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Anni Espar...
i l'esport escolar
Permetin-nos presumir d'haver arribat a la nostra edició
número 30. Una xifra rodona que ens omple d'orgull en un
moment on sembla que les apostes periodístiques en suport de paper es miren com una aventura de vells romàntics. ESPORTIU MARESME va néixer amb la vocació de conviure amb la puixança de les xarxes socials al mateix temps
que era capaç d'oferir reportatges i continguts de qualitat.
Tot amb un únic objectiu: reivindicar el talent esportiu de
la nostra comarca, donar visibilitat als nostres clubs i esportistes i ser l'altaveu de la gran feina que duen a terme
els nostres ajuntaments i institucions en matèria esportiva.
És per això que ens alegra moltíssim haver aconseguit un
acord de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme i el Consell Esportiu del Maresme perquè ESPORTIU
MARESME sigui l'aparador de l'esport escolar de la comarca, segurament el gran oblidat d'aquest sector. Cada mes
portarem a les nostres pàgines tota la seva actualitat, amb
reportatges, informes, temes i entrevistes.
Ens alegra tant com haver compartit una jornada amb una
de les millors jugadores de la història del waterpolo espanyol. Anni Espar és una llegenda viva d'aquest esport.
Ho ha guanyat tot, tant a nivell de selecció com de club.
Aquest any ha fitxat pel CN Mataró, que ha confeccionat un
equip de somni per guanyar tots els títols.

Pàgines 28-29:
Esport Escolar del Maresme
Pàgina 30:
Esport local: Sant Vicenç de Montalt

Staff
Edita: Frimu XXI Comunicació S. L.
Director:
Toni Frieros
Disseny i maquetació:
Jordi Amigó
Fotografia:
Pep Morata
Correcció de textos:
Gerard Obon
Impressió:
Rotimpres

Dipòsit Legal:
B 9990-2017

684 285 614
www.esportiumaresme.cat

Viu l’esport català
esportcat

@esportcat

esportcat

esport.gencat.cat

3

www.esportiumaresme.cat

ENTREVISTA

Anni Espar, una gran
campiona a Mataró
És una de les millors jugadores de tota la història del waterpolo
espanyol. Campiona del món i d'Europa amb la selecció,
medalla de plata en els Jocs Olímpics de Londres i nombroses
vegades guanyadora de la Lliga Espanyola i de la Copa d'Europa
amb el CN Sabadell. També va ser campiona de Lliga
Universitària dels Estats Units i Austràlia. Una autèntica fora de
sèrie que ha triat jugar en el CN Mataró per continuar creixent.
ESPORTIU MARESME ha estat amb ella

C

omencem pel final, Anni.
Quina és la principal raó
per la qual has fitxat pel
CN Mataró?
Necessitava nous objectius en la
meva carrera esportiva, seguir creixent, tenir nous entrenadors i noves
companyes d’equip.

Una entrevista de TONI FRIEROS · Fotos de PEP MORATA

Ara faràs 27 anys. Pràcticament ho
has guanyat tot. Encara tens reptes
per complir?
El waterpolo és la meva passió i encara em queden molts anys al davant.
Sobretot, continuar gaudint d’aquest
esport.
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Has estat 10 anys al CN Sabadell.
Era una etapa tancada ja?
En part sí, perquè va lligat al tema
de l’ambició. Estava en un club on
sempre guanyàvem i no teníem gaire
competència, especialment a la Lliga.
Jo vaig jugar als Estats Units i a Austràlia, i per guanyar la lliga vaig haver
de lluitar i suar moltíssim cada partit
fins a l’últim segon. Aquí, al Mataró,
haurem de lluitar molts partits per
poder guanyar i jo necessito aquesta
competitivitat.
Però, perquè el CN Mataró i no el
Mediterrani o el Terrassa, per exemple?
És veritat que tenia altres opcions
sobre la taula, dins i fora d’Espanya,
però el projecte del CN Mataró em va
atraure molt, era molt ambiciós. No
vaig mirar la part econòmica, tan sols
la part esportiva.
És realment el que et van ‘vendre’?
Sí! Ara que estic aquí m’adono del que
és el CN Mataró. Em trobo molt feliç.
El fet d’estar amb la Marta Bach o amb
l’Helena Lloret ha estat molt important perquè he compartit amb elles

moments extraordinaris a la selecció.
És molt probable que no hagués vingut si elles no haguessin estat al club.
Has vingut al CN Mataró per tornar a
guanyar-ho tot...
I tant! Sóc molt ambiciosa i competitiva i aquí puc mantenir viva aquesta
flama. L’única condició que vaig posar
per fitxar va ser que el CN Mataró fes
un equip competitiu.

“Necessitava nous
reptes, més
competitivitat, i el
projecte del
CN Mataró era la
millor opció”
Ja s’està demostrant...
Així és. Vam guanyar la Supercopa
d’Espanya al Sabadell i, després, a la
Lliga, les vam tornar a superar en la
que va ser la seva primera derrota a
casa en nou anys.
Això té molt bona pinta, Anni...
Sí, però la temporada és molt llarga i
s’ha d’anar a poc a poc. Estem treballant molt bé i tenim equip per assolir
tots els objectius.
També la Copa d’Europa?
També. Hem de ser ambicioses. Potser no tenim l’experiència d’altres
equips, però si les ganes. I com et deia
abans, he vingut per guanyar-ho tot
amb el Mataró.
Acceptes aquest rol de líder que
tens a l’equip?
Quan cal, sí, però això de portar el
pes de l’equip és una responsabilitat
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compartida. Totes hem de fer-ho. Particularment, em trobo molt a gust tant
als partits com als entrenaments amb
aquesta responsabilitat que m’ha donat la junta directiva i l’entrenadora.

lucionar molt de pressa. Als quinze
anys ja jugava al primer equip del
Mediterrani, on vaig estar un parell
de temporades fins que em va fitxar
el CN Sabadell.

Al CN Sabadell la pressió per guanyar era tan alta com es diu?
Sí, tot el que no era guanyar sonava
una mica a fracàs, malgrat que sabíem
que no sempre es pot.

Es pot traduir com donar exemple?
Sí, ho podem dir així. Però cap companya va de crac o es creu millor que l’altra. La clau del Mataró és el bon rotllo
que hi ha entre totes.
Has vingut a Mataró per quedar-t'hi?
Sí. He signat per tres anys i aquesta és
la intenció.

“Estem treballant
molt
i tenim
La sortida
de labé
prova
de natació, espectacular
equip per assolir
tots els objectius,
tant a Espanya com
a Europa”

I un any més tard, el 2013, campiones del món a casa, a Barcelona! Va
ser el súmmum?
Per mi, els Jocs de Londres. Guanyar
el Mundial a casa va ser una passada,
sense cap mena de dubte, però anar
als Jocs i guanyar una medalla de plata és un altre sentiment. Un somni fet
realitat.

Per què waterpolo i no handbol, per
exemple?
Vaig començar fent natació al Mediterrani i també bàsquet i tennis. A mi,
particularment, la natació em semblava molt avorrida. Veia jugar als de waterpolo i em va agradar com a esport
d’equip. Així que el vaig provar i això
de tenir una pilota a les mans em va
resultar molt divertit.

La teva progressió va ser meteòrica, no?
Quan feia 3r d’ESO vaig ingressar
al CAR de 3457-29095-2019
Sant Cugat i ja Anunci-faldó
entrenava
matí i tarda. Aquí sí que vaig evo-
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Has viscut moments molt especials
en la teva carrera. Quin va ser el
primer?
Guanyar el Mundial Júnior a Trieste
l’any 2011. No només per mi, sobretot pel waterpolo espanyol, perquè
va ser el naixement d'una generació
fantàstica. Moltes jugadores d’aquell
equip vam anar l’any següent als Jocs
Olímpics de Londres, on vam aconseguir la primera medalla del waterpolo
femení.

“Crec que tinc bona
visió de joc i sé pensar dins de l’aigua...
i també treure tot
el caràcter quan cal.
El waterpolo és un
esport molt dur”

El canvi a la bicicleta és un moment important

Vens d’una família esportista. El teu
pare, Xesco, va ser jugador i entrenador d’handbol...
I la meva mare corre maratons! Sí, l’esport el porto a la sang, des que anava
a veure jugar el meu pare.

Vas començar molt tard, no?
Comparat amb avui dia, sí, amb onze
o dotze anys. Aleshores era waterpolo mixt. Érem només dues nenes a
l’equip.

per saber què fer en moments delicats
del partit i quan s’ha de tenir mala llet,
treure-la. El waterpolo és un esport
molt dur moltes vegades.

“He vingut per guanyar-ho tot”
Un club de waterpolo de referència, A la piscina ets la directora, la cataemblemàtic...
litzadora del joc...
El CN Sabadell ha estat casa meva, em M’encanta aquest rol. Crec que tinc
va ajudar moltíssim a créixer i vaig po- bona visió de joc i sé pensar dins de
der compartir vestidor i piscina amb l’aigua.
jugadores de molta qualitat. Nani
genèric
esports 206x52
mm,tenia,
Esportiu
1
24/10/19
16:56
Guiu, l’entrenador
que
va Maresme.pdf
ser I talent...
L’experiència m’ha donat la sang freda
bàsic en la meva carrera.

ESPORT
PER A TOTHOM!

Vas guanyar després la Lliga Universitària als Estats Units amb les
Trojans de la Universitat del Sud de
Califòrnia.
Una experiència molt enriquidora. Teníem un entrenador molt exigent, que
exigia una intensitat d’entrenaments
brutal que a Espanya no estem acostumades i tot plegat feia que acabés els
partits i entrenaments molt cansada
físicament i mentalment. Va pagar la
pena tant patiment i esforç. Pensa que,
als Estats Units, per a moltes jugadores
és molt més important el títol universitari que una medalla olímpica. ›

www.diba.cat /esports

K

5

www.esportiumaresme.cat

DESEMBRE 2019

ENTREVISTA

PORTADA
“M’agrada el rol
de portar el pes
de l’equip, però
al final ha de ser
una responsabilitat compartida
per totes”

Perfil
Anni Espar Llaquet
Barcelona
8 de gener de 1993
(26 anys)
Alçada: 1,80 m
Pes: 63 kg

Palmarès
Selecció absoluta
2012
Plata Jocs Olímpics
de Londres 2012

2013

Or Mundial de Barcelona

2014

Or Europeu de Budapest

2016

5è JJOO de Rio de Janeiro

2017

Plata Mundial de Budapest

2018

Anni és considerada una de les millors jugadores de tots els temps del waterpolo femení espanyol

“Guanyar el Mundial a casa va ser
una passada, però res comparable a
la medalla de plata als meus primers
jocs olímpics”
Com dèiem abans, el teu pare, Xesco Espar, ha estat un exitós jugador i
entrenador d’handbol al Barça. Què
tens d’ell?
Ell m’ha ensenyat la constància, perseverança, ajudar els altres i a gaudir
de tot el que faig.
I de la teva mare?
Jo sóc com ella. Si un dia no puc fer
esport, estic neguitosa, em falta quelcom. Ho necessito, ja sigui sortir a córrer, jugar a pàdel...
Jugar amb la teva germana petita,
la Clara, què t’ha aportat?
Molt, perquè el millor de l’esport és
compartir-lo i quina millor manera de
fer-ho que amb algú de la teva família. Hem jugat juntes al Sabadell, a la
selecció espanyola i hem viscut moments molt entranyables.
Ha signat un contracte de tres temporades amb el CN Mataró

I també vas jugar a Sydney...
Allà vaig marxar amb una altra mentalitat, més aviat de gaudir de la ciutat,
del país, de la gent, malgrat que teníem un gran equip i també vam guanyar la lliga australiana.
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I què li agrada fer a l’Anni Espar fora
de l’aigua?
M’agrada molt viatjar. Austràlia i Nova
Zelanda, per exemple, em van marcar
molt. També Jerusalem. També gaudeixo molt llegint i sortint amb els amics-

Tens cap referent al món de l’esport?
Admiro Rafa Nadal. És un gran
exemple. I al waterpolo, les meves
companyes d’equip quan vaig començar a jugar, perquè les admirava
moltíssim.
Et van ensenyar molt bé… 

Or Jocs del Mediterrani
de Tarragona

2018

Bronze Europeu Barcelona

2019

Plata Mundial Corea Sud

Selecció júnior
2010

Plata Europeu
de Dniprodzerzhynsk

2011

Or Mundial de Trieste

2013

Plata Mundial de Volos

Clubs
CN Sabadell
Competicions nacionals:
Divisió d'Honor (9)
2011 a 2019
Copa de la Reina (9)
2009 a 2019
Supercopa d'Espanya (11)
2009 a 2019 (l'últim amb el CN
Mataró)

Competicions
internacionals
Copa d'Europa (4)
2011 a 019
Supercopa d'Europa (3)
2013 a 2016
NCAA Estats Units (1)
2013
Lliga Australiana (1)
2017
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DAMIÀ
DEL CLOT
Alcalde de Vilassar de Mar

Passió per Vilassar de Mar,
el Maresme... i el bàsquet
Una entrevista de TONI FRIEROS · Fotos de PEP MORATA

Home vitalista com pocs, Damià va heretar del seu avi matern la passió per la cultura i la política.
És advocat, escriptor, alcalde de Vilassar de Mar (ERC) i president del Consell Comarcal del Maresme.
Té una feblesa: la seva família... i el bàsquet.

