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Editorial

L'IRONMAN

Barcelona, la maduresa del
Maresme més esportiu
3.800 atletes procedents de 90 països diferents i un impacte de
milions d'euros en l'economia local. Sens dubte, l'IRONMAN Barcelona-Calella s'ha convertit en la prova esportiva per excel·lència del Maresme. Sí, perquè Calella és qui l'organitza, però seria
impossible el seu perfecte desenvolupament sense la col·laboració de pràcticament tots els municipis que conformen la nostra
comarca, des de Santa Susanna fins a Montgat.
La competició maresmenca és una de les més destacades de tot el
calendari internacional del triatló, en cas contrari no s'explicaria
el rècord de participants que ha experimentat. Les infraestructures esportives, les ofertes lúdiques i esportives, i la perfecta organització fan de l'IRONMAN Barcelona-Calella una prova de primer
ordre mundial.
El Maresme és això i molt més. La salut dels nostres clubs és extraordinària, com ho demostren els 50 anys que compleix el Club
Tennis Masnou o els 60 de l'SPAS de Mataró. O la gran feina que fa
l'AE Santa Susanna, amb cinc equips de futbol femení, un d'ells,
el juvenil, en la màxima categoria del futbol català, competint de
tu a tu amb Barça i Espanyol. Hem estat amb ells per repassar el
seu passat, present i futur.
Futur és el que representen David Peña i Nicolás Marrón, campions d'Europa sub-19 de futbol sala. Els de Mataró i Premià de Mar,
jugadors del Barça, estan en l'elit dels millors jugadors d'aquest
esport en l'àmbit nacional. Com Khyzer Hayat, un extraordinari
púgil de Muay Thai, campió d'Espanya, que va arribar a Malgrat
de Mar amb vuit anys procedent del Pakistan, tot un exemple de
valors i integració.

684 285 614
www.esportiumaresme.cat

Viu l’esport català
esportcat

@esportcat

esportcat

esport.gencat.cat
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TRIATLÓ

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

Text de David Giménez · Fotos de J.M.Arenaza (Ajuntament de Calella)

IRONMAN Barcelona 2019

Un repte esportiu
sense sostre

T

ot funciona amb la precisió d’un rellotge suís.
Els muntadors, previsors,
tenen la infraestructura
llesta quan i on toca. El càtering,
imprescindible per a atletes i treballadors, ja va a tota màquina. I
els diferents membres de l’staff,

amunt i avall, conformen un entramat organitzatiu que s’ha guanyat
elogis i ha servit de mirall a altres
proves del circuit.
En part per això, IRONMAN Barcelona s’ha convertit en la prova del
circuit amb més participació de tot
el món el 2019. Fins a 3.800 parti-

cipants que no només se superen
físicament i mentalment sinó que
també driblen amb èxit els seus
compromisos laborals i familiars:
completar un triatló de llarga distància exigeix una minuciosa planificació diària. Podem dir que és tota
una filosofia de vida.

UNA SEU DE NIVELL

Visitar Calella durant l’IRONMAN
Barcelona és submergir-se en un
festival auditiu. L’ambient que creen els mateixos atletes i els seus
acompanyants o els speakers, que
no es cansen de cantar el mític YOU
ARE AN IRONMAN, que es repeteix

A la sortida van estar representades prop de 90
nacionalitats diferents i una temperatura ideal
va permetre batre el rècord tant masculí com
femení de la prova
4
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La sortida de la prova de natació, espectacular

des de la tarda fins a la mitjanit.
Però també es tracta d’un festival
de colors: 90 nacionalitats representades i alguns clubs especialment nombrosos, com els vinguts
de Puerto Rico.

El canvi a la bicicleta és un moment important

IRONMAN, però sens dubte va ser
un dels més especials.
Morell, policia local de Calella, va
haver d’intervenir en un incendi
important al municipi a set dies

La carrera a peu sempre és molt dura

de la prova que va deixar-li conseqüències físiques. Amb problemes
respiratoris, el català va poder recuperar-se miraculosament a temps
i penjar-se la medalla de finisher. I

Amb epicentre a
Calella i influència
en tot el Maresme,
es va convertir en
l’IRONMAN més
nombrós de tot el
calendari
internacional
del 2019
amb 3.800 atletes
Un circuit planer, però igualment
exigent, de 3,8 quilòmetres de
natació, 180 de ciclisme i 42,2 de
cursa a peu, que cadascú afronta
com pot, a vegades amb imprevistos d’última hora que comprometen la seva sort. I per a mostra, un
botó. Marc Morell, atleta del club
local TRICBM, va ser un dels molts
3457-29095-2019
Anunci-faldó
participants
que va travessar
la línia de meta. No era el seu primer
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L'impacte directe en l'economia local entre
l'IRONMAN Barcelona i l'IRONMAN 70.3 es
xifra en 20 milions d'euros
genèric esports 206x52 mm, Esportiu Maresme.pdf
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ESPORT
PER A TOTHOM!

per si això fos poc, va ser voluntari
de l’organització els dies previs a la
prova.

DE RÈCORD EN RÈCORD

Una sisena edició especial per la
nombrosa participació, però no
només per això. Amb una meteorologia variable pròpia de l’inici de la
tardor, el cel va respectar els participants i els va regalar unes condicions perfectes per competir.
Tant és així que els campions de la
prova van esmicolar els anteriors
rècords aconseguits a Calella. L’alemany Florian Angert va firmar un
debut immillorable en la distància
i va vèncer amb una espectacular
marca de 7h 45’ 05”, després de
volar al sector ciclista, que va completar amb una mitjana de 43 km/h.
Un rendiment fora de l’abast dels
dos atletes que, a priori, partien
amb l’estela de favorits: el belga
Frederik Van Lierde, campió del
món IRONMAN, i l’australià, resident a Girona, Nick Kastelein, segon i tercer, respectivament.
En categoria femenina, la sueca
Sara Svensk va mantenir una vibrant lluita amb les seves rivals i
va acabar per emportar-se el triomf amb una marca de 8h 34’ 10”,
inferior, per menys d’un minut, a
la registrada per l’alemanya Laura
Philipp l’any passat. ›

www.diba.cat /esports
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3/4

nits de mitjana
per participant

5%

dels atletes
professionals

20

Donar servei a 3.800 atletes al mateix temps exigeix una gran coordinació, organització i logística. I Calella, cada any, frega la perfecció

DE CALELLA A KONA

Trepitjar la somiada catifa vermella que tant caracteritza la línia de
meta de les proves IRONMAN és, per
a tots els participants, un moment
difícilment comparable a qualsevol
altre. Per a tots és el punt final a una
aventura però, especialment per
a uns pocs, és el punt d’arrencada
d’una altra aventura, si es possible
més salvatge i desitjada. I és que els
atletes més ràpids dels seus Grups
d’Edats obtenen la seva plaça per al
Campionat del Món IRONMAN, que
té lloc cada mes d’octubre a l’illa
hawaiana de Kailua - Kona.

L'èxit organitzatiu
de la prova
esportiva més
internacional del
Maresme no hauria
estat possible sense
l’esforç dels més de
2.500 entusiastes
voluntaris

Un honor reservat a uns pocs privilegiats que, cada any, compta amb
algun atleta català. Sense anar més
lluny, en la recent edició celebrada
el passat 13 d’octubre hi va prendre part, amb final feliç, el veterà
atleta mataroní Toni Noè, que als
seus 72 anys va obtenir el bitllet a
l’IRONMAN Vitòria - Gasteiz del passat estiu. L’avi del triatló, com és
conegut per a molts, va finalitzar la
duríssima prova hawaiana, marcada per l’alta temperatura i humitat,
després de 15 hores i mitja de lluita.
I és que com resa el mateix eslògan
IRONMAN, Anything is Possible. •

milions d’impacte
econòmic entre
IRONMAN i
IRONMAN 70.3
Barcelona

40%

de debutants

40/44

anys, el Grup d’Edat
més nombrós

80%

d’atletes
internacionals

90

nacionalitats

621

atletes del país
més representat
(Regne Unit)

+2.500
voluntaris

3.800
atletes

+40.000
assistents

Calella es desperta ben d'hora per donar sortida a la prova esportiva més internacional del Maresme

IRONKIDS, aposta de present i futur
Promoure la pràctica de l'activitat física en els
més petits és una de les accions que més s'ha

6

esforçat a potenciar IRONMAN els darrers anys
allà on té presència. I Catalunya no n'és una excepció. Calella va tornar a escalfar motors les
hores prèvies a la cursa amb l’IRONKIDS, cursa
a peu amb diverses distàncies en funció de la
categoria, amb nens i nenes d'entre 3 i 16 anys.
Més de 500 s’hi van donar cita aquest octubre.
Una demostració de la decidida aposta que fa
IRONMAN amb aquest format, ja que més enllà de l’IRONMAN 70.3 Barcelona i IRONMAN
Barcelona, fins a 8.000 nens i nenes poden
escollir entre una vintena de proves IRONKIDS
repartides pel Maresme i altres poblacions de
l’entorn. Entre les més concorregudes, les de
Premià de Mar, Sant Andreu de Llavaneres,

Sant Celoni, Sant Pol de Mar i Sant Vicenç de
Montalt.

www.esportiumaresme.cat
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AE Santa Susanna

Gran aposta pel
futbol femení
El juvenil juga a la màxima categoria del futbol català i el club ja compta amb cinc equips i una escola de tecnificació

L

’AE Santa Susanna és un
clar i magnífic exemple que
el treball abnegat, i amb un
objectiu clar, sempre dona
els seus fruits i arriben els resultats.
Format la temporada 2010-11, l'entitat maresmenca va començar amb
un sol equip de benjamins masculí.
Nou anys després, la fotografia actual del club és molt diferent: prop
de 200 fitxes federatives, 17 equips
competitius, un elenc de més de
20 entrenadors… i un dels millors
clubs de Catalunya en la promoció
del futbol femení.
UNA MICA D'HISTÒRIA
La secció femenina de l'AE Santa
Susanna va néixer la temporada
2013-14 de la mà de Lauren Florido,
actual coordinador general i màxim
responsable de l’Espanyol femení,
i de Valentín Herrero, amb unes 25
nenes repartides en dos equips, un
aleví-Infantil i un infantil-cadet.
En la temporada 2015-16 el club
guanya la lliga en categoria juvenil,
fa la promoció d´ascens a primera
divisió i, després de guanyar-la, puja

8

Albert Navarro
President
AE Santa Susanna

“Estem molt
contents del treball
que estem duent a
terme”
a la màxima divisió de la categoria
Juvenil Femení.
Un any més tard el mateix equip
queda quart i participa a la Copa Catalunya. Sí, l’AE Santa Susanna pot
presumir de comptar amb un equip
juvenil en la màxima categoria del
futbol català, en el cos a cos amb el

FC Barcelona i el RCD Espanyol, entre d’altres. El cos tècnic del Juvenil
A està format per Cristian Muñoz,
Paco Borrallo i Montse Correa, que
fa funcions de delegada i també és
la fisioterapeuta del club.
Un èxit que no té precedent en tot
el futbol del Maresme, perquè no es
queda aquí. Malgrat ser una població de tan sols 3.300 habitants, ja
compta amb cinc equips de futbol
femení... i una gran novetat: “Aquesta temporada hem inaugurat l’escoleta de formació només per a nenes”,
explica Albert Navarro, president de
l’AE Santa Susanna. Sens dubte, una
clara mostra de la
gran aposta que es
fa per la promoció i
consolidació del futbol femení.
El president de l'entitat, que treballa en el
sector de l'electricitat industrial, recorda quan el club només comptava amb
quatre equips de futbol-7: “Només fa tres

anys que tenim equips de futbol-11,
però en el femení fa anys que som
la gran referència a l'Alt Maresme.
Tenim noies que venen a jugar amb
nosaltres des de Sant Pol, Calella,
Pineda, Malgrat... Estem molt contents del treball que estem duent a
terme, amb humilitat, però determinació. En l’AE Santa Susanna hem
fet una forta aposta per la formació i
seguirem per aquest camí”, conclou
Albert Navarro, que s'emociona en
veure el camp de futbol ple d'activitat tots els dies i caps de setmana
quan fa tan sols quatre anys estava
pràcticament buit. •
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200
jugadors

