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"EL MEU SOMNI ÉS
GUANYAR UNA MEDALLA
ALS JOCS OLÍMPICS
DE TÒQUIO 2021"
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Tornar és guanyar

L

d'equips (futbol, bàsquet, hoquei, handbol, etcètera) que
han quedat a mig fer.
També l'ajornament dels Jocs Olímpics de Tòquio per a l'estiu de 2021 ha deixat a molts dels nostres esportistes d'elit
amb la mel als llavis: Ricky Rubio, Marta Bach, Raquel González, Marina González, Berta Ferreras o Silvía Domínguez
entre d'altres.
No és cap consol, però sí una gran satisfacció que dos clubs
de gran prestigi hagin aconseguit dos èxits històrics. Per
primera vegada des de la seva creació, l'equip de waterpolo femení del CN Mataró s'ha proclamat campió de la Lliga
estatal. Una fita extraordinària. Com també ho és l'ascens
a la màxima categoria, l'OK Lliga, del Club Hoquei Mataró,
que jugarà la pròxima temporada amb els millors equips
d'Espanya.
Com sempre, els portem entrevistes i reportatges per donar difusió als nostres millors esportistes i entitats. Ells són
la nostra raó de ser.
Una vegada més, gràcies per la seva complicitat en aquesta
edició tan especial per nosaltres: el tercer aniversari d'Esportiu Maresme.

'eslògan, la frase, no és nostra. L'ha viralitzat la Lliga de
Futbol Professional (LFP). La fem nostra perquè també
ho sentim així. La terrible pandèmia sanitària que hem
patit, amb el consegüent confinament, ens ha impedit estar cada mes amb tota la comunitat esportiva del Maresme.
Hem continuat units gràcies al cordó umbilical de les xarxes
socials, però ens faltava el contacte físic, el paper, aquesta
abraçada que ens donem cada vegada que vostès tenen un
exemplar a les seves mans i ens llegeixen.
Han estat, i continuen sent, temps molt difícils. I des
d'aquestes humils línies volem donar les nostres més sinceres condolences als qui han perdut un ser estimat. El coronavirus ens obliga a viure d'una altra forma, però no ens
impedeix continuar endavant.
I ho fem sabent les conseqüències que ha tingut. En matèria esportiva, per exemple, la cancel·lació, suspensió o
ajornament de nombrosos esdeveniments: L'Ironman de
Calella, la Volta Ciclista a Catalunya, el torneig de futbol de
Sant Pol 'The Cup', la Cabrilenca, la Mitja Marató de Mataró,
l'europeu de bodybuilding de Santa Susanna i una dotzena de proves locals molt arrelades. Igualment competicions
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PORTADA

NATACIÓ
SINCRONITZADA

Berta
Ferreras

L'equip espanyol de
natació sincronitzada
(o artística) està
format per onze
nedadores. Vuit són
titulars.
Una d'elles és la
mataronina
Berta Ferreras.
Arribar a l'elit d'un
esport tan dur i
sacrificat només està a
l'abast d'unes
poques privilegiades.
Ara coneixerem la
història de com ha
arribat a ser una de
les millors esportistes
d'aquest país

