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Editorial

Feliç 2020!
Amb l'arribada del nou any sempre fem vots de bons desitjos.
I el nostre, com a aparador dels nostres clubs i esportistes, és
continuar tenint l'oportunitat de donar-los la visibilitat i el
reconeixement que es mereixen. Per a Esportiu Maresme la
proximitat i el territori, les arrels, s'han convertit en les paraules màgiques que ens han acompanyat aquests gairebé tres
anys. I així volem que continuï sent, amb la complicitat de tot
el teixit esportiu de la nostra comarca, que és extraordinari.
Sens dubte, un dels més destacats de Catalunya. Per això estem presents en els 30 municipis del Maresme, per
arribar a tots.
Ens omple d'orgull haver-nos convertit en l'altaveu i la plataforma de moltes entitats esportives i esportistes, de molt
diferents especialitats, edat i categories. Dins d'Esportiu Maresme caben tots. I aquest continuarà sent el nostre propòsit
per l'any 2020, un any especialment màgic perquè un bon
nombre d'esportistes maresmencs estaran presents en els
Jocs Olímpics de Tòquio.
Inaugurem el nou any amb Sergi Llongueras en la nostra portada. Ell i la Laia Esquís, la jove campiona de 14 anys, han posat al petit poble d'Òrrius en el mapa mundial. En Sergi es va
proclamar campió del món absolut de Bici Trial a la Xina i era
obligat estar amb ell a casa seva, al seu poble, on ha construït
una bella llegenda.
Obrim la finestra perquè es conegui el treball de dos grans
clubs: el CF Santvicentí, que compleix 75 anys de vida i el Club
Vilassar Bàsquet, que celebra el seu 30è aniversari. Res ens
produeix més satisfacció que estar amb la nostra gent.

684 285 614

Dipòsit Legal:
B 9990-2017

www.esportiumaresme.cat

La millor manera de donar-te a conèixer al Maresme

Fem Esport, Fem Maresme!

Al costat dels nostres esportistes, clubs, associacions i ajuntaments

Esportiu Maresme us desitja un 2020 ple d'esport!
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BICI TRIAL

Campió del món

Sergi Llongueras

Passió sobre
dues rodes
Sergi Llongueras s’ha proclamat recentment
campió del món de Bici Trial al Mundial de
Chengdu (Xina), tant individual com per
equips. L’il·lustre veí d’Òrrius ens parla sobre
la seva persona, els seus inicis i el seu llarg i
exitós camí en el món del bici trial

Una entrevista de MARC FRIEROS · Fotos de PEP MORATA

Comencem pel final... Què se sent
al guanyar un campionat del món
de trial?

És quelcom increïble i molt especial.
Sento una satisfacció immensa. Mai
vaig pensar que podria acabar l’any
d’aquesta manera, ja que a principis
d’any em vaig operar del genoll i no aspirava a guanyar el Mundial.

“Mai vaig pensar
que podria acabar
l’any 2019 sent
campió del món”
Una operació que es va complicar...
Com ha estat el camí fins al cim?

Ha estat molt dur, sobretot a nivell psicològic. Em van operar el dia 16 de gener i, a priori, era una operació senzilla
de genoll que en dues setmanes em
permetia reprendre els entrenaments.
Al cap de dues setmanes, els metges
em van dir que havia d’esperar uns altres 30 dies, ja que era un tractament
innovador i, al no estar del tot recuperat, s’havia d’improvisar una mica...
Quan vas tornar a entrenar?

A l’abril, després de tres mesos de recuperació. No vaig poder planificar la
temporada fins llavors. A més, seguia
sentint una mica de dolor al genoll a
l’hora de realitzar certs moviments,
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tant entrenant com en competicions, i
vaig perdre una mica de confiança.
I, per si no fos poc, succeeix el greu
accident que va patir teu company
Eloi Palau...

Sí, va ser duríssim psicològicament.
Aprofitant que estàvem a Itàlia per la
segona prova del Campionat del Món,
l’Eloi i jo vam fer una excursió als Dolomites i, al entrar en una cova, van
explotar uns explosius de la Primera
Guerra Mundial. L’Eloi va quedar molt
mal parat, jo per sort només vaig patir
una lleu lesió als ulls per les partícules
despreses.
Afortunadament, l’Eloi ja es troba
perfectament...

Sí, de fet ell em va fer de motxiller en el
Mundial. Aconseguir aquesta fita al seu
costat i després d’un any tan complicat
ha sigut una experiència molt emocionant i satisfactòria.
En haver guanyat el Mundial, has
rebut el maillot amb els colors
de l’arc de Sant Martí. Explica’ns
aquesta anècdota.

La Unió Ciclista Internacional (UCI)
atorga aquest maillot als campions del
món de totes les disciplines del ciclisme, i ens dona el dret de competir amb
ell durant tot l’any vinent. És un maillot
molt prestigiós i és un honor per mi
portar-lo.
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Perfil
Sergi
Llongueras Campmajó
17 de juliol de 1996
Òrrius
1,76 m · 75 kg

Es va iniciar al món del futbol i als 12 anys ja es va dedicar exclusivament al bici trial

“Si he arribat on soc ara és
en gran part gràcies al
suport de la meva família”

Et vas enganxar al Bici Trial relativament tard, oi?

Sí, tenia 12 anys quan vaig provar el
trial per primera vegada, i el vaig compaginar amb el futbol durant un any,
fins que em vaig dedicar exclusivament al trial.
On vas jugar?

Primer a Òrrius i desprès a l’Argentona, perquè al poble ja no hi havia
equips per nens de la meva edat.

“Em sento molt
orgullós de ser
d’Òrrius i poder
compartir el que
he aconseguit amb
tothom”
Què va fer que et decidissis pel
trial?

El que més em va agradar és que es
tracta d’un esport on el teu màxim
competidor ets tu mateix. Això em va
aportar i em segueix aportant molt de
creixement personal.
Com et vas iniciar en el món del
trial?

El meu tiet, Lluís Campmajó, ha fet
trial durant gran part de la seva vida i
ara fabrica bicicletes. Amb 5 anys em
va construir una bicicleta per anar pel
poble amb els amics i hi va posar el seu
cognom. Llavors, en una activitat extraescolar, el monitor va reconèixer el

cognom del meu tiet perquè de joves
havien fet trial junts, i ens va portar a
uns amics i a mi a fer unes proves.
El món és un mocador...

I tant! Primer vam provar BMX i Dirt
Bike, però ens va semblar avorrit i
vam provar amb el trial. Allà m'hi vaig
enganxar.

És difícil arribar a dedicar-se exclusivament al trial?

Sí, és un esport on no hi ha molts
recursos ni molts diners. Per poder
viure del trial has de tenir molt bons
resultats, i per aconseguir aquests resultats cal dedicar-hi moltes hores als
entrenaments. També cal tenir l’ajuda
de patrocinadors i complementar-ho.

“Crec que tinc bona
visió de joc i sé pensar dins
de l’aigua...
Palmarès
i també treure tot
Júnior
el caràcter
quan cal.
Subcampió del Món
El waterpolo
és un
3r del Món per equips
Subcampió
d'Europa
esport
molt
dur”
Campió d'Espanya
Campió de Catalunya

Elit
2018:

Subcampió del Món
Campió del Món per equips
3r General Copa del Món
Campió d'Espanya
Campió de Catalunya
Campió de Copa Catalana
Premi a millor ciclista
català de l’any

2019:

Campió del Món
Campió del Món per equips
3r d'Europa

Molta gent, quan acaba l’any de Júnior i se n’adona de tot l’esforç que ha
de fer per guanyar-se la vida amb això,
és quan ho deixa.
Quin paper ha tingut la teva família en la teva formació i la teva
professionalització?

Han tingut un paper molt important,
des del primer moment m’han ajudat
moltíssim. Ells sempre han sabut que
el trial és la meva passió i tant el meu
pare com la meva mare m’han acompanyat sempre a les competicions. Si
he arribat on soc és en gran part gràcies al seu suport.
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conegui i s’aficioni al trial a través
de mi i dels meus vídeos, que comparteixo a les xarxes socials. Crec
que aquest esport no té la repercussió que es mereix.
Per què creus que no està tan arrelat?

En Sergi entrena a l'Escola de Trial d'Òrrius on, com la Laia Esquís, és tot un referent pel poble

En quin moment et vas adonar
que eres capaç de ser un referent
en aquest esport?

Jo crec que va ser quan vaig acabar
l’últim any de júnior, amb 18 anys.
Aquell any vaig ser subcampió del
món júnior i vaig aconseguir entrar
a diverses finals del Campionat del
Món. Vaig pensar que si sent júnior era
capaç de participar en finals de categoria Elit, quan finalment fos Elit i m’hi
dediqués al 100% al trial podria aconseguir grans coses.
Com entrena un campió del món?

Tinc un entrenament molt complet.
Entreno unes 20 hores a la setmana.
Faig bicicleta de muntanya, de carretera, surto a córrer, nedo... També
treballo molt al gimnàs per potenciar
l’explosivitat. I, sobretot, moltes hores
de bici de trial per treballar els aspectes tècnics, ja que calen moltes hores
per perfeccionar els moviments i altres aspectes com l’equilibri.

per arribar a la perfecció no hi ha més
secret que el treball.
El Bikepark La Poma és un referent que tenim molt a prop, a
Premià de Dalt... Et podem trobar
allà entrenant?

Sí, hi vaig molt. En disciplines de salt
com el Dirt Bike o el BMX es tracta
d’un referent mundial.
El teu pare va fundar l’Escola de
Trial d’Òrrius....

Sí, la va fundar un cop jo ja havia
començat a fer trial. Vam anar construint poc a poc un camp de trial i va
arribar un moment que vam veure

banda perquè un d’ells sóc jo (riu)...
I, sobretot, perquè ens sentim orgullosos del nostre poble i ens agrada
que Òrrius es doni a conèixer gràcies
a nosaltres. Conec a la Laia des que
va començar i li he fet de professor
durant molt de temps. Té molt talent
i ho dona tot als entrenaments. Si
continua així, tindrà un gran futur i
arribarà molt lluny.
Què és per a tu Òrrius?

Doncs per a mi representa el lloc
perfecte per entrenar. És un poble
envoltat de muntanya, on hem pogut construir el camp de trial sense
cap problema. A més, és un poble

I quant als aspectes tècnics?

És molt important l’equilibri i la força
explosiva.
Això és innat?

En una petita part sí, però crec que el
90% és esforç i entrenament i el 10%
restant és talent, que és el que s’acostuma a veure en els nens i nenes joves.
També hi ha aspectes com la força explosiva que són innats depenent del tipus de fibra muscular que predomina
en cadascú, però al final tot s’entrena i
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I... un cop deixis de competir?

M’agradaria continuar en aquest
món, encara no ho tinc del tot clar
però m’agradaria tenir la meva pròpia marca de roba esportiva. El que
sí tinc clar és que no vull treballar de
9 a 5 en una oficina, vull tenir el meu
propi projecte.
A banda de la competició, estudies Enginyeria Mecànica al Tecnocampus de Mataró.

Sí, és quelcom que m’aporta un
creixement personal molt gran, no
només pel meu futur sinó per treballar també a nivell intel·lectual, no
només físicament. L’enginyeria és un
camp que m’agrada molt i que crec
que serveix per quasi tot.

Com compagines els estudis amb
la competició al més alt nivell?

És molt complicat compaginar-ho
perquè hi ha èpoques de l’any on
viatjo molt i és molt difícil assistir a
classes, estudiar, fer exàmens, etc. El
que acostumo a fer és matricular-me
de menys assignatures de les habituals per no tenir tanta càrrega de
treball.

Quins aspectes són claus per a ser
un bon rider?

Crec que el més important és la disciplina. El trial requereix molt esforç i
moltes hores d’entrenament per poder arribar a dalt. Després, sobretot
pels que s’inicien, és clau no tenir por
a sobre la bici i tenir confiança. Si tens
por de caure o no confies en els teus
moviments, és molt complicat progressar.

Penso que és perquè és un esport
molt complicat, on costa molt millorar i que no tothom pot practicar un
diumenge per passar l’estona. A més,
crec que els formats en què es ven el
trial no són els més adequats. És un
esport molt espectacular i crec que
s’haurien de fer més esdeveniments,
no només unes poques competicions a l’any, i que poguessin assistir
els millors del món i vendre-ho com
el que és: tot un espectacle.

T’agrada viatjar? Què t’aporta?

"Per poder viure del trial has de tenir molt
bons resultats. Es tracta d’un esport on el
teu màxim competidor ets tu mateix”
que podíem fer una escola. Vam agafar professors, vam anar ampliant el
camp i posant més equipament... i
fins avui.

petit, on tothom em coneix, i em
sento molt orgullós de ser d’aquest
poble i poder compartir el que he
aconseguit amb tothom.

