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El cor del Maresme batega
a un ritme molt esportiu
Aquest mes gaudim d'una extensa entrevista amb Irene González,
una de les millors jugadores espanyoles de waterpolo, subcampiona del món i campiona d'Europa amb la selecció nacional. Després
de quatre anys estudiant i jugant en la Universitat de Hawaii, on
va ser triada dos anys consecutius millor waterpolista de la seva
conferència, Irene ha tornat a casa per formar part de la gran plantilla del Centre Natació Mataró, que aspira a conquistar per primera
vegada en el seu historial el títol de Lliga.
Març torna a posar en evidència que el Maresme és una comarca
viva, activa i de gran esperit esportiu. I a més, internacional, com
ho ha demostrat la Carnaval Cup de Premià de Dalt, el millor
torneig de futbol infantil d'Espanya. 32 equips, molts d'ells de
diferents països, han posat una altra vegada al municipi
premianenc en el mapa.
El futbol, tan transversal i integrador, celebra aquest any el
centenari del CCE Tiana. Cent anys fent poble. I el futbol, en aquest
cas femení, vol créixer a Teià, on s'està fent una forta aposta pel seu
arrelament.
Coneixerem la realitat de clubs que estan fent una gran tasca en els
seus respectius esports, com el Club Bàsquet Canet, el Club Ciclista
La Concòrdia que organitza la famosa Cabrilenca, els deu anys del
Club Rítmica de Cabrera de Mar o la Vilatrail de Vilassar de Dalt,
gràcies al seu club de fondistes.
Si en portada els presentem Irene González, en les pàgines centrals
parlem amb un altre gran esportista de Mataró, Antonio Campoy,
campió d'Europa de Kick-boxing K1.
Com queda demostrat, el cor del Maresme batega a un ritme
molt esportiu.

684 285 614

Dipòsit Legal:
B 9990-2017
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La millor manera de donar-te
a conèixer al Maresme
Al costat dels nostres esportistes, clubs, associacions i ajuntaments
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Irene
González

Força, caràcter i talent

“Volem fer
història al
CN Mataró”
Una entrevista de TONI FRIEROS · Fotos de PEP MORATA

Ha estat campiona d'Europa 2020 i subcampiona del món 2019 amb la selecció espanyola de waterpolo.
Darrere d'aquesta aparent timidesa s'amaga la força d'una extraordinària esportista. Després de quatre anys
triomfant a Hawaii, aterra en el CN Mataró per aportar el seu gra de sorra. Per sobre de tot, és una gran lluitadora.

O

n vas néixer?
A Esplugues, però tota la
meva família sempre ha
viscut a Corbera de Llobregat. Els meus pares són comptables i
treballen junts a la mateixa empresa
a Sant Vicenç dels Horts, molt a prop
de casa.
Tens germans?
Sí, l’Enric, que és cinc anys més gran
que jo i ara està treballant de pastisser.
Quins van ser els teus inicis al món
de l’esport?
Anava a l’escola a Molins de Rei, al
Virolai, on també estudiava el meu
germà. Ell va començar a jugar a
bàsquet i suposo que perquè ell feia
bàsquet, jo també. Era una etapa en
la qual un parell de dies a la setmana anava a natació i formava part de
l’equip del col·legi. Com a jugadora
federada de bàsquet els meus inicis
varen començar al CB Molins de Rei.
Després vas marxar al CN L’Hospitalet...
Sí, em van fitxar. També jugaven l’Anni i la Clara Espar. Curiosament vam
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tenir uns inicis esportius molt semblants. Continuava fent natació però
només com a complement esportiu.
I això que la natació no m’agradava
gens, tot el contrari que el bàsquet,
que m’apassionava. Jugava de base i
m’encantava dirigir el joc.
Com entra el waterpolo a la teva vida?
Va ser estant a Molins de Rei que em
van dir que provés el waterpolo. Jo
no en tenia ni idea, però em van dir

Disculpa... Estàs dient que vas jugar a bàsquet al Molins i a waterpolo al Sant Feliu al mateix temps?
Sí! Des dels vuit anys fins als tretze ho
vaig estar compaginant. Ho sabien
tots dos clubs, així que si coincidia algun partit durant el cap de setmana,
deixava de jugar amb un d’ells.
Déu n’hi do...
Va arribar el moment en què, és clar,
havia de decidir-me per un o l’altre.

"Al CN Mataró tenim
un nivell competitiu
molt alt, som molt
ambicioses i sabem
que podem guanyar
qualsevol rival"
que ho feia prou bé. Tindria uns vuit
o nou anys. L’equip de waterpolo del
Molins no tenia gaire nivell ni prou jugadores i em van aconsellar que anés
al Sant Feliu, que sí tenia un waterpolo més potent.

a bàsquet, però els meus pares, la
Núria i l’Enric, em van dir que si volia
fer bàsquet havia de canviar-me de
club perquè l’Hospitalet no els acabava de fer el pes. A mi sí, estava molt
a gust. Canviar-me de nou de club, fer
nous amics, començar des de zero…
no em venia de gust. Va ser llavors
quan vaig decidir quedar-me definitivament al Sant Feliu de waterpolo.
Et va ajudar en el teu desenvolupament estar al CAR?
Sí, moltíssim. Van ser tres anys molt
intensos. Allà vaig estudiar 4t d’ESO
i Batxillerat. Només anava a casa, a
Corbera, a dormir.

Abans de rebre una beca per entrar
al CAR de Sant Cugat vaig prendre la
decisió.

Més entrenaments i partits...
Sí. En aquella època, el Sant Feliu va
baixar de Divisió d’Honor, així que,
per no perdre nivell competitiu, em
va fitxar el Rubí, que jugava a la màxima categoria. Jo feia, aleshores,
primer de Batxillerat. Cada cap de
setmana compaginava els partits
del Rubí absolut amb el Sant Feliu
juvenil.

Vas escollir waterpolo...
Realment vaig escollir seguint jugant

Com et defineixes jugant?
Fins aquest any, tota la meva vida he

MARÇ 2020

ENTREVISTA
da xutar. Em prenc molt seriosament
els entrenaments i partits, sempre
molt concentrada.

“Estudiar, viure
i jugar a Hawaii
va ser una
experiència
inoblidable i
meravellosa. Sóc
una enamorada
dels seus
paisatges i de la
seva cultura”
jugat de 4/5 per la banda dreta. Aquesta temporada també estic participant,
tant al Mataró com a la selecció, de
defensora de boia. Com sóc? Crec que
lluito molt, mai em rendeixo i que genero molt d’espai amb les meves entrades, tant per mi mateixa com per
les meves companyes. També m’agra-

Explica’ns aquesta gran aventura
d’anar a estudiar i jugar a Hawaii...
Va ser ‘culpa’ d’una amiga meva que
també jugava al Rubí amb mi i i se'n
va anar un any abans a Hawaii. Em
va encoratjar a anar-hi, dient-me que
aprendria un nou waterpolo, anglès...
M’ho vaig pensar durant un any. Casualment un jugador de waterpolo del
Sant Feliu treballava en una agència
que es dedica a enviar estudiants esportistes als Estats Units. Vam parlar,
em van fer vídeos i va ser quan la universitat de Hawaii em va oferir una
beca del cent per cent.
Què vas estudiar?
Vaig marxar a Hawaii, a Honolulu, després del meu primer any d’universitat,
on feia la carrera de fisioteràpia. És impressionant tot el que vaig aprendre a
Hawaii. Gràcies a això m’ha estat molt
més fàcil jugar a la selecció espanyola
i al CN Mataró quan he tornat a casa.
I una vegada a Honolulu...
Allà vaig estar quatre anys: el primer
any o freshman, el segon o sophomore, i després júnior i sènior. La ‘Big
West Conference’ la vam guanyar en el
meu últim any. Anàvem a jugar a San
Diego, Los Ángeles, San Francisco,
Fresno, etc. i cada vegada eren cinc
hores i mitja de vol des de Hawaii,

malgrat que aprofitàvem cada viatge
per jugar contra tres o quatre universitats de la costa oest la mateixa setmana.

veure a la meva família, però tenia la
meva amiga Carla a Hawaii, vam fer
molts amics i a poc a poc tot es va convertir en un paradís per mi. M’agrada

Vas triomfar...
No puc queixar-me! Vaig ser escollida
millor jugadora de la meva conferència durant dos anys consecutius, els
dos últims. Desgraciadament no vam
poder fer res destacat als ‘Nationals’.

PERFIL

Deies que vas progressar i millorar
molt a Hawaii...
Molt, sí. Hem de pensar que per la universitat, guanyar la lliga de la nostra
conferència és com pel Barça guanyar
la Champions League. És impressionant la pressió que hi ha i la passió
amb què es viu. A vida o mort, diria.
Aquest sentiment tan fort només l’he
viscut a la selecció espanyola.
Eren molt durs els entrenaments?
Duríssims. Començaven a les sis del
matí i duraven dues o tres hores. I a
la tarda, una altra tanda d’entrenaments. Només jugàvem de gener a
maig. La resta de mesos pràcticament
no fèiem res més que nedar i nedar
durant milers d’hores. Es feia molt
pesat, la veritat.
I en l’àmbit personal?
Una experiència que recomano a tothom. Molt enriquidora. Van haver-hi
moments difícils, per l’idioma i perquè vaig estar molts mesos sense

Barcelona, 23 juny de 1996
Residència:
Corbera i Mataró
Estudis:
Llicenciada en Fisioteràpia

PALMARÈS
2013
Subcampiona d’Europa
Juvenil a Istanbul
(Turquia)
Subcampiona mundial
Júnior a Volos
(Grècia)
2014
Setena del món Juvenil
(Madrid )
2015
Tercera d’Europa
juvenil a Òstia
(Roma)
Subcampiona del món
júnior a Volos
(Grècia)
Subcampiona Super Final
Lliga Mundial Absolut
(Xina)

Una estrella en la Universitat de Hawaii
Pot afirmar-se que Irene González
s'ha convertit en una de les millors jugadores de waterpolo de
la Universitat de Hawaii de tota la
seva història. Després de quatre
temporades, va deixar la universitat ostentant la millor mitjana
golejadora per partit de tots els
temps (2,31), tercera màxima go-

lejadora (226 gols), cinquena que
més pilotes robades (160) i sisena
en assistències (91). A tot això cal
sumar que va ser triada dos anys
consecutius millor jugadora de
la Big West Conference, sent a més
la peça clau en l'històric triomf de
la Universitat de Hawaii en la gran
final de 2019 contra la UC Davis.

Irene també ha estat la primera
waterpolista d'aquesta institució
universitària que durant quatre
anys consecutius ha format part
de l'equip ideal de la temporada
de tota la competició americana (All-America Award) per part
de l'ACWPC, l'associació americana d'entrenadors de waterpolo.

2019
Subcampiona mundial
Absoluta a Gwangju
(Corea del Sud)
2020
Campiona
d’Europa Absoluta
(Budapest)
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“Soc una lluitadora que gaudeix molt jugant
i que mai es rendeix a l'aigua"
molt la cultura hawaiana, les seves
platges i els seus paisatges. Oahu és
una illa meravellosa.
Tornes a Espanya, vas a la selecció
espanyola i… subcampiona del
món! Increïble, no?
Sí, quelcom que mai hagués imaginat per res del món. Quina emoció! Durant els meus quatre anys
a Hawaii no em van trucar mai per
anar a la selecció. En el meu últim,
em va contactar Rafa, de l’equip de
Miki Oca, per dir-me si podia avançar
la meva tornada de Hawaii per preparar el Mundial de Corea del Sud.
M’estaven seguint i em va fer molta
il·lusió tornar a la selecció.

