEBRACIÓ I ELS ÈXITS
Aquest èxit recent es suma a la llarga estela de tri-
omfs del talentós base masnoví, que aviat tornarà als 
Estats Units per encetar una nova temporada amb el 
seu nou equip, els Suns de Phoenix. Un altre gran 

repte per a en Ricky que de ben segur li portarà mol-
tes alegries i molts més èxits. 
En plena celebració del títol mundial, en Ricky va 
tenir present en els seus pensaments la seva mare, 
Tona Vives, tristament difunta víctima d’un càncer i a 
qui va voler dedicar el títol. Ho va fer en aquest precís 
instant que trobem a la fotografia de la dreta, i hores 
després va penjar aquesta mateixa imatge a Insta-
gram, amb el subtítol “Gràcies per guiar-me. T’esti-
mo, mama”. Una instantània simplement preciosa. •

RICKY RUBIO,
CAMPIÓ DEL MÓN!
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Un campionat impecable i una actuació superlativa de tots els integrants del combinat 
espanyol, on va brillar amb llum pròpia la personalitat i creativitat d'un jugador dife-

rent: Ricky Rubio. El del Maresme ha entrat en la història del bàsquet mundial.

“Vaig perdre la 
meva mare fa tres 

anys. Ella em
donava suport 

cada dia perquè 
tragués el millor 

de mi. Sé que
ningú en aquest 

món m'ha estimat 
tant com ella. Ella 

encara em guia 
cada dia. Fins i tot 

ara que no hi és, 
puc sentir-la”

El del Masnou va liderar  
una selecció extraordinària 
i va ser triat MVP del
Mundial disputat a la Xina



Gran expectació a la ciutat de Bouyafar per veure els partitsEls entrenadors de la UE Alella, amb les components de l'equip femení
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L a Fundació Catalana de Fut-
bol ha col·laborat estreta-
ment amb la UE Alella en el 
projecte solidari que el club 

groc-i-negre ha engegat el passat 
mes d’agost a la província de Nador, 
al nord-est del Marroc. La iniciativa 
ha permès la recollida solidària de 
roba, botes i material esportiu grà-
cies a les donacions de diversos 
clubs de la comarca del Maresme, 
així com també de pilotes per part 
de la Federació Catalana de Futbol, 
i d’equipament arbitral per part del 
Comitè Tècnic d’Àrbitres de l’FCF, 
a més d’altres entitats i voluntaris 
que hi han contribuït de forma des-
interessada.

EL VIATGE
Un grup d’una trentena de mem-
bres de la UE Alella, entre els quals 
es troben diversos jugadors i afici-
onats de l’entitat, han viatjat fins 
la zona per fer l’entrega de tot el 
material, amb què han pogut orga-
nitzar un campus de futbol benèfic 
per a 60 nens i nenes. Al llarg de tres 
dies, han pogut dur a terme entre-
naments i partits amb els joves fut-

bolistes, en l’inici d’un projecte que 
es pretén que tingui continuïtat en 
els pròxims anys per tal d’impulsar 
i ajudar a créixer el futbol formatiu 
de la zona.
A la vegada, el conjunt maresmenc 
també ha disputat un amistós da-
vant la UF Beni Boughafer, de la 
localitat de Bouyafar, amb resultat 
final d’empat (0-0), seguit d’una 
festa on les autoritats locals han 
agraït a tota l’expedició alellenca el 
seu compromís i responsabilitat, a 
través d’aquesta iniciativa. Alhora, 
l’experiència ha servit com a inter-

canvi cultural per tots els seus par-
ticipants, compartint gastronomia i 
tradicions amb la població rifenya, 
amb la passió pel futbol com a nexe 
d’unió entre tots ells.

SATISFACCIÓ A L'FCF
El president de la Fundació Cata-
lana de Futbol, Pere Guardiola, va 
mostrar la seva satisfacció per la 
col·laboració de l’entitat en el pro-
jecte solidari, de forma conjunta 
amb la UE Alella. “Des de la Funda-
ció de l’FCF és un orgull poder con-
tribuir en iniciatives com aquesta, 
que porten estretament associats 
els valors de l’esport. Ajudar els col-
lectius més vulnerables gràcies al 
futbol ens permet seguir complint 
el nostre objectiu”, ha remarcat. 
Tanmateix, Guardiola va voler re-
marcar la tasca que ha dut a ter-
me l’ambaixador de la Fundació 
de l’FCF, Moha El Gaadaoui, amb 
la coordinació d’un projecte que 
ha portat noves oportunitats i un 
intercanvi d’experiències entre 
l’expedició de la UE Alella, els joves 
futbolistes i els habitants de la pro-
víncia marroquina de Nador. •

Del 15 al 18 d’agost, 
Sant Pol acull el torneig 

de futbol juvenil més 
important d’Espanya
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La Fundació FCF, al costat de la UE Alella 
en un projecte solidari al Marroc

Imatge de tots els participants en la trobada esportiva-solidària

La iniciativa ha
recollit material
esportiu per a la 

província de Nador, 
on els jugadors

del club maresmenc 
han realitzat un 

campus per a
60 nens i nenes
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DECATHLON MATARÓ AMB ELS ESPORTISTES DEL MARESME

P er fi han arribat les tardes 
d’entrenament , l’emoció de 
viure l’esport de la manera 
més intensa...

Molts inicien una aventura nova 
amb un nou esport, altres tornen a 
començar la temporada i alguns tan 
sols volen mantenir-se en forma des-
prés de l’estiu…
A tots, els volem acompanyar en 
aquesta aventura de la millor manera 
que sabem, des de la nostra experièn-
cia esportiva.

La tornada a l’esport per als adults 
no és només per mantenir-se en for-
ma, és el moment per dedicar-se a un 
mateix, sentir-se bé, treure tot l'estrès 
que pot causar el dia a dia i, juntament 
amb una bona alimentació, mantenir 
una vida saludable. Tot això ens fa es-
tar encara més actius per arribar a tot.
Cada vegada més gent tendeix a prac-

ticar més esport amb una clara ten-
dència a una vida més saludable. Això 
fa que es creïn més varietats de pràc-
tica esportiva i això a Decathlon ho 
gaudim molt ja que ens fa treballar i 
innovar amb diferents productes i es-
ports, apostant per la tecnicitat a un 
preu molt assequible i adaptant cada 
producte al nivell de pràctica.
Ara ja no hi ha excuses, perquè a més 
de tot el material ja podeu trobar els 
packs per iniciar-vos o continuar en el 
vostre esport preferit: pilates, muscu-

lació, futbol, pàdel, running, natació 
i també per als que gaudiu a la mun-
tanya! I sobretot, en tots aquests 
esports amb la seva corresponent 
gamma adaptada a tots els sexes.
Ara, a més, del 14 al 26 d’Octubre, 
torna Decathlon Ocasión, el moment 
ideal per vendre i renovar el teu ma-
terial esportiu. 

Trobareu la Carpa, com sempre a la 
vostra botiga d’esports a Mataró, amb 
molt material d’ocasió que us ajudarà 
amb aquesta tornada a l’esport!
Els dies 10, 11 i 12 podreu venir a fer 
el dipòsit del que vulgueu vendre i 
a partir del 14 ja començarem amb 
la compra-venda de tot el material! 
Una altra bona excusa per renovar 
el teu material esportiu!
I per si encara no us heu decidit, us 
deixem amb alguns de molts be-
neficis que té l’esport a qualsevol 

edat: millora la forma i resistència 
física, regula les xifres de pressió 
arterial, incrementa o manté la 
densitat òssia, millora la resistèn-
cia a la insulina, ajuda a mantenir 
el pes corporal, augmenta el to i la 
força muscular i millora la flexibi-
litat i la mobilitat de les articula-
cions. •
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Pack Natació

Pack
Pàdel

Pack
2 Polos

Pack Futbol

24,99€ 

ANTES66,96€ AHORA56,96€ 

59,97€ 

15,99€
preu

unitari 

9,99€

Tornada a l’esport
Del 14 al 26 d’octubre torna Decathlon Ocasión,

el moment ideal per vendre i renovar el teu material esportiu

Vine a la nostra botiga Decathlon Mataró
o visita’ns a decathlon.comunitat.es i
intercanvia amb els nostres experts sobre 
qualsevol dubte o comentari que tinguis!

12,99€

14,99€
4,99€

11,99€ 7,99€

39,99€

26,99€

Rebaixat!

19,99€

14,99€

4,99€
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Patina des que va néixer per influència familiar. Acaba de complir els 17 anys i ja és campiona d'Espanya, subcampiona  
d'Europa amb el seu club, l'HC Palau de Plegamans, i campiona del món amb la selecció espanyola. La de Mataró és tot un exemple 

de precocitat en un esport on Catalunya és la gran potència mundial.

E staves destinada a jugar a 
hoquei patins, oi?
Sí, més o menys! (riu). El 
meu germà Eric, que ara 

és el capità de l'equip, jugava en el 
CH Mataró i la meva mare treballa a 
l’Escola Cirera, que està davant del 
Pavelló Jaume Parera, així que… no 
vaig tenir més remei!

Quan vas començar a patinar?
Als quatre anys. Per això, per a mi 
patinar sempre ha estat una cosa 
natural, com caminar o respirar. A 
més, l'estil de vida d'aquest esport 
m'encantava. Des del primer dia em 
vaig sentir feliç jugant a hoquei.

Al principi jugaves amb nens…
Era un equip mixt, sí. Vaig jugar 
amb nens fins a alevins. El CH Ma-
taró tenia equip femení infantil i 
aquí ja érem exclusivament nenes.

Vas debutar en el primer equip feme-
ní sent una autèntica nena.
Així és. Amb catorze anys, la meva 
companya d'equip de tota la vida, 
la Joana, i jo debutàrem en l’OK 
Lliga amb el Mataró. Jugar en la 
màxima categoria a aquesta edat 
és una experiència brutal que et 
marca per a tota la teva vida espor-
tiva. T'ajuda a madurar en tots els 
sentits molt abans.

Un club, el CH Mataró, molt valent…
Sens dubte té molt mèrit apostar 
tant per la gent de casa i donar-los 
una oportunitat. És una cosa bas-
tant comuna en la majoria de clubs 
d'hoquei. Per desgràcia, aquella 
temporada vam perdre la categoria 
de l’OK Lliga i vàrem baixar a Pri-
mera.

I això va tenir conseqüències, clar…
La Joana va marxar al CH Cerda-
nyola i jo em vaig quedar un any 
més per intentar tornar a pujar a 
l’OK Lliga. Sentia que havia de fer-
ho No ho vam aconseguir. Ens vam 
quedar a les portes.

I va ser llavors quan vas acceptar 
l'oferta del CH Palau, de Palau-solità 
i Plegamans…
Va ser una decisió que em va doldre 
i em va costar molt prendre, perquè 
Mataró és casa meva i passava més 
hores al Jaume Parera que a casa 
meva. Era tallar unes arrels molt 
profundes, però la meva família i 
jo vam entendre que era el millor 
per al meu futur esportiu. Si volia 
progressar havia de créixer, Fer 
aquest sacrifici. De fet, vaig tenir 
altres ofertes, del Cerdanyola i el 
Manlleu, però el projecte del CH 
Palau em va captivar des del primer 
moment.