D’allà ha sortit també una altra
campiona del món, la Laia Esquís...

Tens algun projecte en ment a
curt termini?

Sí, és tot un orgull que el poble tingui
dos campions del món de trial. D’una

A part de continuar competint i estar al màxim nivell, vull contribuir a
atraure a atraure audiència perquè

Sí, m’agrada viatjar, tot i que el fet
de viatjar per competicions no se
sembla gaire al que és habitual i
no acostumo a tenir gaire temps
per fer turisme. M’agrada molt veure món perquè acostumo a viatjar
amb amics i companys de professió
i conec llocs i persones genials gràcies al meu esport.
Què t’agrada fer més enllà de la
bicicleta?

Gairebé totes les meves aficions estan relacionades amb l’activitat física. Quan estic fora de temporada
m’agrada fer snowboard, surf, cliff
diving... I també escoltar música.
Tot un campió del món! 
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FUTBOL SALA

“Ja no som
una moda;
ens hem
consolidat
com a esport”

José Miguel Calle

Director Lliga Catalana de Futbol Sala de l'FCF

“El Maresme és un puntal del
futbol sala a Catalunya”
El futbol sala català ha experimentat una profunda transformació en els últims deu anys. El creixement de clubs, llicències, així com la formació d'entrenadors i àrbitres, ho posa de manifest. Un esport que compta amb atractives competicions, com la lliga regular, la Copa de Catalunya o els campionats comarcals de seleccions base.
Sota la presidència de Joan Soteras, l'aposta pel futbol sala s'ha reforçat encara més.

S

í, el futbol sala català gaudeix d'una salut de ferro. I no
ho diem nosaltres. Ho diu la
contundència dels números.
Una disciplina esportiva que, sota
l'empara de l'FCF, no deixa de créixer
en nombre de clubs, llicències, entrenadors i àrbitres. I per extensió, el
Maresme és un fidel reflex d'aquesta
realitat.
Al capdavant del futbol sala català
hi ha José Miguel Calle, director de
la Lliga Catalana de Futbol Sala, tota
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una institució a la casa, on ja porta
13 anys: "Vaig entrar a la Federació
de la mà de Jordi Roche i molt vinculat a l'Escola d'Entrenadors, amb
Israel López, i portant la selecció
juvenil de l'FCF", explica Calle, que
havia estat entrenador del Corbera i
del Martorell.
"En aquells temps al futbol sala català mancava d'estructura. Parlem
de falta d'instal·lacions adequades,
de planificació esportiva, logística...
Era una disciplina amb poca capa-

citat de treball, escassa competició
atractiva i, sobretot, poc futbol base
i nul pla formatiu per a entrenadors
i àrbitres".
L'ACTUALITAT
Avui, gairebé tres lustres després, la
fotografia del futbol sala català és
diametralment oposada gràcies a
la implicació de tots els estaments
de l'FCF: "Abans, qualsevol pare o
amic es posava a entrenar o a dirigir
un equip. Avui això és impossible.

Tots els entrenadors estan formats i
preparats. El nostre pla és d'obligat
compliment i ja ha format a més de
3.000 entrenadors".
El mateix ocorre amb els àrbitres, on
durant tot l'any es fan cursos de tecnificació, sent el d'estiu el més nombrós, amb més de 150 participants:
"Des de l'FCF hem volgut dignificar
la figura de l'entrenador i àrbitre
de futbol sala. I la millor manera de
fer-ho és donant-los totes les eines
necessàries perquè així sigui. I quin
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FOTOGRAFIA DE LA LCFS - FCF AL MARESME
SÈNIOR
NACIONAL

SÈNIOR
TERRITORIAL

JUVENIL
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EQUIPS

▼
EQUIPS

▼
LLICÈNCIES
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▼
LLICÈNCIES

▼
LLICÈNCIES

▼
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▼
LLICÈNCIES
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21

283

21

250

26

305

27

322

28

314

21

229
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millor vehicle que la formació, on
invertim molts recursos", argumenta
José Miguel Calle.
EL CREIXEMENT
El gran salt qualitatiu del futbol sala
ha estat a nivell de competició i de
base, on la creació d'equips no ha
deixat de créixer, així com de llicències. "A més de la tradicional Lliga,
tots contra tots per categories, l'FCF
vol potenciar el futbol sala comarcal. Fa nou anys que fem els Campionats Comarcals de Seleccions Base.
Per tant, el futbol sala ja no és una
moda. Formen part d’un esport consolidat. El mes de desembre passat

JUAN VÁZQUEZ

Delegat FCF al Maresme

"En totes les seleccions
comarcals i catalanes
hi ha una nodrida
representació de
jugadors i jugadores
de la comarca"
60 seleccions comarcals representades per jugadors i jugadors d'arreu
del territori català, de les categories

Un altre gran èxit: any rere any creix el
nombre de jugadores, entrenadores i àrbitres
Benjamí, Aleví, Infantil femení, Infantil, Cadet femení i Cadet, van jugar una prèvia en la Ciutat Esportiva
de Blanes. Parlem de 572 jugadors i
140 jugadores amb les seves respectives famílies, per tant, ens podem
fer una idea del volum que mou el
futbol sala català en un sol dia".
Les millors 24 seleccions es van classificar per a la fase final, que també
es va celebrar a Blanes. La selecció
del Maresme va obtenir dos tercers
llocs en categoria aleví i infantil masculí i va aconseguir el títol en cadet
femení fent selecció amb Girona,
Osona i Vallès Oriental.
EL MARESME
Calle afirma que "dins del futbol
sala català Maresme és una de les
grans potències del nostre esport.
Tots els municipis del Maresme
tenen unes instal·lacions magnífiques i comptem amb clubs amb un

gran volum d'equips que fan una
gran labor formativa, com els dos
de Mataró, el Sant Joan de Vilassar
de Mar, el Català Atlètic de Vilassar
de Dalt o el Racing Pineda, per posar uns exemples".
El delegat i representant del futbol sala de l'FCF al Maresme, Juan
Vázquez, ratifica les paraules de
Calle: "Les diferents seleccions catalanes compten amb nombrosos
nois i noies d'equips del Maresme.
Es molt habitual que cada temporada el Barça i altres equips de màxim
nivell fitxin jugadors de la nostra
comarca, com David Peña o Nico
Marrón".
El col·lectiu arbitral del Maresme
també té una forta presència. Álvaro Sotillo, el delegat dels àrbitres
catalans de futbol sala al Maresme, així ho corrobora: "Cada cap
de setmana es disputen entre 100 i
120 partits a la comarca i comptem
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62

13

122

179

2.073

amb uns 40 àrbitres aproximadament. D'ells, el 25% són dones. Una
dada molt reveladora perquè segurament és el percentatge més gran
de tot el futbol sala català".
Tant Calle, Sotillo com Vázquez
estan d'acord en afirmar que les
diferents campanyes que ha dut a
terme l'FCF, com #Orgullosa, Prou
Violència o l'última, 'Tots som un
equip', han ajudat molt a millorar la
salut del futbol sala català en molts
aspectes. Cada dia hi ha més dones
que el practiquen, menys incidents
en les pistes i clubs que gràcies a les
ajudes de l'FCF poden destinar més
recursos a la formació. 

ÁLVARO SOTILLO

Delegat arbitral del Maresme

"Dels 40 àrbitres
que tenim, el 25%
són dones, un
percentatge molt
difícil de veure en
altres territorials"
En definitiva, que el futbol sala català, així com el del Maresme, està
millor que mai. 
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FUTBOL / REPORTATGE

Club Futbol
Santvicentí

75 any
fomen

321 jugadors · 22 equi

La històrica entitat esportiva destaca tant per la seva vessa

E

10

l CF Santvicentí es va fundar el 1945 per l'embranzida d'uns esportistes del
poble, com Miquel Colomer,
Salvador Torrents o Salvador Puig,
el seu primer president, que van
voler introduir el futbol al municipi.
Entre ells van engegar el club i van
decidir escollir el color vermell a la
samarreta en honor de Sant Vicenç
Màrtir. L'escut també fa referència
al patró del poble. El palmell ens
recorda el seu martiri, igual que la
roda de molí amb la qual el van lligar i el van llançar al fons del mar,
segons explica la història. El primer
camp en el qual va jugar l'equip estava situat en els actuals terrenys
del Golf Sant Vicenç de Montalt, en
la seva part més alta i propera al
poble. Era un camp petit, de tot just
60 per 30 metres, i amb un gran desnivell. La seu del club es trobava en
una habitació de l'actual Museu del
Pessebre, que també servia de vestuari, ja que tenia una dutxa. En el
1973 va agafar la presidència Antoni
Buch, donant-li una nova dimensió
al club. Va ser quan es va construir

l'actual camp de futbol... després
de molts anys lluitant amb l'Ajuntament. Es van destinar al principi
11 milions de les antigues pessetes.

PRIMER EQUIP

PREBENJAMÍ B

jugar en el juvenil del FC Barcelona,
mentre que el segon va ser campió
d'Espanya amb la selecció de Catalunya en categoria infantil.

El club té una sòlida estructura esportiva i compta
amb el total suport del consistori
El 2006 es va decidir posar gespa
artificial i el 2009 es van instal·lar
els seients a la graderia. Tot just el
2018 es va afrontar la renovació de
la gespa artificial. En l'àmbit esportiu, destaquen dos noms d'antics
exjugadors: Toni Colomé i Francisco
Duarte. El primer d'ells va arribar a

En una nova etapa s'ha de parlar
de Víctor Álvarez, exjugador del FC
Barcelona (futbol base) i professional amb el primer equip del RCD
Espanyol de Barcelona. Actualment
està jugant a la Primera Divisió de la
Lliga Russa, a l'equip Arsenal Tula.
El primer equip va aconseguir l'as-

PREBENJAMÍ A

cens a Primera Territorial en 2007,
la categoria més alta en la qual han
estat. Amb la reestructuració de les
divisions i algun descens inesperat
va arribar a jugar a 4a Catalana fins
a la temporada 2015-16. Després
d'una bona temporada en la qual
va quedar 2n a la classificació, va
aconseguir pujar a 3a Catalana, on
està competint en l'actualitat. Clubs
il·lustres han visitat el Municipal.
Un combinat del FC Barcelona va
estar present a la inauguració del
nou camp el 22 de gener de 1978.
En 2007, es va organitzar un torneig en categories Benjamí, Infantil
i Cadet en el qual van participar FC
Barcelona, Reial Madrid, Athletic de
Bilbao, Espanyol, Vila-real i Mallorca. El 2009 l'entitat va organitzar un
torneig Aleví amb la presència dels
millors clubs de Catalunya: Barcelona, Espanyol, Nàstic, Lleida i Girona,
entre d'altres. El CF Santvicentí també ha volgut ser solidari amb els més
necessitats. Des de 2007 i fins avui
en dia, aquest any se celebra el 12è
aniversari, i gràcies a l'acord de col·
laboració amb la Fundació Vicente

JUVENIL

GENER 2020

AJUNTAMENT SANT VICENÇ DE MONTALT

ys
ntant l’esport

que fan que el Club de Futbol Santvicentí sigui l'entitat esportiva més
arrelada de Sant Vicenç de Montalt i
que porti els valors d'aquest municipi
a través del futbol arreu del territori i
del món amb els seus projectes internacionals. La coordinació esportiva
de l'entitat vermella està composta

i organitzada de la següent manera:
Xavi Tarragó (Coordinador Administratiu), Javi Vázquez (Coordinador
General), Pep Buenafuente (Coordinador Futbol-7), Rogeli Mas (Coordinador Futbol-11).
Setanta-cinc anys treballant amb humilitat i determinació. 

BENJAMÍ A

ALEVÍ A

BENJAMÍ B

ALEVÍ B

objectius que es marca el club en la
vessant esportiva és poder mantenir
les categories més altes que disposa
i pujar alguna categoria en diferents
equips. A escala social vol continuar
sent l'entitat més reconeguda del
municipi i amb més participants.
Projectes esportius, socials i solidaris

BENJAMÍ C

ALEVÍ C

SEGON EQUIP

CADET A

ALEVÍ D

INFANTIL A

CADET B

ALEVÍ E

INFANTIL B

ESCOLETA

ALEVÍ F

ips

ant esportiva com solidària
Ferrer, el club envia una delegació
d'entrenadors a realitzar un campus
de futbol durant 10 dies del mes de
maig a Anantapur (Índia).