"Guanyar la plata
al Mundial i l'or a
l'europeu
després de quatre
anys sense anar a
la selecció ha
estat quelcom
que no m'hagués
imaginat mai"

Qui et va fer l’oferta per fitxar pel
CN Mataró?
Tant el Mataró com el Sant Andreu
em van trucar el gener de 2019 mentre estava a Hawaii. En principi em
vaig decantar pel Sant Andreu perquè estava l’Anna Gual i una jugadora holandesa que era amiga meva. A
la Marina Zablith, l’entrenadora del
Mataró, li vaig dir que seria en una
altra ocasió... però, en arribar a Barcelona i parlar amb el Sant Andreu
em vaig adonar que no era l’equip
que m’havien venut. Va ser quan
vaig canviar els meus plans. Vaig
trucar a la Marina per saber si seguia
interessada i em va dir que sí. I aquí
estic!
Per què et convenç el projecte del
Mataró?
El nivell dels fitxatges, com l’Anna
Gual o l’Anni Espar, a més de les jugadores que ja hi havia, com l’Helena Lloret, la Marta Bach... Totes
grans amigues meves de la selecció,
així que encantada.
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Què esperes d’aquesta etapa?
La Marina ens va dir que aquesta temporada podria ser de transició, per
acoblar del tot els fitxatges i aprendre
a jugar totes juntes, perquè individualment hi ha un talent increïble, però...
déu n’hi do com estan anant les coses.
La Marina em genera molta confiança.
Tenim un nivell competitiu molt alt
i crec que el nostre equip està capacitat per guanyar el campionat. Vam
tenir un mal dia a Europa, és cert, però
aquest és un projecte de futur, pels
propers tres o quatre anys.
Vau guanyar al Sabadell a la Lliga per primer cop en gairebé vint
anys...
Sí, va ser històric. Aquest any volem
anar a totes, donar el cent per cent de
nosaltres mateixes perquè sabem que
podem guanyar qualsevol rival. Som
molt ambicioses. Abans totes sabien
que el Sabadell ho guanyaria tot. Ara,
com a mínim, hi ha més emoció i competitivitat al waterpolo femení.
Bé, tot just acabes de guanyar l’or a
l’Europeu... Quina tornada a casa!
Mai havia anat a un Europeu absolut.
Una medalla d’or en el meu debut és
quelcom somiat.
I a l’estiu, els Jocs Olímpics de Tòquio!
Em fa moltíssima il·lusió. Tant de bo
pugui ser seleccionada, perquè serien
els meus primer jocs. Ha de ser una
experiència meravellosa, el somni de
qualsevol esportista. I anirem a per la
medalla!

La Irene està considerada una de les jugadores més polivalents de la lliga

Ja has pensat què faràs en el futur?
Sóc llicenciada en fisioteràpia i
m’agradaria continuar en aquesta línia
i fer osteopatia. ·
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FUTBOL

International Carnaval Cup

Premià de Dalt, epicentre del
millor futbol infantil

Fotos de PEP MORATA

L

El torneig va reunir 32 equips, dels quals la meitat debutaven en la competició

a setena edició de la ja consolidada 'International Carnaval Cup' es va superar a si
mateixa amb la participació,
per primera vegada en la seva història, de 32 equips. Més de la meitat,
procedents de la resta de l'estat espanyol (Betis, València, Sevilla, Celta,
Reial Societat...) i de l'estranger, com
el Japó, Israel, els Estats Units, Anglaterra, Bèlgica, Islàndia, Irlanda... Cal
destacar la participació en aquesta
edició del Chelsea anglès, després de
la visita del Manchester City l'any passat. Dels 32 equips, per cert, la meitat
debutaven en el torneig. Una demostració del prestigi que ha aconseguit
la Carnaval Cup, sens dubte un dels
millors tornejos de futbol del panorama nacional.
L'ORGANITZACIÓ
Sota la impecable organització de
Marin Sports Events i el seu staff de
prop de trenta membres, amb la col·
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laboració de l'Ajuntament de Premià
de Dalt, el Camp Municipal de Futbol
va viure tres jornades extraordinàries

cadascun, que van disputar partits
de 40 minuts de durada. Es van classificar per als vuitens de final els dos

Josep Triadó
Alcalde de Premià de Dalt

El València es va endur
una setena edició
espectacular, amb rècord
d’equips participants i
espectadors
per on van passar milers d'afeccionats. Les graderies dels dos camps
van estar repletes de familiars i seguidors cada dia. Un èxit sense precedents. El gran nivell de futbol va
estar acompanyat, a més, d'un clima
primaveral, que va ajudar al fet que la
festa fos completa.
L'ESDEVENIMENT
La International Carnaval Cup es va
dividir en vuit grups de quatre equips

primers de cada grup. Els que no van
poder accedir van passar a disputar
la fase de consolació.
En vuitens de final es va viure la primera gran sorpresa, com va ser la victòria del Vic sobre el Sevilla (1-0). Els
d'Osona es van convertir en la gran
sensació del torneig en quedar en
quarta posició després de perdre per
penals davant l'Espanyol en semifinals i per la mínima enfront del Barça
en la consolació.

“Som un poble petit
que sap organitzar
coses grans, com
aquest torneig”
En l'altra semifinal, un solitari gol de
cap del València va servir per impedir
que el Barça aconseguís arribar a la
final. Els valencianistes, més físics,
van disputar el títol al RCD Espanyol,
guanyador de l'edició de 2014.
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AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT

LES DADES

72 partits · 703 jugadors · més de 3.000 espectadors

FC Barcelona, tercer classificat

Una final tremendament disputada, igualada i de gran emoció que també es va decidir
per un sol gol a favor dels qui ja van ser campions en 2018: el València. Per sobre de tot
va ser un torneig on va regnar l'esportivitat,
la qualitat del futbol i la il·lusió de gairebé
600 jugadors.
El punt i final de la International Carnaval
Cup el va posar l'alcalde de Premià de Dalt,
Josep Triadó, que va voler donar les gràcies "a tots els que han fet possible aquest
gran esdeveniment per al nostre poble, un
municipi petit que sap fer coses grans, com

aquest torneig, que reflecteix l'aposta que
fem per la promoció de l'esport i els seus
valors".
Jesús Marín, per part seva, com a responsable de Marín Sports Events, va prometre
per a 2021 "una edició encara millor".
Haurà d'esforçar-se molt per superar la de
2020! ·

Imatge de la final entre València i RCD Espanyol

RESULTATS
VUITENS DE FINAL
Premià de Dalt 2-0 FC Barcelona
UD La Cañada*1-1 IF Brommapojkarna
Reial Betis*1-1 UD Mataró
València 4-0 Solihull Academy
RCD Espanyol 4-0 CE Europa
Vic Riuprimer 1-0 Sevilla FC
Genk 0-0 Gimnàstic de Manresa*
Celta de Vigo 2-1 Reial Societat
QUARTS DE FINAL
FC Barcelona 2-1 Reial Betis
València CF 2-0 UD La Cañada
RCD Espanyol 1-1 Nàstic de Manresa
Vic Riuprimer*1-1 Celta de Vigo

El Vic, gran sorpresa del torneig

RCD Espanyol, finalista

PREMIS

SEMIFINALS
València CF 1-0 FC Barcelona
RCD Espanyol 1-0 Vic Riuprimer
FINAL
València CF 1-0 RCD Espanyol
(*Classificats per penals)

INDIVIDUALS
MVP del torneig
Romeo Hueso (València)
MVP de la final
Ferran Seco (València)
Màxim golejador
Alexandre Fraga (Celta)
Millor porter
Adriano Torres (Espanyol)
Millor defensa
Gerard Collell (Vic)
Millor migcampista
Cayetano Cordón (Betis)
Millor davanter
Nouhoun Sylla (FC Barcelona)

Gran part de
la jornada de
dissabte i tota
la fase final de
diumenge es
va poder seguir
pel canal
Esport 3
de TV3
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EL FUTBOL MARESMENC JA TÉ UN ALTRE CLUB CENTENARI

100 anys fent Tiana

Foto de família de tots els equips i dels seus integrants al Camp Municipal amb la participació de membres del consistori

Marta
Martorell

Anicet
Riera

Alcaldessa de Tiana

President del CCE Tiana

“Vull valorar la gran
implicació que han
tingut totes les persones
que han fet possible que
el club pugui arribar als
100 anys; un club
integrador i vertebrador”

“El nostre únic objectiu
és que els nens, nenes i
joves del nostre
municipi gaudeixin
fent esport i es formin
com a persones.
Guanyar o pujar de
categoria queda en un
segon pla”

N

o tots els dies es fan cent
anys. Per això, el Centre
Cultural Esportiu Tiana
està d'enhorabona. Un
segle fent poble a través del futbol,
que també és un magnífic vehicle
d'integració i de valors, com ressalta
l'actual president de l'entitat, Anicet Riera, que fa vint-i-un anys en el
càrrec i se sent orgullós d'haver vist
jugar el seu fill i el seu nét en el club:
“El nostre únic objectiu és que els
nens, nenes i joves del nostre municipi gaudeixin fent esport i es formin
com a persones. Guanyar o pujar de
categoria queda en un segon pla,
encara que sempre ens agrada millorar”. Anicet destaca, en matèria de
moments esportius més destacats
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Moment de la inauguració de la presentació dels 100 anys del CCE Tiana

del club, l'ascens del primer equip a
Primera Regional fa ja uns lustres i el
de l'Infantil a Preferent la temporada
passada. Per cert, del futbol base tianenc va sortir Xavi Aguado, jugador
professional que es va convertir en el
futbolista que més vegades va defensar la samarreta del Reial Saragossa.
POSADA EN ESCENA
La posada en marxa dels actes
del Centenari es va iniciar el divendres 7 de febrer amb la presentació
de tots els equips del club al Camp
Municipal. Un acte ple de llum i de color que també va servir per estrenar
les noves samarretes confeccionades
per a l'efemèride i que tenen una gran
novetat: són reversibles. Blaugrana
per una cara (els colors clàssics del
Tiana) i verd i groc en el revers (els colors de la segona equipació). Per cert,
durant molts anys l'equipatge del
Tiana va ser de color blanc, però un

benefactor que es va fer una casa damunt de l'antic camp de futbol es va
oferir a pagar les noves equipacions,
així com els trofeus dels tornejos que
es jugaven, amb una sola condició...
que fossin de color blaugranes, atès
que era ell era soci del FC Barcelona.
SUPORT INCONDICIONAL
L’Ajuntament de Tiana i el seu equip
de govern, amb l’alcaldessa Marta
Martorell al capdavant, han participat activament en la festa i en els
actes del Centenari, ja que han sufragat íntegrament les noves samarretes, així com l'edició de l'àlbum
de cromos de la temporada 2019-20
que van rebre gratuïtament els més
de 130 futbolistes que componen el
club. Un àlbum de cromos que està
tenint un èxit aclaparador i que també és un homenatge a la història de
l'entitat, fundada el 2 de juny de 1920
sota el nom de “Foot-Ball Tiana”.

Marta Martorell afirma “que és un
honor poder celebrar dins del meu
mandat com a alcaldessa el centenari d’una entitat com aquesta. Una
entitat vertebradora i integradora
dins del poble de Tiana i de referència esportiva. I vull valorar la gran implicació que han hagut de tenir totes
les persones que han garantit que el
club pugui arribar als 100 anys, atès
que s’han viscut etapes molt complicades. Però se n’han viscut de tan
entranyables i positives que per això
enguany podem celebrar la llarga història del Club”.
UNA MICA D'HISTÒRIA
Els orígens del futbol a Tiana es remunten al començament del segle
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ESCOLETA

BENJAMÍ A

PREBENJAMÍ B

PREBENJAMÍ A

ALEVÍ B

ALEVÍ A

BENJAMÍ B

INFANTIL C

150 Jugadors
Equips

veterans
11 (+i escoleta)
INFANTIL B

INFANTIL A

CADET

20 Entrenadors
HIMNE DEL
CCE TIANA

Els entrenadors de l'amateur, amb directius

passat, quan es va introduir aquest
esport a Catalunya. El primer partit el
van protagonitzar habitants del poble i un grup d'estiuejants entre els
quals hi havia Joan Gamper, el fundador del FC Barcelona qui, segons
les cròniques de l’època, va marcar
quatre gols.
Tiana, com a municipi, sempre ha
cuidat molt el seu club de futbol. De
fet, va ser un dels primers que va tenir
camp de gespa artificial al Maresme.
Una gespa que ja té dotze anys i que
serà renovada íntegrament durant les
properes vacances de Setmana Santa. Es tracta d’una important inversió
econòmica en les infraestructures esportives de Tiana que s'emmarca dins
dels actes del Centenari.
EL PRESENT
En l'actualitat, el CCE Tiana compta
amb una escoleta, deu equips formatius, un altre amateur que juga a Tercera catalana i un equip de veterans.