Aina
Florenza

Edo
Campiona del món amb 16 anys

una precocitat
sorprenent

Una entrevista de TONI FRIEROS · Fotos de PEP MORATA



Vas encertar!
Sí! Guanyar l’OK Lliga en el meu pri-
mer any en el Palau, sent a més la 
noia més jove de l'equip, va ser una 
experiència increïble. I, sobretot, 

com es va guanyar! El calendari va 
ser molt capritxós i ens vam jugar el 
títol en l'últim partit de lliga contra 
el Manlleu a casa nostra. El pavelló 
estava ple a vessar i es va convertir 
en una gran festa en el moment que 
vam guanyar la lliga. Va ser increïble 
i inoblidable tot plegat.

Vas acabar la Lliga sent la segona 
màxima golejadora del campionat. 
Una altra vegada, una noia precoç…
Vaig fer 36 gols, sí, quatre menys 
que la ‘pitxitxi’ de l’OK Lliga. També 
vam quedar subcampiones d'Euro-
pa, un altre gran èxit per l'equip i el 
club. Vam perdre amb el Voltregà a 
la pròrroga.

Cert. Va canviar molt la teva vida ha-
ver d'anar des de Mataró a Palau-so-
lità i Plegamans?
No gaire, perquè una companya 
d'equip, la Carla Fontdeglòria, tam-
bé és de Mataró i em portava en el 
seu cotxe als entrenaments.

Dos èxits, un de col·lectiu i un altre 
de personal, que et van catapultar a 
la selecció absoluta…
Ja havia anat a la selecció nacional 
l'any anterior, però com a reser-
va. Debutar amb la selecció en un 
Mundial i a casa teva… uf, és que no 
tinc paraules per definir el que vaig 
sentir. Li estic molt agraïda al selec-
cionador nacional, Ricard Arés, per 
la confiança que des de sempre ha 
tingut en mi.

Una vegada més, la petitona del grup.
Sí. La segona jugadora més jove te-
nia 18 anys i María Díez, per exem-
ple, en tenia 30. Vaig debutar amb la 
selecció contra Suïssa i vaig tenir la 
sort de fer tres gols.

Recordes com et va arribar la notícia 
de la teva convocatòria?
Estava a l’escola, en el Santa Anna 
de Mataró. La federació va publicar 
la llista en els comptes d'Instagram i 
Twitter i, entre classe i classe, m'ho 
van comunicar. Quina il·lusió! Crec 
que em van tremolar les cames du-
rant una bona estona.

Protagonista, tercera màxima goleja-
dora i… campiona del món!
Va ser tot tan emocionant! Jugar en 
el Palau Blaugrana la final contra 
l'Argentina dins dels World Roller 
Games és quelcom que potser no 
tornarem a viure mai més. 

Què vas sentir?
Molta felicitat. Per mi, per la meva 
família, sobretot pel meu germà que 
tant m'ha ensenyat, per les meves 
companyes… Aquest és un esport 
d'equip i és mèrit de tots i totes. Mai 
vaig pensar que a la meva edat po-
dria ser campiona del món. He tri-
gat moltes setmanes a assimilar-ho 
i creure-m'ho!

Com et defineixes com a jugadora?
Crec que sóc al mateix temps humil 
i competitiva. També responsable. 
M'agrada molt atacar i sóc àgil en 
aquesta faceta del joc. Per contra, 
haig de treballar més en l'aspecte 
defensiu. I haig de millorar en la 
concentració, ser intensa de prin-
cipi a fi. •

OCTUBRE 2019

REPORTATGE

11

PALMARÈS

PERFIL

“Per mi, patinar
sempre ha estat quel-

com natural, com 
caminar o respirar. 
Des del primer dia 
em vaig sentir feliç 

jugant a hoquei.”

“Em va costar molt
deixar el CH Mataró, 
perquè és casa meva, 

però vaig encertar
fitxant pel CH Palau.”

Mataró
18 de setembre de 2002

L'Aina va compartir una sessió de fotos amb Esportiu Maresme en el port de Mataró

“Mai vaig imaginar que a la meva 
edat podria ser campiona del 
món. He trigat moltes setmanes 
a assimilar-ho i creure-m’ho!”

2006/2018
Club Hockey Mataró

2011/2013/2014/2016/2018
5 Campionats de Catalunya 

2016/2017/2018
3 Campionats d’Espanya

2016
1 Campionat d’Europa

2017
1 Copa de la Lliga Sènior

2018/2019
Hockey Club Palau-Solità i 

Plegamans
Campiona de l’OK Lliga Femenina 

Subcampiona d’Europa

2017/2018
Selecció de Barcelona

2 Campionats de Catalunya 

2018
Selecció Catalana

1 Campionat d’Espanya 

2019
Selecció Espanyola

Campiona del món als World 
Roller Games 
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L a Burriac Atac, organitzada 
pel ‘Piri’ (Centre Excursio-
nista de Vilassar de Mar), 
continua sent una de les 

proves esportives més emblemàti-
ques i espectaculars de totes les que 
se celebren al llarg de l'any al Ma-

resme. Una dura ascensió corrent 
fins al castell de Burriac, símbol de 
la nostra comarca situat a Cabrera 
de Mar.

La present edició de 2019 ha estat 
especial per diversos motius. El pri-
mer, perquè ja ha celebrat 15 anys 
de vida. Per tant, podem afirmar 
que la prova ha assolit la seva ma-
duresa i consolidació. El segon, per 
la gran quantitat de seguidors i afici-

onats que van acompanyar als cor-
redors des de la sortida, ala plaça de 
l'Ajuntament de Vilassar de Mar, fins 
a l'arribada a la platja de Cabrera de 

Mar, al costat del Club Nàutic.
La competició va tenir el seu primer 
punt d'interès amb el premi ‘sortida 
explosiva’, destinat al corredor que 
arribava en primer lloc al punt que 
marcava els primers 2,4 km de la 
carrera (carrer Sant Crist de Cabrils), 

i que va obtenir un lot de productes.
Un dels punts neuràlgics d'aquesta 
cursa de muntanya nocturna, segu-
rament la més famosa de Catalunya, 

va ser a la Font Picant de Cabrera, un 
famós berenador al Parc de la Serra-
lada Litoral que va esdevenir punt 
d'avituallament de la competició i 
on es van congregar més de 300 per-
sones per donar ànims als prop de 
600 corredors que van competir-hi. 

Concretament, van acabar l'exigent 
prova atlètica de 19,3 quilòmetres 
i prop de 1.000 metres de desnivell 
un total de 443 homes i 109 dones.
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  Més de 600 atletes varen participar a la 
15a edició de la icònica prova de Vilassar de 

Mar, Cabrils i Cabrera de Mar, amb 
massiva presència d'aficionats al Parc de la 

Serralada Litoral 

La competició, que forma part del Circuit Open Catalunya 2019 de la FEEC (Federació d'Entitats Excursiones de Catalunya), és una de les 
més importants de Catalunya i aquest any ha arribat a la seva 15a edició. 

Burriac Atac,
més viva que mai!

Fotos: Eduard Foto Sport · Eduard Omedes · Feliu Vilalta · Roger Mestre

La guanyadora, Sara Sanante, de blauGuillem Campeny, el campió, al mig



A Dalt del Castell de Burriac es va 
fer una xocolatada popular, obsequi 
de la pastisseria Can Falgueras amb 
companyia del grup Els Ssstrèpits.

Els corredors tenien l'obligació de 
portar una llanterna frontal amb la 
qual il·luminar-se durant el recorre-
gut per la muntanya, on es van poder 
veure imatges de gran bellesa. Van 
passar per llocs emblemàtics, com la 
Plaça de l’Església de Cabrera de Mar 
(amb massiva  presència de públic), 
així com per diferents turons: el del 
Cireres (de 472 metres), el d'Orriols 
(323 metres), o el de l’Infern (324 me-
tres).

L'ARRIBADA
El primer a arribar a la meta va ser Gui-
llem Campeny, que va fer un temps 
d'1 hora, 35 minuts i 26 segons. Una 
gran marca per a un atleta que venia 
de participar i guanyar la Tordera Trail 
Race i de quedar segon a la Marató de 
Montserrat. En la competició mascu-
lina, l'últim atleta a entrar a meta va 
trigar 3 hores i 54 minuts.
D’altra banda, Sara Sanante va gua-

nyar la prova femenina, i hi va inver-
tir 2 hores, 2 minuts i 18 segons. Una 
atleta experimentada que aquest any 
ha fet l’Ultra Trail del Mont-Blanc de 
101 quilòmetres. L'última esportista a 
arribar a la platja de Cabrera de Mar, 
gairebé a la una de la matinada, va 
ser Marina Rodríguez, amb un temps 
de gairebé quatre hores. Un esforç 
titànic.
A la meta, tots els participants van 
poder refrescar-se i alimentar-se amb 
fruita, llaminadures, entrepans i, fins 
i tot, botifarra. Tot, amenitzat amb 
l'actuació del grup Diables Mansuets 
de Foc. Els corredors també van tenir 
servei de massatge esportiu a càrrec 
d'un nodrit grup de fisioterapeutes 
del centre Health System.
Les autoritats esportives de Vilassar 
de Mar, Cabrera de Mar i Cabrils, així 
com representants de Maresme Les-
seps (patrocinador principal), van ser 
els encarregats de lliurar els premis 
als guanyadors de cada categoria, sis 
en total (absoluta, sènior, sub-23, jú-
nior, veterans i màster).
La Burriac Atac 2020 ja està en marxa! •
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AJUNTAMENT VILASSAR DE MAR

Maresme Lesseps, patrocinador 
principal de la cursa
Un any més, Maresme Lesseps, concessiona-
ri oficial SEAT a Mataró, va patrocinar la com-
petició. Tots els participants i espectadors 
van poder veure alguns dels últims models 
a la zona d'arribada de la platja de Cabrera 
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Dos experimentats 
atletes catalans, 

Guillem Campeny 
i Sara Sanante, van 

conquerir les proves 
masculina i femeni-
na, respectivament  

Un 'exèrcit' de 350 
voluntaris van fer 

possible la perfecta 
organització de la 

cursa, que va
començar a les nou 
de la nit i va acabar 
prop de la una de la 
matinada a la platja 
de Cabrera de Mar 

La Marrec Atac, 
una gran festa

La cursa per als menuts 
de la casa no va faltar 
a la cita. Un any més es 
van complir amb escreix 
les expectatives, amb 
més de 400 nens inscrits 
en les quatre categori-
es (des dels 0 fins als 14 
anys) que van sortir des 
del carrer Sant Joan. Un 
veritable goig veure com 
els carrers de Vilassar de 
Mar es van convertir en 
una segona Festa Major, 
amb els nens i els seus 
pares participant en un 
acte ludicoesportiu que 
reforça els pilars perquè 
aquesta tradició popular 
tan arrelada en el territo-
ri no es perdi i perduri en 

el temps.
La Marrec Atac va acabar 
al pati de l'Escola Pérez 
Sala, on petits i grans 
van poder  refrescar-se 
i descansar després de 

l'esforç.

Una imatge que demostra la dificultat d'alguns trams

La sempre espectacular sortida des de els voltants de l'ajuntament de Vilassar

Arribada a la meta de Cabrera de Mar, ja de matinada

Els voluntaris, clau en l'èxit de la prova
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D ius que ets de Vilassar de 
Dalt i Òrrius.
Fem vida a Vilassar de 
Dalt, que és on estudio i on 

treballa la meva mare, però sempre 
hem viscut a Òrrius. El meu pare és 
pagès, té una finca agrícola, on recull 
i ven fruites i verdures. La meva mare 
treballa a Vilassar de Dalt. I també és 
a Vilassar de Dalt on estudio. Primer 
vaig anar a l'Escola Francesc Macià i 
ara vaig a l'Institut Jaume Almera. Es-
tem molt repartits! (riu).