El club es va fundar
el 1945 gràcies a
un grup d'esportistes del poble, sent
Salvador Puig el
primer president
Actualment, el club té inscrits 321 jugadors/es des de la categoria escoleta fins a veterans. En total 22 equips
en competició: 1 escola, 2 prebenjamins, 3 benjamins, 6 alevins, 3 infantils, 2 cadets, 1 juvenil, 2 sèniors i 2
veterans. El Camp de futbol va rebre
el nom de Camp de Futbol Municipal
Toni Buch en memòria d'una de les
persones que més ha donat i servit
al club. Aquest any serà el 75è aniversari del club, que ja prepara tot
un seguit d'actes que més endavant
comunicarà als seus aficionats. Els

INFANTIL C

11

www.esportiumaresme.cat

INFORME
EMPRESES DEL SECTOR DE L’ESPORT

VENDES PER A

919 empreses

% d'unitats i %

50,71%
466
fabricants

41,46%

388
importadors

i

7,83%

72 fabricants i
importadors

El 50,71% de les empreses són exclusivament
fabricants nacionals, és a dir, que la seva activitat es limita a la producció de marques nacionals, encara que aquesta pugui estar totalment
o parcialment subcontractada a tercers, tant
fora com dins d'Espanya.

2017

2018

%▲

3.785,42 M€

3.913,24 M€

+ 3,38%

799,48
M€

844,95
M€

▼

+ 5,69%

732,90
M€

718,52
M€

▼

- 1,96%

2.253,04
M€

2.349,76
M€

▼

+ 4,29%

i
Fabricants i
importadors

Importadors

VENDES SECTOR ESPORT
En milions d'euros

▼

+ 3,52%

2018

Esport

7.228,50 M€

Bike

1.711,89 M€

▲
23,68%

12

2,15% 3,89%

8,69%

▼

12,43%

A
Bàsquet

23,6

1,96% 3,22%

Font: AFYDAD

Fabricants

2016

54,47%

Esquí i
snow

El 7,83% restant correspon a aquelles companyies que a més de ser productors nacionals
dediquen part de la seva activitat a la importació.

▼

6.554,59
M€

51,44%

El 41,46% són únicament importadors de marques internacionals.

FACTURACIÓ INDÚSTRIA ESPORTIVA
En milions d'euros

+ 6,54%

Atletisme
i running

Lleure

▼

6.983,01
M€

2017

7.228,50
M€

2018

Les vendes del sector d'articles
esportius va aconseguir el 2018
7.228 milions d'euros en vendes,
un 3,52% més que l'any anterior.
D'aquesta xifra, 1.712 milions
d'euros pertanyen a les vendes
del mercat del ciclisme, el major
percentatge (23,68%) d'entre totes
les disciplines esportives.

Catalunya lid
d’articles

Text:
MARC FRIEROS

U

n estudi publicat recentment per l’AFYDAD (Asociación Española de
Fabricantes y Distribuidores de Artículos Deportivos), en col·laboració amb l’empresa SportPanel, i anomenat “El sector de los artículos deportivos”, fa palès el domini català quant al mercat d’articles
esportius, tant en nombre d’empreses com en facturació. Aquest estudi recull
dades sobre diferents factors econòmics i territorials que estudien el creixement i els canvis d’aquest sector durant l’any 2018, que es va presentar com un
any molt favorable.

INDÚSTRIES I TREBALLADORS
El sector dels articles esportius va tancar un any 2018 amb un creixement d’un
3,38% respecte l’any 2017 quant a la facturació, sumant un total de 3.913 milions d’euros per a les 919 empreses fabricants o d’importació que registra l’AFYDAD, 35 menys que el 2017. D’aquestes 919 empreses, 466 són exclusivament
fabricants de marques nacionals i són les que han crescut més a nivell de facturació, amb un 5,69%, arribant als 845 milions d’euros. També trobem les empreses dedicades a la importació de marques internacionals (381 empreses),
que han augmentat un 4,29% la facturació per tal de sumar quasi 2.350 milions.
D’altra banda, les societats que es dediquen tant a la fabricació nacional com
a la importació estrangera (72) han patit una lleugera davallada (-1,96%) en la
facturació, i han assolit un total de 718 milions d’euros.
Pel que fa al mercat laboral del sector, el 2018 va tancar amb molt bones xifres d’ocupació amb un total de 82.261 treballadors, 2.332 més que l’any 2017.
D’aquests, 23.923 treballen en empreses i 58.338 en comerços, amb un augment de 597 i 1.735 treballadors, respectivament.
DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL
La distribució de les empreses a Espanya permet veure el gran domini de

7.
1.

Principals

CONSUMIDOR
 La millora econòmica ha afavorit a altres sectors de l'oci que competeixen directament amb la venda de material esportiu.
 Els espanyols encara gastem molt poc en esport, una mitjana de
154,68 euros per any.
 Actualment, el calçat és l'autèntic motor del sector del material esportiu.
INDÚSTRIA
 Les empreses proveïdores van facturar un 3,38% més en 2018 malgrat
haver-hi 35 empreses menys que en 2017.
 Existeix una gran sobreoferta de productes i marques en la majoria de
categories de producte.
 El sector esportiu tendeix necessàriament cap a la concentració d'empreses i marques.

GENER 2020

ESTADÍSTIQUES

Muntanyisme

Futbol
6,27% 7,35%

5,84% 4,56%

Altres

65%

14,08%

VENDES PER FAMÍLIES DE PRODUCTES
% vendes en valor

Catalunya en aquest àmbit. Només a l’Àrea Metropolitana de Barcelona es
concentren un 30,29% del total de les empreses del sector a Espanya. Si
sumem aquest percentatge al de la Zona 1, descrita per l’AFYDAD com el
territori comprès per Osca, Terol, les Illes Balears i la resta de Catalunya,
la xifra augmenta fins al 47,29%. És a dir, quasi la meitat de les empreses
del sector es troben a Catalunya o als seus veïns més immediats, i quasi un
terç es troben exclusivament a l’AMB.
Les zones que segueixen a Catalunya són la Zona 2 o el Llevant (que comprèn el País Valencià, Múrcia i Albacete) amb un 14,30% i l’Àrea Metropolitana de Madrid amb un 13,29%. Per contra, les zones amb menys quantitat d’empreses són les illes Canàries, amb un 0,79%; Galícia, Astúries i
Lleó, amb un 3,27% i Andalusia, amb un 4,39%.
VENDES I DESPESA DE LA LLAR
Les vendes al 2018 amb un total 7.228 milions d’euros, un 3,52% més que
l’any 2017. Sorprèn que d’aquesta xifra, el 23,68%, és a dir, 1.712 milions,
provenen del sector del ciclisme. Del total de vendes, un 13,06% prové
de canals alternatius, és a dir, botigues no especialitzades. Un 77,61%
prové de canals esportius (botigues especialitzades o grans magatzems
amb seccions exclusivament esportives). La resta, un 9,33%, prové de
l’anomenat canal vertical: gimnasos, outlets... Les famílies de productes
més venudes són el calçat, amb un 41,70% i el tèxtil, amb un 37,80%. Cal
destacar l’augment del 7,10% del material d’esquí i similars, o el 4,39%
en raquetes.
La despesa mitjana de les llars espanyoles en esport l’any 2018 va ser de
389,03 euros, un 27,86% més que fa 10 anys, mentre que la despesa per
càpita és de 154,68 euros, que representa un augment del 36,87%. 

s conclusions

COMERÇ
 En els dos últims anys s'ha incrementat de manera important la mortalitat de comerços, principalment els petits comerços multiesportius situats
en mitjanes i grans ciutats.
 Les botigues de ciclisme han liderat de manera espectacular el creixement de la superfície total de les zones de vendes del sector.
 Gran increment de cadenes de comerços de concepte SNEAKER i botigues de moda de concepte sport lifestyle.

FUTURS ESCENARIS
 Per als pròxims anys s'espera una important evolució de la venda de les
marques atlètiques amb les seves línies d’estil més urbà.
 La gran esperança del sector de cara als pròxims anys és la incorporació
de la dona a l'esport, afavorida pels èxits esportius fins ara inèdits.

Tèxtil
Pilotes

41,70%

%▲

Lleure inclou articles sportswear i streetwear
Futbol engloba els articles de futbol i futbol sala.
Muntanyisme engloba els articles de muntanyisme,
alpinisme, trekking, escalada i espeleologia

dera el mercat
esportius

▼

Calçat

37,80%

2,74%

Raquetes

%▲

0,87%

5,74%
Material
dur esquí

5,91%

Complements

Altres

1,73%

1,19%

8,95%

7,75%

4,39%

7,10%

3,87%

0,88%

DISTRIBUCIÓ D'EMPRESES DEL SECTOR DE L'ESPORT
Per zones

3,27%

11,94%

▼
17,00%

30,29%

4,73%
13,29%

14,30%
0,79%

ZONA 1 > C/A/B
ZONA 2 > LLEVANT
ZONA 3 > ANDALUSIA
ZONA 4 > CENTRE

4,39%

ZONA 5 > G/A/L
ZONA 6 > NORD

Zona 1 > Catalunya / Aragó / Balears
Zona 5 > Galícia / Astúries / Lleó
Zona 7 > Barcelona Ciutat + Àrea Metropolitana
Zona 8 > Madrid Ciutat + Àrea Metropolitana

ZONA 7 > BARCELONA + AMB
ZONA 8 > MADRID + AMM
ZONA 9 > CANÀRIES

DESPESA PER CÀPITA DE LES LLARS

▼
113,01€ 154,68€

2008

+ 36,87%

2018

304,27€ 389,03€

2008

TOTAL DEL SECTOR

▼

% de valor

Barcelona i la seva àrea
metropolitana (inclòs el
Maresme) concentren el
30,29% de les
empreses del sector
a nivell estatal

2018

▼

ACTIVITAT

+ 27,86%

La despesa per càpita en el sector
esport és la quantitat mitjana de
diners destinada per persona a
la compra d'articles del sector
esportiu.
La llar el constitueix una persona o
un grup de 2 o més persones que,
unides o no per relació de parentiu
participen de la formació i/o
utilització d'un mateix pressupost
i habiten en el mateix habitatge o
en part.

La despesa per càpita el 2018 per al total sector puja un 36,87% respecte els 10 anys
anteriors, arribant als 154,68 euros. La despesa per llar per al total del sector va arribar
a un valor de 389,03 euros.
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HÍPICA

Raid Hípic Internacional Barcelona-Santa Susanna

Un èxit de participació
sense precedents
El 66è Raid Hípic Internacional es va celebrar els dies 5, 6 i 7 de desembre. Entre participants, jutges i acompanyants,
Santa Susanna i voltants van acollir unes 5.000 persones, una xifra rècord. Aquesta prova esportiva és la més antiga
d’Europa en la seva modalitat. El raid, que deixa unes imatges d’enorme bellesa i plasticitat,
gaudeix d’un gran prestigi entre els genets europeus i també entre els genets de tot el món.

L

a 66a edició del Raid Internacional Barcelona-Santa
Susanna va ser un extraordinari èxit de participació
i públic. En total, es van citar al
poble 203 binomis genet-cavall,
47 més que en l’edició del 2018. Es
tracta de genets d’elit procedents
de països d’arreu del món i de tots
els continents (Aràbia Saudita, Argentina, Austràlia, Bèlgica, Brasil,
Dinamarca, França, Regne Unit, Itàlia, Jordània, Kuwait, Noruega, Països Baixos, Portugal, Suècia, Suïssa, Uruguai i la Xina, entre d’altres)
que van voler participar a la darrera
gran prova del calendari de raids
internacionals. L’alcalde de Santa
Susanna, Joan Campolier, va destacar “la confiança que Santa Susanna inspira entre els organitzadors
de proves esportives internacionals. Aquest augment espectacular
respecte a l’any passat és una demostració més d’això que diem”. La
prova de Santa Susanna és la més
antiga d’Europa en la seva modali-
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tat. Aquest raid gaudeix d’un gran
prestigi entre els genets europeus
i, cada cop més, entre els genets
de tot el món. Això es deu a la seva
antiguitat i al fet que és aquesta
prova qui tanca la temporada.

d’una disciplina en auge que cada
cop té més adeptes i creix en perfeccionament i nivell. En aquesta edició
del Raid, es van disputar quatre proves de diferents distàncies, reunint
200 binomis de 21 nacionalitats di-

que es van haver d’adaptar. El Raid
Internacional està format per quatre
curses: la CEI*, una prova de 85 km;
les CEI** i CEIYJ**, amb un total de
152 km cadascuna; i la CEI***, amb
un recorregut de 192 km.