Som els millors... ho sap tothom
som els millors... ho sap tothom
som els millors... ho sap tothom
Sota el turó dels nous pins
s’alça la vila de Tiana
tenim un nom i un equip
i una cançó que ens agermana

El desig del president i dels coordinadors és poder fer l'equip juvenil la
pròxima temporada. En total, gairebé unes 150 llicències. Durant tota la

temporada s'aniran fent diferents actes per seguir commemorant aquesta
efemèride irrepetible. Enhorabona a
tots els que l'han fet possible. ·

Amb motiu del centenari,
l'ajuntament ha sufragat
les noves samarretes,
l'àlbum de cromos... i per
Setmana Santa s’instal·larà
la nova gespa artificial
d'última generació

Ara comença el partit
anirem tots a donar força
amb els colors tots units
gaudint del joc i la victòria
Visca el club, visca el Tiana
Visca el millor de la terra catalana
Visca el club, visca Tiana
Visca el futbol i vista el Tiana
Som els millors... ho sap tothom
som els millors... ho sap tothom
som els millors... ho sap tothom
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AJUNTAMENT DE TEIÀ

Teià aposta per l’esport femení
L’Ajuntament s’adhereix a les campanyes #Orgullosa i #ThoEstasPerdent

Imatge de la 1a Jornada de Futbol Femení Teianenc celebrada al Municipal de Sant Berger

Esportistes del Club Patinatge Teià

Laura Toquero Gracia

Júlia Carbonell Muñoz

Cèlia Carbonell Muñoz

l passat 9 de febrer, el camp
municipal de Sant Berger va
acollir la I Jornada de Futbol
Femení Teianenc impulsada
pel Club de Futbol Joventut Teià i
l'Ajuntament. La cita va congregar
75 jugadores, que van disputar tres
partits: un de futbol 7 entre sèniors,
un de futbol 11 entre l'infantil masculí del club amfitrió i el femení del
RCD Espanyol, i un altre entre la Unió
Esportiva Alella i una selecció de jugadores de Teià i el Baix Maresme.
L'alcalde, Andreu Bosch, es va congratular pel retorn del futbol femení
a Sant Berger després de l'any 1993,
i va animar tothom perquè l'experiència creixi i es consolidi: “S'ha comprovat que hi ha futur, qualitat esportiva i molt de camp per recórrer.
Esperem que amb aquesta empenta
el futbol femení esdevingui aviat una
realitat federada i amb continuïtat
en categoria juvenil, sènior o de base
formativa”, va desitjar Bosch.
El regidor d'Esports, Jordi López,
va oferir l'ús de les instal·lacions i el
suport institucional necessari perquè
les jugadores puguin efectuar entrenaments setmanals i organitzar-hi
partits amistosos per començar a enfocar la temporada 2020-2021.
La coordinadora del torneig, Rosa
Pérez, va assenyalar que “aquestes
iniciatives són clau per reivindicar

la paritat entre l’esport masculí i femení perquè un dia puguem parlar
solament d’esport professional i de
lleure, sense diferenciar el génere”.
Per la seva part, el president de l’entitat, Ignacio Gil, va assegurar que
l’esdeveniment “suposarà un punt

aniversari. Entre les seves sòcies hi
ha atletes, ciclistes, senderistes, excursionistes i escaladores, com l’alpinista Ester Sabadell Simó, que ha fet
el cim d’alguns vuit mil com el Nanga
Parbat (2005), el Broad Peak (2007) i
el Manaslu (2008).
L’esforç individual i el treball en
equip inspiren la filosofia del Club
Patinatge Teià, que aplega 63 noies i
un noi que van des de les categories
d’iniciació del Consell Esportiu del
Mareme fins al certificat de la Federació. Treballen diverses coreografies
i practiquen la modalitat de lliure en
competició.
Pel que fa als esports col·lectius, el
Teià Futbol 5 és el club degà del futbol sala local. El club juga els seus
partits al Poliesportiu Municipal El
Cim i els seus equips femenins han
dominat les competicions catalanes
de lliga i copa dels darrers anys. El
2015 es van proclamar campions
d’Europa de clubs i des del 2008, sota
les ordres del tècnic teianenc Christian Roldan, constitueixen la columna
vertebral de la selecció catalana que
ha disputat els mundials de Colòmbia, Txèquia i Catalunya.
Un altre esport d’equip és el bàsquet.
Actualment l’AE Teià té un equip mixt
en categoria premini. Aquí van iniciar les seves carreres les germanes
Júlia i Cèlia Carbonell Muñoz, cam-

piones d’Espanya en les files del CB
Sant Adrià el 2015, 2016 i el 2017.
Totes dues són internacionals amb
la selecció espanyola i actualment es
formen als Estats Units. La Júlia ha
rebut una beca de la Universitat de
Northeast, a Nebraska, per estudiar

E
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Júlia Galán Villacampa

L'alcalde de Teià,
Andreu Bosch,
anuncia que
l'Ajuntament
aprovarà una moció
per incloure la
perspectiva de
gènere en el món de
l'esport
d’inflexió” i va animar “les noies i dones del poble a jugar a futbol” amb
l’objectiu de crear almenys un equip
amateur de 18 a 30 anys i un d’infantil d’11 a 14 anys de cara a la pròxima
temporada.
PLANTER D'ESPORTISTES
A Teià, l’esport femení és una realitat estesa i ben arrelada. L’entitat
que aglutina més dones esportistes
és el Club Excursionista Teià (CET),
que enguany celebra el seu vintè

Al municipi, l'esport
femení és una
realitat ben arrelada
i amb molta
projecció de futur
fisioteràpia i jugar amb l’equip de les
Hawks, i la Cèlia ha estat reclamada
per la Universitat Fairleigh Dickinson,
de Nova York, per estudiar Negoci Internacional i jugar amb les Knights.
Entre les joves promeses hi trobem
la gimnasta d’11 anys Júlia Galán Villacampa, que el 8 de febrer va conquerir amb l’equip de l’AGA Vilassar
de Mar la primera posició a la segona
fase de Lliga Nacional de Gimnàstica
Artística disputada a Sevilla, i la jugadora d’escacs Laura Toquero Gracia,
de 12 anys, que l’agost de 2019 va
representar Catalunya al campionat
europeu de Bratislava i al mundial de
Santiago de Compostel·la el novembre de 2018. ·
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MATERIAL ESPORTIU

Torna Decathlon Ocasió

amb més força que mai!

J

a gairebé saludem la primavera i amb el bon temps podem
tornar a gaudir de l’esport a
l’aire lliure. Si no ho has fet encara, és el moment d’activar-te i practicar el teu esport passió!
Aquest mes ja no tens excusa per
desfer-te d’aquell material que ja no
fas servir i trobar el que necessitis per
al teu esport preferit, perquè torna
l’esdeveniment de l’any, Decathlon
Ocasió, l’oportunitat de renovar el
teu material esportiu.
Trobareu la carpa, com sempre, a
la vostra botiga d’esports a Mataró,
amb molt material d’ocasió que us
ajudarà amb aquesta tornada a l’esport! Aquest cop, però, viurem una
bona festa a la nostra carpa, ja que
des del 6 de maig, tindrem un seguit
d’activitats.
Esdeveniments per a tots els gustos: Ioga, Zumba, taller de reparació de bicicleta, running… i molts
més!
Fins i tot, tindrem un esdeveniment
solidari, dissabte 14 de març, on podràs venir a caminar o córrer a les
REGISTRA'T
I TRIA
EL TEU
ESDEVENIMENT

Del 16 al 27 de març
Dipòsit i Venda
28 de març
Venda
30, 31 de març i 1 d’abril
Recollida

COMPRA / VEN / RENOVA

EL TEU MATERIAL ESPORTIU

nostres cintes de càrdio. Per cada
quilòmetre, donarem 1 kg de pinso
a l’associació de voluntaris CAAD Maresme per als nostres amics peluts!
Podeu veure tots els esdeveniments i registrar-vos en el que més
us agradi, escanejant el codi QR que
trobareu al peu d'aquesta pàgina.
Dilluns 16 de març, ja podreu venir
a fer el dipòsit del que vulgueu vendre, el mateix dia ja comencem amb

la compra-venda de tot el material
esportiu.
La carpa estarà a les nostres instal·lacions fins al dia 28.
Recordeu, només necessiteu el vostre compte MYDECATHLON per poder gaudir de tots els esdeveniments
i per poder posar el vostre material a
la venda.
Us esperem a Decathlon Mataró!

Només necessiteu el vostre compte
MYDECATHLON per poder gaudir de tots els
esdeveniments i per poder posar el vostre
material a la venda

ESDEVENIMENTS
CONFIRMATS
6 de març
Running
Dansa creativa júnior
Degustació Aptonia
7 de març
Classe de Ioga
Taller 'Posa en marxa
la teva bicicleta'
9 de març
Psicomotricitat per als més petits
13 de març
Defensa personal per a dones
14 de març
Caminem per ells!
Esdeveniment solidari amb
CAAD Maresme
Classe de Zumba!
Degustació proteïnes
Tota la informació i horaris a la
nostra pàgina web
experienciadeportiva.decathlon.es

DECATHLON MATARÓ, AMB ELS ESPORTISTES DEL MARESME
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BÀSQUET

CLUB DE BÀSQUET CANET

Història viva del bàsquet català

Fotos de Jordi Dulsat

ESPORTIU MARESME presenta aquest mes un altre club de bàsquet històric. El CB Canet fa molts anys que és una de les
referències de l'esport de la cistella al Maresme després d'haver viscut uns anys d'esplendor. Tant la junta directiva, cos
tècnic com famílies (coordinadors i entrenador), fan possible la solidesa d'aquest projecte esportiu
de nou l’ascens a Segona, i a la temporada 78-79 l’equip va quedar tercer,
a les portes d’un nou ascens, aquest
cop a la màxima categoria del bàs-

Text de Marc Frieros

E

l Club Bàsquet Canet va néixer de manera oficial l’any
1954 tot i que per entendre
l’ànima de l’entitat, ens hem
de remuntar als temps de la dictadura
de Primo de Rivera, concretament fins
l’any 1929, on un grup de joves van
formar un equip anomenat Renaixement. Els integrants d’aquest equip
sovintejaven els locals del Centre Catòlic de Canet com a lloc de trobada
i, l’any 1932, l’equip va participar en
competicions oficials sota el nom de
“Centre Catòlic Renaixement”. Aquest
club va ser la llavor de l’arbre que ara
coneixem com a CB Canet.