17

equips

32

entrenadors
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FUTBOL SALA

DAVID
PEÑA i
NICOLÁS
MARRÓN

Campions
d’Europa
sub-19

E

l Maresme és una font inesgotable de talent esportiu.
Una comarca on contínuament sorgeixen campions
de molt diverses disciplines. David
Peña, de Mataró, i Nico Marrón, de
Premià de Mar, en són un clar exemple. El primer, de dinou anys, i el segon, de disset, es van proclamar el
passat mes de setembre campions
d'Europa sub-19 de futbol sala amb
la selecció espanyola a Riga (Letònia), on Espanya va guanyar tots els
seus partits, inclosa la final davant
Croàcia per un contundent 6-1.
LA TRAJECTÒRIA
Arribar a l'elit del futbol sala espanyol, on solament ho fan els millors,
té un mèrit enorme. Un llarg camí
que tant en David com en Nico han fet
des del Maresme. Des del seu barri de
tota la vida a Mataró, Cirera, en David

10

Un reportatge de TONI FRIEROS · Fotos de PEP MORATA

Peña va començar a destacar per les
seves qualitats tècniques a futbol-7.
Va defensar la samarreta del RCD
Espanyol l'últim any de prebenjamí

El de Mataró i el de
Premià de Mar, tots
dos jugadors del
Barça, van guanyar
l’or en l’Europeu de
la seva categoria a
Letònia amb la
selecció espanyola
de futbol sala
i el primer de benjamí, per després
jugar dos anys en el CD Premià de
Dalt, una etapa que recorda amb

molt d'afecte ja que va guanyar la
lliga en totes dues temporades. La
seva etapa d'infantil al Mataró no va
acabar com ell hagués volgut ja que,
a meitat del seu segon any, va decidir deixar el club. Va ser llavors quan
l’alma mater del Futsal Mataró, David
Ribera, li va oferir passar-se al futbol
sala. Una decisió molt encertada perquè molt aviat en David va començar
a destacar, fins al punt de rebre una
proposta del FC Barcelona quan estava en el seu segon any de juvenil:
“Ens van convocar a una reunió en la
Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí i
ens van explicar la filosofia del Barça,
el rol que volien que exercís en David
en l'equip, el que esperaven d'ell,
perquè feia molt de temps que el seguien”, explica Miguel, el seu pare.
VIDES PARAL·LELES
La història de Nicolás Marrón, Nico,

és molt semblant a la d’en David.
També va començar a donar-li puntades a la pilota a futbol-7 a la seva
escola, La Salle de Premià de Mar,
molt prop de casa seva. Li van veure
aptituds per al futbol sala i en el seu
segon any d'aleví ja estava jugant a
l’Atlètic Premià de Mar. Des de molt
nen, en Nico va destacar per la seva
gran envergadura, que al mateix
temps no li restava gens de qualitat
tècnica. Va estar molt poc temps a
Premià, perquè se'l va emportar el
Futsal Mataró en el seu segon any
d’infantil… per volar dos anys després cap al FC Barcelona, on va arribar per jugar en el cadet de segon
any. En aquesta època vivia i estudiava a Premià de Mar, per després, ja
com a juvenil, viure com a resident a
La Masia del FC Barcelona i estudiar
a l’escola que el Barça té concertada
per als seus esportistes, el León XIII.
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REPORTATGE
David: “En el Barça
hem millorat en tots
els sentits, notes que
n'aprens cada dia”

Nico: “Ser campió
d'Europa ha estat
una experiència
inoblidable"

David
Peña Romero

Nicolás
Marrón Bleda

Residència: Mataró
Alçada: 1,67 m
Pes: 63 kg
Estudis: 2n curs del
Grau en Criminologia
Equips:
En futbol: Cirera,
Gramenet, Espanyol,
Premià de Dalt,
Fundació Calella
i Mataró
(fins a categoria Infantil)
Futbol Sala:
Futsal Mataró i
FC Barcelona
Debut internacional:
Novembre de 2018
Partits com a
internacional: 22

Residència:
Premià de Mar
Alçada: 1,83 m
Pes: 82 kg
Estudis:
2n de batxillerat
Equips:
Fútbol: La Salle Premià
de Mar i CE Premià
Futbol Sala: Atlètic
Premià, Futsal Mataró i
FC Barcelona
Debut internacional:
Febrer de 2019
Partits com a
internacional: 11

31 de maig de 2000
Barcelona

UN SOMNI FET REALITAT
Tots dos reconeixen que jugar en el
FC Barcelona els ha canviat les seves
vides i la visió del futbol sala: “És un
altre món, perquè aprens conceptes
tàctics que no coneixies, moviments
tant ofensius com defensius, aprens
a millorar la tècnica individual... Notes que millores dia a dia, que aprens
molt”, explica en David, que a més és
estudiant de segon any de criminologia. En Nico, per la seva part, també
creu que el Barça és el millor club per
a progressar: “He millorat en agilitat,
rapidesa, a jugar tant amb pilota com
sense... I també soc més murri a l’hora
de jugar”. El cas d’en Nico és, si és posible, encara més especial ja que, tant
en el Barça com en la selecció, juga
amb nois dos anys més grans que ell.

7 de maig de 2002
Barcelona

David i Nico van fer el reportatge a l'Anella Esportiva de Premià de Dalt

Premià de Dalt i Premià de Mar, molt
presents en les seves vides esportives

En Nico va començar la seva vida esportiva, tant en Futbol
7 com en futbol sala, a Premià de Mar i en David va passar
en el CD Premià de Dalt els millors anys de la seva vida com
a jugador de Futbol 7, amb dos títols consecutius, un com a
benjamí i un altre com a aleví

Amb Espanya, per exemple, podria
estar per edat en la selecció sub-17.
Els dos tenen molt clara quina és la
gran diferència entre el futbol i el
futbol sala: “En camp gran pots estar
molts minuts sense tocar una pilota
i no passa res. En futbol sala això és
impossible, el joc és molt més intens.
Contínuament has d'estar en moviment, ja sigui atacant o defensant. El
ritme és frenètic”.
Tots dos somien amb debutar en la
màxima categoria del futbol sala
amb el primer equip del Barça. Saben que és molt difícil, però no impossible. Mentre aquest moment
arriba, recorden com “un dels dies
més feliços de les nostres vides, el títol europeu guanyat a Letònia amb la
selecció espanyola. Una experiència
meravellosa que mai oblidarem”.
En David i en Nico, de moment, estan
gaudint del camí. Tenen tota la vida
per davant. •
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NOTÍCIES

L’At.C. Sant Pol presenta els actes
del seu centenari a l’FCF

U

na representació de l’Atlètic Club Sant Pol va
presentar els actes del
seu centenari a la Federació Catalana de Futbol, a la seu
central de l’ens federatiu, a Barcelona. El president de l’FCF, Joan
Soteras, va rebre la delegació del
club maresmenc, encapçalada pel
seu president, Jordi Sauleda, en
un acte on també hi va participar
el directiu de l’FCF i delegat al Maresme, Antonio Jiménez.

L’Atlètic Club Sant Pol,
fundat el 1920, disposa
en l’actualitat del
primer equip
competint al Grup 2 de
Segona Catalana i té
més de 350 socis
En la trobada, Sauleda va presentar davant Soteras el calendari d’activitats previstes per la
commemoració dels cent anys de

De grog, l'alcalde de Sant Pol, Albert Zanca

El president de l’FCF, Joan Soteras, va rebre la delegació
del club maresmenc, encapçalada pel seu president,
Jordi Sauleda, per conèixer el calendari d’activitats
el Palamós CF, la inauguració d’un
monòlit commemoratiu al Municipal Sot del Bagueny o diversos
reconeixements als exjugadors
del club. També hi haurà una exposició amb material històric o la

projecció del documental del centenari. A la vegada, dintre del programa, Sant Pol de Mar serà la seu
de la pròxima Jornada de Futbol
Femení de l’FCF al Maresme, el dia
1 de maig de 2020.

Reunió a la seu de l'FCF

vida de l’entitat, amb un programa esportiu, cultural i festiu que
va iniciar-se el passat mes de juliol i s’allargarà durant els pròxims
mesos. Entre d’altres iniciatives,
destaquen la presentació de la
samarreta del centenari, el trofeu
del centenari en un partit davant

Jordi Sauleda fa lliurament de la samarreta a Joan Soteras davant Antonio Jiménez

Del 15 al 18 d’agost,
Sant Pol acull el torneig
de futbol juvenil més
important d’Espanya

12

L’Atlètic Club Sant Pol, fundat el
1920, disposa en l’actualitat del
primer equip competint al Grup 2
de Segona Catalana, i té més de
350 socis. L’entitat, així mateix,
compta amb una vintena d’equips
federats, formats per més de 300
jugadors i jugadores, en categories
tant masculines com femenines, a
més d’un conjunt de futbol adaptat per a nens i nenes.

En la trobada, Sauleda
va presentar davant
Soteras el calendari
d’activitats previstes
per la commemoració
dels cent anys de vida
de l’entitat
En la presentació, on Soteras i
Sauleda es vn intercanviar les
samarretes de la Selecció Catalana i de l'Atlètic Sant Pol, també
van asistir-hi l’alcalde de Sant Pol
de Mar, Albert Zanca; el directiu
de l’Atlètic Club Sant Pol Carles
Hernández; els expresidents de
l’entitat Lluís Tobella i Josep Maria
Ramón; i els membres de la comissió del centenari Lluís Carreras,
Eduard Boet, Octavi Anoro i Joan
Brusca. •
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RUNNING

MATERIAL ESPORTIU

Fes esport
sense
passar fred

JAQUETA
TALLAVENT
RUNNING
GROC

14,99€

MALLES
TÈRMIQUES
WARM
HOME
9€
19,9

Jérôme Seguin, responsable d'esport
de muntanya de Decathlon Mataró,
acaba de tornar de Nova York, on ha
participat en l'emblemàtica Marató de
la Gran Poma. Una prova per a la qual
no solament cal estar preparat
físicament, també molt ben equipat
amb el material esportiu adequat

V

as néixer a Nimes, però
vius a Barcelona.
Fa sis anys em va sorgir
l'oportunitat de treballar a
Barcelona i vaig decidir deixar França.
Després de dos anys com a controller
financer, vaig veure que aquest treball no em feia feliç. Sentia que per
ser-ho necessitava estar vinculat a la
meva gran passió: l'esport.

vaig intentar trobar en aquesta malaltia una força motivadora. Durant un
any vaig aprendre a viure-hi amb ella,
a conèixer-me encara millor. Em vaig
prendre la meva revenja en la mateixa
mitja marató de València l'any passat!
Vaig travessar la meta en 1h20' i vaig
obtenir la meva entrada per a la marató de Nova York.

Ho vas aconseguir?
Sí! L'abril de 2016 vaig començar a
treballar en Decathlon Mataró. Avui
dia soc responsable de la secció de
Muntanya. Ara tinc la gran sort de poder compartir el meu temps entre la
botiga i córrer per l'asfalt i les muntanyes del Maresme.

Responsable d'esport de
muntanya Decathlon Mataró

Com va néixer la teva passió pel
running?
Amb 16 anys, gairebé per casualitat,
em vaig apuntar al club de running
del meu poble. Sis mesos després ja
havia fet la meva primera mitja marató en 1h32’. Des de llavors no he
parat!

Jerôme Seguin

tenir en les articulacions córrer en asfalt. Diria que el més difícil, i alhora la
clau de l'èxit, és la constància.
Corres i entrenes també en època
de molt de fred. Quin és el teu material esportiu bàsic?
Tant si plou com si fa vent o fred, no
hi ha excuses. Avui dia, amb el material tècnic que tenim, les condicions
climatològiques no són un problema.
Jo sempre m'equipo molt bé amb
una tèrmica tècnica per protegir-me
del fred. I en cas de pluja, no pot faltar
un tallavent impermeable.
Què més recomanes?
Com sempre, un bon calçat, especial
per entrenaments de tanta intensitat
i tants quilòmetres. Ah! Mai m'oblido
del meu rellotge esportiu per anar
comprovant el meu ritme, temps i
distància. D'aquesta manera porto un
millor control dels meus resultats.

Acabes de tornar de córrer la Marató de Nova York...
Sí, ha estat la meva tercera marató.
Per classificar-me he hagut de passar
moments molt durs i difícils en l'àmbit personal.