Es van citar al municipi
203 binomis genet-cavall, 47 més
que en l’edició del 2018, procedents
de 21 països d’arreu del món
UNA DISCIPLINA MOLT DURA
La disciplina del raid o endurance
consisteix a recórrer llargues distàncies a cavall, repartides entre diverses fases. Així doncs, exigeix una
enorme resistència física i mental
tant per al genet com per al cavall,
així com grans dots de dominació
dels temps i les energies. Es tracta

ferents. El 66è Raid Hípic Internacional es va celebrar els dies 5, 6 i 7 de
desembre. Entre participants, jutges
i acompanyants, Santa Susanna i voltants va acollir unes 5.000 persones,
una xifra rècord. Per cert, el raid es va
disputar sota unes duríssimes condicions climàtiques. El fred, la pluja i el
fang van rebre hostilment els genets,

LA PROVA
El dijous es va proposar un CEI* de
85km en 3 fases, que va ser dominat
en plena tempesta per Iris Pérez i la
seva Er Arduz amb un temps de 4 hores i 8 minuts. Les carreres llargues
començaven el divendres i acabaven
el dissabte, amb un temps més favorable encara que amb un recorregut
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AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA

Novament, el municipi de Santa Susanna ha estat l’epicentre d’una competició d’alt nivell i la seva organització, tot un èxit

JOAN
CAMPOLIER

Alcalde de Santa Susanna

“Santa Susanna
inspira una gran
confiança entre
els organitzadors
de proves
esportives
internacionals”
Exigeix una enorme resistència física i mental tant per al
genet com per al cavall, així com grans dots de dominació
dels temps i les energies
Oms van guanyar juntes la prova júnior, amb Akima de Cottereuil i Alexcam des Serres respectivament. La
jove italiana Llitera Coppini va tancar
el podi amb el seu Qualita by Ercules.

igualment dur: un CEI** de 76km el
primer dia i 76km el segon amb 80
participants; la mateixa prova en
versió júnior i, finalment, un espectacular CEI*** de 96km el divendres

La disciplina del raid
o endurance consisteix a recórrer
llargues distàncies
a cavall, repartides
entre diverses fases
i 96km el dissabte. L'equip d'elit Jumas Team va dominar totalment les
proves de 76x2. Paula Muntalà i Capri
El Anthelios van vèncer la prova
d'adults, seguits dels seus companys
Gil Berenguer amb Ameskan i Roger
Codina amb Akthara. Les amazones
també de Jumas Bruna Pujols i Jana

La prova deixa imatges de gran bellesa

LLUITA DE TITANS
Mentrestant, vint-i-cinc genets i amazones es van atrevir amb el salvatge
CEI***96x96, una distància només
assolible pels cavalls més resistents.
La majoria d'ells van caure entre les
fases a causa dels controls veterinaris, i només 8 binomis van aconseguir
finalitzar la carrera. L’excampiona del
món Maria Álvarez del Jumas Team
partia com a principal favorita a la
prova, i va aconseguir dominar les
fases del divendres a poca distància
dels seus rivals. Però el dissabte, la
francesa Camille Garbet ja l'havia
atrapat en les fases 4 i 5. Álvarez i el
seu company Omar Blanco van haver
d'abandonar la carrera durant l'última fase, així que el camí a la meta

va quedar lliure per a Garbet i la seva
Baltika d’Aurabelle. En segona posició va entrar Anna Yebra, 19 anys
després de la victòria del seu pare, a
lloms de Girola de Quercus. El podi el
va tancar Ricard Domingo amb el seu
Vikitikitavi d’Sallaz.

Exigeix una enorme
resistència física i
mental tant per al
genet com per al
cavall, així com
grans dots de dominació dels temps
i les energies
Novament, el poble de Santa Susanna ha estat l’epicentre d’una competició d’alt nivell i la seva organització
i acolliment han estat, de nou, impol·luts. El Raid, a més del seu prestigi internacional, deixa a la retina
dels espectadors unes imatges d’una
enorme bellesa i plasticitat. 
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WATERPOLO

IVÁN
PÉREZ

UNA
LLEGENDA
ENTRE
NOSALTRES

“Entrenar és la meva passió,
ho porto a dins”

Una entrevista de TONI FRIEROS
Fotos de PEP MORATA

El Centre Natació Premià de Mar compta entre el seu elenc d'entrenadors amb una autèntica estrella del waterpolo internacional. Ni més ni menys que el cubà nacionalitzat espanyol Iván Pérez. L'exjugador olímpic entrena l'equip cadet del
club premianenc. ESPORTIU MARESME ha estat amb ell.

C

omencem pel final. Què
fa un campió del món de
waterpolo i quatre vegades olímpic en el CN Premià de Mar?

Conec Xavi Julià, l'entrenador del
primer equip de waterpolo del club,
des de fa molts anys. Em va dir si
m'agradaria entrenar l'equip de cadets del club i vaig acceptar.

tes edats, més lúdic que una altra
cosa. No obstant això, amb treball,
es podran veure els resultats més
endavant.
Saben qui ha estat Iván Pérez?

Per la seva edat segurament no. Els
seus pares és probable que sí. Però
jo no he vingut a Premià amb les
medalles penjades al coll. He vingut

Per què vas acceptar?

Per sobre de tot, constància i ganes
de treballar. Sóc conscient que estic
en un club petit, on la mentalitat és
diferent d'altres clubs on l'objectiu
és ser campió. Aquí, a Premià, el nivell d'exigència és un altre a aques-
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això vull dir que m'adapto al que
tinc a cada moment. Ara mateix soc
molt feliç en el CN Premià. M'hi trobo molt a gust.
Ja sabràs que el Maresme és una
comarca amb un waterpolo molt
potent...

Ho sé. El CN Mataró té dos equips
molt bons en la màxima categoria,

“Ha estat un privilegi formar part de
l'època daurada del waterpolo
espanyol, guanyant dos mundials i
jugant tres jocs olímpics”

Perquè ho porto dins. M'encanta entrenar nens i dipositar en ells tota la
meva experiència. Són com esponges. Tenen una gran il·lusió per entrenar i jugar i veus com progressen
a poc a poc.
Què intentes inculcar als teus
pupils, que estan en edat cadet?

entrenar és per mi una passió, un
hobby. Això sí, m'ho prenc amb la
mateixa professionalitat i intensitat
que quan jugava. Jo treballo durant
el dia en el Club Egara de Terrassa, on sóc monitor en el gimnàs i
entrenador personal. I els caps de
setmana, amb els meus nois a jugar
els partits de Lliga, que és una cosa
que m'encanta.

a treballar i fer-ho tan bé com sigui
possible.
És obvi que no vius de la teva
condició d'entrenador de waterpolo...

No, és clar. Més que un treball,

Aspires a cotes més altes com a
entrenador?

No ho busco. Si ha d'arribar, arribarà. Vaig ser durant dos anys seleccionador nacional de Veneçuela
abans de tornar a Espanya. Amb

sobretot el femení, amb jugadores
olímpiques. En el CN Premià de Mar
també s'està treballant molt bé,
i Xavi Julià realitza una tasca excel·
lent per pujar el nivell competitiu
de tot el club, no només del primer
equip.

GENER 2020

ENTREVISTA
PERFIL

Va arribar a
Catalunya després
de jugar amb Cuba
els JJOO de Barcelona'92.
Es va nacionalitzar
espanyol el 1997 i es
va retirar als JJOO de
Londres 2012 amb 32
anys ininterromputs
dins l'aigua

Iván Pérez

L'Havana (Cuba)
29 de juny de 1971
Alçada: 1,97 m
Pes: 110 kg

TRAJECTÒRIA
Clubs

Club Natació Poble Nou:
1995-1997
Club Natació Barcelona:
1997-2007 i 2010-2011
Club Natació Atlètic
Barceloneta: 2007-2008
Brescia Leonessa Nuoto:
2008-2009
Club Natació Terrassa:
2009-2010
Club Natació Sabadell:
2011-2012

PALMARÈS
Amb clubs

4 Lligues d'Espanya (2001,
2004, 2005 i 2008)
5 Copes del Rei (1999,
2003, 2008, 2011 i 2012)
1 Copa LEN (2004)

Amb la
selecció espanyola
6è en els Jocs Olímpics
de Londres 2012

Iván, entrenant els seus jugadors a la piscina del Club Natació Premià de Mar
Tu estaves predestinat a ser jugador de waterpolo.

Sí! El meu pare va ser tres vegades
olímpic amb Cuba: Mèxic 1968, Munic 1972 i Montreal 1976. Tota la
meva família és esportista. La meva
mare va ser mundialista de gimnàs-

I després vas venir a Espanya...

El seleccionador Joan Janer va venir
a Cuba de vacances i va estar parlant
amb mi. Em va oferir jugar a Espanya,
en el CN Poble Nou. Li vaig dir que sí
perquè era una experiència nova en
la meva vida. Jo era molt feliç a Cuba,

“Als meus jugadors
els dic que tinguin
constància.
Aquesta és la clau”
tica rítmica i el meu oncle, jugador
de bàsquet. Vaig començar a jugar a waterpolo des de molt nen a
l'Havana. Ja amb nou anys em van
becar i sempre vaig competir amb
Cuba fins als Jocs Olímpics de Barcelona 1992.

la veritat, però em va atreure molt la
idea d'un canvi d'aires.
I d'aquí, a la selecció...

Em vaig nacionalitzar l’any 1997. Vaig
acceptar perquè tinc un 'defecte':
M'encanta guanyar! Espanya llavors

tenia una de les millors seleccions
del món: Jané, García, Ballart, Estiarte... Per a mi era un privilegi compartir equip amb aquests 'jugones'. I la
veritat és que va ser una etapa en la
meva vida inoblidable: vam ser dues
vegades campions del món, vaig
participar en tres Jocs Olímpics. Em
vaig retirar després de Londres 2012,
després de 32 anys ininterromputs a
l'aigua.
El millor i el pitjor record?

El pitjor, que per qüestions burocràtiques i de reglamentació no vaig poder participar en els JJOO de Sydney
l'any 2000 amb la selecció espanyola.
El millor, el Mundial de Fukuoka (el
Japó) de 2001 perquè ja tenia un rol
molt important dins de l'equip. He
estat molt feliç jugant a waterpolo.
Com ara entrenant.
Es nota... 

Plata en la
Lliga Mundial 2012
Plata en el Campionat del
Món de Roma 2009
5è en els Jocs Olímpics
de Beijing 2008
Bronze en el
Campionat del Món de
Melbourne de 2007
Bronze en el Campionat
d'Europa de Belgrad 2006
5è en el Campionat del Món
de Montreal 2005
6è en els Jocs Olímpics
d'Atenes 2004
5è en el Campionat del Món
de Barcelona 2003
Campió del món el 2001 a
Fukuoka (Japó)
Campió del món el 1998 a
Perth (Austràlia)
Participà als Jocs Olímpics
de Barcelona 1992 amb
Cuba
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l Club Bàsquet Vilassar
de Mar es va fundar
l’any 1984. Una colla
d’amics i veterans del
bàsquet van fer de les
seves trobades els inicis del club a la pista de Lluís Guardiola. Carles Dalmau, Jos Petit i Pere
Miralles, entre d’altres, van ser els
primers membres fundadors d’una
junta presidida per Ignasi Viñals.
Aquella primera temporada el club
ja va competir amb quatre equips,
incloent-hi un sènior amb gent del
poble i rodalies.
PAVELLÓ PACO MARTÍN
El primer salt qualitatiu va ser el 1989
amb la inauguració del pavelló Paco
Martín, una instal·lació referent a la
comarca que va permetre créixer en
nombre de jugadors i equips per assentar-se en les competicions de la
Federació Catalana de Bàsquet. Va
ser a principis de l’any 2000 quan es
va crear la secció femenina del club
que, a dia d’avui, és una referència a
la comarca.