I tu, des de molt petita, a sobre 
d’una bicicleta…
Sí, així és. Amb quatre o cinc anys 
passava moltes vegades, caminant 
o en bici, per davant de l’Escola de 

Trial d'Òrrius i veia el que feien els 
nens. Em va cridar tant l'atenció que 
li vaig dir als meus pares que jo tam-

bé volia fer bicitrial. Van parlar amb 
el responsable de l’Escola i em van 
apuntar. I així és com vaig començar 
a fer aquest esport.

Tinc entès que molt bé, per cert.
Des del principi em vaig adonar que 
tenia molta facilitat per al bicitrial. 

La meva primera competició va ser 
a Roda de Ter. Tenia sis anys i vaig 
guanyar la prova, que era mixta. Vaig 
al·lucinar!

No m'estranya. I et vas enganxar 
al bicitrial…
Sí, per sempre!  Abans havia fet 
funky, natació, patinatge, però vaig 
entendre que si m'ho prenia serio-
sament, gaudiria molt més amb el 
trial.

Quan vas veure que podies tenir 
futur?
Amb vuit anys, el 2015, vaig quedar 
segona en el Mundial de Bèlgica 
i també segona en el Campionat 
d'Espanya disputat a Sevilla. Aquí 
va ser quan, tant la meva família 
com jo, vam veure que tenia futur 
en aquest esport. Des de llavors mai 
nohe faltat als campionats del Món 
ni als d'Espanya.
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"Fem vida a
Vilassar de Dalt,
que és on estudio i 
on treballa la meva
mare, però sempre 
hem viscut a Òrrius” 

“El Bicitrial
requereix control 

mental i bona 
preparació
física, però

sobretot, molt 
equilibri, força i 

resistència”

Què es pot dir d'una noia de 13 anys que és la millor de Catalunya, Espanya i del món de la seva disciplina esportiva?
Laia Esquís Casanovas és un prodigi de precocitat en un esport que cada dia té més practicants.

"Estic vivint un somni del 
qual no vull despertar-me" 

LAIA ESQUÍS
Tota una campiona del món

Una entrevista de TONI FRIEROS · Fotos de PEP MORATA
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Què cal per a arribar tan lluny?
El Bicitrial no és diferent a altres 
esports. Parlem de control mental, 
bona preparació física, però concre-
tament en el nostre, molt d'equili-
bri, força i resistència.

Et deixes la constància i l'esforç…
Això, per descomptat. Pràcticament 
des que tinc ús de raó entreno un 
mínim de tres dies a la setmana 

durant dues hores diàries. Però el 
millor de tot és que per a mi no és 
una obligació. M'encanta entrenar i 
competir! Estar damunt de la bici és 
una necessitat. A més, practicar es-
port a aquest nivell de competició 
fa que els més joves madurem molt 
més. Diguem que ens mobla el cap.

Llavors la bici és…
Una extensió de mi mateixa.

Deus haver tingut bons professors.
L'Escola Trial d'Òrrius ha estat on 
he nascut com a esportista, això 
és evident, però crec sincerament 
que el major salt de qualitat l’he fet 
amb Ferran Escudero a les instal·la-
cions de Vallgorguina. Ell m'ha fet 
millor. 

Imagino que el 2019 estarà en la 
teva memòria per sempre…
La veritat és que estic vivint un 
somni del qual no em vull desper-
tar. Haver guanyat el campionat de 
Catalunya, d'Espanya i del món és 
una enorme recompensa a tots els 
anys que portem sacrificant-nos.

Parles en plural, no en singular…
Perquè som un equip. Sense l'es-
forç i el suport de la meva família 
no hauria arribat a aquest punt. Em 
refereixo als meus pares, Miquel i 
Maria Teresa, i al meu germà gran 
Bernat. Sempre viatgem junts a to-
tes les competicions, ja sigui amb 
cotxe o en furgoneta.

Això està molt bé, Laia…
A mi em motiva moltíssim. Saber 
que la meva família es sacrifica per-
què jo pugui fer realitat el meu som-
ni em dona un extra de superació. 
Pensa que quan hem anat al Mun-
dial de Polònia, hem viatjat en fur-
goneta des d’Òrrius. Ens emportem 
menjar, beguda, utensilis i material 
per estar-hi quatre o cinc dies i po-
der competir en condicions, perquè 
en aquest esport ningú ens ajuda, 
ni federacions, ni organismes… Re-
presentem Catalunya i a Espanya, 
però tot surt de la nostra butxaca.

I a partir d'ara?
Estar en l'elit mundial de la meva 
edat en aquest esport em genera 
una enorme felicitat. Vull continu-
ar millorant i guanyant. Aquest és 
el meu objectiu, tornar al Mundial 
i conquistar-lo novament. També 
he pensat a fer trial amb la moto. 
Admiro molt la Laia Sanz i un dia 
m'agradaria provar-ho.

Què fa la Laia quan no es damunt 
d'una bici?
Sóc trialera a mort, però també em 
fascina l'equitació. A casa tenim ca-
valls i munto la Killy. Em relaxa molt, 
és com sortir a córrer. Necessito fer 
sempre esport. Fa uns anys deia que 
de gran volia ser veterinària, però 
ara tinc clar que faré quelcom relaci-
onat amb el món de l'esport. •

"Sense l'esforç i el suport 
de la meva família no 
hauria arribat a aquest 
punt. Sempre viatgem 
junts a totes les 
competicions, ja sigui en 
cotxe o en furgoneta" 

2015 
Subcampiona del món 

(Bèlgica)
Campiona del món

per nacions

2016
Subcampiona d'Espanya

2017  
3a del món

(Dinamarca)
Subcampiona del món 

per nacions
Subcampiona d'Espanya

2018  
4a del món

(Itàlia)
Campiona d'Espanya

2019 
Campiona del món

(Polònia) 
Campiona d’Espanya

Campiona de Catalunya

Perfil

Palmarès

Vilassar de Dalt
25 d’abril del 2006

Òrrius

També em fascina 
l'equitació. Tinc un 

cavall que es diu 
Killy i em relaxa 
molt muntar-lo i

sortir-hi a passejar  
amb ell
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P er què va voler ser alcalde 
del Masnou?
En una trajectòria política, 
ser alcalde del teu poble 

és el més important que hi ha tant a 
nivell personal com professional. Al 
Masnou és on he viscut sempre, on he 
crescut, on tinc la família i els amics, i 
per tant és un privilegi, alhora que ab-
sorbent, ja que gairebé hem d’estar 
disponibles els 7 dies de la setmana 
a totes hores.

Es troba més còmode com a alcalde, 
fent política de proximitat, que no 
pas a institucions com la Generalitat, 
on també hi va ser?
Sí, em trobo més a gust fent d’alcalde. 
Tot i que també haig de dir que en els 
meus anys de Generalitat, molts dels 
temes que jo portava estaven orien-
tats al món local, és a dir, als munici-
pis i als ajuntaments.

Creu que la proximitat és la clau per 
ser un bon alcalde i un bon polític?
Crec que és un element indispensable, 
però no és pas l’únic. N’hi ha d’altres, 
com el saber escoltar i parlar amb la 
gent i la capacitat de prendre decisi-
ons. Sense aquests elements no es pot 
ser un bon alcalde.

Va arribar a l’alcaldia l’any 2015... Quin 
Masnou va trobar i com el veu actual-
ment?
Ja des dels meu anys com a tinent 
d’alcalde, des del 2011, vam voler po-
tenciar i posar en valor l’àmbit cultu-

ral i la millora de certs equipaments. 
Des de l’alcaldia estem treballant en 
diferents millores urbanes, les quals 
requereixen molt esforç i temps. Si 
hagués d’escollir-ne una, seria la pe-
atonalització de diferents carrers del 
centre del Masnou, que eren una as-
signatura pendent i que finalment 

estem fent realitat. També hi ha hagut 
altres millores en equipaments com el 
Parc Vallmora o el nou Pavelló Munici-
pal, que malgrat no estar encara com-
pletat, n’estem molt satisfets perquè 
comença a donar els seus fruits.

Quin és el seu gran objectiu com a al-
calde?
Uf, aquesta és una pregunta molt 
transcendent... (riu). Jo crec que en un 
mandat o en un conjunt de mandats, 
es barregen molts objectius, alguns 
de molt grans i d’altres de petits, que 
solen ser els que realment milloren la 
vida de la gent. Però potser l’objectiu 
més gran seria acabar de fer un Mas-
nou molt més amable, sobretot pel 
vianant; consolidar els espais naturals 
com hem fet amb el Parc Vallmora. 
Ara ho volem fer a la platja i comple-
tar certs equipaments que tenim en el 
municipi.

Una platja cada vegada amb menys 
sorra...
Bé, a les platges centrals la veritat és 
que no tenim pas problemes amb la 
sorra. Les platges del centre de Mas-
nou estan molt consolidades. Un altre 
dels objectius pendents és treure el 
màxim profit a aquestes platges els 
365 dies de l’any.

I com pensen fer-ho?
En primer lloc, pensem a remodelar 
el passeig marítim. Volem incentivar 
les activitats esportives a la platja. De 
la mateixa manera que implementa-
rem una zona esportiva a l’aire lliure 
al Parc Vallmora, volem incrementar 
els usos esportius de la platja i hem 
de donar un pas endavant per acon-
seguir-ho.

Què li demana la gent quan el veu pel 
carrer?
Sempre dic que la gran preocupació 
de la gent sol ser allò que veu quan 
obre la porta de casa seva, és a dir, el 
que veu primer. Per exemple, l’estat 
de la vorera, de l’asfalt, la neteja dels 
carrers, la il·luminació... En definitiva, 
aquelles coses elementals. Evident-
ment també em trobo amb altres pe-
ticions més complexes, però la gent 
se sol preocupar pel seu entorn més 
immediat.

Com definiria el Masnou a una perso-
na estrangera que no conegui el mu-
nicipi?
Tot i que, com a tot arreu, trobem al-
guns problemes que hem de resoldre, i 

d’altres en els quals no podem fer res ja 
que les nostres competències es veuen 
sobrepassades, jo diria que el Masnou 
és un lloc magnífic per viure, que com-
bina la proximitat amb la capital amb 
la tranquil·litat d’un municipi.

Jaume Oliveras i Maristany (El Masnou, 29 de maig del 1962) és un polític català 
militant d'ERC, diputat al Parlament de Catalunya en la VI Legislatura i secretari 
general del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Genera-
litat de Catalunya del 2006 al 2010. Des del 2015 és alcalde del Masnou, càrrec que 

va renovar a les eleccions del passat mes de juny.

“Ser alcalde del teu poble és
el més important que hi ha”

Jaume Oliveras, 
alcalde del Masnou

“L’objectiu més gran que tenim és aca-
bar de fer un Masnou més amable pel 

vianant; consolidar els espais naturals 
com estem fent amb el Parc Vallmora” 

Una entrevista de TONI FRIEROS · Fotos de PEP MORATA



I a prop del mar...
Així és, el mar és fonamental. Tenim 
un port esportiu, una gran platja i 
molta tradició vinculada al mar. Així 
doncs, el mar és un atractiu molt im-
portant per al Masnou.