Va ser fundat
l’any 1954 i, segons
el registre de la
Federació, és el vuitè
club de bàsquet més
antic de Catalunya
Després d’anys disputant partits
amb equips de localitats properes, la
Guerra Civil es va fer notar i l’activitat
esportiva de l’entitat va quedar pràcticament desapareguda durant els
quatre anys de conflicte. Amb el final
de la guerra es va reprendre l’activi-
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La temporada 77-78
va aconseguir de nou
l’ascens a Segona
Divisió nacional i es
va aprofitar aquell
èxit per construir
l’actual pavelló

Amb més de seixanta anys de vida, la filosofia
del club és molt clara: treballar la base i fer-ho
amb la gent del poble, de la casa
tat i l’esport femení va obtenir protagonisme i l’equip del Centre Catòlic
Renaixement va quedar subcampió
d’Espanya l’any 1942. Amb 12 anys de
diferència i una castellanització del
nom pel mig, l’any 1954 es va fundar el
CB Canet. El club és el vuitè més antic
de tot Catalunya, segons els registres
de la Federació Catalana.
La nova entitat va mantenir les categories de l’antic club, i en la tempo-

rada 58-59 va arribar el primer gran
èxit del Canet: van quedar campions
de Catalunya i, en conseqüència, van
ascendir a Segona Nacional, només
una categoria per sota de la màxima,
anomenada Lliga Nacional. En els
anys vinents l’equip va perdre força i
va baixar a Tercera quatre anys després. Però l’idil·li del Canet amb el
bàsquet professional no acaba aquí:
la temporada 77-78 es va aconseguir

quet espanyol. Va ser en aquests anys
on es va construir el Pavelló Municipal. Després de deu anys competint a
cavall entre Segona i Tercera Divisió,
malauradament l’equip va descendir
de Segona la temporada 89-90 per no
tornar-hi mai més.
EL CREIXEMENT
Actualment, sota la presidència d'Enric Isern, el Canet competeix en categoria amateur i compta amb més de
150 jugadors i 13 equips, a més d’una
escoleta amb 30 nens i nenes. El coordinador del club, Jordi Orquín, ens
explica que “la filosofia del club és treballar la base. Per nosaltres és el més
important. No busquem tenir categories altes i per tant no sortim a buscar
gent de fora, sinó que sempre confiem
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AJUNTAMENT DE CANET

ESCOLA CB CANET

PREMINI MIXTE

MINI MASCULÍ

LES DADES

160

llicències
INFANTIL FEMENÍ

10

CADET MASCULÍ

entrenadors

12

delegats d'equip

JUNIOR MASCULÍ

4

delegats de camp

SÈNIOR TERCERA CATALANA

9

equips

2

equips d'escoleta
SUB-25 FEMENÍ

en la gent del poble i de la casa”. Tot i
això, al club li agradaria poder acollir
més joves, però “actualment és molt
complicat. Al poble només hi ha un

PREINFANTIL MASCULÍ

pavelló i l’hem de compartir amb els
equips de voleibol, futbol sala... No hi
ha horaris disponibles per a cap equip
més. L’Ajuntament té previst construir

un nou pavelló, i esperem que sigui
una realitat aviat”.
Amb més de seixanta anys d’història
i diverses èpoques glorioses, el CB

Canet és el clar exemple d’un club
sòlid i de renom que continua fent de
meravella allò que és més important:
gaudir del bàsquet i formar els joves. ·
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KICKBOXING

CAMPIÓ D’EUROPA I D’ESPANYA

ANTONIO

CAMPOY
EL TRIOMF DE LA HUMILITAT

Una entrevista de TONI FRIEROS
Fotos de GLÒRIA MARFIL i IVÁN RUIZ

É

s vostè tot un ídol en el barri de Cerdanyola de Mataró...
Ha estat el meu barri de tota la vida, efectivament, tot i que ara, des que em vaig
casar, visc a la part alta de Mataró.
Fill d'emigrants...
Sí, el meu pare és de Granada. La meva mare és
catalana de procedència cordovesa. El meu pare
ha treballat tota la vida al Mercat de les Flors de
Vilassar de Mar i la meva mare en el sector tèxtil.
Ens sentim tots molt mataronins.

Tot just acaba de complir els 30 anys
i s'ha convertit en un dels millors
lluitadors de kickboxing nacional.
El de Mataró, un apassionat de la
guitarra i el flamenc, és campió
d'Espanya i d'Europa de kickboxing
K1. És l'únic espanyol que lluitarà
en la millor lliga mundial d'aquest
esport, anomenada GLORY. Un home
humil, assenyat i de forts valors.
Una gran persona.
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Com va començar la seva passió per les arts
marcials?
La culpa la té el meu tiet patern, Juan Campoy. Ell
feia taekwondo i sempre estava jugant amb mi,
ensenyant-me a donar puntades de peu. Li va dir
al meu pare que m'apuntés. I així vaig començar,
amb quatre anyets.
I li ha anat molt bé.
Sí, m'apassionava el taekwondo. Vaig ser quatre anys campió de Catalunya de joves promeses per part de la Federació Catalana i als 16
anys em van seleccionar per entrenar en el CAR
de Sant Cugat. Però haig de dir-li que durant
una època bastant prolongada ho vaig compaginar amb el futbol.
Podia?
Sí, perquè el futbol m'agradava igual que
el taekwondo! Vaig començar a jugar en el Pla
d’En Boet, on vaig estar quatre anys. Després em
va fitxar la Fundació Sánchez Llibre i ho vaig deixar en edat cadet perquè veia que no anava a ser
sempre titular.
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Què és el Kickboxing K1?

PALMARÈS

El K1 és una modalitat del kickboxing que accepta una major varietat de moviments prohibits en les arts marcials com els cops de genoll i agafar el coll i el tronc
del rival. El K1 amateur es realitza en un ring amb 3 assalts de 2 minuts de duració
cadascun, mentre que els combats de K1 professional tenen tres assalts de fins a
3 minuts de durada.
De què jugava?
Era central.
Com s’ho ‘muntava’?
De set a vuit de la tarda entrenava a
futbol i de nou a deu, taekwondo. Des
que tinc ús de raó he fet esport pràcticament cada dia de la meva vida.
I què tal els estudis, Antonio?
Uf, següent pregunta (riu). Mai em
vaig entendre amb els llibres ni em va
agradar estudiar. En acabar l'ESO em
vaig posar a treballar.
On?
He fet moltes coses: he treballat en
l'obra, en el sector tèxtil, en el Mercat
de les Flors... Ara mateix tinc una excedència de l'Hospital de Mataró, on
formo part del departament de subministraments.

que és fonamental en aquest esport.
Als divuit anys vaig deixar definitivament el taekwondo i em vaig centrar
en el kickboxing. Vaig començar a
entrenar amb Jordi Calvet i ell ha estat qui ha dirigit la meva carrera esportiva. Amb ell vaig debutar com a
professional als vint anys en una gala
celebrada a Vilanova i la Geltrú.
Quants combats ja?
Prop dels 40 en kickboxing.
Què li dius als qui no coneixen
aquest esport?
Que és molt bonic, molt divertit, que
t'ho passes genial i que t'ajuda a estar bé físicament i psicològicament.
A més, en ser un esport de contacte
t'obliga a respectar les regles i el rival. El millor de les arts marcials són
els valors que representen. Humili-

“El kickboxing
és molt divertit;
t'ajuda a estar bé
físicament i
psicològicament.
El millor de les arts
marcials són els
valors que representen: respecte i
perseverança”

signat un contracte de tres anys per
participar en la lliga mundial GLORY,
la promotora de kickboxing més important del món que organitza una
sèrie de tornejos que es disputen arreu del planeta (el Japó, la Xina, Holanda…) entre els millors lluitadors
del món. He signat un mínim d'onze
combats. No hi ha dubte que el nostre
esport està en auge.
Qui han estat els teus referents?
A Espanya, el càntabre Abraham Roqueñi i també Loren. I a nivell internacional, l'holandès Peter Aerts.
Vaig créixer veient els seus vídeos.
M'entusiasmava com de bé tirava de
cames.
Quí és per vosté Jordi Clavet?
El meu pare esportiu. Ha sabut treure el millor de mi. Han estat molts viatges, molts combats, experiències.
Amb ell vaig debutar en aquest esport i amb ell em retiraré. En Jordi va
estar al meu costat quan no tenia res.

2012
Campió de Catalunya
amateur de kickboxing
(Federació Catalana)
2013
Campió de Catalunya neoprofessional de kickboxing
(Federació Catalana)
2014
Campió d’Espanya professional de kickboxing (WKN)
2015
Campió d’Espanya professional de kickboxing (WKN)
2019
Campió d’Europa de
K1 (WKN)

Què és la
WKN?
L'Antonio, amb Jordi Clavet

Es pot viure del taekwondo, del
kickboxing?
És molt difícil, perquè no hi ha tants
combats ni grans bosses. Ara estic en
una fase on sí que puc viure de l'esport. D'una banda, els combats que
faig, i d’altra banda, el gimnàs que he
obert al carrer Remences de Mataró,
on faig classes. Fa sis mesos que està
obert i funciona molt bé: fem boxa,
kickboxing, Muay Thai i taekwondo,
tant per a adults com per a nens.
Com va ser aquest pas del taekwondo al kickboxing?
En el gimnàs on entrenava vaig
conèixer Juanma Chacón, campió del
món de Muay Thai, que també feia
kickboxing. Vaig provar i em va agradar molt. Durant alguns mesos vaig
combinar taekwondo i kickboxing.
No em va costar adaptar-me perquè
tenia facilitat per a usar les cames,

tat, respecte i perseverança. Això és
el que he après des de nen.
Perillós?
Tots els esports tenen el seu risc. Pujar muntanyes, navegar, fins i tot jugar a futbol. Jo, no obstant això, mai
m'he lesionat en un combat.
Quins han estat els moments clau en
la teva carrera?
Possiblement quan vaig guanyar
consecutivament el Campionat
d'Espanya de la WKN els anys 2014
i 2015 i, per descomptat, el Campionat Europeu de l'any passat celebrat
a Badalona, també de la WKN, quan
vaig guanyar a l’italià Cherciouwt. La
meva categoria és la de 64,6 kg, pes
lleuger.
És a dir, ja formes part de l'elit…
La meva gran satisfacció és que he

Tens una altra gran passió…
Sí, el flamenc i la guitarra. A casa
meva les vint-i-quatre hores del dia
s'escoltava flamenc. Ho porto molt
a dins. És un estil de vida. Estimo la
música de Paco de Lucía, Camarón
de la Isla, Vicente Amigo, Enrique Morente, Miguel Poveda… Durant un
temps vaig tocar la guitarra en un
grup flamenc i fèiem les nostres actuacions, però era impossible compaginar-lo amb l'esport i el treball.
I el futur, Antonio?
Ara em centraré en la lliga GLORY,
que és la millor lliga del món, per intentar guanyar el major nombre de
combats. I consolidar el meu gimnàs
perquè sigui una referència a Mataró
i al Maresme.
Segur que sí. ·

L'Associació o Xarxa Mundial
de Kickboxing (WKN) va
ser creada el 1976 per
Howard Hanson i és el cos
líder de govern mundial
per a totes les disciplines
de kickboxing, contacte
complet, regles orientals
i Muay Thai. Durant més de
dues dècades, la WKN opera
internacionalment en més
de 100 països a tot el món.
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Calella, ànima de l’esport

Gala Nit de la Capital
Catalana de l’Esport
Fotos de JOAN MARIA ARENAZA (Ajuntament de Calella)

L

a Sala Mozart de Calella va
acollir la celebració de la
Nit de la Capital Catalana
de l’Esport, una gala on les
protagonistes van ser les entitats esportives calellenques.

La ciutat va tancar
l’any de la
capitalitat 2019
reconeixent el
treball i la dedicació
de les entitats
locals i els seus
esportistes
Les Olimpíades de la Gent Gran organitzades per l’Espai Caixa, la secció de vòlei de l’Escola Pia, el sènior
masculí de la UEHC, el júnior femení del CB Calella, la palista del CTT
Calella Sofia Xuan Xhang, el Club
Esportiu Subaquàtic de Calella, les
escoles de vòlei platja, Joan Ferrer
(Associació Calella-Marxa), l’equip

18

Montserrat Candini, alcaldessa de Calella

"Agraeixo a tots els
clubs i entitats de la
ciutat el treball
constant i la passió que
poseu per formar nens i
nenes amb valors"
Gerard Figueras, secretari general de l’Esport

"Aplaudeixo la
claríssima aposta que fa
Calella per
vincular-se amb
l'esport i posicionar-se
al món a través d'ell"
de triatló de la Fundació Creu Groga, el triatleta Raúl Coll (TriCBM) i el
nedador Jordi Comas (CN Calella)
van ser guardonats en el marc de la
gala de la Nit de la Capital Catalana
de l’Esport 2019 que va significar el

comiat de Calella. La ciutat va tancar
l’any de la capitalitat reconeixent el
treball i la dedicació de les entitats
locals i els seus esportistes per transmetre els valors de l’esport i situar
Calella com a referent del país.