El club, format
per 21 equips i
gairebé 300 jugadors,
està parlant amb
l'Ajuntament per
ampliar La Bòbila
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VDM Bàsquet
EDUCANT EN VALORS

Un club dedicat a les per
L'entitat va fer la presentació anual el passat desembre, quan tot just ha fet 35 anys de la fundació
completa des de les categories més
petites fins a sèniors, amb equips de
veterans i veteranes.
Actualment, l’entitat vilassarenca
està immersa en un procés de renovació, actualització i expansió.
Carles Duran, Mireia Vila o Jordi Jimènez són exemples de gent formada en el club i que han arribat al sostre del bàsquet estatal. Història viva
d’un petit gran club que tot just ha ha
fet 35 anys.

a terme aquesta mateixa temporada
l’ampliació de La Bòbila amb una pista exterior coberta.
El pla estratègic del club es basa en
7 punts:
1. Durant aquesta temporada els
nostres equips competiran a un nivell
per sobre del recomanat, l'important
no és guanyar, sinó formar-se i fer-se
millors persones mes preparades per
un futur competitiu i dintre d'allò que
significa l’esport
2. Buscarem nous models de campus
de Setmana Santa i estiu on aportarem una nova forma de practicar
bàsquet divertint-se i millorant convidant a jugadors professionals per
donar nous patrons dintre del món

de la competició d’alt nivell als nostres jugadors i jugadores.
3. Desenvoluparem amb molta força el projecte de Xarxes Socials amb
l’objectiu de superar el 1.500 seguidors el primer any i arribar a 1.800
abans de desembre de 2020, volem
ser el club del Maresme amb les xarxes socials amb més seguidors i tenim
l’estratègia per aconseguir-ho. Volem
a més a més ser un mitjà de divulgació de totes les activitats i iniciatives
que es puguin produir a Vilassar de
Mar, volem ser un altaveu de la ciutat
amb influència i amb l’objectiu clar
d’arribar al 20% de la població d’una
forma directa i molt ràpida.
4. Noves equipacions a partir de la

Amb el nou pavelló de la Bòbila,
inagurat l’any 2012, el club segueix
creixent en nombre de jugadors i jugadores i també en qualitat d’entrenaments, acoseguint assolir categories de més nivell.
Moment actual il·lusionant. Cal
destacar que el VDM Bàsquet te una
estructura masculina i femenina

ELS PUNTS DEL PLA ESTRATÈGIC
Pla estratègic 2020-2022. El VdMbàsquet està format por 21 equips
i gairebé 300 jugadors i està parlant
amb l'Ajuntament per poder portar

CADET VERD FEMENÍ

CADET VERD MASCULÍ

ESCOLA

INFANTIL VERD MASCULÍ

PREINFANTIL FEMENÍ

PREINFANTIL NEGRE MASCULÍ

PREINFANTIL VERD MASCULÍ

PREMINI FEMENÍ
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AJUNTAMENT VILASSAR DE MAR

VIU Bàsquet
Som Diferents

rsones, l’esport i la ciutat
propera temporada, volem tenir
una imatge molt diferent, fresca i
moderna on el nostres jugadors siguin també innovadors en les seves
equipacions amb materials reciclats,
ecològics i preocupats també per el
mig ambient.
5. Estem desenvolupant nous models de patrocini de proximitat, on
volem ser el soci del nostre patrocinador oferint poder transmetre
el seu missatge d’empresa en l’entorn quan ho necessiti i d’una forma
fresca i diferent, a més a més amb
paquets per a totes les butxaques i
necessitats
6. Som un Club social i compromès
és per això que aquesta temporada
comencem a treballar amb accions

i iniciatives socials, i començarem
donant suport a l'esclerosi l’esclerosis múltiple, treballarem amb la
fundació baila amb l'EM on Asier
de la Iglesia jugador de bàsquet de
primer nivell lidera la recol·lecta de
fons per a la investigació d’aquesta malaltia, és per això que estem
venent polseres a partir de 2€ on

tota la recaptació dació de forma
íntegra destina a la investigació
d'aquesta malaltia, també amb això
involucrem els nostres jugadors i jugadores i els consciencien de participar en iniciatives com aquesta i les
eduquem en valors
7. Per últim som un club diferent,
un club de bàsquet que treballa per

Jorge
Alcaraz
PRESIDENT

"Som un club
diferent, social
i compromès,
que treballa
per la seva
ciutat i els seus
jugadors"
la seva ciutat, que fa créixer els seus
jugadors amb un procés d'inversió
nou i amb moltes idees que ens farà
aviat donar el salt i col·locar el club
com a referent esportiu al Maresme,
som un club que donarem moltes
notícies en els pròxims mesos, i que
volem que t’uneixis a aquest projecte, t'hi esperem..... 

CADET TARONJA FEMENÍ

CADET NEGRE FEMENÍ

CADET NEGRE MASCULÍ

JÚNIOR FEMENÍ

JÚNIOR MASCULÍ

MINI FEMENÍ

MINI MASCULÍ

PREMINI NEGRE MASCULÍ

PREMINI VERD MASCULÍ

SÈNIOR FEMENÍ

SÈNIOR MASCULÍ
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AJUNTAMENT DE CALELLA

Montserrat Candini, alcaldessa de Calella

n

“Calella segueix impulsant els
valors de l’esport”
Calella va ostentar durant 2019 la condició de Capital Catalana de l'Esport, atorgada per la Fundació Catalana per a
l'Esport. L'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, repassa el que ha estat i ha significat aquesta efemèride per al
municipi maresmenc.

P

er què va acceptar Calella
aquesta responsabilitat?
Volíem i volem seguint impulsant els valors de l'esport després d'haver estat Vila Europea de l'Esport l'any 2016 i Ciutat del
Bàsquet Català 2018, i haver acollit
esdeveniments tan importants com
els Special Olympics en 2014 o els
Jocs Catalans de l'Esport Adaptat el
2016.
Quin balanç fa d'aquests dotze mesos?
Crec que han estat un èxit rotund. No
podríem estar més satisfets. Veníem
d'haver estat Ciutat del Bàsquet en
2018, on havíem posat el llistó molt
alt, i totes les activitats que hem realitzat durant 2019 com a Capital Catalana de l'Esport han reforçat encara
més a Calella com a població de referència en l'organització d'esdeveniments esportius.
Què destacaria?
S'han dut a terme al voltant de 125
activitats esportives de caràcter singular. I totes elles han anat dirigides
a diferents sectors de la població,
perquè hem volgut ser molt transversals. Parlem d'integració, educació, joventut, gent gran, salut, medi
ambient, territori, dona, innovació...
Ha citat a la gent gran...
És una de les accions que més il·lusió
ens va fer posar en marxa, la 'I Olimpíada de la Gent Gran', perquè es
tracta d'afegir vida als dies, no dies a
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“Ha estat un èxit rotund ser Capital
Catalana de l'Esport; hem dut a terme
més de 125 activitats esportives de
caràcter singular”
la vida. Calella va tornar a demostrar
que és una ciutat amb ànima, amb
sentiment, perquè a més dels 250
participants es van involucrar molts
voluntaris i nombroses entitats del
poble.
Per cert, vostè va rebre el 2019 dos
premis molt importants relacionats amb l'esport...

Simplement els vaig recollir, sí,
però pertanyen a Calella, a la seva
gent, als clubs: el Premi Gestió Esportiva Pública en municipis de
menys de 20.000 habitants per part
de l'Associació Catalana de Gestors
Esportius Professionals i Millor Dirigent Institucional de l'Esport 2019,
atorgat per l'Associació Catalana de
Dirigents de l'Esport (ACDE).

No hem parlat de les dues grans proves en les quals participa Calella...
Efectivament, l'Ironman i l'etapa que
obre la Volta Ciclista de Catalunya.
Segurament són les més mediàtiques, però ho fem amb la mateixa
il·lusió que organitzem altres proves no tan visibles, com el Circuit
Permanent d'Orientació, rutes de
senderisme, campanyes a favor de la
inclusió social a través del programa
FutbolNet del FC Barcelona... sense
oblidar-nos que som 'Calella Sport
City Lab', la darrera incorporació a la
xarxa de laboratoris urbans SmartCatalonia. La iniciativa de l'Ajuntament
de Calella impulsa la innovació en
el sector esportiu, fent que les instal·lacions esportives del municipi
esdevinguin un espai de proves per a
aquelles empreses que vulguin validar els seus productes i serveis en un
entorn real.
Parlant d'entorn: Calella remodelarà una instal·lació de referència:
La Muntanyeta...
Farem una inversió d'uns 1,3 milions d'euros en dos trams. Primer
es canviarà la gespa actual per una
altre d'última generació i després
s'arreglaran i ampliaran els vestuaris. Però, com sempre diem, el millor
està per venir. Tenim un Pla d'Equipaments Esportius molt ambiciós
en el qual invertirem 12 milions
d'euros.
Tot això mereix un capítol a part,
alcaldessa... 
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VOLEIBOL

El CV Tiana es consolida
com un gran club

L’entitat tianenca, prop de fer 25 anys de vida, gestiona vuit equips i gairebé 100 llicències

JUVENIL 2a

E

El club va organitzar la segona edició del 'Voleiday' amb partits molt interessants (Fotos: Xavic Photo & Sports)

l Club Voleibol Tiana és
una entitat que es va constituir el 19 setembre de 1995.
Després de gairebé 25 anys
d'història i de ser un dels clubs més
importants i actius del voleibol català, arriba al 2020 amb 8 equips: 5
en competició federada, un en lliga
escolar i un altre que vol federar.
L'actual junta directiva, presidida
per Pep Urrutia, va agafar les regnes del club ara fa dos anys per in-

El conveni de col·laboració entre el
club del maresme i el SD Espanyol
es va signar el 8 de maig de 2018
amb l'objectiu de desenvolupar i
promoure conjuntament programes
de promoció del voleibol i poder
tenir equips complets en el que es
coneix federativament com a 'tira', i
tenir equips a les categories juvenil
i cadet, garantint així una línia de
continuïtat en la formació dels esportistes.

institucional a través del premi 'a
la millor organització esportiva del
municipi de Tiana' atorgat el 2018.
A part de totes les activitats de promoció que fan a les escoles i a través
d'altres esdeveniments, com campus, tornejos i altres, destaca la jornada del 'Voleiday', que enguany ha
arribat a la segona edició. El 'Voleiday' Tiana té com a finalitat celebrar
un dia complet i festiu de voleibol
en què participaran tots els equips

Va tancar l’any 2019 organitzant la segona edició del ‘Voleiday’ amb la presència
de l’alcaldessa de Tiana i la presidenta de
la FCVb, Maribel Zamora
tentar consolidar aquest esport al
Maresme.
Els equips inscrits a la Federació
Catalana de Voleibol són un sènior
masculí, que milita a segona divisió;
el sènior femení, de quarta divisió
i el juvenil i el cadet femení que juguen a tercera divisió. A més, gràcies al conveni amb el SD Espanyol,
també porten la gestió d'un tercera
juvenil femení. Un altre equip sènior masculí i dos de base, categoria
aleví i infantil, completen les plantilles del club. L'entitat maresmenca
compta ara mateix amb un total de
82 esportistes amb llicència.

La majoria dels jugadors del Club Voleibol Tiana són del mateix municipi,
localització on se centra l'entitat per
a la captació de nous jugadors i jugadores. La temporada 2018/2019
es va iniciar amb aquesta finalitat
de captació el voleibol a les escoles
del municipi. Una gestió que ha permès completar la línia d'equips des
d'alevins fins a sèniors.
L'objectiu del club ara mateix és
consolidar aquesta línia de continuïtat dels darrers anys, amb una feina que ha obtingut recompensa, no
només amb el creixement del club,
sinó també amb el reconeixement

i categories del club tant en l'àmbit escolar com federat, per donar a
conèixer el club i apropar el voleibol
al municipi. També té el propòsit de
fer activitats obertes al públic sobre
promoció de la salut i també, el propòsit d'oferir un espai, més tècnic,
per compartir coneixements amb
entrenadors. Una activitat que és reconeguda per l'escola d'entrenadors
de la Federació Catalana de Voleibol.
Enguany, el 'Voleiday' va comptar
amb la presència de l'alcaldessa de
Tiana, Marta Martorell, i la presidenta de la Federació Catalana de
Voleibol, Maribel Zamora. 

SÈNIOR FEMENÍ

SÈNIOR MASCULÍ

CADET 3a

JUVENIL 3a
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Quin gran espectacle!
40 anys de la Sant Silvestre del Masnou, la més antiga de Catalunya

En la prova masculina va haver-hi una altíssima participació, fins i tot d'atletes internacionals que han corregut en campionats del món

E

La guanyadora de la prova femenina

La cursa també va ser solidària

Els més petits van fer 400 metres

Podi masculí

l passat 26 de desembre
es va celebrar al port del
Masnou la Sant Silvestre
més antiga de Catalunya
i que forma part del calendari de la
Federació Catalana d'Atletisme. Una
tradició que ha arribat enguany a les
40 edicions. La prova està organitzada per l'Ajuntament del Masnou
conjuntament amb La Sansi, club
esportiu fundat a Lloret de Mar en
2008, amb atletes internacionals i
amateurs, que s'ha especialitzat en
esdeveniments esportius i carreres
populars, destacant l'organització i
gestió de 13 proves en diferents comunitats amb més de 40.000 participants cada any.

passeig del Masnou en un nadalenc
dijous 26 de desembre en què el bon
clima va voler estar també molt present, amb un sol radiant. Per cert,
l'única Sant Silvestre per a dones del
calendari espanyol.