V

ostè és vilassarenc de
mena...
I tant! El 15 de novembre de
1973 vaig néixer a Vilassar
de Mar, al Casal de Curació que, precisament, ara fa cent anys de vida. La
meva mare també és nascuda a Vilassar de Mar i el seu pare, el meu avi, va
ser alcalde del poble. A causa que els
meus pares es van separar quan jo
era molt jove, qui va tenir una gran influencia sobre mi, com una mena de
tutor, va ser el meu avi.
Josep Trias Pujol...
Així és. Ell em portava al Camp Nou a
veure el Trofeu Joan Gamper, al cinema, fins i tot a actes de caire polític.
També vaig heretar d’ell la passió pels
llibres. Des de molt petit sempre vaig
tenir molt clar que volia estudiar Dret
i Ciències Polítiques.
I ho va aconseguir...
Efectivament. Tot just estic acabant el
doctorat de Dret Constitucional.
S’ha guanyat la vida com a advocat...
Des de molt jove, sí. Vaig començar a
exercir als 24 anys. Porto ja 22 anys de
col·legiat.
Com i per què arriba a la política?
A l’any 2002 entro a militar a Esquerra
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Republicana més que per qüestions
romàntiques i teòriques, per conviccions materials. Vaig entrar a nivell local i de forma bastant passiva,
apartant-me anys després per poder
centrar-me en el meu treball d’advocat. Va ser quan al 2005 vaig obrir el
meus despatxos professionals. El pri-

de Mar fins al 2011. I des de llavors
fins el 2015, ho deixo per temes professionals. El 2009 guanyo un premi
literari molt important, el Premi Fiter
i Rossell, amb una dotació econòmica de 24.000 euros, amb el llibre ‘Absolut taronja: cròniques de la ciutat
desacomplexada’. Aleshores em surt

Què és per a vostè la política?
És aquell exercici temporal en què
una persona dedica anys de la seva
vida a incidir en allò públic, en el seu
referent vital més pròxim, en el meu
cas, Vilassar de Mar, el Maresme i Catalunya. I se li ha de dedicar un temps,
no tot. Dedicar a la política uns anys,

“El nostre objectiu és posar al dia els
equipaments esportius. Farem
inversions en tres d’ells i canviarem
la gespa del camp de futbol”
mer a Barcelona i després, el segon, a
Mataró ja al 2011. Ara mateix només
tinc obert el de Mataró.
Quina és la seva especialitat?
El Dret Civil. Faig bàsicament herències, bancari, accidents i família.
I continua treballant?
Sí, però només un 5% del meu temps,
el que em reservo per anar algunes
tardes al despatx i a la universitat.
Tornem a la política...
Al 2007, com a cap de llista, estic a la
oposició a l'Ajuntament de Vilassar

la possibilitat d’escriure molts llibres:
novel·la negra, assaig… i vaig preferir
centrar-me en el despatx i en escriure,
deixant la política una mica al marge.
En total he publicat catorze llibres…
Es va retirar de la política però va
tornar amb molta força…
Em vaig tornar a presentar a les municipals del 2015 com a cap de llista i
és quan fem el salt de passar de tenir
un regidor a empatar les eleccions a
Convergència amb cinc regidors, que
venia de tenir-ne nou. Amb aquell empat vam poder governar quatre anys
en coalició amb Gent per Vilassar.

vuit, dotze, per aportar la teva experiència professional, personal i la teva
estima. Per desprès tornar a la teva
activitat.
No es veu més anys com alcalde?
Crec que aquest serà el meu últim
mandat... però no ho puc assegurar.
Es considera municipalista?
Sí. La política municipalista és la
més complexa de totes. És la política
real. L’alcalde ha de tenir discurs polític, sensibilitat per poder assumir
temes que son molt polièdrics, tenir
empatia, perquè la crítica està a peu
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de carrer. I capacitat per poder estar
a molt llocs un mateix dia. Sobretot,
ha de tenir molta cintura política per
negociar temes amb l’oposició. Per
un municipi tan gran com Vilassar de
Mar, que presta més serveis dels que
realment té competències, l’alcalde
ha de saber pactar molt perquè no
tenim majoria.

“La política és la
gestió de la
dissidència i la
municipalista és la
més complexa de
totes. És la
política real”

Això està molt bé...
La legislatura passada vam governar
amb set regidors de 21 i vam aprovar-ho tot, tres pressupostos i tots
els punts que es van portar al Plenari. La política és això, la gestió de
la dissidència. Jo et dono per aquí,
tu em dones per allà… Sempre buscant un objectiu fonamental: el que
és millor per el teu poble. És a dir,
buscant l’interès general.
Potser no es parla tant de banderes i ideologies…
Efectivament. En política municipal
les ideologies queden més aparcades. No ens amaguem. Nosaltres
vam posar les urnes, som independentistes, donem suport al procés,
però alhora, prenem decisions que
no tenen res a veure amb el nostre
posicionament polític. Aquí som
més pragmàtics. El pragmatisme a
nivell municipal és una de les eines
més importants de totes perquè el
que tu fas és amb l’objectiu de millorar el teu poble. I, òbviament, sense
posar per davant la ideologia.

Damià del Clot, al balcó de l'ajuntament, és advocat de professió i un reconegut escriptor de novel·la

Què van fer?
Donar resposta a totes aquelles exigències. El primer que vàrem fer va
ser un concurs de creditors de la S.A.
Municipal. I ens va anar molt bé perquè vam tenir una quitança d’aquest
deute bancari de la SA Municipal que
l’ajuntament avalava i que sortia a les
nostres finances com a passiu. Amb
la quitança dels nostres bancs i proveïdors vam rebaixar moltíssim el
deute. Vàrem renegociar els préstecs,

entrenaments de bàsquet i de vòlei.
Aquestes tres actuacions son prioritàries per nosaltres.
I la gespa del camp de futbol?
Ara compleix el cicle de deu anys i la
tornem a licitar en un renting per tenir gespa nova durant els propers deu
anys. L’any vinent la UE Vilassar de
Mar compleix cent anys! L’altre dia el
president de l'FCF, Joan Soteras, em
va dir que des de Vilassar fins a Figue-

“Com a president del Consell Comarcal
vull potenciar la marca Maresme i
crear un fort sentiment de pertinença
a la nostre comarca”
Quan arriba al 2015, quin Vilassar
de Mar es troba?
Un municipi molt endeutat, amb
molta tensió financera. Teníem un
pressupost de 20 milions d’euros
i devíem 37 milions. Amb aquella
fotografia podíem fer molt poques
coses en un moment en què Vilassar necessitava actuacions vitals.
En matèria d’esports, per exemple,
ens vam trobar equipaments molt
poc optimitzats. Un camp de futbol
i un pavelló saturats. També equipaments culturals molt deficients o
inexistents. Vam comprar l’Ateneu,
per exemple. Era un ajuntament
amb molt pocs treballadors i alhora un nivell d’exigència del ciutadà
molt alt. Vilassar ha crescut de forma ordenada, no s'han fet animalades urbanístiques, però teníem la
mentalitat de ser un poble de 10.000
habitants quan en realitat en som
més de 20.000.

perquè pagàvem molts diners en interessos. Gairebé tres milions cada
any. Una animalada. Ara devem només 16 milions d’euros. Hem eixugat
21 milions. Això ens ha donat oxigen
per poder fer inversions, comprar patrimoni municipal, adreçar vies públiques...
I en esports?
El nostre objectiu és posar al dia els
equipaments esportius per destensionar el Pavelló Paco Martín, el camp
de futbol, La Bòbila… Farem inversions en tres equipaments que són
vitals per a nosaltres: la pista Lluís
Guardiola, que la transformem de
dalt a baix. Farem vestidors i un camp
de futbol sala descobert. Darrere del
camp de futbol Xevi Ramon farem un
mòdul on encabirem la gimnàstica
artística i activitats de la gent gran.
I el tercer objectiu es fer una pista
exterior al pavelló de La Bòbila per

res, l’equip amb la categoria més alta
és el Vilassar. Tenia una gran relació
amb Xevi Ramon pare, ara amb el seu
fill, el Bebi, i també amb Josep Estrada, un directiu històric del club.
Quin és el pressupost que destineu
a l’esport?
Entre subvencions als clubs, manteniment de les instal·lacions i personal
en destinem uns 800.000 euros.
Vostè és un malalt del bàsquet!
Sí! Tota la meva vida he jugat a bàsquet. Vaig començar en un equip que
es deia La Tortuga Esportiva, d’aquí
del poble. A partir de llavors sempre
vaig jugar en el CB Vilassar, tret d’un
any que vaig anar al Cabrera. Vaig
deixar de jugar al començament de la
meva carrera de Dret. Hi havia moltes
assignatures a la nit i no podia anar
als entrenaments. Però ha estat la
meva passió. Vaig anar a la famosa

Final Four de París on va perdre el FC
Barcelona.
Era base?
Em defensava força bé per ser baixet.
Era molt nerviós i tenia un bon domini de la pilota. El bàsquet també
és un esports de baixets. En ‘Chichi’
Creus va guanyar l'ACB amb 42 anys
i 1,79 metres d’altura. He de dir que
vull que el Barça guanyi, però jo soc
de la Penya.
Com que no tenia prou feina, assoleix la presidència del Consell Comarcal del Maresme…
ERC em va proposar presidir el CCM.
Aleshores vaig parlar amb els meus
companys de govern de Vilassar de
Mar i els hi vaig explicar que això
comportava, evidentment, un dia
i mig no estar a Vilassar i sí al CCM.
També combinar-me actes els caps
de setmana.
Què vol fer?
Potenciar la marca Maresme i crear
sentiment de comarca, de pertinença
al Maresme. I hem de ser capaços de
fer-ho sobre la base de quatre eixos
que per a mi són molt importants:
Esports, cultura, medi ambient (canvi
climàtic) i habitatge. Son el eixos que
han de vertebrar una comarca molt
llarga i estreta que poc té a veure el
nord amb el sud.
Fa referència a l’esport…
Sí, perquè l’esport va associat al turisme i la salut. L’esport al Maresme
és molt potent en instal·lacions esportives, clubs, proves, campionats,
grans esportistes, que són els nostres
ambaixadors… Ens caldria organitzar
més esdeveniments esportius de primer ordre. Som-hi! 
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FUTBOL

L

Una campanya amb una
gran acollida

a Federació Catalana de Futbol ha desenvolupat al llarg
dels darrers anys diverses
campanyes per fomentar els
valors en l’esport, com una de les
federacions esportives de referència d’arreu de l’estat, amb prop de
180.000 llicències en actiu.
Vista l'accepatació de totes aquestes
campanyes (JOC NET, RESPECTE,
PROU VIOLÈNCIA AL FUTBOL, ZERO
INSULTS A LA GRADA, ZERO INSULTS A LES XARXES, +KESPORT!,
GRÀCIES PEL VOSTRE SUPORT i
#ORGULLOSA) en la conscienciació
de tots els actors implicats i en la mi-