L’alcaldessa de Calella, Montserrat
Candini, va referir-se en el seu discurs a la vitalitat del teixit esportiu
local, format per 31 entitats que promouen la pràctica de 50 disciplines
esportives i que s’encarreguen

Calella compta
amb 31 entitats
que promouen
la pràctica de 50
disciplines esportives diferents i
que organitzen 380
activitats anuals
d’organitzar 380 activitats i esdeveniments. Igualment va reconèixer
que si Calella ha rebut un premi a
la millor gestió esportiva és en part
gràcies a la tasca d’aquestes entitats i clubs: ”Us vull agrair molt el
treball constant, a partir de la vostra
passió, per agafar nens i nenes i ajudar-los a a formar-se com a homes i

MARÇ 2020

AJUNTAMENT DE CALELLA

Jordi Comas, del Club Natació Calella

1es Olimpíades de la Gent Gran

Escola Pia de Calella

Club Esportiu Subaquàtic

Unió Esportiva Handbol Calella

J.Ferrer, tècnic d'esports a l'Ajuntament

Club Bàsquet Calella

Raül Coll, del TriCBM

Ironman Spain

Eloi Canals, Patinatge Artístic Alt Maresme

Special Olympics Catalunya
Pere Sust, Monserrat Candini, l'alcalde de Lloret Jaume Dulsat i Gerard Figueras

Escoles de vòlei platja

Volta Catalunya

dones plens de valor”, va manifestar
l'alcaldessa.
En la mateixa línia, el secretari general de l’Esport, Gerard Figueras,
va afirmar que les entitats i clubs
esportius són l’alma mater d’un país
que batega amb l’esport. I va destacar l’aposta de Calella per projec-

Fundació Creu Groga

Brindis pel traspàs de Calella a Lloret de Mar

tar-se mundialment a través de l’esport, destacant dos esdeveniments
del calendari local: “Una aposta
claríssima de vincular Calella amb
l’esport. I posicionar-la al món amb
l’esport. En aquest acte s’han reconegut molts esdeveniments i jo vull
esmentar-ne dos: la Volta, Calella

ha apostat per ser inici de la primera
etapa; i l’Ironman, que és la capacitat d’adaptar-nos a la modernitat.
Calella és un cop l’any capital mundial del triatló”.
La Fundació Catalana per a l’Esport
(FCE), organitzadora de la vetllada i
promotora i impulsora del nomena-

Club Tennis Taula Calella

ment de poblacions com a seus de
la Capital Catalana de l’Esport, va
anunciar que Lloret de Mar succeeix
Calella en aquesta titularitat durant
l’any 2020, que justament coincideix
amb la commemoració de l’Any
del Turisme Esportiu per part de
l’Agència Catalana de Turisme. ·
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AJUNTAMENT DE MATARÓ

Mataró enceta la seva
65a Nit de l’Esport

DIVENDRES 13, EL TEATRE MONUMENTAL ACULL UNA NOVA EDICIÓ D'AQUESTS PREMIS TAN ESPERATS
Tarragó i Marta Bach han repetit en
diverses edicions. També l’atleta Raquel González o la jugadora de tennis taula Gàlia Dvorak, Marta Bartrés
de l'Hoquei Patins, la triatleta Claudia Luna o la gimnasta Alba Planas.
La Nit de l’Esport de Mataró arriba

Enguany l’esport al
carrer serà la temàtica
triada com fil
conductor de la gala
a l’edat de jubilació però amb més
força que mai, una cita d’esportistes, tècnics, arbitres, patrocinadors,
escoles que aposten per l’esport i
mitjans de comunicació. Una família
que conforma la ciutat, un municipi
més cohesionat, sa i fort gràcies als
valors de l’esport. ·

L'alcalde David Bote fa entrega del premi com a millor esportista del 2018 a l'atleta Raquel González

L

a Nit de l’Esport de Mataró va
néixer del periodista esportiu
Josep Gomà i Carol a partir
del programa “Carnet Esportiu” de Ràdio Maresme. Ell i els seus
col·laboradors van trobar bona la
idea de fer una gala, una festa anual
per destacar els millors equips i esportistes de la ciutat. Fins aleshores
aquesta iniciativa només l’havia portat a terme “El Mundo Deportivo” a
nivell estatal.

Mataró és un municipi
més cohesionat, sa i
fort gràcies als valors
de l’esport
El primer jurat de Mataró es va reunir al Bar Canaletes, conegut com
el bar dels esportistes, on també es
va celebrar la primera festa de l’esport mataroní. Després d’aquesta
primera etapa, la Nit de l’Esport es
va celebrar a diferents indrets, com
el Velòdrom Municipal , la Sala de
Plens, la sala d’actes del Club Nàutic

i a altres llocs on la gala era en format sopar. Aquests es van celebrar
a l'hotel NH, al poliesportiu municipal Eusebi Millán o al Teresa Maria
Roca. Els sopars van deixar pas, amb
l’arribada de la crisi, a una gala que
se celebra des de fa ja molts anys al
Teatre Monumental amb un format
dinàmic que sempre gira al voltant
d’un fil conductor. Enguany l’esport
al carrer és la temàtica triada, que
anirà lligant les diferents parts de la
vetllada que compta amb la producció de Mataró Audiovisual.
Sortir al carrer a fer esport és la forma més fàcil de fer salut, ja sigui
per caminar, córrer, jugar a la plaça
o nadar al mar. Aquest any la Nit de
l’Esport també vol posar de manifest
el valor d’aquest esport de lleure no
vinculat a cap entitat, aquell que fas
tu sol o quan quedes amb un amic o
amiga. L’Ajuntament de Mataró ha
apostat per facilitar aquests hàbits
saludables amb la instal·lació de
parcs urbans de salut com el que hi
ha al Parc de Cerdanyola, al Parc de
Mar i a l’entorn de la Biblioteca An-

Arribada a

Mataró
20

Dissabte

toni Comas, circuits per caminar o
córrer com el del Passeig Marítim, els
materials esportius com porteries de
futbol-7, cistelles de bàsquet i altres
materials situats a places, parcs o a
les platges de la nostra ciutat. També
les pistes poliesportives Municipals
com la de Rocafonda, la de l’Eusebi
Millán o la propera de Cerdanyola on
es poden practicar diferents esports.
MATARÓ,
REFERENT EN ESPORT FEMENÍ
Si fem un repàs als guanyadors i guanyadores de les darreres 64 edicions
veiem com ha anat evolucionant la
varietat d’esports i podem constatar com Mataró sempre ha estat una
ciutat on l’esport femení ha estat un
referent. Si mirem la llista dels i de
les millors esportistes anuals des
de l’any 2000, només el waterpolista
Jordi Garcia (2007); el ciclista Eduardo Gonzalo (2009) i el tenista Albert
Ramos (2017) s’han colat en el palmarès d’or de l’esport mataroní. La
jugadora de bàsquet Núria Martínez,
i les jugadores de waterpolo Roser

28 de març

Imatge de la 3a edició

Pere Robert, primer a l'esquerra

Antigament es feia un sopar

17 h Camí de la Geganta - Pl. d’Espanya
Activitats durant tot el dia

www.mataro.cat
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BÀSQUET

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

Malgrat ja és
Capitalitat del Bàsquet Femení

Foto de família de les autoritats esportives, polítiques, jugadores i exjugadores al Centre Cultural de Malgrat, on es va celebrar l'acte

M

algrat de Mar ja és Capitalitat del Bàsquet
Femení
La
ciutat
d'Igualada, que fins ara
era CBF,  ha traspassat el relleu en
un acte institucional al Centre Cultural del municipi. Durant el 2020,
Malgrat tindrà com a objectiu donar
visibilitat al bàsquet femení.

les Peixateries Velles. Després va
tenir lloc l'acte institucional per
oficialitzar el relleu entre Igualada i
Malgrat de Mar.
El president de la Federació Catalana de Basquetbol, Ferran Aril,
presidí el traspàs entre la primera
tinent d'alcade i regidora d'Esports
de l'Ajuntament d'Igualada, Patrícia

Durant tot 2020 tindrà
com a objectiu donar
visibilitat al bàsquet
femení amb un ampli
seguit d’actes i activitats
El traspàs de la Capitalitat del Bàsquet Femení va començar amb
bàsquet al carrer, protagonitzat per
nenes i nens de les escoles de Malgrat de Mar. Vàrem omplir completament el tram del carrer del Carme
de davant de l'Ajuntament i també

Illa, i l'alcalde de Malgrat de Mar,
Joan Mercader. També van prendre
part en aquest traspàs, el representant territorial de l'Esport i l'Activitat Física de la Secretaria General de
l'Esport de la Generalitat, Pere Vilà,
l'assessor de la Diputació de Barce-

lona, Antonio Carmona, i el president de l'AECAM, Jordi Farré. A l'acte hi van asistir antigues jugadores
de bàsquet com Lola Llussà i Encarnació Mallart, entre moltes altres, i
també actuals; així com representants de diversos clubs esportius,
entitats i associacions locals, representants d'empreses locals, regidors de l'Ajuntament de Malgrat,
Pineda, Palafolls i Blanes, l'alcalde
de Pineda, Xavier Amor, i diversos
membres de la Federació Catalana
de Basquetbol.
UN ANY DE BÀSQUET FEMENÍ
Al llarg del 2020 i de la mà de l'AECAM, s'organitzaran acvitats per potenciar el bàsquet femení com 3X3
femení al carrer, trobades d'equips
de bàsquet femenins de la comarca, tecnificació esportiva femenina
amb un entrenament de màxim nivell, partit de veteranes, partit amb
discapacitats intel·lectuals, exposi-

Traspàs de Malgrat a Igualada

L'alcalde de Malgrat de Mar

cions, jornades de bàsquet femení
a les escoles, partits i entrenaments
amb la selecció catalana de mini o
infantil, torneig de bàsquet femení
de base, entre moltes altres. ·
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AJUNTAMENT DE CABRILS

15a Cabrilenca: Camines o Corres?

Extraordinària resposta popular

Entre els 1.000 participants hi ha havia atletes amb discapacitat visual
Text: Xavier Catasús (SC Cabrils La Concòrdia)

L

a Secció Ciclista Cabrils La
Concòrdia va començar a
organitzar la Cabrilenca BTT
el 1994, any de la seva fundació, per compartir la passió pel
ciclisme amb altres entusiastes de
la bicicleta. Normalment l’hem fet el
darrer diumenge del mes d’abril, dins
els actes de la Festa Major d’hivern.
Amb el temps, alguns dels socis van
començar a practicar el senderisme i
el running i a l’any 2005 ens vam animar a organitzar un segon esdeveniment esportiu anual: la Cabrilenca:
Camines o Corres?, en aquest cas el
darrer diumenge del mes de febrer.
El fet de mantenir una data fixa ajuda
que la gent ja pugui reservar la data
d’any en any.
L’estil original de la prova, fent recorreguts que passen pels magnífics corriols que tenim a prop de Cabrils, i el
boca-orella van fer que la Cabrilenca
comencés a tenir una gran i ràpida acceptació per parts dels amants de la
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muntanya, i la participació anés augmentant any rere any, fins que vam
fixar un limit en 1.200 inscrits. Així, els
darrers 10 anys, hem mantingut una
participació estable d’entre 1.100 i
1.200 participants.
També fa molts anys que fem dos recorreguts d’uns 10 i 20 kilòmetres,
per als que els participants poden fer
caminant o corrent, amb un avituallament sòlid/líquid pels que fan el recorregut curt i dos per als que fan el llarg.
La Cabrilenca no seria possible sense
els nostres patrocinadors ni els voluntaris col·laboradors. Pel que fa a patrocinadors (ho són tant per a la Cabrilenca: Camines o Corres? Com per
a la Cabrilenca BTT), tenim 3 nivells
de patrocini (or, plata i bronze), amb
diferent aportació econòmica per
part de les empreses i, lògicament, diferents contraprestacions. Pel que fa
als voluntaris col·laboradors, comptem amb unes 50-60 persones, la majoria socis de la Secció Ciclista, però
també alguns familiars i amics.
L’edició d’enguany, la 15a Cabrilenca:

La caminada va ser una gran festa popular

Camines o Corres?, ha tingut un molt
bon èxit de participació: 1.050 participants d’un total de 1.085 que s’havien
inscrit.
Cadascun dels participants podia escollir entre dos recorreguts: un més
assequible de 10,5 km i 530 m de desnivell positiu acumulat, i un de més

1.050 participants van
fer un dels dos
recorreguts, un més
assequible i un altre
més exigent
llarg, tècnic i exigent de 17,5 km i uns
1.100 metres de desnivell; recorreguts
que podien fer caminant o corrent. Els
que feien el recorregut curt tenien un
punt d'avituallament sòlid/líquid i els
que feien la llarga en tenien dos. Tots
han pogut gaudir d’un bon entrepà
de botifarra cabrilenca en finalitzar la
prova, a les taules i cadires preparades al Village de la Cabrilenca.