(800 m), Sant Silvestre per a dones,
totes les edats (5 km), i Sant Silvestre
per a homes, totes les edats (5 km).
La jornada arrencava amb les carreres de menors amb més de 200 inscrits. Va ser la competició que servia
per anar escalfant motors del que
vindria una mica més tard: les dues
proves d'adults amb un gran nivell i
atletes de 7 països diferents que lluitaven per pujar al pòdium i guanyar
la prestigiosa competició.

gueras. La cinquena plaça se la va
endur el campió de les dues últimes
edicions, el marroquí El Bannouri.
El caràcter internacional de la prova
es va deixar notar en la classificació. Va ser la cursa de 5 quilòmetres
amb més nivell de les disputades tot
aquest any a Espanya.
A la cursa femenina, que per espai
es disputa separada de la d'homes,
circumstància que permet molta més participació, la victòria va
caure per Katija Valtere, també de
Letònia, amb una marca de 18′ 01″.
Reemplaça en el palmarès a l'atleta
d'Estònia Jekaterina Patjuk que no
va pogut participar per lesió.
Un èxit de participació, d'organització i de públic. Sense dubte, la
Sant Silvestre del Masnou és tot un
espectacle.

LA JORNADA
Va ser tot un espectacle veure com
més de 1.600 inscrits, entre grans
i infantils, van gaudir del port i del
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El port del Masnou
va acomiadar l’any
2019 amb la participació mé de més
s de 1.600 atletes
inscrits en diferents
categories
Constava de cinc proves en total:
Olímpics 1 Masculí i Femení 20142019 (400 m), Olímpics 2 Masculí i
Femení 2010-2013 (800 m), Olímpics 3 Masculí i Femení 2005-2009

LA CURSA
El més ràpid en la categoria masculina va ser el letó de La Sansi Dmitrijs
Serjogins, participant en el mundial
de Doha 2019, que va acabar els 5
quilòmetres en 14′ 23″. A 14 segons
del campió va quedar el marroquí
Abderrahim Ougra amb 14′ 37″; tercer va ser el també marroquí Samir
Ait amb 14′ 39″, seguit d'Albert No-

Fins l’any vinent! 
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AJUNTAMENT DE MATARÓ

Beatriz
Delgado
“L’esport és
una eina
meravellosa
per poder
transformar
la societat”

L

Una entrevista de TONI FRIEROS

a seva vida, sense l'esport,
no s'entén, veritat?
Així és. De petita vivia al Masnou i a l'Escola Pia tenia una
professora, la Maribel, que em deia
que disposava de bones condicions
físiques per a l'esport. Ho vaig provar
tot: futbol, bàsquet, tenis, vela...
I l'atletisme, oi?
Sí, en acabar EGB hi havia dos esports que m'atreien molt: gimnàstica artística i atletisme. La primera
requeria un esforç molt gran vaig
preferir l’atletisme, on va ser molt
important conèixer en Jordi Dolls,
el meu entrenador. Amb ell vaig progressar molt.
Quina era la seva especialitat?
400 i 800 metres llisos i 400 tanques.
A edat júnior vaig aconseguir molt
bones marques, sent de les millors
de Catalunya. Vaig començar en el
club d'atletisme del Masnou i va ser
quan vaig conèixer les pistes d'atletisme de Mataró, on venia molt sovint a entrenar. Aleshores eren pistes
de cendra.
I de l'esport a l'activisme...
Sempre he estat una persona molt
activista, implicada i compromesa
amb l'esport escolar, que es la part
que més he dominat. Crec molt en
l'esport, una eina meravellosa per
poder transformar la societat. No
només aporta salut, sobretot valors.
I és així des que som nadons fins a la

vellesa. Sempre he treballat molt per
potenciar l'esport a les escoles, per
què també cohesiona la ciutat.
Com i per què entra al món de la
política?
No pertanyo a cap partit polític, malgrat que m'identifico molt amb els
valors del partit socialista. Vaig rebre
una trucada de David Bote, l'alcalde,
que em va oferir entrar al seu equip.
Mai m'hauria imaginat que ara seria
la regidora d'Esports de Mataró!

“Tothom de la nostra
ciutat que vulgui
fer esport, ha de tenir
l’oportunitat de
poder fer-ne”
L’omple d'orgull?
Sí, però només perquè crec que represento moltes persones anònimes
que treballen per la gent del seu barri des del món de l'esport. A més, fa
més de 15 anys que estic al Consell

de l'Esport de Mataró, representant
sempre l'Escola Pública.
Parlem de la realitat esportiva de
Mataró i els seus reptes...
El gran repte, i així ho diem en el Pla
de Mandat, és ‘Esport per a tothom'.
Tothom de la nostra ciutat que vulgui
fer esports, ha de tenir l'oportunitat
de poder fer-ho, tant a nivell de lleure,
escolar com competitiu-federatiu.
Com està el tema del Velòdrom?
No hi ha cap municipi al Maresme que
tingui velòdrom. Necessita una inversió molt elevada, és veritat. Ara farem
una primera actuació que és vital i
després veurem si el projecte que han
posat en marxa tira endavant. Ens
agradaria molt que el ciclisme tornés
a ser un referent a Mataró.
Les noves pistes d'atletisme són
una meravella...
Hem destinat gairebé un milió d'euros. S'ha posat paviment d'última
generació. A nivell de marques seran
més lentes, però la qualitat que donen és molt millor.
I el projecte del Front Marítim?
Ho hem de potenciar al màxim. Es
troba en ple procés de remodelació.
S'ha de tenir en compte que és un
consorci: Generalitat i Ajuntament,
sent la nostra part la més petita. Allà
està la base nàutica i hem d'aprofitar tots els esports que tenim. Som
uns privilegiats. Mataró no s'acaba

PERFIL

Bea Delgado

Barcelona, 1967
Va començar la seva tasca
política amb la presentació
de Les Santes Esportives
2019. Educadora infantil i
juvenil, amb formació en
gestió del lleure i monitora
d’esports, ha estat 22 anys
coordinadora de les activitats extraescolars de l’Escola
Tomás Viñas, l’actual Institut
Escola Mar Mediterrània.
Va ser atleta i més tard va
ser responsable de diferents
entitats esportives com
de l’Associació Esportiva i
Lleure Cerdanyola de Mataró i de l’Associació Esportiva Escolar Tomás Viñas. Va
ser representant de l’escola
pública en el Consell Rector
d’Esports de Mataró, actual
Consell Municipal d’Esports,
i representant de l’escola
Tomás Viñas al Consell Territorial de Cerdanyola. Està
casada i és mare de dos fills.
quan passa el tren. Més enllà hi ha
mar, sorra, i la possibilitat de fer esport... Mataró ha de mirar cap al mar
i promocionar tot l'esport de platja
i nàutic: vòlei platja, vela, activitats
subaquàtiques...
Es farà la Piscina Olímpica?
És un repte molt gran. Hi ha converses amb la Diputació de Barcelona,
que és la que ha d'aportar el pla de
viabilitat. L'Ajuntament vol apostar
molt fort per la creació d'aquesta piscina olímpica, però no serà a curt termini. És un projecte que volem vincular al turisme esportiu. Ho farem
de forma transversal, fent promoció
de la ciutat i augmentant el nombre
de places hoteleres.
Què li ha semblat l'acord entre Cirera i Mataró, dos clubs de futbol
referents a la ciutat?
És una iniciativa molt bona, però no
podem deixar de banda a cap altre
club. Cada barri té el seu i ha de ser
així, per proximitat i cohesió social.
Aquest primer pas de Mataró i Cirera
és molt bo amb l'objectiu que cap jugador o jugadora hagi de marxar de
Mataró per jugar en altres equips a
cert nivell. 

Vine a la inauguració de la pista
de l’Estadi Municipal d’Atletisme
Dissabte, 11 de gener de 2020 / 11 h Carretera de Cirera, 250. Mataró
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FUTBOL SALA

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

Campionat d'Espanya de seleccions autonòmiques de futbol sala femení

Malgrat de Mar continua
apostant per l'esport
CULTURISME

Anselmo Cortado,
tercer en el
Campionat del Món

M

Selecció catalana Sub 16

algrat de Mar ha tornat
a demostrar que compta amb instal·lacions
esportives de màxim
nivell i, d'altra banda, que exhibeix
un ferm compromís amb la promoció de l'esport. Aquests dos factors,
units, van fer possible que la Federació Catalana de Futbol li atorgués
l'organització i celebració de la fase
prèvia del Campionat d'Espanya de
seleccions autonòmiques de futbol

El pavelló Germans
Margall va acollir
la fase prèvia de
les seleccions
sub 16 i sub 19
sala femení, concretament de les
seleccions sub 16 i sub 19.
Així, l'últim cap de setmana de l'any,
el Pavelló Germans Margall de Malgrat de Mar va acollir a les seleccions
autonòmiques de Catalunya, Andalusia i Navarra en les dues categories, buscant una plaça per a la fase
final dels campionats d'Espanya
que se celebraran del 7 al 9 de febrer
en Las Rozas (Madrid). La selecció
sub 19, dirigida per Jordi Gay, va
comptar amb Geraldine Gama Parada, jugadora del CE Futsal Mataró,
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Selecció catalana sub 19

l'única representant del Maresme
en aquesta Fase Prèvia i que va tenir
un paper molt destacat
Amb una mitjana de 500 espectadors per partir, els sis duels van fer
les delícies del públic. En la categoria sub 19 Catalunya va aconseguir
l'objectiu perseguit i estarà en la
fase final. El combinat català, entrenat per Jordi Barrero, van guanyar
els seus dos partits: 2-0 davant Andalusia i 7-1 enfront de Navarra en
el duel que va certificar la seva classificació.
No va tenir la mateixa sort el combinat català sub 19, que no va poder
derrotar en el seu debut a Andalusia
(va perdre 4-1). No obstant això, es
va acomiadar del campionat amb
un triomf de prestigi en superar a
Navarra per 6-1 amb quatre gols de
la maresmenca Geraldine Gama.
Els partits de l'última jornada dominical van comptar amb la presència
del vicepresident de la Federació
Catalana de Futbol, Jordi Bonet;
del Director de la Lliga Catalana
de Futbol Sala, José Miguel Calle;
l'alcalde de Malgrat de Mar, Joan
Mercader; el regidor d'esports de
Malgrat de Mar, Ludwig Ivan Hasko;
els directius de la Lliga Catalana de
Futbol Sala i de la Federació Catalana de Futbol, Juan Carlos Hueto,
Miguel Ángel Esquerré i Pep Graus;

L'alcalde i el Regidor amb l'FCF

Es va veure un gran nivell de joc

El públic va gaudir d'allò més bé

el directiu de la Federació Catalana
de Futbol, Rosend Abella, Antonio
Jiménez i Albert Montull; el secretari del Comitè Nacional de Futbol
Sala de la Real Federació Espanyola
de Futbol, Paco Sedano i la seleccionadora absoluta espanyola de futbol sala, Clàudia Pons. 