Quina importància té l’esport en el 
municipi i en les accions de govern 
que preneu?
Creiem que és molt important. En 
primer lloc, ens esforcem per aju-
dar i col·laborar amb els clubs del 
Masnou. Després, volem completar 
reptes estratègics en forma d’equi-
paments esportius de qualitat. Hem 
parlat abans del nou pavelló, i encara 
ens queda per completar la zona de 
gimnàs del pavelló que es farà en una 
segona fase. També tenim el projecte 
de centralitzar tot el futbol base del 
municipi en unes noves instal·laci-
ons, molt més dignes i molt més ben 
equipades i estem parlant sobre el 
projecte amb els dos clubs, Masnou 
i Atlètic Masnou.

Creu en una unificació dels dos clubs?
Creiem que seria necessari. Pel que fa 
a les instal·lacions, el projecte consis-
tiria a ampliar i refer les instal·lacions 
del camp on ara juga l’Atlètic Mas-
nou. L'Ajuntament ha anat adquirint 
terreny que ens permetrà, no sabem 
quan, disposar de sòl públic per cons-
truir aquestes noves instal·lacions. I 
no només planegem una millora de 
les instal·lacions, sinó una millora 
global de l’entorn del barri d’Ocata.

Quin percentatge del pressupost de 
l’Ajuntament es destina a l’esport?
Un 7%. de l'ordinari. En el pavelló 
municipal s’ha fet una inversió d’uns 
dos milions i mig d’euros. També 
comptem els ajuts econòmics als 
clubs, en què podem trobar algun 
conveni d’entre 40.000 i 50.000 euros 
anuals. Una bona part del pressupost 

esportiu es dedica al manteniment 
d’instal·lacions del complex esportiu. 
Per tant podríem dir que el pressu-
post d’aquest any invertit en esport 
seria d’una mica més de dos milions 
i mig d’euros.

El Masnou té dues grans referències 
esportives, una d’elles és el Club Nàu-
tic i l’altre és en Ricky Rubio. Com a 
alcalde, això l'omple d’orgull?
Sí, fa poc vam celebrar la nit de la 
vela, i és evident que el Club Nàutic 
ha donat moltes medalles olímpiques 
i molts títols mundials. Per tant, és un 
puntal fonamental. Tenim molt bona 

relació amb el club, ja que tenen mol-
ta implicació en obrir-se al municipi, 
fer activitats, etc. I quant al Ricky, és 
un gran orgull per a nosaltres que un 
gran campió com ell, porti el Masnou 
per tot el món.  Ha estat meravellós 
el campionat del món que ha fet, a 
més de ser l’MVP. La relació amb ell 
i amb la seva Fundació ha estat molt 
positiva i molt estreta. Vam signar un 
conveni amb la Fundació per a la re-
novació del parquet de la pista del pa-
velló vell. Ara estem en contacte amb 
la seva família per veure si podem 
realitzar una celebració de la seva fita 
aquí, al municipi.  Estem treballant en 
aquesta direcció.

Tenen previst posar el seu nom al 
pavelló?
Ja tenim la pista Ricky Rubio, que 
vàrem fer a través de la fundació que 
porta el seu nom. També vam orga-
nitzar un esdeveniment de bàsquet 
inclusiu per la Festa Major promogut 
per la seva Fundació i ara estem en 
contacte amb el seu pare per organit-
zar algun esdeveniment nou per a la 
propera primavera.

Creu en l’esport com a eina d’integra-
ció i educativa?
Evidentment. Al Masnou, el bàsquet 
n’és un exemple. No només amb en 
Ricky Rubio, també ha tingut notori-
etat el projecte Hamza, que ha estat 
una experiència molt important pel 
nostre municipi. També s’ha avançat 
molt en el futbol femení. Nosaltres 
en aquest mandat volem impulsar un 
Pla Educatiu de Municipi i volem que 
l’esport formi part de l’educació dels 
infants i els joves. Crec que estem en 
un moment bo esportivament par-
lant al Masnou. 

Què li agrada fer quan no fa d’alcal-
de? Quins són els seus hobbies?
 Jo només faig d’alcalde (riu)! Bé, 
m’agrada llegir i anar al cinema. Es-
port en faig molt poc. Camino molt, 
perquè no sé conduir i em desplaço 
sempre a peu. També m’agrada cui-
nar... i sóc culer, però en la intimitat.

És apassionat del futbol?
Només els 90 minuts que dura el par-
tit. Després me’n vaig a dormir molt 
tranquil. Per a mi són 90 minuts de 
concentració. Normalment inten-
to sopar abans dels partits, perquè 
m’agrada sopar d’hora, ens ajuntem 
quatre o cinc amics a casa d’un d’ells i 

allà mirem el partit i comentem coses 
del partit... i altres coses que no són 
del partit (riu).

Sent culer, deu ser admirador de 
Messi...
I tant, és un jugador fantàstic!

Quina radiografia faria del Maresme? 
Haig de reconèixer que sóc una mica 
agnòstic amb el Maresme. És a dir, 
crec que tenim realitats molt dife-
rents en diverses zones de la comar-
ca. Per exemple, és evident que el 
Masnou mira molt a Badalona i Bar-
celona, i en canvi Tordera o Palafolls 
miren molt cap a Girona. Trobo mol-
tes diferències entre l’Alt Maresme i el 
Baix Maresme.

No veu, doncs, un Maresme cohesionat
Continuo sent escèptic amb aquest 
punt de vista de la cohesió de la 
comarca. Crec que és una comarca 
massa heterogènia, que evident-
ment està bé perquè és la naturalesa 
de la comarca on vivim. És clar que 

hem de tenir una bona relació amb 
la capital i que hi ha institucions i 
estructures d’abast supralocal a Ma-
taró, com el mateix Tecnocampus, 
però a l’hora de la veritat crec que 
el Maresme és molt local i molt he-
terogeni. 

Creu que el Consell Comarcal fa una 
bona tasca?
Evidentment ens dona serveis, però 
amb els municipis de 20.000 habi-
tants en amunt no és la mateixa que 
amb els de menys de 20.000 habi-
tants, per una qüestió de competèn-
cies i de com estan estructurats els 
serveis. •

17

REPORTATGE
OCTUBRE 2019

“Pensem a
remodelar el

passeig marítim i 
volem incentivar 

les activitats espor-
tives a la platja”

“És un gran orgull
per a nosaltres que un 

gran campió com Ricky 
Rubio porti el Masnou 

per tot el món” 

“Seria necessària
l‘unificació del

CD Masnou i 
l' Atlètic Masnou.

Tenim el projecte de 
centralitzar tot el

futbol base del
municipi en unes

noves instal·lacions” 
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AJUNTAMENT SANT VICENÇ DE MONTALT

La Sandra i l'Alba amb algunes de les integrants de l'escola municipal

  

Escola Municipal de Gimnàstica Artística

Més de 30 anys d’història

L'escola manté la 
filosofia de l’esport 
en edat escolar com 
a forma de diversió 
i pràctica esportiva.

L'objectiu no és la 
competició, sinó fer
de l’esport un estil 

de vida

L ’Escola Municipal de l’Ajunta-
ment de Sant Vicenç de Mon-
talt compta actualment amb 
tres programes diferents: l’es-

cola de dansa, activitats dirigides per 
adults i gimnàstica artística. Aquest úl-
tim esport és un dels pioners a la vila.
L’Escola Municipal de Gimnàstica Ar-
tística ja té més de 30 anys d’història i 
és un dels esports que més jovent pro-
mou al poble de Sant Vicenç de Mon-
talt. Així i tot, no només hi participen 
gimnastes de Sant Vicenç, sinó que 
venen dels voltants de tot el Maresme 
a fer l’activitat.
Des dels seus inicis, manté la filosofia 
de l’esport en edat escolar com a for-
ma de diversió i pràctica esportiva. 
"Els nostres objectius no són la com-
petició, sinó fer de l’esport un estil de 
vida i d’aquesta manera educar en va-
lors esportiu al infants i joves per acon-
seguir una pràctica esportiva regular al 
llarg de la seva vida, utilitzant l’eina de 
la gimnàstica artística", ens explica Li-
dia Gómez, coordinadora de l'escola.

EL CREIXEMENT
En els últims anys la pràctica de la 
gimnàstica artística s'ha duplicat i ha 
fet que l' escola s'hagués d’adaptar a 
les noves circumstàncies de demanda. 
Un fet destacat ha estat l’aparició de 

Sant Vicenç de Montalt en les com-
peticions de la Federació Catalana 
de Gimnàstica, ampliant d’aquesta 
manera fronteres, tot seguint sent una 
escola municipal i no un club.

L'ESCOLA
L’escola de gimnàstica de Sant Vi-
cenç de Montalt compta actualment 
amb 170 inscripcions de les quals 
120 són gimnastes. Un equip tècnic 
de 8 entrenadors i entrenadores dels 
quals la meitat són de Sant Vicenç de 
Montalt. "Si mirem fredament que la 
meitat són del nostre poble, és quel-
com molt positiu i ens omple d’orgull, 
perquè actualment manquen els en-
trenadors/es de gimnàstica artística. 
Des de fa uns anys estem formant 
els nostres propis gimnastes per re-
convertir-los en tècnics quan es facin 
grans i d’aquesta manera tenir-los 
vinculats a la nostra casa, facilitant 
que ho puguin compaginar amb els 
seus estudis", afegeix la Lidia.

LES ENTRENADORES
Un clar exemple és Sandra Morales, 
actualment entrenadora vinculada a 
l’escola. La Sandra va ser gimnasta de 
l'escola durant 15 anys. Quan va tenir 
edat per treballar va començar com a 
entrenadora i ara és el quart any que 

està com a tècnica mentre ho com-
pagina amb els seus estudis universi-
taris: “Tots aquests anys que he estat 
gimnasta m'han ensenyat que no has 
de fugir mai d'un repte perquè et faci 
por, sinó que  has d' afrontar-lo”, diu la 
Sandra.
Com ella, són diverses les entrena-
dores que han estat en la mateixa si-
tuació: Natàlia Arenas, Ona Tolosa, 
Júlia Roca... A més, hi ha tècniques 
que porten més de 10 any treballant a 
l'escola, com el cas d’Alba Ruiz i Mire-
ia Bastús. Van començar quan encara 
feien de gimnastes i actualment se-
gueixen vinculades a l’escola mentre 
compaginen la seva feina principal. 
L’alba és mestre d’educació primària i 
la Mireia és mestre d’educació infantil. 
"Són d’aquelles persones importants 
que cal tenir al teu equip perquè són 
les que et recorden constantment d’on 
ve l’escola i quina és la seva filosofia", 
remarca la Lidia.
Alba Ruiz, per la seva part, explica que 
“per mi la gimnàstica a Sant Vicenç ha 
estat molt més que una feina. Al final 
és com una petita família que any rere 
any va creixent. Sens dubte el gimnàs 
ha format part de la meva vida durant 
13 anys on he crescut molt com a per-
sona i m’ha ensenyat tot el que se.” 
Una gran família, sens dubte. •
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AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT 

M és de 3.500 persones es 
van acostar l'últim cap de 
setmana de setembre a la 
Poma Bikepark, a Premià 

de Dalt, per a gaudir de l'acció dels 150 
riders de 12 nacionalitats durant la 12a 
edició del Happy Ride Weekend, una 
competició de dirt jump i pump track.
Aquesta competició és la més espera-
da de la temporada pel seu espectacu-
lar format, que barreja competitivitat 
i diversió mentre els millors riders del 
món desafien la gravetat en totes les 
seves formes.
 El dissabte va començar amb la com-
petició de Dirt Jump Kids, que es va 
estrenar en aquesta edició per a donar 
l'oportunitat als més petits de demos-
trar les seves habilitats en els salts. 