Com ja vam fer l’any passat, i per tal
de minimitzar l'impacte del plàstic i
envasos al medi ambient, enguany
tampoc hem posat gots de plàstic als
avituallaments; els participants havien de portar la seva cantimplora o got
des de casa per ser emplenats als avituallaments.
El que sí que hem introduït com a novetat respecte a les edicions anteriors,
i de la mà de l'equip Racing Team Recovery i del CTM (Centre de Teràpies
Manuals de Mataró), ha estat un servei de fisioteràpia per als que ho han
pogut necessitar al finalitzar la Cabrilenca.
Una vegada més, 50 cèntims de cada
inscripció han estat recaptats a favor
de la iniciativa solidària 'Mou-te pels
que no poden', que té l'objectiu principal de donar a conèixer les "Malalties rares o minoritaries", animar els
discapacitats a practicar esport saludable, eliminar barreres socials i
apropar a la població la realitat dels
familiars i pacients de MR i recaptar
fons per continuar la recerca. Aquesta iniciativa neix de la mà de l'esportista amb discapacitat visual Marcos
Bajo Lea, que pateix una malaltia
rara degenerativa anomenada retinosis pigmentaria, que li produeix
una deficiència visual que li limita la
visió a només 5º centrals i provoca
ceguera nocturna, agreujada per un
edema macular. Va començar a participar en carreres de muntanya com
a guia de persones invidents del grup
de carreres per muntanya de l'ONCE
Catalunya. Dos dels seus equips, formats per persones amb deficiències
visuals i guies, han participat a la Cabrilenca d’avui, un d’ells fent el recorregut curt i un altre el llarg. ·
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El Balís demostra un cop més
la seva gran capacitat organitzativa

L

a MedSailing 2020, organitzada pel CN El Balís, va ser
un gran èxit esportiu i d'organització amb la celebració
de quatre magnífiques jornades de
regates. També van servir per estrenar el circuit EuroCup de la temporada. Els britànics Freya Black i Fin
Amstrong van ser els guanyadors de
la classe 29er de vela lleugera. En Europe el triomf va somriure al francès
Cyril Richard i en 420 als alemanys
Luca Jost i Finn Shäfer.

Durant quatre dies,
les aigües de
Llavaneres van
acollir la
MedSailing 2020
La classe 29er va ser la més nombrosa de la MedSailing 2020 amb
89 participants. Els britànics Black
i Amstrong es van convertir en els
grans dominadors de la MedSailing
en 29er de principi a fi, guanyant
vuit de les tretze mànigues disputades, començant la temporada al
Balís i col·locant-se com a primers
líders de l'Eurocup. La segona posició va recaure en els italians Stephan
Baker i Marc Misseroni, a deu punts
dels campions i tercers els francesos Tangui Le Goff i Youeen Bertin.
La quarta plaça va ser precisament
per al primer vaixell espanyol format

Alguns dels participants de les regates

Fleya Black i Fin Amstrong en 29er,
Cyril Richard en Europe i Luca Jost-Finn Shäfer
en 420, van ser els guanyadors
per Quicorras Urios i Filippo Binetti
(RCN València), que es van endur el
premi de tercers en categoria juvenil.
La tripulació campiona explicava en
finalitzar la MedSailing que "veníem
al Balís a competir des de fa un parell
d'anys. Mai havíem navegat en una
competició europea amb tant vent
com els 20 nusos del primer dia, i realment va ser espectacular navegar
aquí i amb aquestes condicions".
A la classe Europe el triomf el va signar Cyril Richard, que va mantenir
una intensa lluita amb el suec Jonathan Lladó pel triomf final. El gal va
acabar descartant un fora de línia en

la primera jornada el que li permetia
superar Lladó per tres punts. El regatista català Isaac Vilà (CN L'Estartit)
es va fer amb la tercera posició.
A la classe 420 domini absolut de les
dues tripulacions alemanyes, amb
victòria de Luca Jost i Finn Shäfer,
que es van col·locar líders en la jornada inaugural i no van donar més
opció als seus compatriotes Amelie i
Katarina Shmid per acabar segones.
Els locals Pau Llibre i Alberto Marsans (CN El Balís) van tancar el podi
en tercera posició. La MedSailing,
per cert, ha estat una bona oportunitat per a la flota de 420 que tindrà

Imatge de l'espectacular 29er

a finals d'octubre la seva Copa d'Espanya en aquestes mateixes aigües.
La MedSailing 2020 ha estat un gran
èxit de participació, sobretot en la
classe 29er. Les condicions meteorològiques durant les quatre jornades
amb vents entre els 10 i 21 nusos,
van permetre la celebració de 13 mànegues en els 29er i 12 els Europe i
420, completant així el programa
previst. Uns dies de magnífica navegació, regates molt disputades i tot
això amb la impecable organització
dels responsables del CN El Balís.
Enhorabona! ·
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GIMNÀSTICA RÍTMICA

Club Rítmica

AJUNTAMENT CABRERA DE MAR

Cabrera de Mar

10 anys formant gimnastes
El club va començar en el curs escolar 2009-10 amb deu nenes. Avui dia compta amb més de 50
Ada Guasch
Directora del CRCM

“M'enorgulleix tenir
entrenadores que
abans han estat
gimnastes del club”

Un nodrit grup de gimnastes del club posant amb les seves entrenadores i amb la màxima responsable, Ada Guasch

A

la vida hi ha persones
que tenen la capacitat
de crear coses des de
zero i fer-les créixer. Una
d'aquestes persones és Ada Guasch,
l''alma mater' del Club Rítmica Cabrera de Mar.

Patricia Chacón, amb les maces

Un quartet del club en plena competició

Anna Barbal, amb les cintes

En el curs escolar 2009-2010, començant des de zero, l'Ada va iniciar amb una dotzena de nenes un
projecte esportiu que no existia a
Cabrera. Avui, deu anys després, el
club compta amb més de cinquanta
gimnastes. No solament del municipi, també d'altres pobles del Maresme, atretes pel bon fer i el prestigi
de l'Ada. Aquell projecte és avui una
escola consolidada.
UNA MICA D'HISTÒRIA
Gimnasta en la seva infància i adolescència, i llicenciada en Educació
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Física, Ada Guasch impartia classes
en el col·legi de Cabrera de Mar, sent
responsable dels programes d'Activitat Física per a la Gent Gran: "Josep
Durà, llavors regidor d'esports del poble, em va preguntar què podíem fer
per promocionar l'esport femení. Li
vaig proposar la creació d'un club de
rítmica a Cabrera... i aquí estem", diu
aquesta professora del Penedès establerta a Cabrera des que es va casar.
EL CLUB
El club està format en l'actualitat per
50 nenes en una franja d'edat que
va des dels quatre anys fins als 18:
"Una de les coses que més il·lusió
em fa –explica l'Ada- és que tenim
entrenadores que s'han format en

El club, que ha pres part en nombroses exhibicions en territori nacional
i a l'estranger, a Itàlia per exemple,
ja ha iniciat els tràmits per inscriure's en la Federació Catalana, cosa
el club i que abans eren gimnastes". que li permetrà poder participar en
Hi ha un sol noi entrenant, Carles, de campionats de Catalunya i Espanya.
vint-i-dos anys i és un dels pocs que A nivell individual ja ho han fet dos
competeix a escala nacional.
gimnastes del club, Anna Barbal i PaDes dels seus initricia Chacón, que
cis, el Club Rítmica Des dels seus inicis van prendre part de
Cabrera ha anat de ha anat de la mà del la Copa Catalana de
la mà del Consell
Federat nivell VII. En
Esportiu del Mares- Consell Esportiu del l'entitat esportiva,
me: "Participem en
que és una veritaMaresme
els Jocs Esportius
ble família, es comEscolars. El curs passat vam prendre peteix tant en individual com en conpart en tres competicions, a Mataró, junts (duos, trios i quartets en funció
el Masnou i Montgat i en dues exhi- del nombre de gimnastes).
bicions, Alella i Cabrera. El nostre Deu anys formant esportistes. Deu
equip aleví es va classificar per a la anys donant prestigi a Cabrera de
final Territorial de conjunts que es Mar. I això no ha fet més que comenva celebrar a Sabadell", explica l'Ada çar. El millor encara està per arribar.
amb orgull.
Felicitats per l'aniversari! ·
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VOLEIBOL

REPORTATGE

El voleibol masculí continua
a l’alça al Maresme
La Federació Catalana treballa en la promoció del voleibol masculí amb ajudes econòmiques directes als clubs que
tinguin equips en competició masculina. Actualment, al Maresme n'hi ha deu.

Els diferents equips masculins de les seleccions autonòmiques catalanes obtenen molts bons resultats en els campionats nacionals

E

l Maresme gaudeix d’una
bona salut si parlem de voleibol. La comarca té 11 clubs
de pista amb un total de 67
equips en competició federada, dels
quals 10 són masculins. A més existeix un gran planter de de voleibol en
competició escolar. Tot i que la xifra de
10 equips podria semblar petita, tenir
un 14.92 % dels equips de categoria
masculina en voleibol és tota una fita.
Els clubs de la comarca treballen de
manera gairebé conjunta per tal de no
perdre cap dels joves que demanda
iniciar-se en aquest esport.
Si parlem de xifres, 7 dels 11 clubs
tenen equips masculins, sent el CV
Arenys el que més en té amb un total
de 3, seguit del CV Canet amb 2 i el CV
Alella, l’Escola Pia Calella, el CV Cabrils, el CV Mataró i el CV Tiana que en
tenen 1. Pel que fa a les categories de
competició d’aquests equips, al Maresme hi ha 1 equip infantil, 4 cadets,
2 de juvenils i 3 de sènior. I la majoria
compta amb equips escolars masculins o mixtes.
El voleibol masculí al Maresme s’ha
de mirar des de la visió de la tradició.
Hi ha clubs, com el Vòlei Vilassar o el
Premià de Dalt Maresme, que a part de
ser els més grans si de voleibol federat
es tracta, també són exclusivament femenins. Però d’altra banda, clubs com
el CV Arenys o el CV Mataró sempre
han tingut tradició de voleibol masculí. Enguany, també destaca el CV
Canet que ha passat de tenir un equip

l’any passat, a tenir-ne 2, la qual cosa
demostra que s'estan fent bé les coses.
Un dels punts forts de la comarca és
el treball conjunt dels clubs. Com bé
assegura Alex Vilà, president del
Vòlei Vilassar i cofundador del CV
Premià de Dalt, dos dels grans clubs
de la comarca, "cada any intentem
que vinguin nois a jugar a vòlei, però
no en surten". Tot i aquesta dificultat
Vilà explica que ‘si m’arriben nens als

En aquest sentit, Albert Ferran,
president del CV Arenys explica que
"el més difícil és arrencar, però després tot és més fàcil". El club arenyenc
fa anys que es va proposar tirar endavant la branca masculina i esperen
"l’any que ve tenir totes les categories", diu Ferran. Des d’Arenys també
són conscients que la seva realitat
és fruit de la tradició del club perquè
‘ens venen nens d’arreu perquè actu-

CLUB

EQUIPS

FEMENINS

MASCULINS

CV PREMIÀ DE MAR ASSIS

3

3

0

CV ALELLA

5

4

1

VÒLEI VILASSAR

11

11

0

ESCOLA PIA CALELLA

3

2

1

CV ARENYS

10

7

3

CV CABRILS

5

4

1

CV CANET

5

3

2

CV PREMIÀ DE DALT MARESME

11

11

0

CV MATARÓ

8

7

1

CV TIANA

5

4

1

CV TORDERA

1

1

0

TOTAL

67

57

10

Sènior 3 · Juvenil 2· Cadet 4 · Infantil 1
que no puc donar cabuda als equips
escolars, els envio a d’altres clubs de
la comarca que sí que tenen equips
masculins’. També té clar que ‘si en
tinguéssim 6 o 8 faríem nosaltres el
nostre propi equip’.

alment tenim poca competència a la
comarca’. Cas similar al CV Canet que
en dos anys ja té dos equips masculins ‘en part, gràcies a jugadors de fora
que venen als nostres equips perquè
n’hi ha pocs’ expliquen des del club.