"Tant si plou com si fa
vent o fred, no hi ha
excuses. Avui dia, amb
el material tècnic que
tenim, les condicions
climatològiques no són
un problema"

Ho pots compartir amb nosaltres...
En 2017, després de tenir molt males
sensacions en la mitja marató de València, on no vaig poder aconseguir
la meva marca, em van diagnosticar
diabetis. En comptes de perdre la fe,

Com la vas preparar?
Per fer-ho correctament necessito
tres mesos, que dedico a fer entrenament específic. Prèviament intento fer molta bicicleta per treballar la
resistència, limitant l'impacte que pot

SAMARRETA
DE MÀNIGA
LLARGA
HOME
CÀLIDA

Tu també ets un ciclista experimentat...
El ciclisme de carretera és l'esport de
la meva família. El meu avi competia,
així com el meu pare i cosins. Amb 12
anys vaig pujar a la meva primera bicicleta de carretera a fer els meus primers quilòmetres. Ho recordo molt
bé, era la bici Decathlon de la meva
mare que encara tenim en un racó de
casa nostre.
També fas esgrima!
Sí! Encara que avui dia faig running,
l'esport de la meva vida va ser i és
l'esgrima. Vaig començar amb 5 anys
i mai ho vaig deixar. De fet, a Mataró

39,99€

tenim des de fa molt poc una sala
d'esgrima i un club (el CEM) on es pot
iniciar qualsevol persona. Per mi era
una mica frustrant veure que veníem
material gairebé de tots els esports
menys l'esgrima. Però en aquesta empresa si un té idees i ganes de realitzar
grans projectes, pot aconseguir coses. Ens vam reunir fa tres anys amb
diversos apassionats de tot Europa i
van crear una gamma de productes
d'alt rendiment que venem des de
setembre. Un esport més en el nostre
catàleg!
Qui millor que tu per donar un consell a un client de Decathlon!
És important adaptar-te a cada etapa
de la teva pràctica. A Decathlon sempre treballem amb materials pensats
per a això. Comença amb material
adaptat a la teva intensitat, però sobretot, ves adaptant el material a la
teva evolució esportiva. Com més
evoluciones, més material tècnic necessitaràs.
Mai és tard per començar...
Sempre és bon moment per fer-ho! A
més, el pròxim 22 de novembre arriba
l'esperat Black Friday. I el Nadal està
molt a la vora, encara millor per obtenir el teu equip o regalar a aquesta
persona que s'està iniciant tot el que
necessita. I com sempre, davant el
dubte, nosaltres els esportistes, som
a la botiga per ajudar-te en tot. •

DECATHLON MATARÓ AMB ELS ESPORTISTES DEL MARESME
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TENNIS

Club Tennis Masnou
Anys gaudint
d’una gran salut

50
E

El club va nèixer al 1969 amb la construcció de 5 pistes
de tennis, una zona social i una piscina

l Club Tennis Masnou va nèixer de la il.lusió d’un grup
d’amics i estiuejants del
Masnou, que compartien la
seva afició per l’esport del tennis,
trobant-se que als voltants no tenien cap club per practicar aquests
esport. Al 1969, van decidir adquirir
els terrenys i fer 5 pistes de tennis,
una zona social i una piscina, entenent-se el club com una extensió de
casa seva, un lloc de trobada entre
amics.
Amb el temps, el club es va obrint al
poble, es promociona com a una instal.lació oberta a tothom que es vulgui fer soci, i durant els anys 80 i 90
coneix el seu moment d’esplendor,
amb una activitat esportiva i social
molt intensa. Arriben nombroses
famílies d’estiuejants, que volen
que els seus fills aprenguin a jugar
al tennis, i es creen els equips d’alevins, cadets i júnior, per participar
als Campionats de Catalunya.
En aquesta època el tennis viu moments de molta popularitat, i s’organitzen tornejos de reconeixement a
nivell de Catalunya i Espanya, com
va ser el Torneig Vila del Masnou,
amb jugadors del nivell de Fernando
Luna (Campió d’Espanya 5 vegades)
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o Felix Mantilla, que va arribar a ser
el jugador número 10 del món, del
rànking ATP.
Al 2005, el club s’adapta a les noves
tendències: el pàdel arriba amb força i es construeix la primera pista de
pàdel on hi havia l’antic frontó. És
una de les primeres pistes de pàdel
que es van fer a tot el Maresme, i veient la bona acceptació i l’arribada

Un dels jugadors
més destacats del
club va ser Roberto
Vizcaíno, número
157 del món i subcampió d’Espanya
de nous socis, després s’en construeixen 7 pistes més. Al 2005 també
es construeix un gimnàs molt ben
equipat, amb zona de fitness i sala
d’activitats dirigides, que cada dia
dona servei a més usuaris del poble.
L’esport del pàdel aportarà un nou
tipus de públic, jove, dinàmic i amb
moltes ganes de fer vida social al
club i que, cada cop més, exigeix
tornejos i esdeveniments socials en

els que relacionar-se més enllà de la
pràctica de l’esport a la pista.
Cada any s’organitzen al club tres
tornejos de la Federació Catalana de
Pàdel i hi participen jugadors d’alt
nivell de tot el país, amb la qual cosa
els socis poden gaudir de partits de
gran qualitat de joc.

de superació que impliquen el tennis i el pàdel.
Actualment el Club Tennis Masnou
no és un club elitista, està orientat a
donar servei al poble del Masnou, i
això es tradueix en tarifes de socis i
quotes d’escola amb preus realment
continguts.

PLANTER I FILOSOFIA

Sergi de la Torre, fins el passat mes
de març gerent de la empresa que
gestiona el club, ens explica que
"l’escola de tennis i pàdel del Club
Tennis Masnou comparteixen una
mateixa filosofia: fer accessible a
totes les economies, nivells de joc
i edats, l’aprenentatge d’aquestes
dues disciplines".
Les escoles s’estructuren primer per
edats i, en el cas dels més petits,
encara no es fan distincions de nivells. A partir dels 8-10 anys, aquells
nens que comencen a destacar per
les seves aptituts amb l’esport, si
que tenen la opció de formar part
de l’escola de competició per jugar amb altres nens del seu nivell i
evolucionar a un ritme semblant. La
competició sempre és opcional, la
prioritat no és competir sino créixer
com a persona amb l’esforç i esperit

Jordi Tamayo, amb Carles de la Torre

Jugadors destacats del club

Un dels jugadors més destacats del
club va ser Roberto Vizcaíno. A part
de la trajectòria com a jugador (número 157 del món, subcampió d’Espanya, també va participar a Roland
Garrós) la seva tasca més destacable
va ser com a entrenador i coach: Entre d’altres jugadors, va dirigir a Car-
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El club ofereix unes magnífiques instal·lacions per tots el que vulguin gaudir d'una veritable oferta ludicoesportiva

900
SOCIS

8

PISTES
DE PÀDEL

4

PISTES
DE TENNIS

1

PISCINA

1

GIMNÀS

Des del mes de març, l’entitat
presidida per Carles de la Torre ha
organitzat una sèrie de tornejos representant activitats esportives i lúdiques del club: torneig de Dòmino,
torneig de Bridge, Torneig Federació

Una de les primeres pistes de pàdel del Maresme es va construir en el CT Masnou

acabar els actes commemoratius, el
7 de setembre es va celebrar un sopar de cloenda, una agradable vetllada a l'aire lliure, amb el teló de fons
de les pistes del club.

Va ser un emotiu retrobament de les
diferents generacions que han format el teixit social i humà del club:
des dels nombrosos socis que van
ser els fundadors al 1969, i que es

L’escola de tennis i
pàdel comparteixen
una mateixa
filosofia: fer
accessible a totes les
economies, nivells
de joc i edats,
l’aprenentatge
d’aquestes dues
disciplines
Catalana de Pàdel categoria Plata,
Torneig de Dobles de Tennis, una
prova amb els 10 millors jugadors
del club i un partit d’exhibició amb
Marcos Górriz i Jordi Arrese, medalla
de plata de Barcelona 92, i tennista
de referència als anys 80 i 90. Per

PISTA
POLIESPORTIVA
conserven fantàsticament amb 80
i 90 anys, fins a la nova fornada de
joves esportistes que segueixen els
passos dels primers, amb la il·lusió
de seguir practicant l'esport del tennis i el pàdel.
Entre els molts convidats al sopar hi
van ser l'Alcalde del Masnou, Jaume
Oliveras, que va destacar "la relle-

les Costa (número 10 del món) i va
entrenar a Jordi Arrese per acabar
aconseguint la medalla de plata a
les Olimpíades de Barcelona 92.
En la seva última etapa va ser gerent
del Club de Tennis Masnou, abans
que malauradament morís al 2016,
després de lluitar amb una llarga
enfermetat. Roberto segueix sent recordat i estimat pels socis que el van
conèixer, i cada any es fa un Memorial de Pàdel al club, en record seu.
Actualment, el club compta com a
director esportiu i monitor de l’escola de Pàdel amb Javier Escalante, jugador número 113 del rànking
World Pàdel Tour.

COMMEMORACIONS DELS
50 ANYS

1

Jordi Arrese y Marcos Górriz,
en el 50è aniversari del club
vància del Club Tennis Masnou com
a entitat esportiva i social al poble,
per la seva llarga tradició i participació entre els masnovins", incidint
en el compromís de l'Ajuntament de
donar suport al club per fomentar el
seu creixement futur.

Al 2005 es va
construir al club una
de les primeres
pistes de pàdel de tot
el Maresme
El sopar de cloenda del 50è aniversari va
comptar amb la presència del president
de la FCT, Jordi Tamayo, i de l'alcalde
del Masnou, Jaume Oliveras

També va ser destacable el discurs
de Jordi Tamayo, president de la Federació Catalana de Tennis, que va
agrair al club "la seva aportació a la
difusió del tennis català", tot fent el
lliurament d'una placa commemorativa a Carles de la Torre, president
del CT Masnou. •
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PERSONATGES
Una entrevista de TONI FRIEROS · Fotos de PEP MORATA

Javier
Sandoval

Alcalde de
Sant Vicenç de Montalt

“Som un dels
municipis més
privilegiats
del Maresme”
Una entrevista de TONI FRIEROS · Fotos de PEP MORATA

El Maresme és el seu espai natural. Va néixer i va créixer a Premià de Dalt, va viure a Premià de Mar i
des de l'any 2000 resideix a Sant Vicenç de Montalt, on es va casar, van néixer els seus dos fills i
ostenta actualment l'alcaldia. És del Partit Socialista de Catalunya

Q

uè el va empènyer al
món de la política?
Sempre he tingut una
visió molt local, molt
municipalista de la política. Tant a
Premià de Dalt, Premià de Mar com
a Sant Vicenç m'he interessat per les
necessitats del municipi i dels seus
ciutadans.
I una cosa el va portar a l'altra?
Així és. En el seu moment, ja vivint a
Sant Vicenç, em van oferir entrar al
Partit Socialista. Em van veure una
persona preocupada pel benestar de
les persones del poble i em van proposar col·laborar des de dins, d'una
forma constructiva i positiva. I no
m'ho vaig pensar dues vegades. Qué
millor que treballar per al teu municipi i arreglar els seus problemes des
d'un partit polític! A més, em sentia
identificat amb les idees del Partit
Socialista. Així que no va ser difícil dir
que sí.
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Com van ser els seus inicis?
Vaig entrar a l'Executiva Federal del
Maresme del PSC, en aquell moment
presidida per Xavier Amor, formant
part del seu equip a escala comarcal.
En 2011 es va formar a Sant Vicenç
una coalició de govern CiU-PSC: sis
de CiU i un del PSC. I llavors va ocórrer una gran desgràcia...

el seu lloc en l'equip de govern, passant a ser segon tinent d'alcalde. Em
vaig encarregar de la Regidoria de
Serveis Socials. Una etapa d'un any
i mig molt intensa. En aquest període també vaig entrar a formar part
del Consell Comarcal del Maresme
ocupant-me de l'àrea de promoció
econòmica.

ologies... La meva visió de la política
és molt senzilla: poder mirar la gent a
la cara, als ulls, estar al costat de les
persones del meu poble i ser un més
que suma, no que resta. I el PSC és,
representa, precisament tot això. Als
pobles, la política ha de ser de màxima proximitat.