És una iniciativa pionera, ja que no 
existeixen altres competicions de Dirt 
Jump per a nens.
La tarda del dissabte va començar amb 
l'actuació dels riders amateurs abans 
de donar pas als riders de la categoria 
pro, entre ells el campió el món del 
FMB 2017 i guanyador de l'Happy Ride 
Weekend 2016, el suec Emil Johans-
son, que torna a competir després de 

la diagnosi i recuperació d'una lesió 
congènita a la columna vertebral, i va 
tornar amb ganes de repetir victòria, 

encara que el seu compatriota Max Fre-
driksson i el rider local de la Batlloria, 
Marcel Durbau no li ho van posar gens 
fàcil.
La jornada de diumenge es va veure 
alterada per les fortes ràfegues de vent 
que van retardar l'inici de la gran final, 
per això es va haver de mantenir els re-
sultats de la classificatòria del dissabte 
i donar pas directament als premis es-

pecials, que són els favorits tant de pú-
blic com de riders: el Xarxa Bull Best Air, 
el Pannini Best Train i el Cash for Tricks.
El rider madrileny Sergio Layos va tor-
nar a proclamar-se campió en la com-
petició d'altura, malgrat que el francès 
Tomas Lemoine i el català Marcel Dur-
bau li ho van posar molt difícil, si bé no 
van poder superar el seu salt de 4,35 
metres d'alt.
L'equip 'Stratos Team' format pels su-
ecs Max Fredriksson i Emil Johanson, 
el portuguès Nuno Pintes, el jove de 15 
anys canadenc Jackson Goldstone i el 
francès Tomas Lemoine es van empor-
tar el premi al Pannini Best Train grà-
cies a l'espectacularitat i fluïdesa de la 
seva ronda conjunta.
La gran sorpresa va ser la victòria del ri-
der noaindarra Arkaitz Armendariz que 
va desbancar als favorits en la discipli-
na de BMX i el local Marcel Durbau en 

MTB que es va guanyar una merescuda 
segona posició entre els riders suecs 
Emil Johansson i Max Fredriksson.
El rider local de BMX Erick Ponce va 
aconseguir emportar-se el prestigiós 
premi al Best Trick amb un Flip Deca-
de i es va convertir en el primer rider 
d'Espanya i segon del món capaç de 
realitzar aquesta maniobra.
Durant tot el cap de setmana riders 
grans i petits van poder gaudir de les 
perfectes instal·lacions del bikepark 
que s'ha convertit ja en un referent 
internacional per a la pràctica del Dirt 
Jump, sens dubte la disciplina més es-
pectacular del ciclisme. Premià de Dalt 
ho va fer possible. •
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Premià de Dalt va tornar a 
convertir-se en l'escenari d'una 
de les competicions de Dirt Jump 
més espectaculars del món

El rider madrileny Sergio Layos en acció

Fotos de Diego Mora

Premis al Best Trick

Premis de BMX i MTB

12a Happy Ride Weekend

Arkaitz Armendariz i Emil Johansson,
campions a La Poma Bike Park
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I naugurat en 2008, H2O Canet 
de Mar s'ha convertit en un 
dels complexos esportius de 
referència de tot el Maresme. 

Un model d'èxit consolidat que està 
vivint una època d'esplendor.
2.500 m² d'instal·lacions modernes i 
tècnicament avançades complemen-
tades amb una àmplia zona d'aigües. 
Un ventall d'activitats per posar-se 
en forma i gaudir de l'esport. Un grup 
de professionals capaços d'atendre 
les necessitats de cada soci amb un 
servei integral de dilluns a diumenge. 
Aquesta és una de les paraules clau: 
professionalitat.
Òbviament aquest privilegi no ha 
plogut del cel. Ha estat com a conse-
qüència de molts factors. El primer, 
la qualitat de les instal·lacions. I en 
paral·lel, el tracte al client, que gau-
deix d'un gran nombre de serveis 
conjuminats, gairebé tots, en una 
mateixa quota.

La filosofia de l'H2O Sports Canet es 
basa a oferir als usuaris un servei de 
qualitat en un ambient agradable i 
familiar. El centre esportiu compta, a 
més a més, amb professionals nutri-

cionistes, fisioterapeutes i esteticis-
tes que vetllen per cuidar i obtenir el 
benestar, l'harmonia i l'equilibri que 
el teu cos necessita.
Després d'haver superat la crisi que 
va sofrir tot el sector, H2O està fre-
gant en l'actualitat la llista d'espe-
ra. Però no vol quedar-se de braços 

plegats. En l'horitzó més immediat, 
escometrà una important inversió 
econòmica per modernitzar les instal-
lacions: màquines d'última generació 
pel gimnàs, actualització de la sala 

de cycling i altres millores que faran 
d'H20 de Canet de Mar un centre en-
cara més modern i concorde amb les 
exigències de la seva clientela. 
“El nostre millor actiu és el capital 
humà. Comptem amb 33 entusiastes 
treballadors, 14 d'ells en l'àrea de 
fitness, que s'esforcen dia a dia per-

què cadascun dels nostres clients se 
sentin com a casa”, explican Ferran 
Herrera, director d'H2O Canet, i 
Laura Cayuela, adjunta a la direcció.
A poc a poc s'han anat incorporant 
noves activitats a les tres sales po-
livalents amb les quals compta el 
centre, com els entrenaments d'alta 
intensitat (Heat) o el Cross H2O, que 
tenen una gran acceptació.
Un dels productes estrella del cen-
tre és la denominada Quota Famili-
ar. Per 122 euros al mes, els pares 
i els seus fills menors de 18 anys 
poden gaudir de tots els serveis: 
"Mentre els pares fan esport, els 
seus fills també poden realitzar 
classes de judo, pàdel o natació, 
entre moltes altres coses, com si fos 
una activitat extraescolar", destaca 
Ferran Herrera.
Entre l'àmplia oferta de serveis com-
plementaris que ofereix H2O hi ha el 
bar, cafeteria, zona d'aigües i, per 
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Canet de Mar compta amb una de les millors instal·lacions esportives del Maresme que dóna un servei d'alta 
qualitat no solament als habitants del municipi, sinó també als altres pobles pròxims de la comarca

Qualitat en un
ambient únic

La filosofia d'H2O 
Canet es basa en oferir 
als usuaris serveis de 
qualitat en un ambient 
agradable i familiar 



En els últims anys el judo s'ha con-
vertit en una de les activitats més 
demanades del centre. Un esport 
especialment indicat per a nens 
que està tenint un gran èxit, com ho 
demostra el fet que molts d'ells ja 
han participat en campionats locals 
i comarcals d'aquesta disciplina es-
portiva, com per exemple a la Copa 
Catalunya Benjamí de la Federació 

Catalana, obtenint molt bons resul-
tats, medalles incloses. En l'actuali-
tat hi ha més de 20 joves a l'escola 
de judo i aquesta temporada, per 
primera vegada, s'obriran classes 
per als adults. H2O, en el seu afany 
de dotar als socis de les millors ins-
tal·lacions possibles, ha canviat el 
tatami, sent l'actual un dels de ma-
jor qualitat de tot el mercat.

Mai no deixarà de ser una de les ac-
tivitats més clàssiques del centre: 
els cursos de natació. Ara que co-
mença el curs escolar, H2O disposa 
d'una amplíssima franja horària 
perquè ningú que desitgi aprendre 
a nedar, a millorar la seva tècnica 
o simplement com a esport, es 
quedi sense poder nedar. Per què? 
L'esport d'aigua pot practicar-se a 

qualsevol edat i amb quasi qualse-
vol condició física, ja que a l'aigua, 
el pes del nostre cos disminueix. 
Realitzar exercici a l'aigua, permet 
millorar totes les qualitats físiques: 
força, resistència, velocitat, equili-
bri, flexibilitat, coordinació, ritme 
i per si això semblava poc, també 
ens ajuda a relaxar-nos i reduir el 
nivell d'estrès.

El centre s'ha convertit 
en un dels complexos 
esportius de referència 
de tot el Maresme. Un 
model d'èxit consolidat 
que està vivint una
època d'esplendor
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H2O SPORTS CANET
937 943 966 · canet@clubsh2o.com

Rial Mas Figuerola 2  · 08360 Canet de Mar

HORARI 
De dilluns a divendres: 7:00-22:00

Dissabtes: 8:00-19:30
Diumenges: 9:00-14:00

El judo, una activitat estrella

Comencen els cursos de piscina

21

"Per nosaltres, el primer client 
és el treballador d'H2O. Això ha 
fet, sens dubte, que ells traslla-
din la seva felicitat i energia al 
nostre tresor més apreciat: els 
abonats i abonades"

FERRAN HERRERA
Director H2O Canet

descomptat, pàdel. Dues modernes 
pistes per poder gaudir d'un dels es-
ports de moda
"Ens agrada cuidar els nostres socis, 
que es trobin feliços, fidelitzar-los", 
agrega el director d'H2O Canet. No 
se'n descuiden d'un sol aniversari, 
hi ha regals en dates assenyalades 
i es potencien les relacions socials. 
El centre, a més, compta amb altres 

punts a favor molt importants. Està 
envoltat per un entorn natural dins 
del Parc Natural del Montnegre i el 
Corredor. I l'accés al recinte és fàcil 
i ràpid des de qualsevol població del 
Maresme a través de l'autopista AP7. 
A més, l'àmplia zona de pàrquing fa 
que sigui molt còmode aparcar.
En definitiva: qualitat en un ambient 
únic. •

El pàdel és un dels serveis estrella de la instal·lació

El centre compta amb tres sales polivalents espacioses i preparades
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L ’Ajuntament de Mataró i els 
centres escolars de la ciu-
tat, amb el suport del Con-
sell Esportiu del Maresme, 

organitzen els Jocs Escolars, una 
iniciativa amb més de 35 cursos de 
trajectòria a la ciutat que fomenta 
l’esport entre els infants i joves. El 
treball en equip, l’amistat, l’esforç i 
el joc net són alguns dels valors que 
es fomenten amb els Jocs Escolars 
que durant aquest curs comptaran 
amb 20 jornades, del 26 d’octubre 
al 23 de maig, i que també compta-
ran amb la celebració de l’IronKids 
(octubre 2019) i de Marató Escolar 
(maig 2020).

JOCS ESCOLARS
Durant el mes d’octubre es posen en 
marxa els Jocs Escolars per al curs 
2019-2020 que enguany comptaran 
amb 20 jornades que van en conso-
nància amb el calendari escolar que 
estipula el Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de Catalunya. 
Des del dissabte 26 d’octubre fins 
al 23 de maig, alumnes de totes les 
edats es trobaran cada dissabte per 
practicar esport en diferents equi-

pament esportius de la ciutat i dels 
centres educatius. 
Per a les categories de benjamins 
fins a juvenils es convoquen els es-
ports de futbol sala, bàsquet i mi-
nibàsquet, handbol i minihandbol, 
voleibol i minivoleibol. Per als més 
petits, de les categories prebenjamí 
(6-7 anys) i benjamí (7-8 anys) es pot 
participar en l’opció del poliesportiu 
que combina, en diferents jornades, 

esports d’equip com el futbol sala, 
el minibàsquet i el minihandbol 
amb disciplines individuals com 
l’atletisme, el cros i altres esports de 
promoció. Durant el curs passat, el 
2018-2019, hi van participar un to-
tal de 82 equips distribuïts de la se-
güent forma: 15 escoles públiques, 
13 escoles concertades, 2 instituts 

escoles, 3 instituts de secundària, 1 
entitat de fora de Mataró, 2 entitats 
esportives i 1 entitat de caire social 
amb un nombre de participants de 
850 alumnes. 