1. Valoració de la campanya
2. Com poden beneficiar aquests
ajuts econòmics a tirar endavant
el dia a dia del club?

FRAN SEIJO

President CE Mataró
1. Tot el que sigui impulsar l'esport i
que la gent, i sobretot el jovent, tinguin l'oportunitat de seguir fent-ho,
s'ha d'agafar positivament.
2. Malgrat que no són imprescindibles pel manteniment d'un club,
ajuden molt.
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llora de la competició, la Federació
Catalana de Futbol ha desenvolupat
una nova campanya de promoció i
impuls del futbol i futbol sala amateur català, anomenada TOTS SOM
UN EQUIP, amb el suport de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat
Física.
Amb l'inici de la temporada 20192020, sota la presidència de Joan
Soteras, i una inversió d’1,15 milions
d’euros en el primer curs i continuïtat
en el temps, TOTS SOM UN EQUIP és
una iniciativa dirigida als clubs i federats adscrits a les categories de Primera, Segona, Tercera i Quarta Catalana

en futbol, i a les categories de Divisió
d’Honor Catalana, i Primera, Segona i
Tercera Catalana de l’LCFS en futbol
sala.
La campanya TOTS SOM UN EQUIP
de futbol i futbol sala amateur vol incidir en els següents eixos:
• Foment del futbol base incentivant
la creació d’equips en categories de
formació.
• Foment del futbol en adults joves
que deixen el futbol un cop finalitzada
la seva etapa de Juvenil.
• Foment de les campanyes de JOC
NET i RESPECTE.
• Foment de la pràctica esportiva se-

PREGUNTES

3. Com valora la bonificació en la
quota d'inscripció d'equip?
4. Què suposa el descompte de 25
euros en el preu de la Mutualitat

3. Aquestes bonificacions de cara
als clubs van molt bé. Tot el que pugui vindre com a nou recurs s'ha de
rebre positivament.
4. El descompte de 25 € és una de
les coses que més poden afavorir
els jugadors perquè continuïn fent
esport, ja que si estan en clubs modestos, costa pagar-se mutualitats,
quotes, revisions, etc.
5. És clar que és un altre de les coses de les quals els clubs ens podem
beneficiar a l'hora de tindre menys
despeses. Espero que per aquest
motiu no siguin els àrbitres els que
surtin perjudicats!
6. La valoració al Premi al Joc Net és
una de les coses que més positiva-

per cada jugador?
5. Com valora la reducció del cost
del rebut arbitral?
6. Com valora el premi JOC NET,

ment s'ha de rebre, ja que si al premi
li sumes que per aquest premi tinguis menys targetes, també tindràs
menys sancions de la Federació.

JORDI SAULEDA

President At.C.Sant Pol
1. En fem una valoració molt positiva. Una campanya com aquesta és
de gran utilitat, felicitem la Federa-

gura i saludable.
• Foment de la gestió responsable i
millora del grau de compliment normatiu de les entitats esportives.
• Visibilitat del futbol i futbol sala català amateur
Al Maresme, amb el magnífic 'treball
de camp' del directiu responsable de
l'FCF a la comarca, Antonio Jiménez,
aquesta campanya està tenint una incidència molt gran en els clubs, tant
de futbol com de futbol sala. Esportiu
Maresme ha parlat amb set representants d'aquestes entitats esportives
per conèixer de primera mà què pensen d'aquesta campanya i com està

amb un premi de 1.000 euros per
a l'equip amb menys targetes de
cada grup i de 500 euros per al segon? (només equips de futbol)
ció per aquesta iniciativa.
2. Pels clubs modestos com el nostre
i tants altres, qualsevol ajut econòmic és molt benvingut. Els jugadors
veuen com gràcies a aquests ajuts es
poden millorar els serveis que des
del club se'ls ofereix.
3. Es tracta d'una despesa important
a liquidar a l'inici de temporada, tot
el que sigui bonificar-ho facilita l'arrencada del club.
4. Els suposa una gran ajuda. Tota
bonificació de les quotes als jugadors és rebuda com una fantàstica
notícia, especialment per a tots
aquells jugadors joves que estudien
i no treballen.
5. Els costos arbitrals són una de
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REPORTATGE
les despeses més importants a què
hem de fer front els clubs. A partir de
segona catalana, amb les tripletes
arbitrals, les despeses augmenten
exponencialment pel que fa encara
més rellevant la reducció d'aquest
concepte.
6. És el que destaquem més. És una
gran idea premiar el joc net. Feia
massa anys que només sancionaven
les males accions. Tot el que sigui
fomentar el joc net és un motiu de
felicitació per a tots els que formem
part del futbol català.

JAUME BOIX

President
CF Sant Cebrià de Vallalta
1. Molt positiva perquè es demostra
que la Federació també es preocupa
pels equips dels pobles més petits i
això ens anima a tirar endavant.
2. Per nosaltres ha estat molt important. Ara tenim gespa artificial
d'última generació i hem pogut crea
un equip amateur que abans no teníem.
3. Ha estat una mesura que ens ha
animat a posar en marxa la formació
dels equips perquè l'estalvi és important.
4. Això ho agraeixen molt els jugadors perquè són els que paguen directament la quota i aquest estalvi
l'agraeixen molt. Ens en beneficiem
tots plegats.
5. Està molt bé perquè rebaixa els
costos i podem filar més prim a l'hora de fer els pressupostos.
6. És una proposta molt interessant
perquè incentiva el joc net. Vam parlar amb els jugadors a la pretemporada per presentar-los aquesta campanya i va tenir molt bona rebuda.
Després al camp és difícil de recordar-se'n, però com mínim ho tenen
interioritzat.

JOSEP LÓPEZ

Coordinador CE Vilassar de Dalt
1. Tenim al nostre equip amateur a
tercera catalana, així que aquesta
campanya ens beneficia molt. Era
necessària.
2. Al futbol amateur en general és
molt difícil cobrir el pressupost, ja
que les ajudes que es podien aconseguir abans d'empreses i comerços, ara són pràcticament inexistents.
3. La bonificació està al voltant del
70% del que costava anteriorment,
per tant com diuen en castellà "cartucho ahorrado".
4. Aquest descompte és bo, personalment m'agrada, ja que ho noten
directament els jugadors, en aquesta categoria i amb jugadors joves,
els ajuda una mica. També fora interessant, que els jugadors que fan
d'entrenador, no paguin més d'una
quota de Mutualitat, com passa actualment.
5. En la línia del que he dit abans:
la disminució de despesa, és bona.
Estem parlant quasi de 500 € a la
temporada.
6. Vaig transmetre a l'equip aquesta informació...i en principi la van
rebre amb sorpresa i entusiasme,
ara bé, quan els jugadors estan immersos en els partits, amb la tensió,
s'obliden del tot.

IGNASI ROVIRA

President FS Català Atlètic
1. És important destacar i agrair que

la campanya intervingui en totes
les àrees econòmiques de gestió
d'aquests equips.
2. Per a un club com ara l'ALSAKO.
COM ATLÈTIC CATALÀ, que any rere
any ha de fer mans i mànigues per
aprofitar al màxim els recursos limitats de què disposa a l'hora de
gestionar l'entitat, qualsevol ajut
econòmic provinent de la Federació
és benvingut.  
3. La bonificació en la quota d'inscripció ha de permetre que aquest
concepte no esdevingui un impediment a l'hora d'inscriure un equip a
la Federació.    
4. Aquesta reducció de prop d'un
20% per al mateix jugador/a és, com
diríem col·loquialment, "aigua de
maig". És molt bona iniciativa per
ells.   
5. El cost dels arbitratges suposa
entre un 15% i un 20% de la partida
global de despeses. Amb la iniciativa de reducció dels rebuts arbitralsl'FCF introdueix un veritable
ajut en la gestió econòmica d'entitats com la nostra.

POL ROS

President Racing Pineda FS
1. És una bona proposta perquè jugadors juvenils puguin seguir jugant
a futbol sala en clubs federats. I pel
que fa al club, és una eina facilitadora, ja que l'entitat rep una ajuda
econòmica que permet afrontar els
costos de la temporada.
2. Permet poder destinar la part de
diners que estalvies en altres àmbits
del club. En el nostre cas, per exemple, hem creat un segon equip sènior per primera vegada a la història
del club.
3. La valorem molt positivament,
aquesta bonificació, juntament amb
el descompte que reben al Portal del
Federat els jugadors sub23. Ens ha

permès afrontar la creació del segon
equips sènior comentat anteriorment.
4. Respecte als jugadors, és una
eina facilitadora per aquelles famílies que tenien més problemes per
poder federar els seus fills.
5. Era i és una gran despesa setmanal per al club. Tot el que sigui
reducció d'aquests costos sempre
seran benvinguts per a l'economia
de l'entitat.

JORDI CARRIQUE

President AE Alella 2013
1. És el que necessitava el futbol
amateur, una ajuda directa que repercuteixi en el dia a dia de la nostra
activitat. Veure que la teva federació
es preocupa pels clubs més modestos es molt gratificant.
2. Hem pogut consolidar la creació
d'equips amateurs a la franja d'edat
als quals va dirigida precisament
aquesta campanya.
3. Ens permet poder fer uns pressupostos anualas més exactes al saber
que podem comptar amb aquesta
ajuda.
4. Sens dubte, la millor iniciativa.
Beneficia directament al jugador,
perquè és una quota que paguen
ells mateixos. Per a nois joves, la
majoria estudiants, és una gran ajuda.
5. És un altre incentiu que ens ha
permès mantenir-nos en el mateix
pressupost que teníem. Les quotes
arbitrals són una part important i
aquest estalvi es nota molt a final
d'any.
6. Tenir aquest objectiu a principi de temporada és una motivació
més per a tots els jugadors. Coneixen aquest premi, encara que em fa
l'efecte que després, 'en el fragor de
la batalla' no se'n recorden gaire.. 
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MATERIAL ESPORTIU

Regala
il·lusió,
Regala
Esport!
Decathlon Mataró us desitja Bon Nadal!
Arriba el mes amb més màgia, on petits i grans gaudim amb il·lusió de l'arribada de Nadal. I que millor que
demanar als reis d'orient allò que tant ens agrada fer, que ens regalin esport!

“Estimats reis d'orient...

Aquest any, he estat molt bo i per això,
m'agradaria que em portéssiu una bicicleta, per poder anar a l'escola o per
gaudir-la el cap de setmana! No us
preocupeu, perquè a Decathlon, ara
el quadre de la bici té garantia de per
vida amb opció d’afegir-li l’assegurança per danys a la resta i a més, ens regalen la primera revisió amb el nostre
compte MyDecathlon.
Tampoc patiu si no podeu anar a
buscar-la fins a l'últim moment,
amb la compra i recollida en 1 h, us
assegureu que tinguin la meva bicicleta preparada per recollir-la i poder deixar-me-la al costat de l'arbre
de Nadal!
També m'agradaria una porteria de
futbol per al jardí de casa, o per portar-la a les sortides amb els amics.
Pot ser que no les trobeu a les botigues però si la demaneu a la seva
pàgina web, us arriba directament a
casa o podeu seleccionar la recollida
a botiga per passar-la a buscar quan
us vagi millor, que aquests dies segur
que aneu molt atabalats...
Per al meu germà petit, us demano un patinet! Li agrada molt fer-hi
salts així que, si pot ser, que sigui de
freestyle. El seu color favorit és el
groc i he sentit que si no li anés bé,
com que el termini de devolucions i
canvis per tot el que és marca Decathlon és de 60 dies, no tindrem pro-

blema per anar i trobar el que millor
se li adapti.
Als pares porta'ls també alguna
cosa... Al papa li agrada molt córrer,
així que segur que li encantaria una

49,99€

t'ho fan directament allà en el moment de la compra.
I a la mare, crec que li aniria bé una
jaqueta nova, ara que ha vingut tant
el fred i ella surt molt per la munta-

Us desitjo que tingueu un bon Nadal i us dono les gràcies per regalar-nos esport i força per fer feliços
a tots els nens i nenes, pares i mares del món”. 