“Fa quinze anys només teníem futbol
i gimnàstica artística com a esport de
base al poble. Avui comptem amb nou
disciplines esportives. La nostra oferta
esportiva és extraordinària”
Vaja...
En 2015 va morir el meu company de
partit i amic Lluís Bisbal. Un cop molt
dur per a tots el seus, amics i família
socialista. Em va tocar a mi ocupar

Amb quina ideologia s'identifica?
El PSC és un partit catalanista, progressista i d'esquerra, però no és
independentista. Encara que actualment hi hagi més banderes que ide-

En 2015 va sortir de l'equip de govern...
Em vaig presentar a les eleccions
municipals com a candidat del PSC
per Sant Vicenç de Montalt i no vam
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ENTREVISTA
obtenir un resultat satisfactori. Vàrem treure un regidor només. Llavors la meva situació personal va
canviar i va ser quan em va sorgir
l'oportunitat de treballar en el Complex Esportiu Can Xaubet de Pineda
de Mar.
Un treball vinculat a l'esport...
Sóc consultor de sistemes informàtics, però em venia de gust un canvi
laboral i em va atreure molt la idea
de ser el responsable d'atenció a
l'usuari Can Xaubet, amb obligacions de web i màrqueting.

"Estem treballant
per tenir una
altra pista poliesportiva i equips
femenins en
futbol i bàsquet"
Fins que la situació política a Sant
Vicenç va fer un tomb inesperat...
És veritat que vaig entrar com a alcalde a conseqüència d'una moció
de censura l'any passat. Però el realment destacat és que vam ser capaços de governar fins a les eleccions de
maig 12 dels 13 regidors... tots junts!
Actualment, el nostre ajuntament
està governat per persones, no per
ideologies. Estan representats el PSC,
PP, 9SV, Ciutadans, CUP Amunt... Això
és fer política per al teu poble i els
seus habitants. Després cadascun se
n'anirà o no a manifestar-se o farà el
que cregui convenient.
Com se sent vostè?
Em sento còmode i a gust fent el que
estic fent ara. La meva comoditat és
deguda al fet que jo em centro en
Sant Vicenç de Montalt, en el dia a
dia del municipi, en les persones. I
aquí no entren banderes ni ideologies. Les necessitats de les persones
per davant de les banderes i les ideologies. Al final, el problema que té un
veí se soluciona amb política local,
no amb ideologia.
Quina radiografia fa de Sant
Vicenç?
Sens dubte, som un dels municipis
més privilegiats del Maresme. Fem
una política molt directa, de carrer.
No tenim pràcticament atur, només
un 2% de 6.500 ciutadans i comptem
amb les arques sanejades. Tenim
cinc milions d'euros en el banc i unes
infraestructures modèliques: un Institut modern, escoles públiques fantàstiques, instal·lacions esportives
de primer ordre... i tot això en un
entorn privilegiat.

Javier Sandoval, a l'entrada del Pavelló Municiapl Toni Sors, considerat un del millors del Maresme

Parlem d'aquestes instal·lacions
esportives...
Recentment vam renovar el camp de
futbol i el nostre pavelló poliesportiu passa per ser un dels millors del
Maresme. El més important és que

pista poliesportiva en el pàrquing de
terra que hi ha al costat del camp de
futbol. Ho necessesitem. A més, invertirem 40.000 euros a ampliar i modernitzar l'actual pista de skate, on hi
ha molta activitat.

les treballen les persones de Sant
Vicenç. Per tant, els impostos que
paguen han de repercutir en ells. Els
pressupostos no sols són per a neteja, seguretat, etcètera, també per als
temes culturals i esportius.

“La meva visió de la política és molt
senzilla: poder mirar la gent a la cara,
als ulls, estar al costat de les
persones del meu poble i ser un més
que suma, no que resta”
podem presumir de tenir-les sempre
ocupades, plenes d'activitat. Comptem amb més de 700 nens entrenant i
jugant cada setmana.
Això està molt bé tenint en compte
que són 6.000 habitants...
Sant Vicenç s'ha convertit en un pol
d'atracció per a joves esportistes d'altres municipis. Fa quinze anys només
teníem futbol i gimnàstica artística
com a esport de base. Avui comptem
amb nou disciplines esportives: fit
kid, aikido, patinatge artístic, bàsquet, futbol, futbol sala, gimnàstica
artística, ball i judo. I estem treballant
per crear una secció d'handbol. La
nostra oferta esportiva és extraordinària.
Tenen problemes d'espai?
Estem començant a tenir problemes,
sí, ja que gairebé no hi ha hores per
satisfer tanta demanda. El nostre
pròxim projecte és ampliar les infraestructures esportives i fer una altra

Algun projecte més?
Estic molt sensibilitzat amb el tema
de l'esport femení. És una feblesa.
La meva filla, que ha decidit deixar
la gimnàstica per jugar a futbol, no
pot fer-ho al seu poble i se h'ha anat
a Llavaneres, on hi ha un equip aleví i
infantil. Aquest és un tema que tenim
pendent, recuperar el futbol femení.
I també el bàsquet. No és fàcil, ho sé

I vostè, és un alcalde esportista?
En la meva infància i joventut vaig ser
molt futboler. Vaig jugar al Premià de
Dalt i vaig acabar amb els juvenils de

Quin pressupost destina el seu
ajuntament a l'esport?
Uns 350.000 euros sense comptar els
costos de manteniment que van associats.

"Hem pujat les subvencions en esport
i cultura un 15%
en dos anys i ho
farem un 5% més
cada any que ens
queda de mandat"

Vaig llegir que el primer que va fer
com a alcalde va ser pujar les subvencions a les entitats culturals i
esportives.
Un 10%, sí. I aquest any pujarà un
altre 5% i així successivament en cadascun dels tres anys de mandat que
ens resten. Entitat esportiva o cultural és igual a poble. Les conformen i

la Penya Bètica de Premià de Mar. Va
ser una etapa molt bonica. Jugava
de lateral dret, també d'extrem i en
el centre del camp. Actualment m'he
aficionat al pàdel i jugo sempre que
puc, que és menys del que m'agradaria. I de tant en tant, també jugo a
futbol sala amb els amics. •
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ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES/REPORTATGE

SPAS

60 anys gaudint del mar
Un reportatge de MARC FRIEROS

El club es troba en un magnífic estat de salut, sent l’entitat amb major nombre de federats del seu sector

L

'SPAS (Societat de Pesca i
Activitats Subaquàtiques),
es va fundar el 1959 i, per
tant, aquest any celebra el
seu 60è aniversari. En els primers
anys des de la seva fundació, la societat es dedicava exclusivament
a la pesca submarina. No obstant,
això ja no és així. Avui dia, a més de

Foto d'Ana Lama

PIONERS SOTA L'AIGUA
“Hem estat pioners en activitats
subaquàtiques durant molt anys.
A mesura que les diferents activitats subaquàtiques van anar intro-

Tot just ha organitzat,
amb gran éxit, el
campionat d’Espanya de
fotografia submarina

la clàssica pesca submarina, també compten amb l’escafandrisme,
la fotografia submarina en dues
modalitats (amb escafandre, que
permet un tipus de fotografia més
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reposada; i en apnea, que depèn de
la capacitat de cadascú) i el vídeo
submarí.

duint-se a Catalunya, les vam anar
incorporant ràpidament. A més,
també estem implicats en activitats mediambientals relacionades
amb el fons marí”, comenta Xavier

Martínez, president de l'SPAS, que
també ens explica com va arribar
a aquest càrrec i d’on prové la seva
passió pel mar. “Des de ben petit
m’ha atret el mar. Al·lucinava amb
els documentals de Félix Rodríguez
de la Fuente i, quan tenia l’oportunitat, em posava les ulleres i el tub,
em capbussava i gaudia com ningú.
Des de llavors mai he pogut deixar
el mar. Més endavant, amb 16 anys,
em vaig iniciar en la pesca submarina de competició i em vaig vincular
al club. El mateix club té una estructura molt horitzontal i vaig ocupar
diferents càrrecs al llarg dels anys,
fins que al 2010 em van proposar la
idea de ser president. I fins avui!”.
Amb motiu d’aquesta efemèride, el
seu 60è aniversari, l'SPAS ha organitzat el campionat d’Espanya de
fotografia submarina, que ha estat
tot un èxit. “En fem una valoració

molt positiva. És el cinquè campionat d’Espanya que celebrem i el
segon en aquesta modalitat. Així
doncs, l’entitat ja té certa experi-

Fundat el 1959, el
club ofereix poder
fer pesca submarina
i fotografia en dues
modalitats, apnea i
amb escafandre, a
més de vídeo submarí
ència en l’organització de campionats. Hem col·laborat amb moltes
entitats per poder assolir una organització òptima i tothom va quedar
molt satisfet de com va transcórrer
la prova”, afegeix Xavier Martínez.
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AJUNTAMENT DE MATARÓ
PALMARÈS

Irene Mestre, al mig, campiona d'Espanya

Xevi Blanco: Campió del món individual i
per equips de pesca submarina, campió
d'Euro-Àfrica
Marc Gimenez: Foto submarina, tercer d'Europa
i campió d'Espanya
Irene Mestre: 3 cops campiona d'Espanya de
fotosub en apnea
5 Campionats de Catalunya de pesca
submarina individuals
2 Campionats d'Espanya per equips de
pesca submarina
3 Campionats de Catalunya per equips pescasub
3 Campionats de Catalunya fotosub
2 Campionats de Catalunya de vídeo submarina

Reconeixements:
Xevi Blanco:
Millor esportista sènior a la Nit de l'Esport de
Mataró en dues ocasions
Salvador Punsola:
Millor directiu a la Nit de l'Esport de Mataró
Representació de socis en Institucions:
Salvador Punsola:
President Federació Catalana d'Activitats
Subaquàtiques
Xavier Martínez:
Vicepresident econòmic Federació
Espanyola d'Activitats Subaquàtiques

Gran tasca per protegir la
posidònia del fons marí

Xavier
Martínez

President SPAS Mataró

Foto d'Irene Cramp

El seu soci
Xevi Blanco, campió
del món, es la gran
referència
competitiva de
l’entitat mataronina
MÉS DE 50 ANYS D'HISTORIA
Després de 60 anys de vida, el club
es troba en un magnífic estat de salut i, a més, és l’entitat amb major
nombre de federats del seu sector.
“Hi ha un ambient molt familiar i
quelcom que és molt gratificant
per a mi és la quantitat de generacions diferents que hi ha dins el club.
Des de nens i adolescents que s’inicien en aquest món fins a gent gran
apassionada del mar que porta tota
la vida practicant-ne activitats relacionades. Actualment tenim uns
500 socis i val a dir que no tots són
maresmencs, molts venen de les
comarques del Vallès, ja que relacionen el mar amb el Maresme i confien en nosaltres per gaudir-ne”,
explica el president.
ÈPOQUES DIFÍCILS
L’estructura de clubs dels esports
subaquàtics a Catalunya és sòlida i
relativament nombrosa, però en els

Una imatge de la posidònia prop de Mataró

El compromís de l'SPAS no és
limita només als seus socis,
sinó que també s’estén al medi
amb qui conviu: el mar. Des de
fa molts anys, el club col·labora en diverses tasques per preservar la diversitat i la qualitat
de l’ecosistema marí. “Principalment en són dues. D’una
banda, fa vint anys que col·laborem en el seguiment dels
boscos de posidònia del fons
marí de Mataró. La posidònia és
una planta que és essencial per
a la salut del fons marí mediterrani i que té un creixement molt
lent, com un bosc de muntanya.
Tristament, i com era d’esperar,
en aquests anys hem obser-

últims anys està patint una regressió. Xavier Martínez considera que
“els clubs estem patint una lleugera
davallada, ja que en aquests moments la majoria d’activitats subaquàtiques es realitzen de manera
esporàdica, com és el cas de les
immersions curtes o els batejos de
mar. Així doncs, proliferen més el
centres d’immersió, que tenen una
filosofia molt més empresarial”.

vat una degradació molt forta
d’aquests bancs de posidònia
a causa de la contaminació, els
vaixells que graten el fons marí,
etc. D’altra banda, participem
en tasques de neteja del fons
marí de Mataró. De la mateixa
manera que amb els campionats, comptem amb el suport
de moltes entitats. La Universitat de Barcelona aporta investigadors i biòlegs marins, l’Ajuntament de Mataró aporta fons
econòmics, l’empresa Blaumar
aporta logística en forma de
bussejadors i vaixells… Aquesta col·laboració és vital per tal
que la nostra tasca es desenvolupi el millor possible.”