ESPORTS INDIVIDUALS
Els esports individuals que estan 
previstos per enguany són els es-
cacs, la natació, el patinatge i el 
tennis taula. L’any passat hi van 

participar 587 alumnes distribuïts 
en aquestes diferents disciplines 
esportives que des de la Direcció 
d’Esports i els centres escolars es 
mira d’ampliar per motivar al màxim 
nombre d’alumnes. 
Valors com el compromís, el treball 
en equip, el respecte, el valor de la 
diversitat, la generositat i la confian-

ça en un mateix, l’esforç, la cura per-
sonal, la disciplina i la perseverança, 
el coratge i la fortalesa són alguns 
dels beneficis relacionats amb la 
pràctica de l’esport i que s’han de fo-
mentar entre la famílies, les escoles i 
les entitats i associacions esportives 
de la ciutat de Mataró per formar 
ciutadans sans i amb bons hàbits.  
Els Jocs Escolars van néixer amb la 
consolidació dels ajuntaments de-

mocràtics i en el cas de Mataró van 
començar-se a desenvolupar durant 
el curs 1981-1982 amb una progres-
sió pel que fa al nombre de centres 
participants i al nombre d’alumnes. 
Un programa municipal de foment 
de l’esport entre els més joves que 
compta amb el suport del Consell 
Esportiu del Maresme. •

A banda de les jornades habituals, 
el 26 d’octubre Mataró acollirà una 
nova edició de l’IronKids, una cursa 
no competitiva per a infants de 3 a 
16 anys que s’efectua amb diferents 
distàncies segons l’edat. Una altra 
de les curses que es fan a la ciutat 

vinculada a la programació dels 
Jocs Escolars és la Mataró Escolar, 
una prova no competitiva que coin-
cideix amb la Mitja Marató "Ciutat 
de Mataró” i que es farà al voltant 
del mes de maig, amb una data 
encara per determinar. Es tracta de 

dos esdeveniments esportius de 
caire no competitiu que tenen com 
a objectiu fomentar la pràctica de 
l’esport en les noves generacions 
per fomentar hàbits saludables ba-
sats en la pràctica de l’esport i una 
alimentació saludable. 
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AJUNTAMENT DE MATARÓ

L’IronKids, el 26 d’octubre

Enguany comptaran amb 20 jornades que 
van en consonància amb el calendari escolar 
que estipula el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, des del
dissabte 26 d’octubre fins al 23 de maig

Els Jocs Escolars de Mataró,
en marxa per al curs 2019-2020 



El 21 de setembre va ser el 
dia escollit per l'AECAM per 
presentar-se davant la seva 
afició a Malgrat de Mar.  

Aquest any la presentació  anava as-
sociada a una campanya de donació 
de sang, que va ser tot un èxit.  I tam-

bé va haver-hi un moment pel re-
cord: es va homenatjar la figura d'en 
Pep Roig, persona destacada en el 
bàsquet malgratenc, traspassat 
l'any passat. La temporada presen-
ta reptes importants i majúsculs. La 
Junta Directiva ho sap i ja hi treballa  

fa temps. Un dels objectius que s'ha 
desenvolupat és la formació del seu 
cos d'entrenadors. La gran majoria 
surt del seu planter de jugadors/es. 
És important que la idea de bàsquet 
enllaci tots els equips del club i que 
tots els entrenadors/es la compar-
teixin. A més a més, l’entitat treballa 
la base per tal de tenir, des de baix, 

equips tant masculins com feme-
nins.  En una població com Malgrat, 
que té tantes fitxes federatives de 
molts esports, disposar d'una Esco-
leta amb tants nens fa goig. El club 
fa temps que és un referent a la co-

marca, la gent ho sap i ho posa com 
a model.   Per això,  aquest any, ha 
arribat el Sènior Masculí a 1a Catala-
na amb només gent de la casa. D'en-
tre els 15 equips, també destaca la 
col·laboració amb el C. E. Vilar de la 
fundació Aspronis,  el C.E. EL VILAR 
- AECAM. El bàsquet per a tothom i 
amb tothom.  L'any 2020 esdevindrà 

l'any de l'AECAM. Malgrat de Mar 
serà la Capital del Bàsquet Femení 
de Catalunya, una fita esportiva que 
permetrà mostrar tot el potencial 
del bàsquet al nord de la Comarca 
del Maresme. •

BÀSQUET AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
www.esportiumaresme.cat OCTUBRE 2019
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Arrenca la nova
temporada de l'AECAM

5a edició de les 2 hores de  resistència BTT

L'alcalde de Malgrat i el regidor d'Esports, amb l'equip CE El Vilar-AECAM Aspronis

La carrera passa per bells indrets

L'entitat va presentar
els seus 15 equips

i l'Escoleta amb
l'orgull de treballar 

amb gent de casa

El club Esport Ciclista Mal-
grat organitza per cinquè 
any consecutiu les ‘2 Ho-
res BTT de resistència 

Malgrat de Mar’. La prova tindrà 
lloc el pròxim 12 d'octubre i esta-
rà limitada a 150 participants: 30 
corredors individuals i 60 parelles.
La competició, una de les més 
conegudes del Maresme en el 
món BTT, tindrà categoria gene-
ral, femenina, mixta, individual, 
cadet, júnior, màster 30, màster 
40 i veterans. La sortida és a l'estil 
"Le Mans": una persona de l'equip 
subjecta la bici mentre l'altre par-
ticipant corre a peu una breu dis-
tància abans de muntar i sortir 

corrents. L'ordre de sortida serà 
per rigorós ordre d'inscripció. Hi 
haurà premis per als tres primers 
classificats de cada categoria.
El circuit transcorrerà pel Bosc 
del carrer del Camí de Fondo, 
també conegut, per raons obvi-
es, com el Bosc dels Bombers. El 
perímetre tindrà una extensió de 
2,6 quilòmetres i guanyarà aque-
lla parella o corredor que més 
distància recorri en les dues ho-
res exactes que durarà la prova. 
Per tenir un control dels temps, 
cada corredor portarà un xip. La 
prova, un any més, compta amb 
la col·laboració de la Regidoria 
d'Esports de Malgrat de Mar. •

La prova, reservada a 
150 participants, es 

correrà el 12 d'octubre 
en el Bosc del Carrer 
del Camí del Fondo 

#MalgratTestima
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AJUNTAMENT DE CALELLA

Maru Toledo, de 72 anys, va 
ser l'encarregada de llegir 
el pregó en l'última Festa 
Major de Calella. L'elecció 

no va ser a l'atzar. Ella, millor que cap 
altra, representa la històrica lluita de 
les dones per aconseguir la igualtat 
també en el món de l'esport. Maru, 
barcelonina de naixement, però cale-
llenca d'adopció, va ser precursora i 
pionera en diverses disciplines espor-
tives quan en aquells anys es deia que 
era "cosa d'homes".

UNA VIDA DEDICADA A L'ESPORT
"Al meu pare i als meus germans els 
agradava molt el futbol i ja de ben 
petita jugava amb ells a la platja de la 
Barceloneta", recorda Maru. "El meu 
pare em deia: Ho fas millor que els 
teus germans!", afegeix rient.
Amb el pas dels anys, ja casada, amb 
una filla i vivint a Calella, Maru va sa-
ber que hi havia un equip de futbol 
femení al poble: "Llavors ens veien 
com una cosa folklòrica, d'exhibició. 
Un dia ens van fer 19 gols a la nostra 
portera. Ho vaig passar fatal i vaig par-
lar amb el Sr. Villar, el nostre entrena-
dor: "M'hi poso jo". M'encantava llan-
çar-me a per la pilota! I així va ser com 
vaig començar a jugar sota els pals".
Al cap de poc temps l'equip femení 
del Calella va desaparèixer: "Només 
ens presentàvem vuit o nou a jugar. 
Com una es gratava la cama, ja no 
venia", rememora. Maru va ser fitxada 
pel Mataró amb dues amigues seves, 

Tina Flores i Roser San Germán. I al 
cap de poques setmanes va passar el 
mateix: "Vam haver de retirar-nos per 
falta de noies".

La seva tristesa li va durar molt poc: 
"Al cap d'uns dies em va trucar per 
telèfon el Barça. M'havien vist jugar 
i volien fitxar-me. Quina alegria!". Va 
tenir el privilegi de ser entrenada pel 
mític porter Antoni Ramallets durant 
dues temporades. "Jugàvem partits 
amistosos, perquè llavors no hi havia 
lliga. Vaig gaudir molt. M'encantava 
formar part d'aquell equip. Estant en 
el Barça em vaig quedar embarassada 
i vaig haver de deixar-ho. A més, ens 
havíem anat a entrenar al Prat i per 
mi era una aventura en aquells temps 
anar dues o tres vegades per setmana 
a entrenar des de Calella. El meu úl-
tim partit amb el Barça va ser, estant 
ja embarassada, a Andorra".
Inquieta i esportista, Maru Toledo es 
va passar al tennis, on va formar part 
de l'equip femení del CT Calella fins 

passats els cinquanta anys, sent cam-
piona del social en nombroses ocasi-
ons. Llavors, aconsellada per diverses 
amigues, va començar a practicar el 
golf, concretament el Pitch&Putt: "Em 
vaig fer abonada del camp de Sant 
Cebrià de Vallalta i me'l vaig prendre 
molt seriosament, com tot el que feia. 
Pocs anys després vaig guanyar l'Eu-
ropean Ladies Open i vaig acabar amb 
un hàndicap molt baix"
Maru Toledo, apassionada i vitalista 
com poques, es va convertir en la pri-
mera dona Marshall en la història del 
golf espanyol. El Marshall és la perso-
na que representa al club en el camp i 
té l'autoritat delegada per donarindi-

cacions als jugadors. Aquest privilegi 
el va aconseguir en el Club de Golf 
Llavaneras.
Per totes aquestes raons, pel seu es-
forç en la reivindicació dels drets de 
les dones esportistes, l'Ajuntament de 
Calella li va demanar a Maru Toledo 
que fes el pregó de la Festa Major de 
2019: "Quan m'ho va dir l'alcaldessa 

Montse Candini no m'ho creia. Va ser 
una enorme alegria i un gran honor".
Merescut, sens dubte. •

Maru Toledo fent el pregó de la Festa Major al balcó de l'Ajuntament de Calella Ha lluitat per la conquesta dels drets de les dones 

Maru, primera a dalt a la esquerra

Campiona de Pitch&Putt

  

Maru Toledo
La lluita per la igualtat

La pregonera de 
la Festa Major de 

Calella va jugar de 
portera al Barça
en els anys 70.
També ha estat 

tennista, golfista i 
la primera marshall 

en la història del 
golf espanyol

Fotos: J.M.Arenaza





  

A questa temporada el Ma-
resme continuarà sent 
una de les comarques de 
Catalunya on el voleibol 

hi té més presència. Ja hi ha inscrits 
prop de 50 equips en competició i 
encara queda tancar-ne algunes, així 
que la xifra encara podria augmen-
tar. A més, hi haurà representants, 
tant masculins com femenins, a la 
màxima categoria catalana. Destacar 
també la presència de clubs especí-
fics de vòlei platja, fet diferencial de 
la majoria de la resta de comarques. 
El Maresme és eminentment una 
comarca de voleibol femení. Dels 48 
equips inscrits a la Federació Catala-
na de Voleibol, tres són de categoria 

masculina i la resta són femenins. 
A més, els tres representants mas-
culins són equips sèniors: CV Tiana, 
CV Arenys i CV Alella. Aquest últim, 
el d’Alella, serà l’únic equip mascu-
lí que representarà al Maresme a la 
Primera Divisió. 