Patinet scooter

cinta de córrer d'aquelles tan xules
que tenen allà. Potser se us escapa
de pressupost, però sempre la podeu
finançar sense interessos, és ràpid i

nya, potser una de ben càlida i impermeable. Segur que els venedors
d'allà, us sabran aconsellar quina li
aniria millor.

59,99€
Bicicleta nens

DECATHLON MATARÓ AMB ELS ESPORTISTES DEL MARESME
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NATACIÓ SINCRONITZADA

PAU
RIBES

Tendresa i valentia
Pioner de la natació sincronitzada masculina
Una entrevista de MARC FRIEROS · Fotos de PEP MORATA

Pau Ribes va ser el primer nedador en la història de la natació espanyola en prendre part en una prova de sincronitzada.
Va representar per primera vegada Espanya amb tan sols 19 anys en el Campionat Mundial de Natació de 2015 en el qual
va competir en el duo mixt lliure al costat de Gemma Mengual. Després va guanyar dues històriques medalles de bronze
als europeus de Londres i Glasgow amb la mataronina Berta Ferreras

Q

uan et vas iniciar en natació sincronitzada?
Va ser amb 7 anys. Vaig començar fent natació i, des
de ben petit, sentia l’aigua com el
meu món. De fet, era un nen completament diferent a l’aigua. Em donava
molta tranquil·litat. Un dia vaig anar
a les piscines de Montjuïc a veure un
espectacle de natació sincronitzada i
em vaig enamorar amb els salts, els
moviments i les acrobàcies. Llavors
vaig saber que volia practicar-ne.
Compagines els estudis amb la teva
vocació?
Sí, però no va ser fins que vaig ser
més gran que vaig voler estudiar.
Jo era un nen hiperactiu, em van diagnosticar TDAH i els estudis i jo mai
ens vam portar molt bé. Però últimament he tingut la sort i la motivació
de trobar estudis relacionats amb el
que m’agrada. Tinc un Grau Superior
d’Esports, un Grau Mitjà de nadons a
l’aigua, i el nivell 1 d’entrenador de la
Federació Catalana.
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Vas patir alguna mena d’estigma
social en voler practicar un esport
eminentment femení?
Sí, de fet vaig ser el primer noi a nivell
espanyol, per tant era un cas excepcional. El meu club (Club Natació Granollers) es va estranyar molt quan em
vaig voler apuntar, però em van obrir
les portes. Tot i això no va ser gens
fàcil: els amics i els coneguts em veien com un “rara avis”, i fins i tot vaig
patir bullying i vaig ser molt criticat.
Però de tot se n’aprèn i em vaig adonar que al cap i a la fi el que importa
és ser feliç i ser tu mateix.

Per què?
Ella va ser professora durant molts
anys, i em va ajudar moltíssim tant a
nivell personal com a l’hora de treure’m els estudis.

Parla’ns, doncs, de la teva infància...
Va ser una infància dura. Com deia
abans, patia TDAH i els professors
mai em van valorar, sempre em deien
que havia de deixar la natació i fer
colzes. Era molt nerviós i problemàtic i això, afegint-hi els mals moments
que vaig passar als vestuaris, va fer
que hagués de visitar diversos psicòlegs. No obstant, sempre vaig tenir el

I un cop a l’aigua...
Comencem escalfant, després fem
alguns exercicis per tal de prendre
consciència del nostre cos i els
nostres moviments, quelcom molt
important en aquesta disciplina,
i després ja treballem en base a
les coreografies i els esforços que
requereixen, ja que cadascuna és
diferent. Entrenem de dilluns a
divendres i ara estem acabant la

Explica’ns com entrena en Pau Ribes...
Vaig estar intern al CAR des del 2015
fins aquest any, però segueixo entrenant allà. Els entrenaments consisteixen, normalment, d’una hora de gimnàs o de treball de flexibilitat, el que
nosaltres anomenem “treball en sec”,
i després ja ens llancem a l’aigua.

Pau, al Pou de Glaç de Canyamars

suport dels meus pares i, sobretot, de
la meva àvia. Va ser el meu àngel de
la guarda.
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ENTREVISTA

Canyamars (Dosrius), la seva ‘pàtria’
Esportiu Maresme i Pau Ribes
vam compartir una jornada
en un dels racons més històrics de Canyamars, un dels
tres nuclis que hi ha al municipi de Dosrius. La sessió

fotogràfica va tenir lloc en
el Pou de Glaç, construcció
popular dels segles XVII-XVIII
formada per un pou circular
de pedra i maó i que està
inclòs en l'Inventari del Pa-

trimoni Arquitectònic Català. La construcció d'aquests
pous estaven destinats a la
producció de gel per conservar els aliments i refrescar les
begudes a l'estiu.

PERFIL
Pau Ribes Culla
Barcelona
1 de setembre de 1995
(24 anys)
Canyamars (Dosrius)
Alçada: 1,74 m
Pes: 65 kg

PALMARÈS

“Competir al costat de la Gemma Mengual va ser un somni.
Ella és com una mare per a mi”
fase de pretemporada, ja que la
primera competició que tenim és
al març.
Amb només 19 anys, vas representar Espanya al costat de la Gemma
Mengual. Com vas viure aquesta
experiència?
Va ser un somni fet realitat. El 2015
van aprovar la participació masculi-

durar i, juntament amb el suport dels
meus pares, vaig saber veure que
aquestes oportunitats només passen un cop a la vida, i vaig ser valent.
I més al costat d’una de les figures
més important del món de la natació
sincronitzada…

“Vaig tenir una
infància dura. Em
veien com una cosa
rara i fins i tot vaig
patir bullying”
na en modalitat mixta i vaig rebre la
notícia amb alegria, però no esperava que em truquessin a mi. Quan
van contactar amb mi em vaig sorprendre molt, i fins i tot em vaig espantar i em vaig posar una barrera
mental, dient-me a mi mateix que no
seria capaç d’estar a l’altura, ja que
en aquells moments jo no entrenava
com a professional. Però ho vaig ma-

Els colors de la tardor, molt presents

Què ens pots dir de la Gemma?
Tinc una gran relació amb ella, és
com una mare per a mi. Ens portem
20 anys i molts cops ens feien la

broma què si érem mare i fill (riu).
Sempre li estaré molt agraït que fes
aquest pas en un moment on ella ja
ho tenia tot, això diu molt de la seva
persona.
Avui dia continues competint, però
tens altres projectes en ment?
Aquest any, tot i que continuo competint, me’l prenc com una mena
d’any sabàtic. Val a dir que quan estava intern al CAR, els entrenaments
eren duríssims. Ja no estic intern
al CAR i per tant ja no entreno matí
i tarda, sinó que allarguem el matí i
prou. A curt termini, tinc una oferta
de treball de Decathlon que combinaré amb els entrenaments, i més a
llarg termini he posat sobre la taula
de la Federació un projecte per tal de
començar a fer base amb nens i que
es puguin iniciar en el món de la natació sincronitzada.
Quines són les teves aficions?
M’encanta la música. Crec que tinc
molta cultura musical i m’agrada tot,
des d’un blues fins al heavy metal,
passant pel jazz o la música electrònica. Aquesta última m’agrada espe-

5è lloc al Campionat Mundial
de Natació de Kazan (2015)
en duo lliure amb
Gemma Mengual
Bronze al Campionat
Europeu de Londres (2016)
en duo tècnic i lliure amb
Berta Ferreras
5è lloc al Campionat Mundial
de Budapest (2017) en duo
tècnic i lliure amb
Berta Ferreras
Bronze al Campionat
Europeu de Glasgow (2018)
en duo tècnic i lliure amb
Berta Ferreras
6è lloc al Campionat Mundial
de Gwangju (2019) en duo
tècnic amb Emma Garcia
cialment, sobretot modalitats com el
trance. És una música més aviat poc
coneguda i ho relaciono amb el meu
esport: el fet d’escoltar aquest tipus
de música t’etiqueta. També sóc un
apassionat del vinil.
Què li diries a un noi que vol seguir
els teus passos i practicar natació
sincronitzada?
Li diria que no tingués por del que
pensin els altres. El més important
és ser fort, ser original i ser tu mateix,
sense importar el que pugui pensar
la resta.
Ets tot un exemple… 
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FUTBOL

L

a partida de naixement diu
que l’Atlètic Club Sant Pol
va venir al món el 1920. En
els primers anys se’l coneixia per Santpolenc i els seus jugadors vestien amb la camisa blanca
d’anar a missa de diumenge. Més
tard va ser una blava i finalment
la blanc i vermella actual. La que
corresponia per dir-se Atlètic, com
l’Athletic de Bilbao.

En els últims
anys Sant Pol
s’ha convertit
també en una
referència del
futbol formatiu
de gran nivell
amb l’organització del torneig
juvenil The CUP
Els primers partits eren a la tarda,
després de dinar i del cafè al bar del
Centre. Molts joves s’hi apuntaven
encara que la majoria no havien tocat mai una pilota. De tant en tant
però apareixia algú que la remenava força bé i que ensenyava als novells. El 1930 va aparèixer per Sant
Pol en Domènec Balmanya. El que
seria mític jugador i entrenador va
venir a treballar com a fuster en la

construcció d’un teatre quan només tenia 16 anys. Els diumenges
es calçava les botes per reforçar
l’equip i ensenyar als que començaven.
La vida del club es va interrompre
per la Guerra. La generositat i sacrifici de socis i jugadors van ser clau
per la reconstrucció del club.

santpolencs, i especialment santpolenques. La seva fama va fer que
les noies li dediquessin una cançó,
molt innocent com la majoria de coses en aquells temps, amb una tornada que feia: “Marca Segarra con
ilusión el primer gol del Sant Pol”.
30 ANYS MES TARD
Els anys 50 el Sant Pol anava just
de jugadors per fer un equip competitiu. Alguns se n'havien anat a
altres clubs més competitius. Hi havia dies que era difícil fer un equip
d’onze. Expliquen que en un partit
a Maçanet, quan els del Sant Pol
ja eren al tren, es van adonar que
només eren 10. No s’ho van pensar i li van demanar al revisor si
els voldria reforçar. S’hi va negar i

LA TRANSICIÓ
Després del 39, el Sant Pol ja es
conegut com l’Atlètic Club Sant Pol,
o com manava el regim, Atlético
Club Sant Pol. Al Sot de Bagueny
ja es començaven a veure jugadors
més tècnics que xutaven amb les
dues cames, cosa insòlita fins aleshores. Per exemple, els germans
Segarra, en Josep i en Juanito. A
finals dels 40, un directiu els va
convèncer per venir a Sant Pol.
Juanito Segarra, que més tard es
convertiria en una figura del Barça, va reforçar el primer equip amb
15 anys acabats de fer. Diuen que
li pintaven un bigoti per aparentar
més anys i així tenir fitxa, falsa és
clar, amb el primer equip. Les seves
jugades i els seus gols atreien molts

van haver de jugar amb inferioritat.
Això de no ser onze era habitual en
aquells anys. Altres vegades, un directiu o el delegat s’havien arribat a
vestir de curt amb, per descomptat,
la fitxa d’un altre jugador.
Malgrat això, l’equip competia bé i
es mantenia regularment entre la
segona i tercera regional. L’any 60
va coincidir a Sant Pol una generació de molt bons jugadors però
que estaven repartits per altres
clubs de la comarca. Cada estiu els
aficionats podien veure i gaudir
d’aquests jugadors junts en un mateix equip, vestint la blanc-i-vermella en els tradicionals partits contra
els estiuejants de la colònia o els
veterans de Barça i Espanyol. Uns
partits, per cert, que no tenien res
d’amistosos.
També, els bons jugadors juvenils
d’aquells anys havien de marxar
fora, principalment a Calella, davant la falta d’expectatives d’un
club que passava per un moment
difícil.