Una altra gran notícia esportiva per al Maresme i, en aquest
cas, per a Malgrat de Mar. El
seu veí Anselmo Cortado,
membre de la Policia Local de
Pineda de Mar, va aconseguir
la tercera plaça en el Campionat del Món organitzat per
l'IFBB (International Federation of Bodybuilding and Fitness) en el Palau Firal i Congressos de Tarragona el mes
de desembre passat. Es tracta
de la prova més important de
l'any per als amants d'aquesta exigent disciplina esportiva, on van participar més de
600 esportistes representant
a més de 60 països.
Anselmo, veterà culturista,
també és director esportiu
del gimnàs Fòrum Fit de Blanes, on exerceix de coach de
competidors i atletes i assessor nutricional.
La medalla de bronze la va
guanyar en la categoria de
fins a 90 quilos, on va haver
d'enfrontar-se a atletes de
més de 18 països. Anselmo
mesura 1,72 i pesa 87 quilos
i durant 2020 deixarà de competir per a iniciar una minuciosa preparació que li permeti
en 2021 afrontar nous reptes
esportius.
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ESPORT LOCAL

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT

El Johan Cruyff Institute
tria Premià de Dalt
Ha triat l'Anella Esportiva del municipi per l'excepcionalitat dels seus equipaments

E

l prestigiós Johan Cruyff
Institute, que forma part
de la Fundació Johan Cruyff, ha triat el Parc Esportiu
de Premià de Dalt perquè un dels
seus alumnes, l'atleta olímpic Carles Castillejo, analitzi la seva gestió
mitjançant el Màster de Gestió Esportiva. Castillejo és un dels atletes
de llarga distància més reconeguts
de l'atletisme espanyol, amb quatre
jocs olímpics a l'esquena (Atenes,
Pequín, Londres i Rio de Janeiro). Ha
estat campió d’Espanya de Marató,
10.000 i 5.000 metres.
L'Institut ha escollit l’Anella Esportiva de Premià de Dalt per l’excepcionalitat dels seus equipaments i
per la seva aposta innovadora per
esdevenir un municipi referent en
l’esport i la vida saludable, creant
teixit esportiu i econòmic per a la
població.
El màster Universitari en Gestió Esportiva combina un nucli de professorat universitari, amb experiència docent i investigadora, amb un
conjunt de professionals en actiu
experts en les matèries que impar-

PERFIL
Barcelona
18 d’agost de 1978
Club d'Atletisme Adidas

Alejandro Costa, Josep Triadó, Carles Castillejo i Jordi Viñes

i capacitar-li en la utilització dels
instruments de gestió per a reconèixer oportunitats de negoci, establir
estratègies, anticipar-se als canvis,
optimitzar recursos i analitzar la informació amb criteri. Va dirigit a (ex)
esportistes que busquen una formació i titulació en gestió esportiva per
donar un impuls a la seva carrera
professional, a persones que estan
treballant en l'àmbit empresarial i

Carles Castillejo, a Rio 2016

Per a Premià de Dalt és una gran
notícia, ja que d'una banda reforça
la qualitat dels equipaments que
conformen el seu Parc Esportiu i de
l'altra el resultat del màster serà de
gran utilitat per a la consolidació
d'aquesta zona, situada al centre geogràfic del municipi.
L'alumne analitzarà amb tot detall
els diversos equipaments: La Poma
Bike Park, camp de futbol, el pavelló

El seu alumne Carles Castillejo, quatre
cops olímpic, analitzarà el Parc Esportiu
del municipi mitjançant el Màster de
Gestió Esportiva del seu Institut
teixen i vinculats a empreses i institucions del sector esportiu.
L'objectiu principal del Màster Universitari en Gestió Esportiva és
acompanyar l'estudiant en el seu
desenvolupament com a professional integral de la gestió esportiva

AJUNTAMENT

Premià de Dalt

volen especialitzar-te en la indústria
de l'esport, i també als que desitgen
completar la seva formació amb un
màster especialitzat en administració i gestió esportiva i busquen enfocar la seva carrera en la indústria
vinculada a l'esport.

poliesportiu i pistes de vòlei platja.
Carles Castillejo estarà acompanyat
del consultor professional Jordi Viñas,
CEO, propietari d'ITIK Consultoria i
doctorat en el programa d'Activitat
Física i Esport de la Universitat de Lleida, durant tot el curs 2019-20. 

Internacional

34 cops (2003-2016)

Jocs Olímpics

Atenes 2004 (5.000 m)
Beijing 2008 (10.000 m)
Londres 2012 (Marató),
Rio de Janeiro 2016 (Marató)

Campionats del Món
Berlín 2009 (10.000 m)
Pequín 2015 (Marató)

Campionats d’Europa

Barcelona 2010 (10.000/5è),
Hèlsinki 2012 (10.000/5è),
Amsterdam 2014 (Mitja
Marató)

Campionats d’Espanya
5.000 metres
(campió 2004)
10.000 metres
(campió 2009, 2013), mitja
marató (campió 2015),
marató (campió 2011, 2014
i 2016)

PROVA PILOT

1r PROJECTE DE
FUTBOL COOPERATIU
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ENDURO

AJUNTAMENT PINEDA DE MAR

Enduro Pineda Rocs

La primera cursa d'Enduro BTT de l'any a Europa

na edició de l’enduro comptarà amb
5 trams especials que permetran que
els riders puguin mostrar la seva millor versió, de fàcil accés i indicats per
fotògrafs i assistents. Hi ha trams sorpreses i diverses novetats que faran
gaudir a participants i espectadors.

E

La setena edició d'aquesta competició tan espectacular tindrà lloc el 15 i 16 de febrer

l cap de setmana del 15 i 16
de febrer del 2020 es celebra
el 7è Enduro Pineda Rocs.
Com ja és habitual, la població que albergarà aquest esdeveniment es concentra en el terme municipal de Pineda de Mar i els seus
voltants.
LA PROVA
Després de consolidar-se com una
de les proves més divertides de la
Copa Catalana d’Enduro, aquest any
a més serà la cursa que obrirà la temporada d'Enduro 2020 a nivell europeu, i s’està treballant perquè sigui
la cursa de referència de l’inici de la
temporada.
Amb una afluència mitjana a les anteriors edicions d’uns 300 competidors i 2.000 espectadors, Pineda
Rocs vol fer un pas endavant intentant elevar el nivell dels participants
de la cursa convidant diversos riders
de prestigi nacional i internacional a
la prova d’aquest any.
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En anteriors edicions
l’afluència mitjana va
ser de d’uns
300 competidors i
2.000 espectadors

La prova comptarà amb cinc trams especials

En aquesta edició hi haurà la ja habitual fira de marques amb diversos
expositors relacionats amb el món
de la bicicleta, així com música, concursos, zona de bar i dinar posterior
per a tots els participants.

Tallats, arrels, pedres, salts seran part
del recorregut que l’organització de
Pineda Rocs s’ha encarregat de preparar amb cura per garantir un traçat
que sigui divertit, atractiu, i molt vistós. A nivell competitiu, aquesta sete-

LA PRESENTACIÓ
El dia 11 de gener al Centre Cultural
municipal de Can Comas, a la plaça
de l'Ajuntament de Pineda de Mar,
tindrà lloc l’acte de presentació del 7è
Enduro BTT Pineda Rocs, obert a tothom i on es presentaran les novetats
d’aquesta edició, amb la participació
de membres de l’organització de la
prova, col·laboradors, el president
de l’entitat esportiva Pineda Rocs,
premsa, professionals del sector, i
a on, entre d’altres coses, es podrà
comprovar com l'enduro i el ciclisme
és capaç d'influir en els hàbits de vida
de les persones. 
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SALUT I ESPORT

Patrocinat per

Dra. Cristina
Sanclemente Cortés
Odontòloga, Nº Col. 4347

ODONTOLOGIA PEDIÀTRICA
I ORTODÒNCIA CLÍNICA
DENTAL CREU GROGA

C

om pot afectar l'esport a la
salut bucal?
L'exercici físic és bàsic per
portar una vida saludable i
evitar malalties. A més dels beneficis
físics que aporta també afavoreixen
al benestar mental, rebaixar l'estrès i
la tensió. Però, malgrat això, és molt
important adoptar una sèrie de precaucions, ja que practicar exercici de
manera regular, pot perjudicar la salut
bucodental.

La deshidratació pot afectar la salut bucal?
Quan fem esport cal beure molta aigua, perquè la deshidratació afecta
especialment les genives, que en perdre oxigenació, redueixen la protecció
d'estímuls externs com el sol, begudes
àcides i el fred. Per tant, cal hidratar-nos correctament quan fem esport. A més, si no ens hidratem correctament, deixem de segregar saliva que
ens protegeix de l'atac dels bacteris.
Quina repercussió té respirar per
la boca?
Si respirem per la boca, provoquem
sequedat a la boca i es redueix la producció de saliva, que és una de les
barreres protectores que tenen les
nostres dents i les genives. Una desprotecció pot causar més risc de càries
i gingivitis a mig termini. Per tant, cal
tenir en compte respirar correctament
i evitar la respiració bucal.
El clor de la piscina perjudica les
nostres dents?
La natació és un dels esports més
complets, que no només ajuda a estar
en forma, a més ajuda a reduir dolors
d'esquena.
Però la piscina pot perjudicar la nostra salut dental. Aquesta problemàtica afecta aquells esportistes d'èlit
que entrenen jornades maratonianes
submergits i rebent els efectes del
clor sobre les seves dents.
El clor s'utilitza per mantenir el pH de
l'aigua i que aquesta estigui lliure de

Odontologia i esport
És imprescindible una visita a l'odontòleg per diagnosticar possibles patologies

bacteris i microorganismes patògens.
Però a més d'afectar la sequedat
dels cabells o envermelliment dels
ulls, afegim els seus efectes sobre les
dents: taques marrons, groguenques.
També pot augmentar el risc de patir
malalties de les genives provocant
periodontitis i gingivitis. En Odontologia es coneix aquesta afectació com
la Tosca del Nadador (“Sarro” del nadador).

Pautes preventives abans
de començar una activitat
esportiva intensa
És imprescindible una visita a
l'odontòleg per valorar l'estat
general i diagnosticar possibles
patologies que puguin empitjorar amb l'exercici físic. Recordar
hidratar-se correctament, mantenir una correcta higiene bucal
després de consumir begudes o
aliments energètics, i protegir
les dents amb alineadors o protectors bucals en cas d'existir
un gran risc de traumatismes
dental en la pràctica esportiva.
Recordeu, que les dents mal
alineades en contacte continu
entre elles durant l'exercici físic,
fa que es fracturin o s'esquerdin
més fàcilment, a més de lesionar
la musculatura de cap, coll i esquena.

Com el clor afecta el pH de la saliva?
La tosca (sarro) es produeix per un
canvi de pH de la saliva provocat del
Clor. El pH de la saliva està normalment entre 6,5 i 7, mentre que el clor
provoca que el pH de l'aigua estigui
entre 7,2 i 7,6. Aquesta situació fa que
les proteïnes de la saliva es descomponguin molt ràpidament i és creïn
dipòsits en les dents dels esportistes.

Els bacteris s'adhereixen a aquests
dipòsits fàcilment, formant més placa
bacteriana i tosca (“sarro”), empitjorant la salut bucal.

Aquest problema es pot prevenir o
té solució?
Cal extremar la higiene bucal per evitar l'aparició de taques o gingivitis, i
en cas que ja hagin aparegut, cal consultar el dentista per tal de valorar el
problema i aplicar el tractament més
adequat per restablir la salut bucal.
A més, si has pensat a iniciar un entrenament intens, és recomanable
una visita al dentista per fer una revisió completa de l'estat bucal, perquè
en cas de patir un problema, aquest
pot empitjorar amb el contacte amb
el clor.
Quina importància té una maloclusió en els esportistes?
La posició de les dents també pot influir negativament a l'hora de practi
car determinants esports d'impacte
com per exemple el running. Quan
corres, el cos impacta contra el terra.
Aquests impactes poden causar microfractures a les dents, microtraumatismes i fissures. Si a més, presentes
una maloclusió, els danys poden ser
majors. A part, unes dents mal posicionades poden fer que els músculs i els
ossos se sobrecarreguin provocant dolors de cervicals, cap i fins i tot dolors
d'esquena.
L'ortodòncia és compatible amb
l'esport?
L'ortodòncia és l'especialitat de
l'odontologia encarregada de l'estudi,
prevenció, diagnòstic i tractament de
les maloclusions. L'objectiu és corregir
qualsevol alteració que impedeixi la
correcta funció de les dents.
Fins fa uns anys només es posaven

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

brackets (correctors fixos) que avui
dia, es poden considerar un producte
del passat. L'avenç de la tecnologia i
la ciència ha permès crear una ortodòncia més eficaç, més còmoda i més
discreta amb els alineadors transparents personalitzats. A diferència dels
brackets, són aparells que es poden
extreure per menjar qualsevol classe
d'aliments i realitzar una correcta i
completa higiene bucal.
Pel que fa a l'esport, els brackets estan totalment desaconsellats, especialment en pacients que practiquen
esports amb alt contacte físic o risc
elevat de patir caigudes, ja que poden
provocar greus lesions a llavis, dents i
galtes davant de qualsevol cop.
A més, els alineadors poden servir de
protector bucal durant la pràctica esportiva i el gran avantatge és que no
són dolorosos ni provoquen urgències
com llagues o punxades al pacient.

Quins són els beneficis d'un protector bucal en fer esport?
Els protectors bucals ofereixen molts
més beneficis als esportistes que el
sol fet de protegir les dents de possibles cops. Un protector bucal és
un dispositiu flexible, generalment
confeccionat amb plàstic que s'usa
com a protector de les dents davant
de traumatisme, i està recomanat en
esportistes que realitzen activitats de
contacte. Però a més, quan utilitzem
els protectors i els pacients apreten o
freguen les dents quan estan corrent,
jugant a futbol, bàsquet, patinatge o
qualsevol activitat, s'activen els músculs de la mandíbula i el coll, generant
una protecció davant d'una possible
commoció. Un altre aspecte positiu és
que modifiquen la posició de les vies
respiratòries durant l'apertura i generen una respiració més efectiva durant
un esforç físic. 