"Sempre volem nens i sempre els
acollim en algun dels equips, per això
fem plans de promoció del voleibol
a les escoles", explica David Casas,
director tècnic del CV Mataró. En
aquesta entitat actualment tenen
més de 20 nois de categoria infantil
que juguen a categoria escolar i a més
un cadet federat, pel que "l’any que
ve mirarem de tenir de nou tots els

La comarca té 11 clubs
de pista amb un total
de 67 equips en
competició federada,
dels quals 10 són
masculins
equips de base en competició federada". La promoció escolar es treballa
des de tots els clubs amb èxit.
La Federació Catalana de Voleibol
també treballa de manera directa en
la promoció del voleibol masculí amb
ajudes econòmiques directes a clubs
que tinguin equips en competició
masculina. A més, es mira d’adaptar
aquestes competicions per tal de facilitar la integració de tots els equips
independentment de procedència o
nivell. Altres mesures que s’han pres
són l’accés a jugadors Blume en competició per part dels equips o la creació de grups específics de competició
nacional per afavorir la concentració i
els desplaçaments. ·
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ESPORT LOCAL

AJUNTAMENT PINEDA DE MAR

CURSA JOVE DE PINEDA DE MAR

Arriba la 5a edició en el seu
millor moment

E

l diumenge 29 de març tindrà lloc la 5a edició de la
Cursa Jove de Pineda, organitzada per l'Ajuntament de
Pineda de Mar a través del programa
del Pla de Transició al Treball (PTT) i
que compta amb la implicació directa de l’alumnat del curs 2019-2020 i
el suport de les Regidories de Joventut, Educació, Esports i Salut.
L’activitat va ser guardonada l’any
2019 amb el certificat de reconeixement del Banc de Bones Pràctiques
de Governs Locals, per part de la
Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis
Autonòmics i Locals, destacant que

L’activitat va ser
guardonada l’any 2019
amb el certificat de
reconeixement del Banc
de Bones Pràctiques de
Governs Locals per part
de la Fundació
Carles Pi i Sunyer
es vinculi l'organització d'un esdeveniment esportiu amb un treball
d'educació, i els impactes positius
que això ha produït als joves del PTT,
com per exemple la millora de la
capacitat organitzativa, l’autoestima
i els hàbits saludables. Els alumnes
del programa del PTT, dirigits pel
professorat-tutor, col·laboren de forma activa en la preparació, organització i desenvolupament de les tasques que l’esdeveniment requereixi
així com en la participació de la cursa, que comptarà amb dues opcions
de recorregut, de 5 i 10 quilòmetres
respectivament, al llarg de la Platja

26

L'alcalde Xavier Amor posa amb els voluntaris en una edició anterior

La competició s'ha consagrat dins del calendari esportiu de Pineda

dels Pescadors i de la Platja dels Pins
de Pineda de Mar, i de la Platja de les
Dunes de Santa Susanna.
INSERCIÓ PER ALS JOVES
El PTT és un programa de formació
inicial per a la inserció laboral i/o
educativa de joves d'entre 16 i 21
anys que hagin deixat l'ESO sense
obtenir el títol, organitzat per l'Ajuntament de Pineda i el Departament
d'Educació de la Generalitat. A Pine-

da hi ha estudis d'auxiliar en muntatges d'instal·lacions elèctriques, aigua
i gas; i un altre d'auxiliar de vendes,
oficina i atenció al públic. Els alumnes reben formació general, professional i fan pràctiques en empreses i
comerços de Pineda i voltants.
Les inscripcions a la cursa, en modalitat de 5 o 10 quilòmetres, ja estan
disponibles i es poden fer a través del
web municipal www.pinedademar.
org i del web www.gesport.cat, ja

que forma part com a prova puntuable del Circuit Maresmenc de Curses.
Estaran obertes fins les 24h del dia 26
de març i s'hi pot inscriure’s qualsevol persona, independentment de la
seva edat. També s'acceptaran inscripcions presencials el mateix dia de
la cursa, una hora abans, al mateix
punt de sortida, ubicat a la Platja
dels Pins.

La prova l'organitza
l’Ajuntament de Pineda
a través del programa
del Pla de Transició al
Treball (PTT)
El dimecres 4 de març a les 12.00 h
està programada la presentació de
la Cursa Jove a la Sala de Plens de
l’Ajuntament de Pineda de Mar, acte
ja tradicional i obert al públic en què
estan convocats els representants
dels diferents agents implicats en el
projecte i del Consell Català de l’Esport, el Departament d’Educació, la
Diputació de Barcelona i el Consell
Esportiu del Maresme, com a organismes que hi donen suport. ·
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Patrocinat per

Al·lèrgia i esport a l’aire lliure
AL WEB DE LA SOCIETAT CATALANA D'AL·LÈRGIA I IMMUNOLOGIA CLÍNICA (WWW.SCAIC.CAT) HI TROBARÀS MOLTA INFORMACIÓ D'INTERÈS
Dra. Anna Puiggròs
Nº.Col: 36.447

Especialista en
Al·lergologia i
Otorinolaringologia
a Creu Groga

L

a rinitis i l’asma al·lèrgics són
dues patologies molt freqüents en la població, essent
els pol·lens una de les causes
més habituals.
Tot i que hi ha al·lèrgens perennes
(presents durant tot l’any) com per
exemple els àcars de la pols, la primavera és l’estació de l’any ‘per excel·lència’ quan pensem en l’al·lèrgia
respiratòria.
Atès que l’exercici a l’aire lliure es realitza de manera més habitual quan el
clima és més agradable (primavera),
ens centrarem en l’exposició als pol·
lens en aquesta època.
Com puc sospitar que soc al·lèrgic al
pol·len?
Mentre estiguem a l’aire lliure realitzant exercici físic, les nostres mucoses (tant nasal com ocular) entren
en contacte amb el pol·len, i, en el
cas que hi sigui al·lèrgic, s’estimularà
l'alliberació d’unes substàncies en el
meu cos que provocaran uns símptomes molt característics en el nas
- rinitis (estornuts, picor, mucositat i
obstrucció nasal) i en els bronquis asma (tos, ofec i xiulets al respirar).
Per tant, la presència dels símptomes
descrits anteriorment durant una
época concreta de l’any, de manera
reiterada en anys consecutius, sempre a l’aire lliure en localitzacions similars, ens ha de fer pensar que possiblement tinguem al·lèrgia a algun
pol·len i per tant, hauriem de consultar un servei d’Al·lergologia per poder-ne concretar la causa mitjançant
un estudi específic i poder així fer-ne
un tractament dirigit.

Quins pol·lens poden provocar al·
lèrgia durant la primavera?
Tot i que les condicions climatològiques de cada any poden fer variar el
període descrit, en la nostra zona, el
mes habitual és que durant el mes de
març i abril pol·linitzi el plataner; al
maig i juny ho facin l’olivera i les gramínies; i no ens podem oblidar del pol·len
de parietària que, tot i ser un pol·len
perenne, també és present durant la
primavera.
Conèixer l’aspecte i algunes característiques dels arbres i arbusts que poden
provocar al·lèrgia ens ajudarà a identificar-los i poder prendre mesures al
respecte, per aquest motiu en donarem unes pinzellades;
·Plataner
Altres noms comuns: plàtan d’ombra,
plàtan de carrer.
És un arbre caducifoli, gran i majestuós, fàcil de reconèixer per la escorça,

que es desprèn en plaques irregulars i
presenta una coloració que varia entre
el gris, el groc i el verd. És un arbre habitual a l’entorn urbà, que el trobem a
carrers, passeigs, parcs i jardins.
·Olivera
Altres noms comuns: oliver, bardia,
nastre, ullastre, oastre.
La olivera és un arbre de fulla perenne, d’entre 2 i 10 metres d’alçada. Les
fulles són estretes i allargades (lanceolades), de verd fosc a l’anvers (cara
superior) i verd-gris platejat al revers
(cara inferior). L’olivera es cultiva àmpliament pel seu fruit (oliva), de la que
s'extreu l'oli, a més de ser consumida
directament.

·Família de les gramínies
Exemples: Gram d’olor, dàctil, ussona,
margall, escaiola, cua de rata, canya...
Les gramínies es caracteritzen per tenir
tiges molt flexibles, amb fulles llargues
i estretes (com cintes) que envolten la
tija a la base, i flors molt peculiars, organitzades de manera característica en
espigues.
·Parietàries
Exemples: morella roquera, herba de
paret, herba de mur, herba de cargol.
Les parietàries són una família de plàntes herbàcies d’entre 10 i 80 cm d'alçada, molt ramificades, que es troba en
zones temperades i tropicals i viu diversos anys (perenne).
Les tiges i fulles estan recobertes
de pèls petits i suaus (pubescents).
Aquests pèls, a diferència dels de la
ortiga, no tenen capacitat urticant.
Creixen en murs i parets, també entre
roques, en zones amb molt poc sol.

Com puc disminuir l’exposició als
pol·lens?
Tot i que l’ideal seria reconèixer l’arbre
o l’arbust culpable, saber-ne el període de pol·linització i així, poder allunyar-se de l’exposició al seu pol·len,
no sempre podem ‘triar’ el lloc on realitzem un esport, per tant, existeixen
unes mesures generals per tal que el
contacte de les nostres mucoses (del
nas, dels ulls) sigui el mínim posible i
són les següents:
• A l’exterior, protegir-se els ulls amb
ulleres i el nas i la boca amb un mocador o una mascareta que ajudin a
filtrar l’aire.
• Al cotxe, viatjar amb les finestres tancades i amb filtre antipol·len.

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

• Canviar-se la roba en arribar a casa
i rentar-la abans d’utilitzar-la de nou.
• Fer assecar la roba a l’interior, per
evitar que hi quedi retingut l’al·lergen.
• Rentar-se el cabell o evitar el seu contacte amb el coixí a l’anar a dormir, ja
que haurà retingut les partícules que
hi havia a l’aire.
• Ventilar les habitacions durant 5-10
minuts, a ser possible abans que es
faci clar o ben aviat, perquè normalment a aquesta franja horària hi haurà
poc pol·len a l’aire.
• Rentar els vegetals frescos abans
de menjar-los, ja que poden ser portadors de grans de pol·len en la seva
superfície.
• Dies amb vent, secs i assolellats,
acostumen a tenir concentracions més
elevades de pol·len.
• Les hores centrals del dia són les de
concentracions pol·líniques més elevades.
• El fet d’estar refredat, la contaminació ambiental, els esforços físics, la
presència de perfums, tabac, insecticides, laques... poden agreujar els
símptomes.
Com puc saber els nivells de pol·len
al lloc on practicaré esport?
No disposem d’una predicció exacte
per a cada punt del territori català però
des de l’any 1983 es va constituir la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC)
que, gràcies a diferents entitats col·laboradores, al llarg dels anys ha estudiat
el contingut pol·línic a l'atmosfera de
diversos punts de la geografia catalana i balear; en el moment actual es fa
el seguiment periòdic de vuit localitats:
Barcelona, Bellaterra-UAB, Girona, Lleida, Manresa, Roquetes-Observatori de
l’Ebre, Tarragona i Vielha.
Cadascuna de les estacions aerobiològiques compta amb un captador esporopol·línic, que funciona contínuament
i que proporciona una mostra per dia.
Un cop al laboratori de Palinologia de
la UAB, les mostres són analitzades al
microscopi òptic per tal de comptar i
determinar els pòl·lens i les espores
de fongs. Les dades es publiquen i es
divulguen per tal d'informar de l'estat
actual i la predicció de futur dels nivells
de pòl·lens al·lergògens, en la següent
adreça electrònica:
lap.uab.cat/aerobiologia/es/forecast/catalunya
Per a més informació: www.scaic.cat