AT.C.SA

100 anys fent fu
Text:EDUARD BOET · Foto: ESTER SAULEDA

326 Socis · 21 equips · 300 l
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Davant d’aquest panorama, a finals
dels 60, un grup de santpolencs es
van conjurar per retornar el futbol
de nivell per al poble. Van dissenyar una estratègia esportiva i de
gestió. Van recuperar la majoria de
jugadors que hi havia repartits per

altres clubs i van aconseguir que
la Federació els inscrigués en un
grup de les comarques gironines
de la segona regional. Jugar contra clubs de Girona, l’Empordà o la
Garrotxa va ser aprofitat pel club
per crear una font d’ingressos a
partir de vendre excursions al poble del rival. Els aficionats pagaven
per l’ entrada i un dinar o berenar.
Diuen que hi havia diumenges que
s’omplien dos autocars i que els ingressos que s’aconseguien servien
per cobrir bona part del pressupost
del club.

Esportivament les coses també giraven rodó. L’equip guanyava fent
un molt bon futbol. Els resultats
acompanyaven, el camp s’omplia i
els jugadors xalaven com criatures
amb sabates noves. D’aquell equip
molts recorden una victòria èpica
l’any 70 al camp del Girona per 1 a 2.
A més, tots eren de Sant Pol i això
li valia al club un premi anual de
75.000 pessetes de la federació per
ser el club amb més jugadors locals
en la plantilla.
De fet, jugar amb el màxim de gent
del poble, ha estat un dels principis
que el club ha intentat mantenir,
tot i que no sempre ha estat fàcil.
LA REMUNTADA
Aquella bona etapa esportiva es va
acabar a mitjans dels 70. El Sant Pol
va passar a grups del Maresme i del
Barcelonès on els rivals no oferien
els mateixos al·licients que els del
grup de Girona i l’afició es va desanimar. La majoria de jugadors que
havien fet gran el club van penjar
les botes i l’equip va perdre la categoria.
En la dècada dels 80 el futbol base
comença a donar fruits. L’any 84,
l’equip aleví es va proclamar campió gràcies als gols d’un nen anomenat Lluís Carreras. El Calella el va fit-

ANT POL

xar però mesos més tard el Barça el
portaria a la Masia on va començar
la seva formació i una carrera professional de què tots els santpolencs
se senten avui molt orgullosos.
PROJECTE FORMATIU i L'ASCENS
A finals dels vuitanta es crea l’estructura del futbol base del Sant Pol
gràcies a la fusió amb el projecte formatiu de l’Hotel sorgit d’una brillant
iniciativa d’uns quants santpolencs.
Gràcies a això, els nens i nenes, que
volien jugar a futbol amb bones
condicions a Sant Pol ja no calia que
s'anessin a Calella o a Mataró.
La temporada 93-94, coincidint
amb la commemoració del 75é
aniversari, el primer equip aconsegueix brillantment l’ascens a segona territorial sense perdre cap
partit. Aquella temporada el Sant
Pol és l’únic club de totes les lligues a Espanya que no va perdre
cap partit. En aquells anys ja hi ha
noies interessades a jugar i es crea
un equip femení.
A principis del 2000, Sant Pol inaugura la gespa artificial, un requisit
imprescindible per evitar la marxa
de jugadors a altres clubs.
El 2014 s’escriu una de les pàgines
esportives més recordades. En una
inoblidable matinal, en l’últim
sospir d’un partit, els santpolencs
van marcar un gol històric davant
del Pla d’en Boet de Mataró que els
portaria a segona, categoria en que
es mantenen des d'aleshores.
En els últims anys Sant Pol s’ha
convertit també en una referència

del futbol formatiu de gran nivell
amb l’organització del torneig juvenil The Cup. El Sot de Bagueny acull
des de fa quatre estius als millors
clubs amb els seus futur cracs.

La partida de
naixement diu
que l’Atlètic Club
Sant Pol va venir
al món el 1920.
En els primers
anys se’l
coneixia per
Santpolenc i els
seus jugadors
vestien amb la
camisa blanca
d’anar a missa de
diumenge
I així, pas a pas, caminant de la mà
del poble i de la seva gent, el club
ha completat un segle de vida al
que hi ha arribat amb un estimable
patrimoni d’una vintena d’equips
i una massa social de més de 300
abonats. I també gràcies a un munt
de jugadors, de Sant Pol i de fora,
que ho han donat i que ho donen
tot per defensar amb orgull una samarreta ja centenària.
I arribats fins aquí, i com diu el poeta, tot està per fer i tot és possible. 

utbol i fent poble

llicències · 40 entrenadors
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Actualment l'entitat compta amb més de 130 jugadors repartits entre els 16 equips, a més de 20

Club Vilassar Hoquei
30 anys fomentant l’esport

T

ot va començar el 5 de juliol de 1989 quan un grup de
jugadors locals provinents
majoritàriament del CH
Premià varen fundar el Club Vilassar
hoquei amb el Sr. Vicenç Cervera com
a primer president. Aquella primera
temporada l’equip sènior, que va militar a la 2a Catalana, va aconseguir
l’ascens a la 1a Catalana. Va ser l’any
1998 quan el primer equip dirigit per
l’exjugador internacional i campió
del món José Mª Ovies va aconseguir
l’ascens a la 1a Estatal, la categoria
just per sota de la Divisió d’Honor.
Aquesta ha estat la categoria més alta
en què ha jugat el sènior masculí. A
dia d’avui, dirigit per Quim Pujadas,
milita a la 2a Catalana després de no
haver assolit l’ascens en les dues últimes temporades caient en la fase
d’ascens a la 1a Catalana. Ho seguiran intentant....
No va ser fins al 2008 que es va formar
el primer equip femení de l’entitat,
que aquella temporada va competir en la categoria Femení Base amb
nenes d’entre 8 i 12 anys. L’hoquei femení no ha parat de créixer i millorar
fins que a la temporada 2016-2017
van pujar a la 1a Nacional Catalana,
just una categoria per sota de la divi-
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sió d’honor femenina. El debut a Nacional Catalana Femenina no va ser
gens fàcil. L’equip, entrenat per Pipo
Colomer, i comptant amb moltes noies de la casa, va poder assolir la permanència lluitant fins pràcticament
l’últim segon en l’eliminatòria de la
fase de descens. Enguany, conduïts
per Enric Daumal, juguen a aquesta

Club Vilassar Hoquei va fer un sentit
homenatge als seus 30 any d’història
portant part de la gent que més ha
lluitat pel club des del seu inici fins a
dia d’avui.
Van desfilar per la pista els 16 equips
actuals. Van comptar, a excepció de
Jordi Jané, amb la presència de tots
els expresidents: Vicenç Cervera, Ja-

Després d’unes breus paraules, primer del president, en Gerard Parés,
que va reconèixer l’esforç i compromís
de tots i totes en aquest camí que va
començar ja fa 30 anys, i després de
l'alcalde de Vilassar de Mar, Damià
del Clot, poc coneixedor del nostre
esport, però que se'n va declarar
obertament enamorat, va voler també

L'alcalde i el regidor d'Esports van
participar en la presentació de
l'efemèride, que va comptar amb expresidents i exjugadors de les tres dècades
mateixa categoria amb un equip prou
potent com per poder mantenir-la
El club ha anat creixent al llarg
d’aquests 30 anys en nombre de jugadors i jugadores fins als aproximadament 130 actuals que competeixen
en 16 equips repartits en totes les
categories des de l’escoleta fins a sènior. També cal esmentar els més de
20 nens i nenes que fan hoquei en les
extraescolars d’escoles del poble.
El passat mes de setembre, al pavelló Paco Martin de Vilassar de Mar, el

vier Nebril, amb alguns exdirectius
del club com: Jordi Cervera, Pedro
González, i amb la presència d’exjugadors fundadors del Club com Pep
Serra, Francesc Brossa, Josep Maria
Font, Nani Casas, David Uriach, Vicenç
Solans, Beni Solans,... i sense oblidar
José María Ovies, icona i història viva
del Club que als seus 87 anys continua al peu del canó formant els més
menuts del club i ajudant en tasques
federatives, Tots ells van rebre un
sentit i emotiu homenatge.

ressaltar la feina formativa del nostre
club i la seva contribució a Vilassar.
Acabats els parlaments, i per tancar la
gran vetllada vilassarenca, dos grans
partits d’exhibició dels primers equips
masculí i femení contra les corresponents seleccions catalanes, amb la
presència de Quim Pastor, secretari
general de la federació Catalana de
Patinatge, a la grada. Hoquei i més hoquei per encarar amb il·lusió i energia
aquest nou curs esportiu que tot just
acaba de començar. 
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AJUNTAMENT VILASSAR DE MAR

nenes i nens del poble que com activitat esportiva extraescolar fan hoquei patins al Paco Martín

Cat Fem

Cat Masc

Aleví A

Aleví B

Benjamí A

Benjamí B

Escoleta

Femení 13

Femení 15

Infantil A

Infantil B

Júnior

Juvenil

Pre Benjamí A

Pre Benjamí B

Sub 23
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AMB EL SUPORT DE

Equipaments esportius i turisme al Maresme

Gran potencial econòmic
en benefici del territori

L

Anella Esportiva de Premià de Dalt, amb el pavelló, els dos camps de futbol i La Poma Bike Park

a comarca del Maresme
compta amb la Serralada
Litoral i una extensió de
costa de més de 50 km, des
del nord de la costa de Barcelona
fins a la Costa Brava. Aquesta orografia i situació geogràfica privilegiada és la base d’un territori molt
atractiu, tant per l’activitat econòmica, com per l’ús que se’n fa per
part de la seva població a nivell
esportiu i de potencial turístic.
El Maresme presenta un potent
mapa d’activitats econòmiques
relacionades amb l’esport, que
esdevé un motor econòmic caracteritzat pels diversos elements
que el conformen: els equipaments esportius, els agents formatius en l’àmbit del turisme i de

l’esport, les entitats i empreses
privades relacionades amb el sector esportiu, els esdeveniments
esportius de la comarca, les entitats i associacions d’hostaleria i
comerç, i els recursos turístics orientats a l’esport.
ELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS
COM A ELEMENTS DINAMITZADORS DE L’ECONOMIA
La comarca del Maresme té censats
55 camps de futbol, 45 pavellons, 18
piscines cobertes, 2 piscines a l’aire
lliure, 2 pistes d’atletisme i 35 espais
singulars, entre els quals trobem els
skateparks, els espais per a la pràctica de BTT, les pistes de petanca i
espais per a la realització d’activitats aquàtiques com el busseig,

entre d’altres. El Consell Comarcal
del Maresme i la Diputació de Barcelona van analitzar les característiques d’aquests equipaments per tal
de determinar quins tenien major
potencial turístic. És a dir, quins disposaven de major nombre d’espais
esportius, dimensions adequades,
horaris disponibles, serveis complementaris d’interès i allotjaments.
En aquests equipaments es podria
donar cabuda, per exemple, a estades d’equips nacionals i estrangers,
campus esportius, entrenaments
d’alt rendiment, i altres activitats
d’elevat potencial turístic, incidint
positivament en l’economia de la
comarca.
La potencialitat dels equipaments
esportius varia segons les seves ti-

Mapa d'ubicació dels equipaments esportius potencials de la comarca del Maresme
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pologies. Pel que fa a les piscines
cobertes de la comarca, un 28%
del total es consideren equipaments amb potencial atracció turística. A l’altre extrem, trobem les
piscines a l’aire lliure, que tenen
totes aquesta consideració. Quant
als pavellons, les pistes d’atletisme
i els espais singulars obtenen una
potencialitat turística al voltant del
50% del total de cadascuna de les
tipologies, mentre que el 91% dels
camps poliesportius es consideren instal·lacions amb potencial
d’atracció.
Tenint en compte aquests resultats
es pot extreure una primera conclusió sobre els factors que fan que
un determinat tipus d’equipament
tingui un major o menor potencial
turístic: els equipaments “outdoor”, els que permeten la pràctica
d’activitats a l’aire lliure, obtenen
una potencialitat major que els
equipaments “indoor”.
TURISME I ESPORT
A més dels equipaments esportius esmentats anteriorment,
destaquen 3 tipologies “outdoor”
que generen una activitat especial a la comarca. En primer lloc,
el senderisme, que compta amb
13 circuits per practicar-lo. En
segon lloc, el cicloturisme, amb
28 rutes, que genera una elevada
quantitat d’allotjaments adaptats per als visitants que practiquen l’activitat; en aquest àmbit,
el Consorci de Promoció Turística
de la Costa de Barcelona – Maresme ha treballat en un projecte europeu FEDER per organitzar
les rutes turístiques i de cicloturisme de la comarca. I en tercer
lloc, la costa del Maresme és un
espai oportú per a la realització
d’activitats esportives a la platja,
principalment, als municipis de
Mataró i Calella.
La dotació d’equipaments esportius del Maresme, la seva orografia i geografia privilegiades, i la
connexió de la xarxa d’agents que
intervenen en el turisme i l’esport, fan de la comarca un territori amb elevades potencialitats
en l’aprofitament de les sinergies
entre el turisme i l’esport. 
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VOLEIBOL