Tot i així, els beneficis de practicar
esports subaquàtics regularment
en són molts i absolutament tothom en pot practicar, éssent conscient de les limitacions pròpies i les
inclemències del mar. Per a Xavier
Martínez, que ha estat pescador
submarí des que tenia 16 anys,
n’hi ha tres que en destaquen: “En
primer lloc, el fet d’estar a l’aigua
aporta un estat de gravetat zero, la

“Hem estat pioners en
activitats subaquàtiques durant molts anys
i és molt gratificant
vuere la quantitat de
generacions diferents
que hi ha dins el club”
qual implica unes sensacions molt
especials i gratificants. També destacaria el silenci. La calma i la pau
que un troba sota el mar és molt
difícil de trobar a cap altre lloc. I,
finalment, crec que el mar ens ensenya a saber valorar i definir els
nostres límits. Al cap i a la fi, quan
t’endinses al mar, t'estàs enfrontant a una força molt superior a la
teva, i per tant has de tenir la virtut
de saber determinar com i quan t’hi
has d’enfrontar a ell”.
El comú denominador de l’èxit del
club és, sens dubte, la passió pel
mar. En Xavier defineix el mar com
“una ànima en si mateix, i alhora
part de la meva pròpia. Sense el
mar em sento buit, com si em faltés
energia. Crec que el fet de tenir el
mar a prop fa que tot sigui més bonic i menys gris”.
Per molts més anys a prop del mar!
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MUAY THAI / ENTREVISTA

KHYZER ‘THE DE

És campió d'Espanya de
Muay Thai, una de les
disciplines esportives que més
adeptes està tenint en els últims
anys dins les Arts Marcials.
Darrere d'un lluitador feroç
i competitiu s'amaga un jove
ple de valors, humil i molt
estimat a Malgrat de Mar,
on va arribar del Pakistan
amb només set anys. Un gran
exemple d'integració.
En Khyzer ja és un català més.

Una entrevista de MARC FRIEROS
Fotos de GLÒRIA MARFIL

C

om vas conèixer el Muay
Thai? Què va ser el que et
va enganxar?
El vaig conèixer amb 10 anys
a través d’un company de classe, que
entrenava a un gimnàs. Ho vaig provar un dia i automàticament vaig voler seguir practicant-ho. El que més
em va enganxar en aquell moment va
ser l’ambient del gimnàs. Es respirava
un ambient molt noble i molt familiar,
que va fer que em sentís molt a gust.
A grans trets, com descriuries el
Muay Thai?
És un art marcial d’origen tailandès.
Va sorgir com a eina per al combat cos
a cos a les guerres, i més endavant es
va adaptar com a esport. També se li
diu l'art dels vuit cops, ja que colpegem amb les dues cames, les dues
mans, els dos colzes i els dos genolls.
Entens que pugui semblar un esport
agressiu o violent per a la gent que
no està acostumada?
Sí, però al cap i a la fi no ho és tant.
Absolutament sempre entrenem
protegits excepte el dia del combat,

20

i respectem molt les normes. També
depèn molt de l’estil de cada lluitador.
Potser el teu sobrenom, The Destroyer, ens pot dir quelcom sobre el
teu estil de lluita…
Sí, aquest sobrenom me’l va posar el
meu entrenador, Àlex Baena, perquè
tinc un estil agressiu a l’hora de lluitar,

Respecte cap a un mateix, cap als rivals i cap als entrenadors i companys
d’entrenament. També aprens a valorar tota la feina dels altres, perquè
encara que a l’hora de combatre estic
jo sol, al darrere hi ha un equip i molts
mesos de treball. Així doncs, considero que el Muay Thai no és un esport
individual.

“El Muay Thai és humilitat i, per sobre de tot,
respecte cap a un mateix,
cap als rivals i cap als
entrenadors i companys
d’entrenament”
i he guanyat molts combats per KO.
Acostumo a castigar les cames dels
meus rivals amb puntades baixes, i
molts cops s’han de retirar perquè ja
no poden mantenir-se drets amb garanties.
Quins valors ensenya el Muay Thai?
Humilitat, i per sobre de tot respecte.

Entrenes al Top King Malgrat... Què
ens podries dir d’aquest centre?
Bé, enformo part des que es va fundar, ara fa uns sis anys. És com una
família per a mi, hi ha molta unió i un
ambient molt sa. He pogut fer grans
amistats en aquest gimnàs, a més de
conèixer grans professionals de les
Arts Marcials.

Com és teu entrenador, Álex Baena.
Què representa per a tu?
Uf... no sabria per on començar. És
una persona importantíssima per a
mi, i és part fonamental de tot el que
he aconseguit com a lluitador. Ha
dedicat moltíssimes hores a la meva
formació, no només a nivell de lluita,
sinó també en alimentació i altres aspectes. És una persona molt humil,
gairabé com un pare per a mi.
Quin és el teu millor record en els
anys que portes lluitant?
És un combat que va tenir lloc en una
gala a Barcelona. Era la cinquena edició i jo hi participava des de la primera, on vaig guanyar per KO. En aquesta
edició vaig ser cap de cartell, és a dir,
era la lluita més important de la nit.
Em vaig enfrontar a Javier Hernández, li diuen El Tigre. I vaig guanyar!
I el pitjor?
Va ser en un torneig a 8 lluitadors. Jo
tindria uns 20 anys i em va tocar lluitar
contra un dels meus companys d’entrenament, amb qui portava molts
anys convivint. Va ser molt dur, per-
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AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

STROYER’ HAYAT

LA SAVIESA DEL GUERRER
PERFIL

Pakistan, 21/01/1994
Residència:
Malgrat de mar
Pes: 71 kg · Alçada: 1,76 m

Al Muay Thai se li diu l'art dels vuit cops, ja que es colpeja amb les dues cames, les dues mans, els dos colzes i els dos genolls

què ni jo ni ell volíem fer mal a l'altre.
Vas néixer al Pakistan... amb quina
edat vas venir i per què?
Sí, vaig néixer al Pakistan, i vaig venir
a Espanya amb 7 anyets. Primer va
venir solament el meu pare, en busca
de treball. Més endavant vam venir la
meva mare i jo.
Què recordes dels teus anys al
Pakistan?
Part de la meva infància va transcórrer allà. Recordo que tenia molts
amics i anava a l’escola. Aquest mateix gener vaig tornar per visitar a la
meva àvia, que estava en un estat
delicat de salut. Feia 10 anys des
de l’últim cop que hi vaig anar i em
va impactar. Vivia en una petita vila
amb només tres o quatre carrers.
Tothom és molt humil, la majoria de
gent treballa de pagès. Em va sobtar
l'enorme amabilitat i simpatia de
tota la gent del poble. A més, vaig
tenir l’oportunitat de veure tota la
meva família que viu allà, que són
quasi tots excepte els meus pares i
germans, i també a amics de la infància. M’ha ajudat a valorar molt

Top King Training Center,

un gimnàs únic
En Khyzer no seria el mateix de no
haver tingut la fortuna d'anar a parar
al Top King Training Center de Malgrat de Mar, un gimnàs i centre d'entrenament únic al Maresme i considerat un dels millors de Catalunya en
aquestes Arts Marcials.
Dirigit per Àlex Baena, des del primer
dia es van bolcar amb els més petits per a inculcar-los valors com la
cortesia, la companyonia, el treball
en equip i l'esforç. Des de fa quatre

les coses i el progrés que he assolit
venint a Espanya. Al cap i a la fi, és
una vida molt diferent, és una altra
història.

“Vaig arribar del
Pakistan amb set anys
i el Muay Thai em va
ajudar molt a la meva
integració a Catalunya.
Em va enriquir molt”

anys el centre col·labora amb l'àrea
de serveis socials de l'Ajuntament de
Malgrat de Mar treballant amb nens i
joves en risc d'exclusió social i amb
famílies desfavorides.
Actualment, el Top King Training
Center és la seu de la Selecció Catalana de Muay Thai, al càrrec del seu
director, Álex Baena que és, al mateix
temps, el seleccionador català.
En el centre s'imparteixen classes
de Muay Thai, Muay Thai educatiu
(nens), taekwondo infantil, boxa
olímpica, Brazilian Jiu Jitsu i combat
Jiu Jitsu. En l'actualitat compta amb
150 socis, des dels 3 fins als 60 anys.

Creus que el Muay Thai va ajudar en
la teva integració a un nou país?
Sí, em va ajudar molt. Vaig començar a
veure coses noves i a conèixer gent de
fora de l’escola. Em va enriquir molt.
Quins són els teus hobbies?
M’encanta l’esport en general: el
futbol, el pàdel, córrer per la muntanya... Entreno 5 dies a la setmana, 6
quan hi ha alguna competició, i fins
i tot així mai deixo de fer esport al
marge dels entrenaments. No em
puc estar quiet. Un altre passatemps
que m’agrada és llegir.

PALMARÈS
41 combats, 9 derrotes, 1
combat nul, 14 KO
2-3 març 2019, Guadalajara
Campió d’Espanya
Muay Thai FEKM-IFMA
(Organisme reconegut
pel CSD i COI)
Categoria: 71 kg
13 de juliol 2019, Badalona
Campió d’Espanya
Professional
Muay Thai WKN
Categoria: 64,4 kg

Amb Álex Baena

Actualment vius a Malgrat. Què
t’agrada del teu poble?
Bé, el fet que sigui un poble petit
m’agrada perquè hi ha molta germanor i ens coneixem molt entre els veïns del poble. També és un municipi
molt tranquil, tenim tant la costa com
la muntanya a prop... En definitiva, és
un ambient molt maco i un bon lloc
per a viure. •
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NATACIÓ

NOTÍCIES

Arrenca el 21è Circuit Català
de Trofeus de Natació
Calendari

CIRCUIT CATALÀ
DE TROFEUS DE NATACIÓ
2020
XXI GRAN PREMI
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Federació
Catalana
de Natació

www.natacio.cat

27 d’octubre de 2019
TROFEU
F. SERRA SANTAMANS
Organitza:
Club Natació Minorisa

E

l Trofeu Félix Serra Santamans, celebrat a Manresa
l’últim cap de setmana
d’octubre, ha donat el tret
de sortida al Circuit Català de Trofeus de Natació, que enguany celebra la seva 21ena edició.

El Circuit, Gran
Premi Diputació de
Barcelona, és el més
veterà de l’Estat
espanyol i torna a
comptar amb la participació del Centre
Natació Mataró
Amb el suport de la Diputació de
Barcelona, el Circuit el formen diversos trofeus organitzats per clubs
amb tradició esportiva reconeguda
com són, a més del CN Minorisa i el
Centre Natació Mataró, el CN Sant
Andreu, el CN Terrassa, el CN Sabadell, el Club Esportiu Meditarrani i
el CN L’Hospitalet. Són proves de
participació individual amb programes de competició complets, amb
adaptacions específiques a les nor-
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matives de cada trofeu o Campionat
de Catalunya corresponent.
LA COMPETICIÓ
Els trofeus es disputaran amb dos
sistemes de competició: sistema de
contrarellotge en totes les proves
o sistema d’eliminatòries i finals,
excepte a les proves de 400, 800 i
1.500 m, que es nedan contrarellot-

ge amb la millor sèrie a la tarda. Hi
poden participar tots els nedadors i
nedadores que tinguin acreditada la
marca mínima exigida, sempre que
el total de participants no superin
un determinat nombre de sèries. Per
participar cal acreditar unes marques mínimes de cronometratge
automàtic en piscina de 50 metres.
ELS ANTECEDENTS
En l'edició de l'any passat hi van par-

ticipar 70 clubs catalans, set clubs
estatals i sis estrangers, amb un total
de 2.617 nedadors en les set proves,
on es van batre tres rècords masculins i vuit femenins. El Circuit ha tingut guanyadors de gran renom, com
l'olímpica Jessica Vall o la medallista
mundial i europea Érika Villaecija.