Pel que fa al club amb més equips, 
aquest serà el CV Vilassar de Mar, que 
té fins al moment 10 equips federats. 
Serà una de les entitats que lluita-

rà a la Primera Divisió, en aquest 
cas femenina, juntament amb el 
CV Premià de Dalt Maresme, que 
amb 9 conjunts federats ha passat 

a ser la segona entitat amb més re-
presentació. La tercera entitat amb 
més equips es el CV Mataró, amb set 
conjunts federats. El seu màxim re-
presentant serà el sènior femení de 
Segona Divisió catalana.

UN FUTUR PROMETEDOR 
El que sí podem dir del Maresme 
és que té una magnífica base. Nou 
dels equips inscrits són de categoria 
infantil el que fa presagiar un bon 
futur d’aquest esport a la comarca 
,sobretot en la branca femenina. A 
més, tots els clubs, excepte el CV Ca-
net, tenen com a mínim un conjunt 
en categoria cadet, categoria amb 15 
equips inscrits. Cal destacar també 
la presència d’equips juvenils a Pri-
mera Divisió per part del CV Premià 
de Dalt Maresme i el CV Vilassar. 
Per últim, gràcies a la privilegiada 
situació de la comarca, el Maresme 
compta amb tres clubs de vòlei plat-
ja: el CV Vòlei Platja Arenys, el Barce-
lona Beach Club amb seu a Montgat, 
i el Club Nàutic Masnou. Molt poques 
comarques poden dir aixó. •

La Platja de les Sorres de Cunit va ser testimo-
ni de la gran final del Campionat de Catalunya 
de Vòlei Platja Vichy Catalan Volei Tour 2019. 
Nuria Bouza i Erika Kliokmanaite, en categoria 
femenina, i Conrad Rovira i Dani Moreno, en 
masculina, són els nous campions de Catalu-
nya de Vòlei Platja.
La gallega Nuria Bouza i la lituana Erika Kliok-
manaite són les noves reines del Vòlei Platja 
català després de derrotar en la final del tor-
neig femení a Ester Ribera i Lia Merteki. En un 
duel dels més clàssics de les últimes edicions 
de Campionat de Catalunya, Bouza-Kliokma-

naite van obtenir revenja de l’enfrontament 
final de fa un any, derrotant Ribera-Merteki 
amb un gran joc.
D’altra banda, els experimentats i multicam-
pions de Catalunya, Lluis Badosa i Francesc 
Plaza, i per l’altra, el futur més immediat del 
vòlei platja de la mà del català Conrad Rovira 
i l’alacantí Dani Moreno, posaven els ingredi-
ents de la final masculina. La jove parella va 
realitzar un gran vòlei platja en la final per tal 
de desfer-se de Badosa-Plaza i proclamar-se 
d’aquesta forma per primera vegada campi-
ons de Catalunya. 

El Maresme,
comarca de voleibol

El Campionat de Catalunya de Vòlei Platja Vichy Catalan ja té els seus campions 2019

És una comarca de 
voleibol femení. Dels 48 
equips inscrits, només 

3 són masculins
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El CV Premià de Dalt Maresme femení sènior lluitarà a la Primera Divisió, com el CV Vilassar de Mar

Els campions i finalistes de la final del campionat català

CLUB SENIOR 
FEM

SENIOR
MASC

JUVENIL CADET INFANTIL TOTAL

CV VILASSAR 1ª     1ª  3ª  3ª 1ª  3ª 3ª 1ª  2ª 2ª 10

CV PREMIÀ DE DALT 
MARESME

1ª   4ª 1ª 2ª 1ª-2ª 1ª  1ª  2ª 9

CV MATARÓ 2ª  2ª 3ª 2ª  3ª 1º 2ª 7

CV ARENYS 2ª 2ª 2º   2ª  2ºPREF 2ª 6

CV TIANA 4ª 2ª 2ª-3ª 2ª  3ª  6

CV ALELLA 4ª 1ª 3ª 3ª-3ªPREF 5

ESCOLA PIA CALELLA   3ª 3ª  2

CV CANET 3ª  3ªPREF   2

AE EMPENTA    3ª  1
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E l 61 % del volum de pràc-
tica esportiva es fa a l’aire 
lliure, segons l’Enquesta 
d’hàbits esportius de Cata-

lunya (2010). Aquest és un fenomen 
creixent. Cada vegada més gent, a 
tot arreu, surt al medi urbà i natural 
per caminar, córrer, anar en bicicleta, 
fer marxa nòrdica, anar a cavall..., en 
definitiva, per fer salut i fer esport. 
La Diputació de Barcelona treballa, 
conjuntament amb els consells co-
marcals i els ajuntaments, amb la 
finalitat de disposar d’una autèntica 
xarxa de camins esportius de qua-
litat, segura, connectada, continua, 
per a tothom i adaptada per a tot-
hom i propera als nuclis de població. 

L’espai públic i el medi natural in-
corporen una funció social, de salut 
i esportiva d’elevat interès per a la 
població. Les administracions locals 
planifiquen i executen actuacions de 
millora constant per donar resposta 
a aquestes necessitats. 
L’any 2015, es van analitzar els camins 
existents a la província de Barcelona 
identificant aquells que podien con-
figurar una xarxa de camins espor-
tius. A l’ “Estudi per a la identificació 
dels camins esportius de la demarca-
ció de Barcelona” es va configurar la 
xarxa, formada pels principals eixos 
fluvials, de costa marítima, de care-
ners i d’enllaços entre valls. Són més 
de 1.600 Km. potencialment aptes 
per fer esport, és a dir, amb pendents 
suaus, amb nul o poc trànsit rodat, 
amplades mínimes, condicions d’ac-
cés i seguretat acceptables i entorns 
agradables. Connecten les poblaci-
ons de tot el territori per anar a peu 
o bicicleta. A més, poden tenir valor 
patrimonial i paisatgístic. Per tant, es 

va definir el que serà la futura xarxa 
de camins esportius de la demarca-
ció de Barcelona. 

Actualment, els camins existents 
d’aquesta xarxa presenten defici-
ències o inadequacions que cal mi-
llorar. En aquest sentit, la Diputació 
de Barcelona duu a terme, amb els 
Ajuntaments i Consells Comarcals, 
“Estudis d’itineraris Esportius”, 

centrats en trams o parts de camins 
existents, com a instrument previ a 
la redacció de projectes d’execució 
d’obres de millora i condicionament. 
Tenen per objectiu avaluar el seu 
estat i conèixer les mesures que con-
venen implantar per aconseguir uns 
itineraris esportius de qualitat. 
Aquests estudis són l’eina tècnica 
bàsica que permet conèixer l’estat 
actual de cada itinerari (estat del 
ferm, dels passos d’aigua, accessos, 
etc.). Estableix també quines han de 
ser les actuacions de millora i les va-
lora econòmicament. 
Els itineraris esportius estudiats 
en la comarca del Maresme són 
especialment atractius per a la po-
blació autòctona i per als visitants.  
Connecten molts municipis al llarg 
de  la costa i, alhora, comuniquen a 
peu i en bici les poblacions de l’inte-

rior amb les del litoral a través de les 
rieres. Compten amb un elevat ús per 
la seva proximitat amb els nuclis ha-
bitats , el bon temps, les vistes i l’ele-
vat nombre d’habitants de la comar-
ca. A més, compten amb un elevat 
potencial turístic. Els municipis del 

Maresme per on discorren itineraris 
estudiats entre els anys 2017 i 2019 
són Arenys de Mar, Arenys de Munt, 
Argentona, Cabrera de Mar, Caldes 
d’Estrac, Calella, Canet de Mar, Dos-
rius, Malgrat de Mar, el Masnou, Ma-
taró, Montgat de Mar, Òrrius, Pala-
folls, Pineda de Mar, Premià de Mar, 
Sant Andreu de Llavaneres, Sant Pol 
de Mar, Sant Vicenç de Montalt, San-
ta Susanna i Vilassar de Mar.
I un darrer repte de futur, establir una 
nova línia de treball que permeti do-
nar a conèixer aquests itineraris als 
veïns i veïnes de cadascun dels mu-
nicipis a través de les xarxes socials, 
accions formatives presencials, etc., 
amb l’objectiu d’aconseguir que un 
major nombre de persones de totes 
les edats practiquin esport en espais 
equipats i saludables.
La xarxa de camins esportius per-
metrà promoure els hàbits de vida 
saludables combinant l’esport, el 
lleure i el respecte pel medi ambient, 
fent del territori una “gran instal·la-
ció esportiva a l’aire lliure”, oberta i 
connectada amb tothom. •
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Camins esportius del Maresme                
Una necessitat de la ciutadania per fer esport

✓ Arenys de Mar
✓ Arenys de Munt
✓ Argentona
✓ Cabrera de Mar
✓ Caldes d’Estrac
✓ Calella
✓ Canet de Mar
✓ Dosrius
✓ Malgrat de Mar
✓ El Masnou
✓ Mataró
✓ Montgat de Mar
✓ Òrrius
✓ Palafolls
✓ Pineda de Mar
✓ Premià de Mar
✓ Sant Andreu de Llavaneres
✓ Sant Pol de Mar
✓ Sant Vicenç de Montalt
✓ Santa Susanna
✓ Vilassar de Mar

Relació de municipis
de la comarca del
Maresme per on

transcorren els itineraris 
esportius estudiats
durant el període

2017-2019
Diputació de Barcelona

L'APUNT

Passeig marítim entre Premià de Mar i el Masnou

ACNA S.L. per a la Diputació de Barcelona

Esports Diputació de Barcelona

A la comarca del Maresme, durant el període 2017-2019, s’han
estudiat un total de 135,80 km d’itineraris esportius que afecten

a 21 municipis de la comarca

Nom itinerari Longitud
(km)

Nombre 
municipis

Costa del Maresme 62,45 16

Riera d’Arenys 6,17 2

Riera de Pineda 4,95 2

Camí circular d’Òrrius 10,69 2

Camí de la riera d’Argentona 10,24 3

Sender PRC-146 de Calella a Tordera 32,30 5

Rutes saludables de Vilassar de Mar
i Cabrera de Mar

9,00 2
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El passat dissabte 28 de se-
tembre va tenir lloc una jor-
nada de futbol per celebrar 
la reobertura del Camp de 

Futbol Municipal de Can Xaubet, des-
prés d’haver estat cinc setmanes en 
obres. Durant aquest temps s’han fet 
diferents actuacions per substituir la 
gespa artificial del camp. Abans de 

la col·locació de la nova gespa s’ha 
millorat la planimetria del terreny de 
joc i s’han construït dues rases sub-
terrànies a cada fons del camp per 
evitar que les arrels dels arbres de la 
perifèria entrin dins l’àrea de joc. La 
durabilitat d’aquest tipus de gespa 
és d’aproximadament 10 anys.

LA CELEBRACIÓ
La jornada de celebració va comptar 
amb la disputa de dos partits amis-
tosos, que van protagonitzar els dos 
clubs de futbol més importants del 
territori català contra els dos clubs 
de Pineda de Mar: 

10.00h Club Pineda de Mar FS (in-
fantil masculí) · RCD Espanyol (in-
fantil femení)
12.00h Aqua Hotel FC · FC Barcelona 
(categoria prebenjamí)
Els dos partits es van desenvolu-
par amb normalitat i van atreure 
una gran quantitat de públic a Can 
Xaubet, especialment molt infants. 
També va assistir a l’acte l'alcalde 

de Pineda de Mar, l’Il·lustríssim Sr. 
Xavier Amor, qui va manifestar la 
seva satisfacció per aquesta millo-
ra de l’equipament esportiu, que 
era molt esperada per tothom i que 
podran gaudir tots els usuaris del 
camp de futbol, la major part dels 
quals són jugadors i jugadores dels 
equips de base dels clubs de futbol 
del municipi.  