REPORTATGE

El Vòlei Cabrils supera
la barrera dels 100
Un cas excepcional: El 4 de gener de 2016 set joves van fer possible el primer
entrenament. Avui, quatre anys després, ja són vuit equips

Foto de NÚRIA LLADÓ

F

Presentació de tots els equips per la temporada 2019-2020 al Pavelló d'Esports de Cabrils

a quatre anys 7 joves de
l’Institut de Cabrils van
decidir que volien jugar a
voleibol. Aquesta va ser la
primera pedra que va donar inici a
la creació del Club Voleibol Cabrils,
una nova entitat dedicada a aquesta modalitat esportiva a la comarca del Maresme. Avui, aquest club
compta ja amb més de 100 inscrits
que formen part de 8 equips.
L’octubre del 2015, quan els 7 joves
de Cabrils van voler iniciar-se en el
voleibol, es van trobar que tots els
clubs ja existents al voltant de la
localitat tenien els equips plens. Els
pares i mares d’aquests joves no es
van quedar de braços plegats i van
preguntar a l’Ajuntament de Cabrils
on es podria realitzar aquest esport.
Des del consistori se’ls va informar
que no existia aquesta possibilitat
al municipi, però que si muntaven
un club tindrien un espai al Pavelló Municipal i així també es podria
oferir aquest esport a la resta d’habitants de Cabrils. Les mares i pares no s’ho van pensar i van iniciar
els tràmits necessaris per fundar el
Club Voleibol Cabrils.

El 4 de gener de 2016 es va fer el primer entrenament i es va acabar la
temporada amb 25 membres. A part
de l’equip de joves jugadors, també
un grup de pares i mares, algun d’ells
sense relació amb els jugadors, van
voler iniciar-se o tornar a practicar
voleibol, i així va néixer el segon grup
d’entrenament aquell primer any.
La segona temporada el nombre
de practicants va créixer fins als 56,
la tercera fins als 74 i la temporada
passada es va superar la barrera dels
100, arribant als 118 jugadors.
CREIXEMENT

La temporada 2018/2019 va ser la
primera que el Club Voleibol Cabrils va inscriure equips a la competició oficial organitzada per la
Federació Catalana de Voleibol.
Ho va fer amb 4 equips. Aquesta
temporada, ja han inscrit un equip
més, el sènior femení de quarta divisió, pel que ja tenen equips femenins des d’infantil fins a la màxima
categoria, i també compten amb
un cadet masculí federat. D’altra
banda, el club també té un benjamí, un aleví i un màster.

El creixement del Club Voleibol Cabrils és ben excepcional, tenint en
compte la gran quantitat de clubs
dels que gaudeix la comarca del
Maresme. També excepcional és la
implicació d’aquesta entitat per fer
créixer el voleibol al seu municipi.
Per captar gent han fet enganxada
de cartells, classes a les escoles i van
fer una trobada escolar amb l’ajuda
de la Federació Catalana de Voleibol
on van participar la majoria d’alumnes del municipi i que va ser tot un
èxit. L'abril del 2018 també van ser
seu de les finals del Campionat de
Catalunya en categoria Juvenil. Un
esdeveniment que va fer que el Club
Vòlei Cabrils es fes un petit lloc en el
món del vòlei català.
CANVIS

Aquesta temporada és una temporada de grans canvis per a l’entitat
de Cabrils. Per això s’ha fitxat la figura d’un coordinador amb experiència com en Narcís Godoy, per tal
de no ‘morir d’èxit’ com diuen des
del Club. Amb aquesta nova coordinació l’objectiu és seguir creixent
apostant per la qualitat. 

Evolució
llicències
2015/2016: 25
2016/2017: 56
2017/2018: 74
2018/2019: 118

Directiva

President: Jaume Pons
Secretaria: Lluïsa Cuadern
Tresorera: Ivanna Kaljanco
Coordinador: Narcís Godoy

Entrenadors
Sandra Leo
Javi Campillo
Núria Comí
Narcís Godoy
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CICLISME

AJUNTAMENT DE CALELLA

Calella tanca un cicle

n

La Volta

de les 100 edicions

Per novè any consecutiu serà la “Gran Sortida” de la històrica prova ciclista
Montserrat
Candini

“Calella ha esdevingut
una ciutat referent de
l’esport i ens
complau ser
coprotagonistes
d’aquest Centenari tan
important”

L

a Volta Ciclista a Catalunya
del centenari d’edicions s’iniciarà amb una etapa amb
sortida i arribada a Calella,
després de l’acord entre el municipi
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i l’organització de la cursa, que per
novè any consecutiu serà la “Gran
Sortida” de la “Volta”.
L’organització de la Volta Ciclista a
Catalunya i l’Ajuntament de Calella
van renovar per un any més el conveni que finalitzava l’any 2019 perquè
la Volta del centenari d’edicions de
2020 també tingui com a protagonista el municipi del Maresme.
D’aquesta manera, Calella tanca un
cicle amb la “Volta” ja que al 2021
deixarà pas a una nova població.
La història de Calella amb la Volta
Ciclista a Catalunya es remunta als
anys 1963 i 1964, quan va acollir dues
arribades de la cursa de forma consecutiva, amb triomfs del francès Jean
Gaczyck (1963) i de José Pérez Francés (1964).
La “Volta” ja no va tornar a Calella
fins l’any 2012, però ho va fer a nivells
màxims. Des de 2012 i fins 2020, haurà acollit la primera etapa de la cursa, amb inici i final a la població, sent
també l’escenari de la presentació
tradicional d’equips abans de l’inici
de la competició.

A Calella, han guanyat en aquests
darrers anys ciclistes com els suïs
Albasini (2012), el belga Meersman
(2013), l’eslovè Mezgec (2014), el
polonès Paterski (2015), el francès
Bouhanni (2016), l’italià Cimolai
(2017), el colombià Hodeg (2018) o
el belga Thomas De Gendt (2019),
qui va fer una autèntica exhibició
en solitari en la darrera edició.
En aquest 2020, el guanyador tindrà l’honor d’estrenar el palmarès
de la Volta del centenari d’edicions,
una fita històrica que, en les proves
per etapes, només han aconseguit
el Giro d’Itàlia i el Tour de França.
L’alcaldessa de Calella, Montserrat
Candini, va declarar que “Calella ha
esdevingut, aquests darrers anys,
una ciutat referent de l’esport i ens
complau especialment ser coprotagonistes d’aquest Centenari tan
important”.
“La vinculació recent entre Calella
i la Volta Ciclista a Catalunya ha estat una història d’èxit, i Calella mereixia tancar aquest cicle amb una
edició tan especial com la número

Rubèn Peris

“Calella mereixia tancar
aquest cicle amb una
edició tan especial com
la número 100. La Volta
ha crescut gràcies a
Calella”
100. La Volta ha crescut gràcies a
Calella i Calella s’ha projectat al
món gràcies a la Volta”, va manifestar Rubèn Peris, president de la Volta Ciclista a Catalunya Associació
Esportiva. 

www.esportiumaresme.cat
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CURSA DE MUNTANYA

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT

VII Edició

La Sant Mateu XTrail, a punt

L

És una de les proves més boniques de la comarca que permet gaudir d'unes espectaculars vistes

a Sant Mateu Xtrail és una
cursa de muntanya que
transcorre bàsicament dins
el terme municipal de Premià de Dalt. El nom és un homenatge a l'indret de la Font i l'Ermita de
Sant Mateu, punt de reunió habitual
i recurrent dels premianencs. Un lloc
magnífic al voltant del qual s'han dissenyat els 4 recorreguts.
Particularment, és una de los proves
més boniques de la comarca perquè
a més de córrer per diferents indrets
de la muntanya, des de les parts més
altes es poden contemplar unes vistes espectaculars del Mar Mediterrani
i de la ciutat de Barcelona.

Nova millora en el
Camp Municipal
de futbol

El Camp Municipal de Futbol
de Premià de Dalt presenta una important novetat a
partir d'aquest mes. Amb el
sobrant de la gespa artificial
d'última generació que es va
instal·lar en els dos camps de
futbol, s'han construït dos
espais amb porteries perquè
els més petits puguin jugar i
entrenar. Estan situats aprofitant l'espai sobrant en el
camí entre el primer camp de
futbol i el segon. Una millora
de la instal·lació esportiva
per potenciar l'ús de l'Anella
Esportiva de Premià de Dalt
en la seva gran aposta per la
vida saludable.

MARXA POPULAR

Aquest any, com a novetat, s'hi ha
afegit una marxa popular una mica
més curta i també la Sant Mateu Xtrail
Kids, adreçada als corredors més petits (per a nens i nenes de 4 a 12 anys,
dissabte 11 de gener a les Pistes d’atletisme del Camí del Mig/Can Vilar).
Les distàncies són 25 Km, 15 Km,
10 Km i 5,5 Km, totes dins els límits
del Parc de la Serralada Litoral i totes
passant per la Font i l'Ermita.
Les dues primeres són més exigents
i dirigides específicament a corredors
experimentats. La distància de 10Km
i la de 5,5 Km està adreçada a aquells
que volen inciar-se en el món del Trail
Running o que la volen fer caminant.
És una prova oberta a caminants
(amics, famílies, nens...).
INFORMACIÓ SOBRE LA PROVA

Data: 12 de gener de 2020
Lloc: Associació Cultural Sant Jaume
Adreça: Riera de Sant Pere, 147,
Premià de Dalt
Sortida 25 km: 8:45h.
Sortida 15 Km: 9:15h.

Sortida Marxa 10 Km: 9:20h.
Sortida Marxa 5,5 Km: 9:20h.
DORSALS I SAMARRETA

El dorsal i la samarreta es podran
recollir com es detalla a continuació:

Lloc: Societat Cultural Sant Jaume
(Riera de St. Pere, 147 Premià de Dalt)
Dissabte 11 de gener:
De 16:00h. a 19:00h
Diumenge 12 de gener:
A partir de les 7:00h. fins les 8:20h.

per a la modalitat 25 Km
A partir de les 7:00h. fins les 8:45h.
per a la modalitat 15 Km
A partir de les 8:00. fins les 9:15h.
per a la modalitat 10 Km
A partir de les 8:00. fins les 9:25h.
per a la modalitat 5,5 Km
+ Info: stmateuxtrail.com

e Dalt
Premià dsportiva!
Vila e

AJUNTAMENT

Premià de Dalt

PROVA PILOT

1r PROJECTE DE
FUTBOL COOPERATIU
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AJUNTAMENT DE MATARÓ

Mou-te amb cor

L’esport solidari de Mataró

Els mesos de tardor són especialment intensos perquè és quan se centralitzen activitats amb tanta trajectòria a la ciutat com
Mataró camina per l’Alzheimer, la caminada de la Salut Mental i contra el càncer de mama

S

El web de l'Ajuntament disposa d'un espai específic on hi ha totes les activitats esportives solidàries

ota el nom de Mou-te amb
cor s’agrupen a Mataró totes les activitats esportives
que tenen una causa solidària com a denominador comú i
que són organitzades per diferents
entitats i clubs de la ciutat amb el
suport de l’Ajuntament de Mataró.
La iniciativa va començar l’any 2016
amb 13 proves i en el 2019 el calendari ha comptat amb 25 activitats.
Les activitats, des de caminades a
pedalades o exhibicions, es poden
trobar a la secció d’Esports del web
de l’Ajuntament de Mataró (www.
mataro.cat).