Segueix-nos ›
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ESPORT ESCOLAR

Consell Esportiu del Maresme

Agent clau a la comarca en la promoció
esportiva en edat escolar

L

El PCEE pretén fomentar la pràctica regular d'activitats físiques i esportives en horari no lectiu i l'adquisició d'hàbits saludables

a promoció d’activitat física
saludable s’impulsa des del
Departament de Salut i la Secretaria General de l’Esport
des del 2005 a través del PAAS (Pla
Integral de Promoció de l’Activitat Física i l’Alimentació Saludable).
Els indicadors de 2018 mostren que
gairebé un 40% dels nens i nenes de
3 a 14 anys adopten un estil de vida
sedentari en el seu temps de lleure, i
un 33% dels nens i nenes entre 6 i 12
anys tenen excés de pes.
Aquests nivells baixos de pràctica
d’activitat física desencadenen un estil de vida sedentari, que juntament

amb mals hàbits alimentaris poden
provocar en un futur diferents problemes de salut i de qualitat de vida.
L’activitat física, l’exercici físic i l’esport practicat de manera regular ajuda als nens i nenes a aprendre a relacionar-se amb els altres, a formar-se
en valors (constància, cooperació,
superació...), a mantenir un bon estat
d’ànim, a descansar bé i a millorar la
capacitat de retenció i aprenentatge,
per tant el rendiment escolar.
Des de fa anys, el Consell Esportiu del
Maresme és agent clau a la Comarca en la promoció esportiva en edat
escolar i coordina el Plà Català d’Es-

port a l’Escola (PCEE) per a quasi una
trentena d’escoles.
A través d’aquest plà impulsat per la
Secretaria General de l’Esport (Generalitat de Catalunya) es pretén fomentar la pràctica regular d’activitats
físiques i esportives en horari no lectiu i l’adquisició d’hàbits saludables
que contribueixin a un millor benestar. Tot plegat des d’una perspectiva
educativa, integradora i de cohesió
social.
Dins del marc del PCEE, el passat 28
de novembre el Consell Esportiu va
reunir més de 500 alumnes de segon
de primària en una Trobada de pro-

Els indicadors de
2018 diuen que el
40% dels nens i
nenes de 3 a 14
anys adopten un
estil de vida
sedentari en el seu
temps de lleure

Ivan Serrano, mestre d’educació física i coordinador
d’extraescolars de centres de Premià de Mar i Cabrera de Mar

Q

uins van ser els teus
orígens a l’esport escolar?
Al 1998 vaig començar la carrera
universitària a l’INEFC de Barcelona. Aquell mateix any vaig fer
d’entrenador de futbol sala a la Salle Premià i participavem a la lliga
escolar del Consell Esportiu del Maresme; i des de llavors, no he parat
d’entrenar i coordinar activitats.
Coordines moltes coses...
Soc professor d’educació física
d’una escola de Cabrera de Mar i a
més a més coordino moltes activitats esportives, amb les seves diferents modalitats i categories.
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Ens pots explicar quines són les teves tasques durant una setmana
d’activitats dels jocs escolars?
El primer, envoltar-me de grans entrenadors que m’ajuden moltíssim en
les meves tasques. Des de muntar els
horaris de competicions de cada cap
de setmana, mirar que el material de
treball sigui l’adequat, la relació amb
les famílies, entrenar... Penseu que organitzo moltes modalitats esportives
diferents: futbol sala, voleibol, bàsquet, patinatge, rotacions esportives,
judo, atletisme....
Algunes vegades fas de Tutor de
Joc, què tal l’experiència?
Ser Tutor de Joc del Consell Esportiu

Ivan Serrano, durant el descans d'un partit de vòlei
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Ja ha començat el concurs!

Dins del marc del PCEE, el passat 28 de novembre el Consell
Esportiu va reunir més de 500 alumnes de segon de primària
en una trobada de promoció de l’activitat física
moció de l’activitat física on els alumnes
van poder practicar tres esports diferents durant tot un matí.
L’objectiu d’aquestes trobades és que
els nens i nenes s’ho passin bé practicant activitat física i esport, que puguin
descobrir i practicar activitats diferents,
que socialitzin amb nens i nenes d’altres escoles i que s’engresquin en voler
seguir practicant fora de l’horari escolar
incorporant així al seu dia a dia aquest
hàbit saludable.
Aquesta trobada realitzada a Mataró és
una de les diverses que el Consell Esportiu organitza pels alumnes de primària

del Maresme és molt agradable. L’ambient a les grades per part de les famílies
és lúdic i venen a gaudir dels seus fills i
filles practicant esport.
Creus que l’esport escolar ha evolucionat en els darrers anys?
Penso que cada vegada hi ha més mentalitat que fer esport és saludable per
molts motius. Actualment, les famílies
posen la pràctica esportiva com aspecte
obligatori a la vida dels seus fills. Això ha
fet que les escoles organitzin extraescolars, les famílies els apuntin, els Consells
Esportius tinguin més participants...
Quins creus que són els principals objectius de l’esport escolar?
Hem de tenir molt clar que l’esport escolar ha de ser educatiu. Que totes les
vivències que tinguin els ajudaran a formar-se com a persones. Han de poder
compartir companyonia, aprenentatges, coneixements, esportivitat, alegries, tristeses...

en el territori maresmenc durant el curs
escolar.
Segons les recomanacions, els nens i nenes d’entre 5 i 17 anys haurien d’acumular un mínim de 60 minuts diaris d’activitat física, majoritàriament aeròbica, un
mínim de tres dies a la setmana.
Des del Consell Esportiu del Maresme
col·laboren amb les escoles, entitats
esportives i els Ajuntaments per ajuntar forces per implementar propostes
innovadores en matèria d’activitat física
i esport, per contribuir en la millora de
la salut i la qualitat de vida dels escolars
del Maresme.

Com veus l’esport escolar en general
al Maresme?
Molt bé. Penso que tenim molta sort!
Som una comarca amb molta cultura
d’esport escolar. Molts pobles, escoles,
entitats... participen a les múltiples activitats que realitza el Consell Esportiu.
I el Consell Esportiu?
Veig que en els últims anys s’està fent
molt bé la feina. Hi ha moltes ganes de
créixer, de tenir més participants, de fer
noves activitats, de consolidar les que
ja hi ha, de fer important la comarca a
nivell esportiu. I van per bon camí!
Per últim, un desig en relació a l’esport?
Doncs que la comarca segueixi creixent
a nivell esportiu. Tenim molt potencial,
moltes escoles, moltes instal·lacions i
moltes persones amb ganes de treballar. Entre tots hem d'aconseguir que el
100% dels infants tinguin l'esport com
un aspecte important en les seves vides.

Esportiu Maresme i el Consell Esportiu del
Maresme uneixen forces per donar el tret de sortida
al Primer Concurs Fotogràfic sobre Activitat Física
i Esport, l’objectiu del qual és donar visibilitat a les
activitats esportives que es duen a terme al Maresme
i capturar fotogràficament els valors i emocions que
es veuen en l’esport.

El concurs es divideix en dues categories:

• Activitat física i esport en edat escolar (dels 0 als 18 anys)
• Activitat física i esport general (dels 18 anys en endavant)

Participar és molt senzill i podràs guanyar
un premi! T’expliquem com:
1. La plataforma Instagram serà el vehicle del concurs.
2. Has d’acceptar les Bases del Concurs mitjançant el formulari

d’inscripció que trobaràs a la nostra pàgina web, o a l’enllaç que
trobaràs al nostre perfil d’Instagram (@esportiu_maresme) o al
del Consell Comarcal del Maresme (@ce_maresme).
3. Segueix a @ce_maresme i @esportiumaresme a Instagram!
4. Penja un post a Instagram amb els següents requisits:
• Fes ús dels hashtags:
- #concursesportiumaresmeCEM
- #categoriaescolar o bé #categoriageneral,
en funció de quina categoria escullis per participar
És molt important, és la manera en què veurem la teva foto!
• Menciona a:
@esportiumaresme i @ce_maresme a la teva fotografia!
• Posa un títol a la teva fotografia i indica-hi en quin municipi
del Maresme ha estat presa.
5. Seràs oficialment un participant del concurs!

Els premis que pots guanyar són:

✔ Un xec regal per a la compra de material esportiu valorat
en 100€ per al primer classificat de cada categoria
✔ Un xec regal per a la compra de material esportiu valorat
en 75€ per al segon classificat de cada categoria
✔ Un xec regal per a la compra de material esportiu valorat
en 50€ per al segon classificat de cada categoria
El Concurs finalitza el 31 de maig de 2020 i el Jurat, composat per
membres d’Esportiu Maresme i el Consell Esportiu del Maresme, escollirà les millors fotografies durant la primera quinzena del mes
de juny i entregarà els premis a partir del 15 de juny de 2020.
Estigues atent a les xarxes socials per veure les fotografies participants i no perdre’t cap detall!

Molta sort a tots els participants i, el
més important, gaudiu de l’esport!
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www.esportiumaresme.cat
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NOTÍCIES
Hoquei Patins

El FEM17 del Club Hoquei Mataró, campió d’Europa
El FEM17 del Club Hoquei
Mataró s'ha proclamat campió d'Europa després de
derrotar la selecció portuguesa a les faltes directes
en el campionat disputat a
Molfetta (Itàlia).
El partit havia acabat en empat (3-3), tot i que el conjunt
mataroní va avançar-se fins
a tres vegades en el marcador i veia com les lusitanes
aconseguien igualar el resultat cada vegada. L'equip
venia de derrotar l'Sferic
Terrassa per 3-1 en les semifinals en un partit molt igualat que s'havia encarrilat a
la primera part (2-0).
Les groc-i-negres van gua- Les campiones van guanyar el campionat a Itàlia
nyar tots els partits del campionat, ja que en la fase de Juanola va quedar màxima golejadora del torneig
grups les mataronines van imposar-se a l'Asturhockey amb 8 gols i Vinyet Juncà com a portera menys gole(4-1), la selecció alemanya (3-0) i el Molfetta italià (8-1). jada.
Cal destacar de l'equip entrenat per Sergi Coll que L'acompanyaven a l'equip Vinyet Juncà i Queralt Oriol
totes les jugadores van tenir participació i van acon- (porteres), Ester Anglas, Emma Correa, Laura Franco,
seguir anotar algun gol en el campionat. A més, Olga Gal·la Solé, Martina Juncà i Nina Almirall.

Natació

El CN Mataró puja a 1a Divisió!
L'Equip Femení del
CN Mataró ha pujat
de categoria i la temporada vinent nedarà a la 1a Divisió de
la natació estatal.
Van ser tres dies
molt intensos a la
piscina del M-86 de
Madrid, on les nedadores mataronines
van fer pinya i equip
fins a nedar més enllà dels seus límits. A
força d'aconseguir
bones marques i
bones classificacions individuals, van
anant sumant els
punts
necessaris
per a mantenir-se
sempre en posicions
d'ascens. L'equip,
demostrant el seu
enorme nivell, va
acabar la competició en la 2a posició, L'equip femení del Centre competirà l'any vinent a l'elit de la natació estatal
a només 56 punts
del primer classificat, en un campionat on van demos- tí, Malen Tomàs, Júlia Tomico, Andrea Seco, Carla Duro
trar la seva capacitat per a superar les adversitats i Berta Cambray, Clàudia Luna, Judit Garreta i Jana Viladesqualificacions patides. Les components de l'equip riño, amb Roger Cruañas i Teresa Forné com entrenatriomfant van ser: Adri Roca, Carla Chaves, Mariló Mar- dor i la directiva Eva Viciano.
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Motor
El masnoví Albert
Estragués, nou
campió d’Espanya
de GT classe 2

L'Albert, amb el premi

Èxit sense precedents per a
un pilot novell en la categoria GT classe 2. El masnoví
de 21 anys Albert Estragués,
que debuta al volant del seu
Transam Euro després de
molts anys dedicat als karts,
es va convertir en campió
d'Espanya després d'haver
sumat més punts que ningú
en les diferents proves del circuit, triomf que va certificar
a casa, en el Circuit de Catalunya. Recentment va ser reconegut i premiat en la festa
anual de la Real Federació Espanyola d'Automobilisme. Albert es prepararà ara per a fer
el salt al campionat d'Europa.

Futbol
Acord de
col·laboració CE
Mataró - UD Cirera

Dani Morillo y Fran Seijo

El president del Club Esportiu
Mataró, Fran Seijo, i el president de la Unión Deportiva
Cirera, Dani Morillo, van signat
un acord entre ambdues entitats que té com objectiu impulsar el futbol a Mataró mitjançant una col·laboració que
s'ha de produir en els camps
esportiu, social i econòmic.
Es busca fer del CE Mataró
un referent del futbol català,
portant-lo a les categories que
una ciutat com Mataró es mereix. Al mateix temps, aconseguir el creixement social i esportiu de la UD Cirera, cercant
recursos econòmics de forma
conjunta.