L'any passat hi van
participar 70 clubs
catalans, set estatals
i sis estrangers, amb
un total de 2.617
nedadors, alguns de
gran renom, com
Jessica Vall
El Circuit Català de Trofeus de Natació-Gran Premi Ciutat de Barcelona
és el més veterà dels que es disputen
a l’Estat espanyol i està inclòs en el
calendari europeu, amb una important participació d’esportistes d’arreu del continent.
La Diputació de Barcelona col·labora amb la Federació Catalana de
Natació des de la primera edició del
Circuit, ara fa 21 anys, amb l’objectiu
d’impulsar la natació catalana. •

Del 16 al 19
de gener de 2020
TROFEU
CIUTAT DE TERRASSA
Memorial Jaume Cardellach
Organitza:
Club Natació Terrassa
15 i 16
de febrer de 2020
TROFEU
ALEJANDRO LÓPEZ
Organitza:
Club Natació Sant Andreu
14 i 15
de març de 2020
TROFEU
CN SABADELL
Memorial Paulus Wildeboer
Organitza:
Club Natació Sabadell
25 d’abril de 2020
TROFEU
SANT JORDI
Memorial Joan Ferri
Organitza:
Club Esportiu Mediterrani
23 de maig de 2020
TROFEU
CIUTAT DE L’HOSPITALET
Organitza:
Club Natació L’Hospitalet
Del 10 al 12
de juliol de 2020
TROFEU
CIUTAT DE MATARÓ
Organitza:
Club Natació Mataró
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HOQUEI HERBA

REPORTATGE

L’Iluro HC, el club d'hoquei
herba de Mataró... i del Maresme

El club fomenta l'hockei herba a nivell escolar. Cada temporada, més de 1.000 alumnes d'escoles de Mataró i del Maresme
reben, mitjançant jugadors i entrenadors de l'Iluro HC, nocions d'aquest esport

L

’Iluro Hockey Club (Iluro HC)
és el club d'hockei herba de
la ciutat de Mataró i del Maresme. Actualment, més de 20
equips masculins i femenins, competeixen a la majoria de categories,
des de l’escola d’iniciació fins els
equips sèniors, sense oblidar els
equips socials de “papis” i “mamis”
o el de “Hockey Plus”, (hockei adaptat per a nois i noies amb diversitat
funcional intel·lectual).
HISTÒRIA
L' hockei herba és un dels esports
més antics que existeixen, com
evidencien els documents gràfics
trobats a l’antic Egipte i, actualment, és, després del futbol, l’esport d’equip més practicat arreu
del món. Des de 1908 és considerat
esport olímpic.
Al Maresme, l'hockei va arribar
bastants anys més tard, l’any 1991,
de la mà d’un professor d’educació física, Mario Keudell, i un grup
d’exalumnes de l’Escola Pia Santa
Anna de Mataró, amb la fundació
de l’Iluro Hockey Club. Després
d’uns inicis complicats, per desconeixement de l’esport a la comarca
i manca d’instal·lacions adequades
per la pràctica esportiva, l’Iluro HC
ha anat creixent fins a fer-se un lloc
entre la resta de clubs catalans.
L’any 2009 s’inaugurava el Camp
Municipal d'Hockey Herba de Mataró i pocs anys desprès, va ser distingit amb el prestigiós premi Club
Europeu de l’Any de la Federació
Europea de Hockei en la modalitat
de clubs mitjans (2013) i organitzava el Festival de l'Hockei Català
(2016).
“La finalitat del club és formativa,
ensenyem a jugar a hockei herba a
petits i grans, però prestant especi-

al atenció a la implantació i promoció de valors personals i socials, a
les virtuts d’un esport d’equip paritari i inclusiu, al foment dels hàbits
de vida saludables i a la competició
positiva en un entorn sa i familiar.”
Itziar Ruedas, Presidenta de l’Iluro
HC.
“Des de l’Iluro Hockey Club convidem i animem a tots aquells que
estigueu interessats, a descobrir i
conèixer l'hockei herba al nostre
propi camp. Podràs participar, com
un jugador o jugadora més, en els

Més de 20 equips
masculins i femenins
competeixen a la
majoria de
categories, des de
l’escola d’iniciació
fins als equips
sèniors
entrenaments durant dues setmanes, de forma gratuïta i amb tot el
material necessari que et deixarem.
Si veniu, segur que fareu noves
amistats, tindreu vivències gratificants i us ho passareu d’allò més
bé!” Hèctor Caballero, Director Esportiu de l’Iluro HC.
Tant la presidenta com el director
esportiu ens enumeren deu raons
per jugar a hoquei herba a l'únic
club que hi ha a tot el Maresme:

10 RAONS PER SUMAR-TE A
L’ILURO HOCKEY CLUB
1. L’Iluro HC és innovador i ambiciós, un club que vol seguir creixent,
tant en la millora de les instal·lacions com en el nombre de jugadors.
2. Compta amb més de 20 equips
federats, des de l’escola d’iniciació, per a nens i nenes a partir de 3
anys, fins als equips sènior, cobrint
totes les categories formatives tant
en línia femenina com masculina.
3. Té equips socials i equips de “mamis” i “papis” per a mares i pares
que volen fer esport, descobreixen
el hockei de més grans i volen entrenar o competir en les respectives
lligues organitzades per la mateixa
Federació Catalana d'Hockei.
4. Col·labora amb la Fundació El
Maresme per disposar d’un equip
de nois i noies amb diversitat funcional intel·lectual que competeix
a la lliga Hockey+ (Hockey Plus)
organitzada per la Federació Catalana d'Hockei, amb el suport de
l’espanyola.
5. Un club esportiu socialment
responsable. Realitza activitats
esportives i socials per a totes les
edats, té secció d’esport de lleure, organitza accions formatives,
torneigs esportius i jocs escolars o
promou activitats de caire social,
com el Torneig Familiar de la Marató de TV3, la Jornada de l'Hockei
Femení, el Torneig Sant Jordi de
Hockey+ o les Xerrades d’Esport i
Salut conjuntament amb l’Aliança
de Mataró.
6. Promou la formació i l’aprenentatge de l’esport segons els valors
de l’esportivitat, l’amistat, el joc
net, la igualtat, la competitivitat
positiva, l’esperit de superació,
l’esforç, el compromís, el treball en
equip o el respecte.

Itziar Ruedas
Presidenta

“La finalitat del club és
formativa, ensenyem a
jugar a hockei herba a
petits i grans, però
prestant especial
atenció a la implantació
i promoció de valors
personals i socials”
7. Fomenta el hockei herba a nivell
escolar: Cada any, més de 1.000
alumnes d’escoles de Mataró i del
Maresme, reben, mitjançant jugadors i entrenadors del club, nocions de l’esport a les seves escoles o
a les pròpies instal·lacions del club.
8. A més, l'hockei herba és un esport tècnic i divertit amb un ambient familiar i social molt bo i és
respectuós amb els companys i els
rivals.
9. És un esport inclusiu, és pot jugar
des dels 3 anys fins als 80 i el practiquen tant nois com noies.
10. Es juga a l’aire lliure, té competicions autonòmiques, estatals i internacionals i mai es tard per iniciar-te en aquest meravellós esport!
“Ara ja ho saps, vine i descobreix
un gran esport per a tu o per als
teus fills, t’hi esperem!”, diu per
acabar Hèctor Caballero. •
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TRAIL RUNNING

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT

Èxit rotund de l'espectacular
Ulisses Atac i Ulisses Kids

El 19 d'octubre és van poder celebrar les curses Ulisses Atac i Ulisses Kids que s'havien anul·lat per
causes meteorològiques en el cap de setmana del festival l'Ulisses fest de Premià de Dalt

L'alcalde, amb la guanydora

AJUNTAMENT

Premià de Dalt
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L'exigent prova
esportiva respon als
valors de projecció
de Premià de Dalt
vinculats a l'esport i
la vida saludable
rècord d'inscrits en aquesta quarta
edició: 150 participants que van gaudir de la prova esportiva del Festival
Ulisses Fest 2019 de Premià de Dalt.
La victòria en l'escalada a l'Ermita
de Sant Mateu va ser per Laia Cuevas

amb un temps de 23′ 00″ i per Albert
López amb un temps de 18′ 02″ En
el podi masculí de la cronoescalada
van acompanyar a l'Albert López,
que enguany va aconseguir el rècord
de la prova, Eric Viera i en Pol Baró.
En el femení la segona posició va ser
per Marta Maldonado i la tercera per
Miriam Ubach.
En el tram de descens, Marta Maldonado 12′ 13″ i Abel Bolance 8′ 47″
varen ser els guanyadors, acompanyats en el podi femení per les corredores Míriam Ubach i Sara Laia Galvany, que es van situar en segona i
tercera posició. En el podi masculí, la
segona i tercera posició van ser per
David de la Vega i Tomàs Domínguez
respectivament.
Tots els guanyadors van ser coronats
amb llorer com els antics atletes
clàssics per l’Alcalde Josep Triadó, el
regidor de Promoció de la Vila Carles
A. Medina, la regidora de Salut Marta Bosch, els regidors d’esports Juli

ULISSES KIDS

El festival
Ulisses Fest
de Premià de Dalt
s’acomiada fins a l’any
vinent, moltes gràcies
a totes i a tots per
participar!

La prova passa per bells paratges

al com la d'Ulisses. L'exigent prova,
que respon als valors de projecció de
Premià de Dalt vinculats a l'esport i
la vida saludable, compta amb dues
classificacions, la primera pel tram
de cronoescalada i la segona pel
tram de descens. Tots dos trams de
3 kilòmetres cadascun i un desnivell
de 390 metres, van comptar amb

ULISSES ATAC

a prova esportiva estava emmarcada dins del festival de
referència del Baix Maresme
l'Ulisses Fest 2019, que enguany va esclatar amb més de 6.000
persones a Premià de Dalt. Una gran
festa popular que va oferir tres espectaculars tasts gastronòmics, els
concerts de referència amb els guardonats Els Catarres i Joan Dausà, la
samba i la bossa nova de Samba de
festa, la música llatina, el lounge i el
jazz de Sis Pits Trio i, pels més petits, la referent de la música infantil
Dàmaris Gelabert. A més, activitats
patrimonials com la visita d'una legió romana i culturals vinculades a
la peça arqueològica única al món i
resident al Museu de Premià de Dalt,
que dóna nom al festival. Tot plegat
van fer les delícies dels participants.
L'ULISSES ATAC és una prova de Trail
Running diferent i única en el seu
format, que posa els participants davant del crono en una lluita individu-

La Pinassa

Societat Municipal

La Fàbrica va ser una gran festa

Giner i Ramon Golart i van rebre els
premis especials per part dels espònsors principals..
Després de l'entrega de premis, va
tenir lloc l'Ulisses Kids, una prova
on els més petits, de 4 a 10 anys, es
converteixen en atletes i comparteixen podi, ja que tots guanyen i tots
tenen premi. Aquesta quarta edició
ha comptat amb més de 60 infants
participants i recorreguts entre 250
metres i 1 kilòmetre al voltant de
la plaça de la Fàbrica de Premià de
Dalt. •

ULISSES FEST

L

A l'Ulisses Kids, tots els participants guanyen i tots tenen premi
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VOLEIBOL

PERSONATGES

Luke Belda

L’arenyenc, jove promesa del voleibol

L

uke Belda és una de les joves
promeses del voleibol nacional. Amb només 16 anys, el
d’Arenys de Mar ja forma part
de la concentració permanent que
la Reial Federació Espanyola de Voleibol té a Palència, on viu, estudia i
entrena.
Després de veure al seus germans jugant, el seu primer contacte amb el
voleibol va ser a les platges d’Arenys
de Mar: “En un campus de vòlei platja que organitzava Meritxell Carillo”,
ens explica el jove jugador, que es va
apuntar a una lliga escolar per seguir
practicant voleibol. Poc després va
aparèixer a la seva vida Gustavo Kunda, mític entrenador del CV Arenys,
que el va veure jugar i li va proposar
entrar a formar part de l’equip infantil
del club: “Va ser quan feia quart de
primària. Tot i que no tenia l’edat vaig
dir que sí perquè a l’equip li faltava
gent’, comenta Belda. Al club d’Arenys
s’hi va estar tres temporades per després, sent infantil de segon any, fitxar
pel CV Sant Martí, el seu actual club.
El salt al voleibol d’elit el va fer fa
dues temporades, quan a les proves
per entrar a formar part de les Selecció Catalana de Voleibol, el va veure
Alberto Toribio, responsable del grup
de tecnificació masculí GET Blume.