L'HISTÒRIA
La primera edició del Mou-te amb
cor va ser l’any 2016 amb un calendari de 13 proves i cada any el nombre d’activitats ha anat augmentant
fins arribar a les 25 del calendari
d’aquest 2019. L’alcalde de Mataró,
David Bote, recorda que “la idea va

sorgir quan en Josep Maria Font era
regidor d’Esports” i afegeix que “la
intenció era contribuir a la imatge
de Mataró com a ciutat solidària i
ajudar a visibilitzar la tasca de les
entitats organitzadores creant un
calendari únic amb la informació
d’interès per centralitzar-les de for-

ma que el ciutadà les pogués trobar
de forma fàcil i ordenada”.
Des d’aleshores, el web de l’Ajuntament disposa d’un espai específic
on hi ha totes les activitats esportives solidàries amb la informació
d’interès com la data de celebració,
l’horari, si cal fer inscripció o no,
la causa solidària a la qual es destinen els beneficis o la causa que
es vol visibilitzar amb l’activitat en
qüestió. Els mesos de tardor són
especialment intensos perquè és
quan se centralitzen activitats amb
tanta trajectòria a la ciutat com Mataró camina per l’Alzheimer, la caminada de la Salut Mental i contra
el càncer de mama, entre d’altres.
Però hi ha activitats durant tots els
mesos de l’any i variades pel que fa
a la tipologia. 

La iniciativa va començar l’any 2016
amb 13 proves i en el 2019 el calendari
ha comptat amb 25 activitats

50 anys de la Piscina Municipal
La Piscina Municipal ha reobert a finals del mes de novembre després d’uns mesos
d’obres de millora i rehabilitació. La nova climatització és
la principal actuació que s’ha
portat a terme i encara que no
és visible, és una millora en la
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confortabilitat dels usuaris.
També s’ha canviat la sauna, s’han instal·lat una nova
màquina a la sala de fitness,
s’han millorat les dutxes, la
font d’aigua, s’ha pintat la
façana, hi ha nova il·luminació led a la pileta, i la piscina

gran té un nou enrajolat. Un
cop finalitzades les obres, es
tornen a posar en marxa totes les activitats i serveis per
abonats, cursetistes, escolars,
etc. Fins al juliol, cada mes es
farà una activitat de celebració del 50è aniversari.
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AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

MRT Cycling Club Malgrat

Cinc anys de passió pel ciclisme
Muay Thai

Els components del club, reunits per celebrar el cinquè aniversari a la platja de Malgrat

L

Text: Albert Brunet

a nostra entitat va néixer
el desembre del 2014 amb
la clara intenció de canviar
la imatge del ciclisme i, sobretot, la línia de treball de la gran
majoria de clubs amb la finalitat
d'aportar aquells detalls que ens facin diferenciar-nos d'altres entitats.
També per donar una presència més
associativa.
L'ESCOLA

L'altre gran repte ha estat l'escola de
ciclisme, que per fi en aquest 2019
s'ha fet realitat. De moment, estem
molt contents amb els quasi 20 nens
que tenim, d'edats entre els 4 i 10
anys. El suport al ciclisme base sempre serà una prioritat per a nosaltres
i farem tot el possible perquè puguin
créixer en tots els àmbits: personal i
esportiu.
Vàrem començar fa tres anys amb
un grup de 5-6 joves i podem dir
que ha estat un èxit, ja que, malgrat
no tenir la bicicleta com a prioritat,
sí que s'han quedat amb nosaltres
per ser uns socis involucrats amb
l'entitat, l'escola i la competició. Un
clar exemple és la nostra corredora

Adaya Fernández Geremias, que en
el seu primer any de contacte amb la
competició, a part de moltes victòries i pòdiums de la seva categoria, hi
categoria, ha aconseguit un 7è lloc als
campionats d'Espanya.

La consolidació de
l'Escola i la prova
'6 hores de
resistència' són els
principals eixos del
club, a més de les
sortides esportives
EL REPTE

'Les 6 hores'. El nostre esdeveniment
prioritari és les "6 hores de resistència", que organitzem des del primer
any de l'entitat i que per a l'any vinent
creiem que necessita un canvi en la

seva organització, fet que creiem que
serà un revulsiu per a la prova.
L'organització i col·laboració amb
esdeveniments benèfics també ha
estat un altre de les nostres prioritats.
Hem participat a 'Les Barraques de
Malgrat' per la Festa Major, així com
a l'Oncobike, amb accions que han
aconseguit recaptar gairebé 2.200 euros amb la venda de clauers solidaris,
sent una de les entitats que va aconseguir més recaptació de totes, així
que moltes gràcies a tots.
Pel que fa a les participacions dels
nostres socis, cal dir que és molt diversa, ja que són molts els que prenen part en esdeveniments, proves i
marxes, en les diferents modalitats:
BTT, carretera i fins i tot en el gravel.
En molts casos els donem servei tècnic i assistència per tal que tinguin el
suport per part de l'entitat a la qual
representen.
En el transcurs d'aquests 5 anys
hem tingut el suport de multitud
de negocis, botiges, entitats, socis i
amics. En el passat, present i futur
han fet, fan i faran possible que això
continuï caminant a pas ferm, aprenent dia a dia de forma constructiva.
Tampoc no podem oblidar-nos de la
inestimable col·laboració per part

Malgrat es bolca amb
el 6è aniversari del
TOP KING
El Top King Training Center de
Malgrat de Mar, centre esportiu d'arts marcials i esports
de contacte, s'ha convertit en
un dels clubs més coneguts i
populars del municipi per la
gran quantitat d'esportistes
que forma i els valors que
transmet. Es va poder comprovar recentment en la festa
del sisè aniversari del centre,
celebrada poc després d'haver organitzat el Campionat
de Catalunya. El Pavelló Municipal de Malgrat es va omplir durant tot el dia, matí i
tarda, en una jornada de portes obertes on els més petits
van gaudir dels sis inflables
instal·lats. Va haver-hi servei
de bar, música i DJ i un clauer
commemoratiu per a tots els
assistents. Una celebració
ja clàssica on es bolquen els
malgratencs.
del consistori malgratenc, que ha fet
possible que puguem disposar d'un
magatzem i de l'ús d'instal·lacions
esportives del nostre poble. Tot això
i molt més és el que representa MRT
CYCLING CLUB MALGRAT. 

#MalgratTestima
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AJUNTAMENT PINEDA DE MAR

Nova participació de Pineda al
Cicle de Passejades per a la Gent Gran

La caminata es desenvoluparà per camins del Parc Natural del Montnegre i Corredor

L'activitat tindrà lloc el 22 de gener de 2020

Per tercer any consecutiu, l'Ajuntament de Pineda de Mar participarà al Cicle de Passejades per a la Gent Gran impulsat per
la Diputació de Barcelona en què ja participen més de 80 municipis de la província

A

questa activitat té com
a objectius oferir un element dinamitzador i motivacional, donar a conèixer diferents entorns geogràfics de la
província i viure la natura de forma
totalment adaptada a les possibilitats dels usuaris, motivar l'aprenentatge i l'intercanvi de coneixements
sobre la natura, fomentar l'interès
entre la gent gran per realitzar caminades amb certa regularitat, incidint
en els hàbits saludables, i fomentar
les relacions de grup i interpersonals
en un ambient natural i adaptat a les
necessitats de cadascú.
Es tracta d’una activitat oberta, de
caire gratuït, enfocada a persones
que superen els 60 anys i que estiguin habituades a realitzar activitat
física de manera regular. Tots els
recorreguts estan adaptats a les possibilitats del col·lectiu de gent gran,
són suaus i assequibles, i majoritàriament discorren per pistes forestals
o camins de muntanya, reduint el
màxim possible els trams urbans.
La sortida dels autocars es realitza
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des dels 2 punts de recollida establerts, el Casal d’Avis de Poblenou
i l’estació d’autobús ubicada al costat de l’església, i es programa a les
7.30 h del matí mentre que l’arribada a Pineda acostuma a ser entre

de Vilatorrada, Esparraguera i Santa
Perpètua de Mogoda. Cada municipi exercirà d’amfitrió en una ocasió
i rebrà els altres 3 en una jornada
dissenyada per donar a conèixer els
espais naturals i culturals de cada

Les regidories d’Esports i Benestar Social de
l’Ajuntament de Pinedaa de Mar articulen les
inscripcions a l’activitat a través dels Casals
d’Avis de les Mèlies i de Poblenou
les 16.30 h i les 17.30 h. Tot i això, el
temps que es dedica a l’activitat de
caminar no supera mai les 3-4 hores,
amb distàncies que, en funció del
desnivell i del recorregut de cada
localització, es troben sempre entre
els 6 i els 8 kilòmetres. Durant el recorregut es van realitzant diverses
parades, algunes de caire cultural,
natural o simplement per dosificar
els esforços dels participants.
El cicle 2019-2020 va començar el
dimecres 20 de novembre, i Pineda
de Mar forma part d’un grup de 4
municipis juntament amb Sant Joan

territori als 3 grups de convidats, que
estaran conformats per un màxim de
54 persones cadascun. La programació és la següent:
Sant Joan de Vilatorrada: 20 de novembre de 2019
Pineda de Mar: 22 de gener de 2020
Santa Perpètua de Mogoda: 19 de
febrer de 2020
Esparraguera: 18 de març de 2020
Passejada de cloenda: durant la
primera quinzena de maig de 2020
a Santa Coloma de Gramanet. Es
tracta d’una passejada conjunta
amb la resta de municipis adherits

al programa i organitzada per l’Oficina d’Activitats Esportives de la Gerència d’Esports de la Diputació de
Barcelona.
L’activitat que té lloc a Pineda de
Mar el 22 de gener de 2020, en què
el grup de Pineda actuarà com a
amfitrió dels altres tres grups, es desenvoluparà al llarg d’un recorregut
forestal per camins i pistes del Parc
Natural del Montnegre i Corredor.
Les regidories d’Esports i Benestar
Social de l’Ajuntament de Pineda de
Mar articulen les inscripcions a l’activitat a través dels Casals d’Avis de
les Mèlies i de Poblenou, on hauran
d'adreçar-se tots aquells que vulguin
participar per formalitzar la seva inscripció, dintre dels 30 dies anteriors
a cada sortida i fins a exhaurir les
places disponibles, tancant inscripcions 1 setmana abans de la data de
la sortida.
L’equip bàsic que ha de portar cada
participant és: roba còmoda, calçat
adequat, gorra i ulleres de sol, 1 litre
d’aigua, carmanyola per esmorzar i
dinar i bastons (opcionals). 

www.esportiumaresme.cat
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QUÈ ÉS EL CEM?

El Consell Esportiu del Maresme és una entitat privada d’interès públic i social, sense ànim de lucre, que té com a objectiu
el foment, l’organització i la promoció de l’activitat esportiva
en edat escolar dins d’un àmbit determinat: la comarca del
Maresme.

QUINS PROGRAMES
PORTA A TERME?
Desenvolupa els Programes dels Jocs Esportius Escolars
de Catalunya i del Pla Català de l’Esport a l’Escola al nostre
àmbit, així com els Plans de Promoció Esportiva i de formació
per als agents implicats en esport escolar: professorat, tècnics, àrbitres, pares i mares, coordinadors Ampa, dinamitzadors… També programes i activitats per impulsar l’esport escolar a la comarca collaborant amb els municipis de l’àmbit
i les entitats (foment d’activitats intercentres, trobades,…)

PARTICIPANTS JEEC PER
POBLACIÓ CURS 2018 -2019
ENTITAT

QUÍ FORMA EL CEM?
Està format per:
 Ajuntaments de la comarca
 Consell Comarcal
 Centres i associacions escolars
 Clubs, associacions, i federacions esportives
 Altres entitats de la comarca relacionades amb l’esport
Aquesta circumstància, on hi són tots els agents de la comarca
implicats en el foment, l’organització i la promoció de l’activitat física en edat escolar, permet que el consell esportiu sigui
una entitat integradora de tots els municipis de la comarca. El
Consell Esportiu del Maresme és un dels 45 Consells Esportius
de Catalunya.