Segueix-nos ›
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Primera trobada del
Pla Català d’Esport a l’Escola

Al febrer se celebren les últimes curses del Circuit Maresmenc de Cros

Tots els participants de la 1a Trobada Poliesportiva de Pineda de Mar que va tenir lloc a les instal·lacions de Can Xaubet
l passat dimecres 19 de fevés d’aquestes jornades, els partibrer, es va dur a terme la pricipants gaudeixen a l’aire lliure de
mera Trobada Poliesportiles diferents propostes esportives
va per a tots els alumnes de
adaptades per a cada curs. D’aquessegon d’ESO dels instituts de Pineda
ta manera, es presenten activitats
de Mar. Entre els tres instituts (Joan
extraordinàries per tothom i en hoCoromines, Euclides i Pineda) van
rari lectiu, per incentivar el dia a dia
reunir més de 300 nois i noies a la
actiu, la coneixença de les bondats
jornada que es va desenvolupar des
de practicar activitat física i esport i
de les 10.30 fins les 13:00 hores al
donar suport a l'adquisició d’hàbits
camp de futbol de les instal·lacions
saludables.
de Can Xaubet.
Durant el matí, els nois i noies parL’objectiu de les Trobades és foticipants van poder practicar tres
mentar la pràctica d’activitat física
modalitats: mini-futbol 5x5, el joc
i esport i la interacció social entre
de “mata-conills” i mini-hoquei
infants i joves en edat escolar. A tra- L'objectiu de les trobades és fomentar la pràctica esportiva entre infants i joves en edat escolar
5x5. Per dinamitzar els participants

E

Conveni amb l’Escola Cat

E

l Consell Esportiu del Maresme ha
signat un conveni amb l’ECE (Escola
Catalana de l’Esport) de la Generalitat de Catalunya. La signatura d’aquest
acord és el pas previ a la possibilitat del
CEM d’organitzar i gestionar Cursos de Monitors/es dinamitzadors/es en activitats
poliesportives, que permeten la inscripció
al ROPEC (Registre Oficial de Professionals
de l’Esport de Catalunya), de tots els alumnes que superin el curs.
Aquest curs, molt demanat per escoles, entitats i ajuntaments, és una necessitat per
tots els joves que volen treballar en l’àmbit esportiu i que encara no estan inscrits
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al registre de professionals. Les sortides
laborals del curs són la possibilitat de fer
de monitor poliesportiu a l’esport escolar
i treballar en casals i campus esportius entre d’altres.
2 Cursos Imminents:
Un cop signat el conveni, el CEM ja està
preparant cursos per oferir a les escoles
i entitats i persones interessades. El primer iniciarà el 9 març a Mataró organitzat
conjuntament amb Plataforma Social Sant
Jordi i la col·laboració de Salesians Mataró. Es durà a terme els dilluns, dimarts
i dimecres de 16 a 19.30hs. Inscripcions

MARÇ 2020

Fins el 31 de

maig
de 2020

Ja ha començat el concurs!

Ha finalitzat el Circuit
Comarcal de Cros 2019/2020
Canet de Mar va ser la seu de la vuitena i darrera prova del Circuit Comarcal
de Cros del Maresme. Fins a vuit municipis han estat els col·laboradors de
Gesport i del CEM que han organitzat
crosos arreu de la comarca, (Malgrat,

Santa Susanna, Pineda, Calella, Canet, Arenys, Mataró i Alella) amb més
de 2.000 participacions en total. En
aquest últim cros, es van lliurar les medalles i obsequis als millors classificats
del Circuit de totes les categories.

i acompanyar-los durant les diferents Pla Educatiu d’Entorn, que, entre d’alpràctiques, el Consell Esportiu del Mares- tres temes, reforça la participació dels
me va comptar amb la col·laboració del centres escolars en el Pla Català d’Esprofessorat i alumnes del Cicle de Grau port a l’Escola; ara amb els tres instituts
Superior d’Esports de
i properament amb
Pineda de Mar va
l’Institut Joan Coromines
algunes de les esque van exercir de Tutors
coles de primària
aplegar 300 nois i
de Joc, en una jornada
del municipi que ja
pràctica per a ells del que noies de 2n d'ESO a les estan tramitant la
serà el seu futur com a
seva inscripció.
instal·lacions de Can El proper esdevetècnics esportius.
Finalitzada l’activitat els
niment amb la col·
Xaubet
organitzadors valoraven
laboració del PCEE
molt positivament la implicació dels tres a Pineda, serà la Gimnastrada que orgacentres participants i la col·laboració nitza, un any més, l’Associació Esportiva
amb diferents regidories de l’Ajuntament Escolar de l’Institut Joan Coromines amb
de Pineda. Actualment, la població té un la col·laboració del CEM. ·

talana de l’Esport
directament al Consell Esportiu del
Maresme.

El CEM és l’única entitat
de la comarca que pot
formar Monitors
d’Activitats Poliesportives
També s’està organitzant el segon
curs que tindrà lloc durant la Setmana Santa i les tardes dels divendres
dels mesos d’abril , maig i juny. Properament més informació a la web del
CEM i a les diferents xarxes socials.

Aquests cursos tenen una durada de
250 hores, 100 de presencials i 150
de pràctiques en les escoles o entitats esportives. La part presencial és
divideix en Bloc Comú (15 hores), CIATE de Jocs i Esport en Edat Escolar
(35 hores), CIATE de Gestió de Petites
Entitats Esportives i finalment un
Curs de Procediments Tècniques i Recursos de Primers Auxilis (15 hores),
els alumnes que hagin cursat alguna
d’aquestes parts prèviament rebran
la corresponent convalidació. Per
inscriure’s al curs cal ser major de 16
anys i tenir el certificat de l’ESO.

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 @esportiu_maresme 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!
• Esmenta a::
@esportiu_maresme 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 tercer classificat de cada categoria
El Concurs finalitza el 31 de maig de 2020 i el Jurat, compost 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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CURSES DE MUNTANYA

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
INFORMACIÓ
Data: 19/04/2020, a les 9:00h
Sortida: Plaça de la Vila
Arribada: Plaça de la Vila
Preu: 22€
Distància: 21 km
Desnivells: +1150
Avituallaments: 4

n

Obertes les
inscripcions de la 8a edició

La Vilatrail,
una gran mitja
marató de muntanya

O

rganitzada pel Club Esportiu Fondistes Vilassar
de Dalt, i sota l'impuls
i suport de la Regidoria
d'Esports de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, la prestigiosa Vilatrail
arriba als seus vuit anys de vida
consolidada com una de les millors
mitges maratons de muntanya del
Maresme.

dels màxims responsables del club.
La Vilatrail de 2020 tindrà lloc el
diumenge 19 d'abril i comptarà
amb quatre zones d'avituallament
perfectament definides en zones de
molt poc impacte i fàcil recollida,
amb zones específiques i senyalitzades per dipositar-ne les deixalles.
"La nostra idea sempre és la de promoure la solidaritat i la cultura de la

El primer classificat de cada
categoria i els 3 primers de la
general rebran un trofeu. Els
trofeus no són acumulables

Passa per indrets emblemàtics

450 atletes podran gaudir d'una
de les proves més emblemàtiques
del Maresme, organitzada pel Club
Esportiu Fondistes del municipi
L'esperada competició compta amb
la supervisió del Parc de la Serralada Litoral i amb l'ajut i patrocini
d'un bon nombre d'entitats, empreses i comerços locals i comarcals. La
Vilatrail arriba enguany als vuit anys
de vida.
"Volem conscienciar els participants
dels valors ecològics i paisatgístics
del territori, exigint el màxim rigor i
compromís amb el respecte vers les
espècies i el manteniment de l'entorn", ens explica Andreu Pérez, un

30

companyonia dins de la prova, punt
que nosaltres també estimem com
a primordial en una activitat que
harmonitza molts i diferents valors",
afegeix Andreu, posant l'èmfasi en
què "aquesta és una cursa solidària
feta de corredors per a corredors".
El Vilatrail dona les gràcies a l'Associació de Propietaris de Finques
Forestals i Agrícoles de Muntanya
de Vilassar de Dalt i a l'associació de
Propietaris Forestals de Premià de
Dalt per permetre la celebració de la

PREMIS PER CATEGORIA
Absolut masculí (3 primers)
Absolut femení (3 primers)
Sènior
Masculí (18 a 39 anys)
Femení (18 a 39 anys)
Veterans
Masculí (40 a 49 anys)
Femení (40 a 49 anys)
Màster
Masculí (més de 50 anys)
Femení (més de 50 anys)
Local:
Masculí i Femení
Júnior:
Masculí (16 a 19 anys)
Femení (16 a 19 anys)

La prova és una gran festa

cursa per camins privats dins de les
seves propietats.
Tanmateix, el Vilatrail fa una crida a
tots els participants perquè siguin
conscients del respecte que es mereixen aquestes propietats que en
definitiva fan possible la celebració
de la cursa. Aquesta relació bidireccional ha de ser la garantia de continuïtat sostenible del Vilatrail.

EL CLUB
El Club Esportiu Fondistes Vilassar
de Dalt és una entitat esportiva molt
familiar constituïda el 1996 a Vilassar de Dalt i està destinat principalment a l'atletisme de fons i trail.
També promou la participació en
activitats esportives diverses com
el ciclisme o el senderisme, posant
en pràctica així una vida saludable i
activa. El Club compta en l'actualitat
amb 80 socis i col·labora activament
amb altres entitats i associacions
del Vilassar de Dalt, enriquint així
la unió entre diferents entitats. Un
club actiu que realitza un gran nombre d'activitats amb la finalitat d'implicar els ciutadans i els amants de
l'esport, no només els socis. Des de
l'any 2012, organitza la Vilatrail, la
cursa de muntanya més emblemàtica de la zona. El lema del club és
molt clar: "Gaudiu de la muntanya,
sempre amb respecte". ·

EL MÉS IMPORTANT,
LA TEVA SALUT!
REHASTET
patrocinador de la
65a Nit de l’Esport
de Mataró

UNITAT DE
MEDICINA
ESPORTIVA
Des de 1972
cuidant la seva salut

REVISIÓ BÀSICA
Inclou la visita mèdica i
les exploracions següents:
· Història clínica
· Anamnesi
· Exploració física completa
· Exploració cardiorespiratòria
· Exploració podològica
· Electrocardiograma de repòs
· Espiromoetria
· informe mèdic on s'inclou
la valoració i anàlisi final dels
resultats obtinguts

MEDICINA DE L'ESPORT
La medicina de l'esport és una
branca que estudia la fisiologia
de l'esportista i els problemes
derivats de la pràctica esportiva
realitzada de forma inadequada.
És una eina molt important de
prevenció i assessorament per
a les persones que practiquen
esport i per a aquelles que
utilitzen l'activitat física per
a la millora de la seva qualitat
de vida.

REVISIONS MÈDIQUES ESPORTIVES
PROVES D'ESFORÇ
TRAUMATOLOGIA ESPORTIVA
FISIOTERÀPIA ESPORTIVA
PODOLOGIA ESPORTIVA
ECOGRAFIA CARDÍACA
I OSTEOMUSCULAR
DIETISTA I
ASSESSORAMENT NUTRICIONAL
PSICOLOGIA ESPORTIVA

REVISIÓ AVANÇADA
Inclou la visita mèdica i
les exploracions següents:
· Història clínica
· Anamnesi
· Exploració física completa
· Exploració cardiorespiratòria
· Exploració podològica
· Electrocardiograma de repòs
· Espiromoetria
· Prova d'esforç
· informe mèdic on s'inclou
la valoració i anàlisi final dels
resultats obtinguts

SERVEIS CENTRALS: Camí de la Geganta, 31-37 · 08302 Mataró
www.rehastet.com/esport · esport@rehastet.com · 93 758 98 05