"Una tarda van venir els meus pares
i em van dir que havien trucat perquè
entrés a formar part de la Blume. No
vaig dubtar ni un moment i vaig dir
que sí".
Amb només tretze anys, Luke Belda
va abandonar el seu Arenys natal
per anar-se'n rumb a Esplugues de
Llobregat a viure, estudiar i entrenar, al Centre d’Alt Rendiment. Deixava enrere la seva escola, Joan Maragall, el seu institut, Tres Turons, i
també als seus pares i els seus ger-

A Esplugues només hi va estar un
any: “Una temporada on vaig veure
que podia jugar bé i que potser em
podia dedicar professionalment al
voleibol”. Un any on es va penjar la
medalla d’or al Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques i
pocs mesos després celebrava ser
Campió de Catalunya amb l’equip
GET Blume Voleibol.
Aquesta es la segona temporada
que Luke Belda forma part de la
concentració permanent de la Reial

l’estranger ‘seria un somni”. De
moment ha participat en dos campionats WEVZA amb la selecció
espanyola de menors, amb qui ha
finalitzat en setena posició i on ha
viscut, segons ell, el seu millor moment jugant a voleibol. Luke diu
que la practica del voleibol li ofereix

Amb només 16 anys, el
d’Arenys de Mar forma part de
la concentració permanent que
la Reial Federació Espanyola de
Voleibol té a Palència, on viu,
estudia i entrena
mans, Jordi i Dani. La seva germana
gran, Belén Belda, també vivia en
aquell moment a la residència Joaquim Blume, on formava part de
l’equip femení de voleibol de tecnificació. “Estar lluny d’Arenys no va
ser fàcil perquè trobava a faltar als
meus amics i la meva gent. La platja
també, perquè sempre l’he tingut a
prop i la necessito’, explica.

Federació Espanyola de Voleibol on
entrena sota les ordres de Ricardo
Maldonado, seleccionador espanyol
de menors. El seu dia a dia ‘comença
a les vuit del matí amb un tutor amb
el que estudiem i acaba a les 23:30,
quan hem d’estar a les habitacions’.
Luke té molt clar quin vol que sigui el seu futur: “Vull ser ‘jugador
professional de voleibol. Jugar a

Luke Belda, en acció

moltes coses bones: “El millor és la
sensació de llibertat quan saltes,
vas a atacar i veus la pilota, el rival,
tot el camp..." Unes sensacions que
no creu que pugui sentir de cap altra manera. •

Reconeixement de la FCVB a Esportiu Maresme
La Federació Catalana de Voleibol
va celebrar recentment, a la sala
d'actes del CEE d'Esplugues de
Llobregat, la Festa del Vòlei Català. Un dia per reconèixer els èxits

esportius dels diferents clubs, així
com a entrenadors i àrbitres. En
el transcurs de la Festa, la Federació també va premiar l'Esportiu
Maresme pel seu suport tant al

voleibol de pista com de platja. Un
reconeixement que agraïm molt
sincerament i que reforça el nostre
compromís en la difusió i visibilitat
del voleibol català.
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DANSA

AJUNTAMENT SANT VICENÇ DE MONTALT

Sant Vicenç balla al ritme
de la música

L

Les components de l'Escola Municipal de Dansa posen al costat del regidor d'Esports del municipi, Robert Subiron

’Escola Municipal de Dansa
és un dels programes esportius de les activitats municipals que promou la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Sant
Vicenç de Montalt de la mà del seu
regidor, Robert Subiron, a més de la
gimnàstica artística i les activitats dirigides per a adults.

L'ESCOLA

L’escola de dansa va néixer fa més
de deu anys amb la finalitat d’ampliar l’oferta esportiva del municipi.

participants d’entre 6 a 16 anys. En els
últims cinc anys, amb Cristina Garcia
com a responsable de l’escola de dansa, han hagut de modificar els horaris
per poder encabir a tothom que hi vol
participar.
Les monitores Cristina Garcia i Lidia
López, a través de la dansa, ensenyen
als ballarins i ballarines a prendre
consciència de les capacitats que té
el nostre propi cos, a millorar la coordinació amb el ritme de la música.
La dansa ajuda també a facilitar la
interacció entre els participants de

de dansa, des d’un estil més clàssic a
un més urbà. La polivalència i àmplia
experiència de les monitores fa que
al llarg del curs les ballarines tinguin
l’opció de provar i ampliar els seus
coneixements amb els diferents estils
per saber quin és el que més les atrau.
A més de realitzar diferents coreografies, fan diferents activitats per mostrar en públic el seu treball i esforç.
Realitzen competicions, diferents actuacions al municipi, col·laboracions,
sortides, i aquest any com a novetat,
hi ha la ‘I Trobada Extraescolar Dan-

L'Escola Municipal de Dansa
és un dels programes
esportius de les activitats
municipals que promou la
Regidoria d’Esports de
l’Ajuntament de
Sant Vicenç de Montalt
D’aquesta manera, els infants i joves
no se n'han d'anar a fer l’esport que
els agrada a un altre municipi.
El principal objectiu de l’escola és ballar de forma lúdica sense deixar de
ser una activitat extraescolar que, any
rere any, va augmentant el nombre de
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l’activitat o, fins i tot, en el seu dia a
dia a través de la dansa, l’expressió
corporal.

LES ACTIVITATS

Al llarg de la temporada les participants poden ballar diferents estils

sa’ que es realitzà el 15 de febrer al
Centre Cívic el Gorg organitzada per
la Regidoria d’esports de Sant Vicenç
de Montalt.
A més, a causa de l’èxit de participació obtingut a l’activitat extraescolar,
fa més de deu anys que es va crear

El principal objectiu
de l’escola és ballar de
forma lúdica. Ès unaactivitat extraescolar
que, any rere any, va
augmentant el nombre
de participants d’entre
6 a 16 anys
un Campus de Ball dintre del programa de les Estades Esportives d’Estiu.
Al Campus hi participen més de 80
alumnes d’arreu del Maresme durant
les setmanes que s’ofereix, on es compagina la dansa amb activitats estiuenques i aquàtiques.

MIRANT CAP AL FUTUR

Robert Subiron, regidor d’esports
de Sant Vicenç de Montalt, afegeix
que “a l’Escola Municipal ens agrada prioritzar en els nostres alumnes
perquè després puguin treballar com
a entrenadors i monitors. Tenim diferents exemples de monitores que van
començar amb nosaltres amb només
cinc o sis anys. Des de la Regidoria
seguirem apostant per l’Escola Municipal de dansa i gimnàstica”. •

www.esportiumaresme.cat

NOVIEMBRE 2019

ESPORT LOCAL

AJUNTAMENT PINEDA DE MAR

Pineda de Mar, seu de la XIX Copa
d'Espanya de Lluita de Braços

Cartell de la competició

E

La Lluita de Braços és molt popular als Estats Units i molts països sud-americans i europeus

l proper dissabte 23 de novembre tindrà lloc a l'Auditori de Pineda de Mar la XIX
Copa d'Espanya de Lluita
de Braços, campionat organitzat per
l'Associació Espanyola de Lluita de
Braços (AELB) amb la col·laboració
del Club Esportiu de Lluita de Braços
Pineda de Mar i l'Ajuntament.
UNA FITA INÈDITA A CATALUNYA
El campionat, que per primera vegada s'organitza a Catalunya, portarà al municipi maresmenc els
millors competidors i competidores
de tot el territori espanyol i s'espera
que aquest esdeveniment ajudi a
donar a conèixer aquest esport. La
Copa d'Espanya compta amb les categories infantil (fins a 8 anys), júnior 18 i júnior 21 (fins a 18 o 21 anys),
senior, master (a partir de 40 anys),
grand master (a partir de 50 anys),
sènior grand master (a partir de 60

anys), principiant, així com categoria adaptada.
La lluita de braços és un esport que
es practica a tot el món, i tot i que a
Espanya es realitza a nivell amateur
fora d'aquí a països com Rússia, Kazakhstan i alguns països americans
es tracta d'una modalitat totalment
reconeguda i els atletes s'hi guanyen

guanyar un altre amb una bona tècnica que li permeti bloquejar l'adversari evitant així la seva victòria.
UN CLUB ÚNIC AL MARESME
Aquest any 2019 s'ha fundat el Club
Esportiu de Lluita de Braços Pineda de Mar amb l'objectiu de donar
a conèixer, fomentar i promoure

És un esport que es
practica a tot el món. A
Espanya és amateur, però
hi ha molts països on els
atletes són professionals
la vida. És una activitat molt explosiva en què es barregen força i tècnica a parts iguals, de manera que
un competidor molt fort però sense
una bona tècnica és difícil que pugui

aquest esport, del qual el competidor pinedenc Sergio Golobart és un
dels seus màxims exponents a nivell
nacional i internacional. A Espanya
tot va començar a l'any 1986 en què

l'Associació Espanyola de Lluita de
Braços (AELB) va ser fundada per
Francisco Jove Feliu, qui va anar
captant als millors competidors nacionals i organitzant campionats
per tot el país, així com fomentant la

El campionat, que per
primera vegada s'organitza a Catalunya,
portarà els millors
competidors de tot el
territori espanyol
participació d'aquests competidors
en campionats europeus i mundials,
alguns dels quals fins i tot van proclamar-se campions continentals i
del món.
L'AELB a nivell espanyol i L'Associació Espanyola de Lluita de Braços
(AELB) a nivell català són els principals promotors d'aquest esport al
nostre territori. A nivell internacional
és la World Armwrestling Federation
(WAF) qui regula, promou i fomenta
la lluita de braços, organitzant campionats mundials amb seu a països
com Itàlia, Alemanya o França. •
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Jordi Matas, reelegit president del
Consell Esportiu del Maresme
La nova junta directiva treballarà per aconseguir una major implicació del Consell Comarcal del Maresme

Els membres de la junta directiva desenvoluparan els seus càrrecs durant el període 2019-2023

E

l passat dijous 24 d'octubre
es va celebrar l'Assemblea
Extraordinària per elegir
els membres de la junta
directiva del CEM per al període
2019-2023.
Després de l'Assemblea, els membres elegits van fer la primera reunió
de la nova junta directiva per l'elecció dels diferents càrrecs.
Jordi Matas continuarà com a president els propers quatre anys i tindrà
com a vicepresidents a Marc Bosch,
conseller de serveis a les persones
del Consell Comarcal del Maresme i
a Bea Delgado, regidora d'Esports de
l'Ajuntament de Mataró.
Per la seva part, Joan Vilà de la Penya "Apa Anem-hi" d'Arenys de Mar,
i Àlvar Julian, representant de la Federació Catalana de Voleibol, continuaran com a tresorer i secretari de
la junta, respectivament.
La resta de membres de la comissió
directiva són: Sara Roura de l'escola
Sant Martí d'Arenys de Munt, Ivan
Serrano de l'escola La Salle de Premià de Mar, Jordi Tomàs de la Comissió de l'Esport Escolar de Premià

de Mar i Joaquim Torres de l'escola
Meritxell de Mataró.
UN MANDAT RENOVAT
Aquest nou mandat s'inicia amb
l'objectiu d'una major implicació
del Consell Comarcal del Maresme i
seguir potenciant i augmentant les
activitats escolars i de lleure amb
la col·laboració de tots els ajuntaments de la comarca.