ACTIVITATS TOTALS DEL CEM
Curs escolar 2018-2019

11.291

5.000 Jocs Escolars
2.000 Participacions al Circuit de Cros
3.900 Trobades del Pla Català d'Esport a l'escola
500 Esportistes de lleure d'adults
100 Participants campionat de petanca Gent Gran

PARTICIPACIÓ

ALELLA
ARENYS DE MAR
ARENYS DE MUNT
ARGENTONA
CABRERA DE MAR
CABRILS
CALDES D'ESTRAC
CALELLA
CANET
DOSRIUS
MALGRAT
MASNOU
MATARO JOCS LOCALS
MATARÓ JOCS COMARCALS
MONTGAT
PINEDA DE MAR
PREMIÀ DE DALT
PREMIÀ DE MAR
SANT ANDREU DE LLAVANERES
SANT VICENÇ DE MONTALT
TEIÀ
TORDERA
VILASSAR DE DALT
VILASSAR DE MAR
TOTAL

420
66
48
151
231
26
10
83
21
15
38
297
1368
729
320
65
89
395
77
42
41
11
76
170
4789

ESPORTS PARTICIPANTS
AERÒBIC
AIKIDO
BASQUETBOL
CROS
ESCACS
FUTBOL 7
FUTBOL SALA
GIM. ARTÍSTICA
GIM. RÍTMICA
HANDBOL
HIP HOP
JUDO
KARATE
NATACIÓ
PATINATGE
POLIESPORTIU
RUGBI
TAEKWONDO
TENNIS TAULA
VOLEIBOL
TOTAL

11
13
20
31
54
139
975
337
310
171
35
280
5
232
769
531
16
23
16
821
4789

www.cemaresme.cat
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ENTREVISTA

Marc Bosch
Vicepresident CEM

Parlant d’esport i escola, el Consell
Esportiu mou milers de participants...
Durant el curs 2018-2019 el Consell
Esportiu del Maresme va mobilitzar
prop de 11.300 persones, entre activitats esportives i de lleure. Només els
Jocs Esportius, uns 4.500 esportistes.
Aquí hi ha futbol sala, voleibol, patinatge i poliesportiu, sobretot, però
també natació, judo, gimnàstica artística i rítmica, hàndbol, futbol 7,
entre d’altres. El Pla Esport i Escola i
el Circuit Cros Maresme també estan
rebent bona acollida, amb 3.900 i
2.000 participants respectivament.

“Treballarem
per potenciar
l’esport escolar”
Va néixer a Mataró l'any 1973 i viu a
Dosrius, municipi on ha fet d’alcalde en el
mandat de 2015-2019. Llicenciat en
Filosofia i Lletres per la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), és arqueòleg
de professió i gerent d’una empresa de gestió
de patrimoni cultural. Actualment és
conseller delegat de Serveis a les Persones
del Consell Comarcal del Maresme per
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
i vicepresident del Consell Esportiu del Maresme

Q

uè hi fa un arqueòleg en
política?
Com a ciutadà sempre
m’ha interessat la política
i he tingut la meva pròpia opinió respecte la cosa pública. I durant molts
anys m’he implicat en el món associatiu, a l’escola dels meus fills, al
centre excursionista del meu poble i
a l’ANC, per exemple. Ara fa 5 anys em
van proposar de fer un pas a la política institucional i em vaig presentar
a les eleccions municipals de Dosrius
per ERC. Vaig acceptar perquè tenia
l’oportunitat de treballar pel poble i el
país i posar, així, la meva trajectòria
professional i personal al servei dels
meus veïns i veïnes. Penso que fer
el pas a la política, especialment fer
d’alcalde, ha de ser després d’haver
fet i viscut altres coses.
Com s’hi troba de conseller comarcal?
Ara visc l’administració local des d’un
altre punt de vista. El Consell Comarcal dona serveis als municipis i
també als ciutadans, la col·laboració
amb els ajuntaments és molt estreta. A l’àrea de Serveis a les Persones
gestionem l’Oficina d’Habitatge del
Maresme, educació (beques de menjador, transport i menjadors escolars) i cultura que són uns temes que
conec i m’agraden. Ho farem el millor
possible. Personalment també és una
oportunitat de conèixer a fons la comarca que és molt diversa.

Ara també vicepresident primer del
Consell Esportiu del Maresme...
Bé, no ho sóc perquè sí. El plenari del
Consell Comarcal del Maresme em
va designar com a representant, de
la mateixa manera que l’ens comarcal té veu i vot en altres organismes.
Hem reelegit en Jordi Matas com a
president perquè ha fet una feina extraordinària en els últims anys i vam
aprovar la seva proposta de junta
directiva dels propers quatre anys.
Compartim vicepresidència amb la

”El CEM ha de seguir
sent una eina útil per
promoure valors
entre els infants i
joves: vida saludable,
cultura de l'esforç
i igualtat”
Bea Delgado, regidora d’esports de
Mataró, i juntament amb els vocals
formem un equip que il·lusiona. Ara
tenim l’oportunitat de reconnectar
el consell esportiu amb el comarcal
i també amb molts municipis de la
comarca.
Els Consells estan desconnectats?
El Consell Esportiu del Maresme es
va crear fa gairebé 30 anys, per això
no hi ha una conselleria comarcal específica. Els dos Consells van créixer
plegats però, amb el temps, l’Espor-

tiu se'n va anar per manca d’espai. I
la distància física ha provocat també un distanciament institucional
i, m’atreviria dir, emocional. També
hem comprovat que hi ha molts
ajuntaments de la comarca que no
coneixen el Consell Esportiu. Treballarem plegats per desenvolupar els
objectius fundacionals, promovent
l’esport escolar i el potencial poliesportiu que té el Maresme.
Com és el Maresme esportivament
parlant?
Som una comarca molt dinàmica i
activa. Disposem de clubs i esportistes de moltíssimes modalitats i molts
èxits individuals i col·lectius. A banda
dels equipaments, gaudim d’un entorn privilegiat que ens permet practicar des d’esports nàutics fins a esports
de muntanya. Tenim campions de
natació sincronitzada, motocròs i trial,
bàsquet, futbol sala, vòlei i molts més.
L’Esport també atrau visitants al Maresme i pot ser un motor de promoció
turística. De fet tenim potencial en
organitzar esdeveniments esportius
que ens situen al mapa europeu, com
son l’Ironman de Calella o el Raid Hípic de Santa Susanna per exemple.
Des del Consell Comarcal del Maresme, de bracet amb el Consorci de Turisme Costa del Maresme, seguirem
potenciant el turisme esportiu. I amb
el Consell Esportiu del Maresme, l’esport com a eina educativa i de cohesió
social i territorial.

“Som una comarca
molt dinàmica i activa. L’esport també
atrau visitants al
Maresme i pot ser un
motor de promoció
turística”
...I cap on anem?
El Consell Esportiu del Maresme ha
de seguir sent una eina útil per promoure valors entre infants i joves: vida
saludable, cultura de l’esforç, treball
col·laboratiu i igualtat. I ha de seguir
donant resposta a les necessitats dels
ajuntaments, dels centres educatius i
de les entitats. Ja ho estem fent amb
el suport i servei de préstec de material, per exemple. Però també ens hem
proposat organitzar accions formatives com són els cursos de dinamitzadors i tècnics esportius per a la inscripció al Registre Oficial de Professionals
de l’Esport de Catalunya (ROPEC).
El conseller de Serveis a les Persones practica esport?
Ara mateix menys del que voldria però
procuro no estar parat. Sempre m’han
agradat els esports de natura, especialment l’excursionisme. I durant uns
anys vaig practicar curses d’orientació, participant a la copa catalana de la
FCOC i a rogaines però sense un afany
competitiu sinó per passar-m’ho bé
i gaudir. Córrer amb un mapa i una
brúixola, a banda de l’activitat física,
és un bon exercici d’interpretació de
l’entorn i de superació. Quan tinc ocasió esporàdicament encara en faig.
Per això també sóc un amant del meu
municipi. Dosrius és Maresme d’interior, amb turons, camins i corriols,
boscos i, sempre, amb llocs per descobrir al costat de casa. 
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MUNTANYISME

AJUNTAMENT SANT VICENÇ DE MONTALT

De Sant Vicenç...

L

a l'Himàlaia

Els vuit membres de Montaltrek, amb el sherpa Sange, soci de l'associació, al camp base de la mítica muntanya de l'Annapurna

'Associació
Excursionista
Montaltrek de Sant Vicenç de
Montalt és una de les institucions més conegudes i estimades del municipi pel seu caràcter
associatiu i participatiu. En gran manera, també, per la personalitat integradora i amable del seu president,
Siscu Calopa, que ha acostat el món
de la muntanya a tots els que formen
part de la Montaltrek: "Fa onze anys
que vam començar amb la il·lusió
de donar a conèixer el poble a través
d'activitats i sortides per la muntanya. Va ser així com es va crear l'associació, que significa "caminar per
Montalt", explica Siscu, que sempre
transmet la seva passió. "En el nostre
primer any ja vàrem organitzar Cursa
CIM dels 3 Turons, que són el Cim del
Montalt, el Turó del Mig i el Vilanegre. Ja portem onze edicions! Solem
tenir unes 500 persones participant i
50 voluntaris que s'ocupen d'organitzar-ho tot. Som una gran família", afegeix amb orgull.

A aquesta prova, a més de les múltiples sortides per Catalunya, se sumen dues més d'enorme popularitat i participació: la Montaltrek i la
Montaltrial. És la tercera vegada que
organitzen aquesta última, una mitja
marató de muntanya que se celebra
al maig.

Representants de
l'Associació
Excursionista
Montaltrek de Sant
Vicenç de Montalt
que han tornat del
Nepal, on hi han
estat quatre cops

A L'HIMÀLAIA

Sens dubte, un dels majors orgulls
de Siscu i l'Associació és haver tingut la valentia i la capacitat d'haver
anat a l'Himàlaia: "És el gran somni
de tot muntanyenc", emfatitza Siscu. Fa pocs dies van tornar del Mera
Peak (muntanya de 6.476 metres i el
pic més alt que es pot ascendir al Nepalamb permís de trekking) Lluís Casas i Àfrica López, dos socis de club
i experimentats esportistes. "Des de
la nostra constitució com a associació ja hem fet quatre expedicions
a l'Himàlaia. El novembre de 2013,
Lluís Casas i jo mateix vàrem pujar al
Island Peak, de 6.189 metres. El nos-

Campus de Nadal de futbol

Ja és un clàssic. Com tots
els anys per aquestes dates nadalenques, el CF
Santvicentí i l'Ajuntament
de Sant Vicenç de Montalt,
organitzen conjuntament
el tradicional Campus de
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Nadal. En aquesta edició
seran set sessions d'entrenaments i diversió: els
dies 23, 24, 27, 30 i 31 de
desembre i el 2 i 3 de gener
del nou any.
El campus està dirigit per a

nens i nenes de 4 a 12 anys
i inclou, a més d'un obsequi, el desdejuni de cada
dia. Serà un campus de
tecnificació i aprenentatge tant per a jugadors de
camp com per a porters.

L'alcalde i el regidor
d'Esports de SVM
van rebre Siscu
Calopa, Lluís Casas i
Àfrica López
tre xerpa del Nepal, Sange (que viu a
partir dels 3.800 metres), és soci del
club i ja forma part de la nostra família". La segona expedició va partir el
novembre de 2017 al mateix pic amb
Lluis Casas i Àfrica López. I l'any passat, a l'octubre, va ser molt especial:
"Al costat de Sange vam anar vuit
membres de l'associació. Va ser un
orgull molt gran portar la bandera de
Sant Vicenç de Montalt al camp base
de l'Annapurna, a 4.130 metres d'altitud", acaba dient Siscu Calopa que
recentment va ser rebut, al costat de
Lluís Casas i Àfrica López, per l'alcalde de Sant Vicenç de Montalt,
Javier Sandoval, i el regidor d'esports, Robert Subiron.
Fins a l'any vinent! 