A la finalització de la jornada tots 
els nens i nenes assistents al camp 
de futbol van rebre l’obsequi d’una 
pilota de futbol de mans de l’Alcal-
de i van poder estrenar ells matei-
xos la nova gespa amb una estona 
de joc lliure al terreny de joc de Can 
Xaubet. Pineda de Mar pot presumir 
de tenir al dia les seves instal·lacions 
esportives. •

Can Xaubet
estrena nova gespa 

FUTBOL
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AJUNTAMENT PINEDA DE MAR

Pineda de Mar va
celebrar la reobertura 

del Camp de Futbol
Municipal amb les

visites del RCD Espanyol 
i el FC Barcelona

Magnífic aspecte de camp municipal de futbol amb la nova herba instal·lada

L'Espanyol va participar amb el seu infantil femení L'alcalde Xavier Amor va assistir a l'acte Aqua Hotel i Barça prebenjamí, abans de jugar un partit



Formats en els equips inferiors del 
Futsal Mataró, tant David Peña com 
Nicolás Marrón defensen actual-
ment els colors del FC Barcelona, 
on Nicolás fa dues temporades que 
juga en el juvenil i David una. Tots 
dos van ser convocats per la selecció 
espanyola Sub-19 d'Albert Canillas 
el mes de setembre passat per dis-
putar l'Europeu de Riga (Letònia), 
on Espanya va realitzar un superb 
campionat. Es va plantar en la final 
sense conèixer la derrota, on es va 
imposar a Croàcia per 3-0. Tant el 

David com el Nicolás van tenir una 
brillant actuació en l'Europeu. La 
jove selecció va ser homenatjada 
per la RFEF a Madrid per part del seu 
president, José Luis Rubiales.

Alella va viure una històrica jornada 
de futbol, amb els millors clubs de for-
mació de Catalunya competint a les 
instal·lacions municipals. Mesos de si-
lenciosa feina i de suor col·lectiva que 
va culminar amb el desenllaç desitjat: 
un torneig de futbol espectacular i his-
tòric per Alella.
Els millors planters de Catalunya es 
van desplaçar fins al Maresme per fer 
honor a la seva historia. FC Barcelona, 
RCD Espanyol, Girona, Cornellà, Sant 
Gabriel, Nàstic de Tarragona, Gimnàs-
tic Manresa, Reus, Europa, UE Sant 

Andreu, UD Amistad de Zaragoza, CF 
Damm i CF Alella es van donar cita al 
Municipal d’Alella per participar en la 
primera edició de la CF Alella Cup, un 
torneig Benjamí amb jugadors nas-
cuts el 2011. En una final increíble, el 
Barça es va impossar al Girona en la 
tanda de penals. 
L’alcalde d’Alella, Marc Almendro, i el 
regidor d’esports, Israel Payà, van fer 
entrega dels trofeus. Alella, el Mares-
me i el CF Alella ja són referència en 
l’organització d’un torneig de màxim 
nivell nacional.

El fitxatge de la internacional 
espanyola pel CN Mataró ha es-
tat la gran notícia de l'any en el 
món del waterpolo. L'exjugado-
ra del Sabadell va demostrar, en 
la que havia estat la seva piscina 
durant molts anys, que és una 
de les millors waterpolistes del 
moment realitzant una final ex-
traordinària: set dels deu gols 
del seu equip en el temps regla-
mentari i un altre més en els pe-
nals. Vuit en total. Un merescut 
premi MVP.

L'equip del Maresme va demostrar 
l'últim cap de setmana de setembre 
que ha confeccionat una gran plantilla 
per aspirar a tot aquesta temporada. 
Les noies de Marina Zablith van acon-
seguir fer-se amb la primera Superco-
pa d'Espanya de la seva història, de 
les 11 edicions celebrades, després 
de guanyar al totpoderós i gairebé 
imbatible Astralpool CN Sabadell, 
que havia vençut en les anteriors 10 
Supercopes.

I ho va fer en la piscina de Can Llong, a 
casa del Sabadell, tal com ocorregués 
en 2016 quan, contra tot pronòstic, 
el Mataró es va emportar, davant les 
vallesanes, la Copa de la Reina. Des 
d'aquell dia ho havien guanyat abso-
lutament tot.
És evident que el nou èxit del CN Ma-

taró pot marcar una nova era dins del 
waterpolo espanyol. Un equip amb 
caràcter, força i gran qualitat de joc 
que va ser capaç de sobreposar-se a 
un 9-4 a favor el Sabadell. La reacció 
del Mataró va ser extraordinària: un 
1-4 en la tercera mànega i un 1-2 en 
la quarta, que va portar la final als pe-

nals. Més igualtat i emoció impossible.
En la fatídica tanda, el Sabadell va 
fallar un llançament, mentre que el 
Mataró els va marcar tots, l'últim de 
l'Helena Lloret. Al final, 15-14 per a les 
del Maresme que s'han marcat com a 
repte aquesta temporada guanyar la 
primera lliga de la seva història.

FUTBOL SALA

David Peña i Nicolás Marrón,
campions d'Europa Sub-19

FUTBOL 

El Barça guanya l’Alella Cup 
davant d’un brillant Girona

WATERPOLO 

El CN Mataró acaba amb l'hegemonia
del CN Sabadell

Primer títol de la Supercopa de la seva història per al CN Mataró

Va guanyar la seva 
primera Supercopa 

d'Espanya en els
penals... després 

d'anar perdent 9-4!
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Anni Espar, 
MVP del torneig

Anni Espar va fer 8 gols a la final 

Nicolás i David, amb el trofeu

Els campions rebuts per la RFEF a Madrid  El Barça es va endur el torneig de categoria benjamí
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És aconsellable pel al meu 
fill amb Trastorn per Dèficit 
d'Atenció fer esport?

En una vida cada vegada més se-
dentària no es pot negar la realitat 
que viu la infantesa en els nostres 
dies. A les hores escolars se sumen 
hàbits sedentaris promoguts per la 
cultura de les pantalles i les pautes 
alimentàries incorrectes. 
L'activitat física és indispensable 
en la vida de qualsevol infant però 
encara més en el cas de nens i ne-
nes amb dificultats atencionals i 
d'impulsivitat com són els nens 
amb Trastorn per Dèficit d'Atenció 
i Hiperactivitat (TDAH d'aquí en en-
davant).

Quin benefici personal podem tro-
bar gràcies a la pràctica esportiva?
Personalment hem de destacar so-
bretot la millora del concepte d'au-
toeficàcia. La vida escolar i familiar 
d'un nen amb dificultats atencionals 
està plena de petits fracassos que 
provoquen altes dosis de frustració i 
aquests afecten directament la seva 
autoimatge i autoestima. Practicar 
una activitat física en la qual se sen-
ti valorat i motivat serà fonamental 
per compensar aquests fracassos 
que es produiran en el seu dia a dia.

Gràcies a l'esport estem treballant 
de manera directa en un ambient 
altament motivant, el mateix que es 

vol treballar tant a casa com a l'esco-
la respecte a les habilitats menys de-
senvolupades en els infants que pa-
teixen TDAH com són l'organització, 
la descomposició de tasques com-
plexes en tasques senzilles, la grati-
ficació de l'esforç, les conseqüències 
directes del seu comportament, la 
concentració gràcies a focalitzar una 
única tasca, l'autocontrol de la con-
ducta... i tants altres beneficis sense 
preu.

Com ha d'actuar la figura de l'entre-
nador en aquests casos?
Una figura fonamental en el món de 

l'esport infantil és la de l'entrenador, 
el qual és un referent importantíssim 
del qui aprendre no només les tècni-
ques i tàctiques específiques de la 
disciplina esportiva practicada, sinó 
de manera vicària (aprenentatge per 
observació i imitació de la conducta 
d'un model real) comportaments 
com l'autocontrol, l'organització, el 
compromís i l'esforç. Ha de tenir una 
sensibilitat especial amb aquests 
infants per culpa de les seves exi-
gències i adaptar-se de manera efi-
caç al seu particular funcionament. 
D'aquesta manera seria perfecte que 
aquest entrenador esportiu pogués 
consultar i tenir contacte amb el te-
rapeuta del nen per anar tots en la 
mateixa direcció deixant-se aconse-
llar de manera bidireccional.

Quins beneficis socials tindria la 
pràctica de l'esport?
Els nens i nenes amb dificultats de 
control de la conducta com són els 
que pateixen TDAH tenen moltes 
dificultats per portar a terme una 
correcta socialització amb els seus 
iguals i els adults. La pràctica de l'es-
port ajuda els infants a tractar amb 
els altres en situacions cooperatives 
en les quals millorar els seus vincles 

de manera positiva i significativa. En 
qualsevol situació de caràcter social, 
i més en les competitives, apareixen 
conflictes inherents a la pràctica. 
En els ambients esportius és bàsic 
aprendre a gestionar els conflictes 
i és el terreny ideal on practicar les 
diferents opcions de resolució que 
tenen. D'aquesta manera el que ha 
après en les sessions esportives po-
drà ser aprofitat tant a casa com a 
l'escola.

Quins resultats podem esperar de 
portar a terme activitat esportiva?
L'esport genera tot un seguit de pro-
cessos, tant interns com externs, que 
provoquen una reducció significa-
tiva de l'estrès provocat pel nostre 
estil de vida actual. De fet l'esport és 
l'ambient idoni per canalitzar tota 
la vida emocional dels nens i nenes 
amb TDAH extraient el seu màxim 
potencial. Col·laboraran amb com-
panys, viuran la competició de ma-
nera directa, aprendran dels seus 
èxits però sobretot a com viure les 
derrotes, valorar la importància de 
l'esforç quan perseguim una meta 
determinada...els beneficis són in-
numerables.

Per què és aconsellable la pràctica 
esportiva físicament per als nens 
amb TDAH?
A causa d'una irregular maduració 
cerebral, el TDAH com a trastorn 
neurobiològic és resultat d'aquest 
fet, el seu sistema motor i propio-
ceptiu moltes vegades no se situa 
en la franja d'edat que li pertocaria. 
Des de fa 15 anys els estudis han 
trobat una estreta correlació entre 
desenvolupament motor fora de 
les habilitats normatives d'edat i els 
nens i nenes amb TDAH a causa del 
fet que totes dues comparteixen zo-
nes cerebrals tals com el còrtex pre-
frontal i el front orbital. Fer esport 
potenciarà de manera indispensa-
ble habilitats com la coordinació, la 
motricitat fina i gruixuda i la planifi-
cació de moviments. •

Patrocinat per

Tinc un fill amb Trastorn per Dèficit d'Atenció, és aconsellable que porti a terme una pràctica esportiva?

“L'activitat física és
indispensable en la 

vida de qualsevol 
infant, però encara 

més en el cas de nens i 
nenes amb dificultats 

atencionals”

L’esport i el TDAH

Cap de la unitat de Salut 
Mental del Centre Mèdic Creu 

Groga. Especialista en infància, 
TDAH, trastorns de l’aprenen-
tatge, trastorns de conducta i

drogodependències

Xavier
Costa Royo

Psicòleg col·legiat 20.296
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