Aquest nou mandat
s'inicia amb l'objectiu
de seguir potenciant i
augmentant les activitats escolars i de lleure
amb la col·laboració de
tots els ajuntaments de
la comarca
Jocs Esportius Escolars de Catalunya al Maresme 2019/2020.
Aquest mes de novembre, comença
una nova edició dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. Més de
5.000 nens i nenes de tota la comar-

ca participaran, un curs més, a les
diferents modalitats esportives de
conjunt o individual que ofereixen
els JEEC.
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Col·labora:

(Cloenda del

Pel que fa als esports d’equip, el
voleibol segueix com a modalitat
esportiva amb més participació al
Maresme. Novament ha augmentat
el nombre d’equips inscrits d’aquest

esport i, aquest curs, igual que en els
anteriors, hi haurà participació de
conjunts del Vallès Oriental a les lligues escolars de volei del Maresme.
En futbol sala s’ha mantingut el
nombre d’equips i, per primera vegada al Maresme, hi haurà competició de futbol-7 escolar. Pel que fa a
l’handbol, els equips de la comarca
que s’inscriuen als JEEC competiran,
un any més, al Vallès.
Els esports individuals comencen
majoritàriament a principis d’any,
però una nova edició del Circuit
Comarcal de Cros ha servit per inaugurar les activitats. Aquest curs,
el circuit constarà de vuit proves organitzades per Gesport i el CEM. La
primera cursa va ser el 26 d’octubre
a Santa Susanna i finalitzarà a Canet
de Mar el diumenge 23 de febrer,
després de passar per Arenys, Malgrat, Alella, Pineda, Mataró i Calella.
La primera activitat d’esport individual prevista serà el dissabte 23 de
novembre, amb la celebració de la
primera trobada comarcal de Judo
al poliesportiu de Can Zariquiey
d’Arenys de Munt. •

www.cemaresme.cat
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NOTÍCIES
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA

BÀSQUET

Marina González, als JJOO de Tòquio
Roxana Popa i Cintia Rodríguez i hi
va tenir un paper molt destacat.
Setmanes després, l'Ajuntament
de Malgrat de Mar li va retre un
merescut homenatge. L'alcalde del

Marina, durant el Mundial d'Stuttgart

La jove esportista de 16 anys de
Malgrat de Mar està vivint un 2019
de somni. Després de ser la primera gimnasta catalana de la història
a penjar-se al coll una medalla d'or
en una Copa del Món en la prova
disputada al setembre a Szombathley (Hongria), Marina va debutar
en un Mundial amb la selecció es-

panyola un mes més tard a Stuttgart (Alemanya) aconseguint un
èxit històric.
Per primera vegada des de Pequín
2004, la gimnàstica artística espanyola estarà en uns Jocs Olímpics,
en aquest cas a Tòquio. La Marina
va formar part de l'equip nacional
al costat d'Ana Pérez, Alba Petisco,

SOLIDARITAT

L'Ajuntament de
Malgrat de Mar li
va retre un
homenatge pels seus
èxits esportius
consistori, Joan Mercader, el regidor d'esports, Ludwing Ivan Hasko,
i altres regidors, van rebre la Marina i els seus familiars a la sala de
plens de l'ajuntament. Marina iniciarà ara una llarga i dura preparació de cara a la cita olímpica.

JUDO

II Travessia Solidària
Vilassar de Mar

La masnovina Mireia Lapuerta,
subcampiona d'Europa sub-21
Mireia Lapuerta, judoka
masnovina de 20 anys,
es va proclamar, el primer cap de setmana de
novembre, subcampiona
d'Europa sub-21 de judo
en la categoria de -48

a la ciutat russa d'Izhevsk.
Un èxit que se suma als
obtinguts durant l'any:
plata en la Copa d'Europa
de Coïmbra, or campionat
de Catalunya, 5è lloc Copa
d'Europa Màlaga, bronze

i la discriminació de les
castes baixes.
Més de 350 nedadors de
totes les edats, alguns
des de fora del Maresme,
van participar en alguna
de les tres distàncies
programades pel Club
Nàutic Vilassar de Mar
(200 metres per a nens,
1,5 quilòmetres i 4 quilòmetres). Es van recaptar uns 6.000 euros en
una matinal festiva, de
magnífica temperatura i
molta solidaritat.

L'alcalde de Malgrat de Mar, Joan
Mercader creu que la Capitalitat del
Bàsquet femení Malgrat 2020 servirà per, entre altres, promocionar al
llarg de tot un any la salut, l'esport i
l'economia. Segons ell, un altre dels
objectius d'aquesta iniciativa és donar visibilitat al bàsquet en general
i al bàsquet femení en particular. La
capitalitat del bàsquet femení 2020
es farà de la mà de l'AECAM i s'establirà un calendari d'activitats per a
tot l'any. El tret de sortida serà al gener amb l'acte de relleu d'Igualada a
Malgrat de Mar.

MOTOS AQUÀTIQUES

Mireia és la millor judoca espanyola de la seva edat

quilos. Mireia, quarta del
rànquing mundial de la
seva edat, va obtenir la
medalla de plata en l'Europeu que es va disputar

Copa d'Europa Berlín, or
Copa d'Europa Praga i 3a
posició en el Campionat
d'Europa. Un any per emmarcar.

CICLISME

Volta a Catalunya: Calella i Mataró, protagonistes
L'organització de la
Volta Ciclista a Catalunya ha confirmat que
Calella acollirà l'etapa
inaugural de l'edició
del centenari de la
ronda catalana, l'any

L'alcalde i regidor amb la FCBàsquet

El CN Balís acull
l’Europeu

Acte al CN Vilassar de Mar

El Club Nàutic Vilassar
de Mar, conjuntament
amb l’ajuntament de Vilassar de Mar i l’Associació Aigua Solidària, va
organitzar la II Travessia
Solidària, festa esportiva
per recaptar fons que es
destinen a la construcció d'un embassament
per a les comunitats
rurals d'Anantapur (l'Índia), regió on la Fundació Vicenç Ferrer treballa
des de fa ja 50 anys i on
lluita contra la pobresa

Malgrat de Mar,
capital del
Bàsquet Femení
2020

2020. Ho tornarà a fer
amb una etapa amb
sortida i arribada a la
població, com en les
últimes vuit edicions.
La pròxima serà la novena i última. Calella

tancarà un cicle amb
la Volta i el 2021 deixarà pas a una nova
població.
També s'ha confirmat
que Mataró acollirà
l'arribada de la sisena

etapa, el 28 de març,
després de sis anys
consecutius sent la
sortida d'una etapa.
La Volta es veu a més
de 500 milions de llars
de més de 160 països.

Pòdium dels guanyadors al CN El Balís

Per tercer any consecutiu el CN El
Balís va acollir la prova final del campionat europeu de motos aquàtiques
en què el francès Alexandre Barret
(Kawasaki) s’ha emportat el títol de
campió. Els aficionats a les motos
aquàtiques i els visitants van gaudir
tot un cap de setmana de l’adrenalina i l’emoció dels corredors des de
l'espigó i des de l’esplanada del Port
en dues jornades marcades pel sol,
la calor, el vent i l’onatge.
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Com practicar esport gaudint d’una bona visió
Les ulleres que portem habitualment en el nostre dia a dia, en general, no són la millor opció quan volem practicar esport:
Són massa fràgils, ens fa por que es trenquin, ens molesten, suem...
DRA. PILAR
ROJO BADENAS

Optometrista COL 8747

MÀSTER EN OPTOMETRIA I
CIÈNCIES DE LA VISIÓ
DOCTORA EN ENGINYERIA
ÒPTICA

Q

UINES OPCIONS PODEM
CONSIDERAR SI EXISTEIX
GRADUACIÓ I VOLEM FER
ESPORT CÒMODAMENT?
A continuació t’exposarem diferents
opcions, que seran més o menys adients en funció de la graduació a corregir i de l’esport a practicar, però que
et poden orientar i animar a consultar
i provar.
Lents de contacte. Els materials i dissenys de les lents de contacte han evolucionat molt en els últims anys i ens
permeten molt joc quant a corregir
graduacions i també en la modalitat
d’us ( diàries, quinzenals, mensuals).
La lent de contacte permet gaudir
també d’una millor visió perifèrica
que la ullera i la percepció espacial sol
ser més precisa.
Cal tenir en compte que les lents de
contacte no són aconsellables en esports aquàtics degut al risc d’infeccions, queratitis, irritacions... Tot i així,
una lent d’un sol ús pot ser una opció,
llençant-la en acabar de realitzar l’activitat i ajudant-se d’ulleres protectores de natació o immersió.
Una bona adaptació per part d’un
professional especialitzat és imprescindible. Això et permetrà corregir la
graduació de manera precisa, trobar
la geometria de la lent que més s’ajusti a les teves mides oculars i buscar el
material més apropiat en funció del tipus de llàgrima, fisiologia del segment
anterior de l’ull i de l’esport que es vulgui practicar.
1. Ortoqueratologia. (LENTILLES PER
DORMIR) L’ortoqueratologia utilitza
lents de contacte personalitzades que
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l’usuari usa mentre dorm a la nit per
tal de provocar un canvi controlat de
la superfície corneal. Aquest canvi en
la forma de la còrnia és el que permet
compensar la graduació. L’objectiu és
poder gaudir d’una bona vista durant
el dia sense cap tipus de correcció, ja
que la lent de contacte s’utilitza només per dormir. Alguns estudis mostren que l’ortoqueratologia és una
tècnica eficaç per intentar evitar la
progressió de la miopia.
2. Ulleres esportives graduades. Hi
ha l'opció de graduar ulleres dissenyades específicament per fer esport i que
al mateix temps poden ser útils com a
protecció contra impactes. Normalment són de materials plàstics resistents i amb dissenys anatòmics que
s’adapten a la fesomia del pacient. Solen portar pads laterals i nassals molt
tous, especialment en el cas dels nens.

Oftalmòleg COL 44939

NO TOTS ELS ESPORTS TENEN LA MATEIXA DEMANDA VISUAL
Hi ha diferents habilitats visuals que
poden potenciar-se o entrenar-se en
funció de l’esport a realitzar, sobretot
si es tracta d’esports d’elit. Una bona
visió perifèrica és molt important en
molts esports com futbol, bàsquet o
esports d’equip en general; una bona
sensibilitat al contrast en l’esquí, per
exemple; una bona coordinació ull
mà en el tennis i pàdel; una molt bona
agudesa visual és important en els esports de tir. En el nostre centre tenim
l’experiència de Pedro Gabriel que ens
agraeix la feina feta ja que el fet de tenir una bona lent i una bona graduació
en les ulleres que s’utilitzen el tir l’ha

MASTER EN RETINA MEDIC
QUIRÚRGICA
ESPECIALISTA EN CIRURGIA
REFRACTIVA

Pedro Gabriel, campió de Catalunya de Tir olímpic, utilitzant ulleres especials

En el cas d’esports aquàtics, tant en
piscines com al mar, també tenim les
ulleres de natació graduades que a
més de donar bona visió protegeixen
de la irritació deguda a l’aigua de mar i
a l’aigua clorada.
3. Cirurgia refractiva. Quan la graduació és estable i es disposa d’una
bona salut ocular la cirurgia refractiva
és una opció definitiva que ens permet
gaudir de bona agudesa visual en tots
els aspectes de la nostra vida. Existeixen diferents tècniques (lasik, PRK,
ICL, lents Premium) que cal valorar en
funció de la graduació, edat, demanda
visual del pacient i característiques
morfològiques de l’ull a intervenir.

DR. GABRIEL
ARCOS ALGABA

Quan hi ha al·lèrgies, intolerància a
les lents de contacte, graduacions
difícils de corregir la cirurgia és una
bona opció.

PER ON COMENÇO?
Acudir a un especialista de la visió.
L’oftalmòleg s’encarrega de la teva
salut ocular i t’indicarà si ets bon
candidat per cirurgia refractiva, valorarà la teva qualitat i quantitat de
llàgrima(important per les lents de
contacte) tractarà possibles reaccions al·lèrgiques, valorarà si existeix
alguna patologia... L’optometrista
s’encarrega de mesurar el teu error
refractiu (graduació) i de l’adaptació d’elements compensadors, ja
siguin les lents de contacte, l’ortoqueratologia, ulleres esportives
graduades...

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

ajudat a ser el guanyador de dos campionats de Catalunya i també a competir a nivell nacional a la modalitat
de tir olímpic. Pedro Gabriel destaca
la gran importància de tenir una visió
nítida en els elements de punteria per
aconseguir bons resultats.
QUINA CURA HAIG DE TENIR ALS
ULLS QUAN FAIG ESPORT?
Tot i anar ben corregit, cal no oblidar
la salut ocular. En esports a l’exterior
i amb alta exposició solar ( navegació,
esquí...) és imprescindible protegir-se
contra la radiació solar. Una bona
ullera de sol amb protecció total als
raigs ultraviolats és necessària. Una
exposició excessiva a la radiació UV
pot provocar fotoqueratitis, pterigium,
cataractes... Volem protegir tant el
globus ocular com els anexes oculars
(parpelles), per això, és convenient
que la muntura sigui ajustada a la cara
i protegeixi també pels laterals.
Les lents polaritzades ens ajuden a
que la qualitat visual sigui més bona,
ja que eliminen reflexes gràcies a la
polarització de la lent.
ERROR HABITUAL: No per ser més fosca la ullera protegeix més. Que sigui
més o menys fosca et donarà sensació
de més o menys claror (espectre visible), però no vol dir que estigui filtrant
els raigs ultraviolats.
IMPORTANT: Lubricar bé la superfície
ocular amb llàgrima artificial, sobretot
en esports aquàtics , els que tinguin
molta exposició solar i aquells on els
ulls estiguin exposats a pols. Imprescindible si s’estan utilitzant lents de
contacte. •

Segueix-nos ›