L’acròbata
de l’aigua
Membre de l’equip
espanyol de natació
sincronitzada

Foto de Saldaña López

Una entrevista de Toni Frieros

C

om s’acostuma a dir, ets
de Mataró de tota la vida.
Així és. El meu pare és natural de Lleó i inspector
de policia de Llinars del Vallès, i la
meva mare, infermera a l'Hospital
de Mataró. Ells sempre han viscut
a Mataró amb els meus germans,
l’Àngel i l’Estel, i amb mi.
I des de ben petita fas natació sincronitzada...
Els meus pares volien que aprenguéssim a nedar des de molt petits. Vàrem començar fent cursets
al CN Mataró, fins que el meu
germà gran es va apuntar a jugar
a waterpolo. A mi em va cridar
l'atenció veure a nenes 'ballant' a
l'aigua i em van explicar que allò
era natació sincronitzada. Als sis
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anys vaig començar a practicar-la
al CN Mataró, fins als deu o onze
anys. Recordo que em passava
moltes hores entrenant a la piscina
del Sorrall i que tots els dissabtes
competia.
Però la teva formació està lligada
al Centre Natació Kallipolis...
Va ser el destí. En al CN Mataró teníem la nostra entrenadora, Laia Altayó, que se n'anava al CN Kallipolis.
Va parlar amb alguna de nosaltres
i amb els nostres pares per explicar-nos que començava un nou
projecte formatiu i competitiu en el
Kallipolis. Unes quantes ens en vam
anar amb ella perquè vàrem pensar
que era una gran oportunitat de
continuar creixent i millorant.
Sàvia decisió...
Va significar un sacrifici per a les

nostres famílies, ja que pràcticament cada dia havíem d'anar a entrenar a Barcelona. Llavors estudiava a l’escola Cor de Maria. Com que
moltes érem de Mataró, els pares
alternaven els viatges. Ja fa dotze
anys que soc al Kallipolis.
Com va ser el teu primer
gran èxit esportiu?
Recordo amb molt d'afecte
el nostre primer campionat
d'Espanya aleví. Va ser una
època molt bonica perquè
al cap de poc temps, ja
com a infantil, vaig entrar
a formar part de la selecció
catalana i em van becar per
estudiar i entrenar a la Residència Blume. Això em va servir
per fer un salt de qualitat molt
gran, ja que aquell any vaig quedar campiona d'Espanya en mo-

La Berta
ha guanyat
nombroses
medalles en els
últims anys

100 ANYS DE LA REAL FEDERACIÓ ESPANYOLA DE NATACIÓ
Des d'Esportiu Maresme volem felicitar la Real Federació Espanyola de Natació per aquest
segle de vida en el qual ha viscut moments històrics, tant en natació, sincronitzada com
en waterpolo, amb medalles olímpiques incloses. Un esport essencial en les nostres vides

concentrada en el CAR de Sant
Cugat. No competia en el primer
equip, només entrenava.

“

La
sincronitzada
és un esport
molt bonic,
però dur, que
exigeix força,
disciplina,
flexibilitat,
resistència
i domini del
medi”

I t'arriba un dels grans regals de la
teva vida esportiva...
Sí! Just l'any que debuto en la
categoria absoluta, en 2015, vaig
participar en els Jocs Europeus
ELS INICIS

"Vaig començar amb sis anys
al CN Mataró, per anar al CN
Kallípolis als deu, que és on
he fet tota la meva carrera"
de Bakú, on vaig aconseguir tres
medalles de plata en solo, equips
i combinació. A l'any següent va
ser quan em van atorgar la responsabilitat d'anar al Campionat
d'Europa de Londres per a representar a Espanya en la modalitat
de duo mixt amb Pau Ribes. L'any
anterior en Pau havia format parella en aquesta nova modalitat amb
Gemma Mengual.

Està considerada com una de les
grans esperances de
la sincronitzada espanyola

dalitat solo, en duet i per equips
amb el Kallipolis.
És a dir, en la teva etapa formativa
ja formaves part de l'elit...
Modèstia a part, sí, perquè ja formava part de la Blume i vaig ser
plata com a solista i per equips en
el Campionat d'Europa del 2015 a
Budapest. A més, vaig participar
en el Mundial i en els Jocs Europeus, una espècie de jocs olímpics
en l'àmbit continental.
Tenies llavors alguna referència?
Crec que totes les noies de la meva
generació, de la meva edat, hem
tingut la Gemma Mengual com
l'exemple a seguir. Ella ens ha
obert la finestra i ens ha ensenyat
el camí.
Vas poder entrenar amb ella...
Compartir entrenaments i vida
amb grans llegendes d’aquest
esport com la Gemma Mengual,

Foto de INMA QUESADA
l’Ona Carbonell, l’Andrea Fuentes i tantes altres va ser un somni fet realitat. Ho veia una cosa
inassolible.
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Quan va ocórrer, això?
En el meu últim any de júnior vaig
passar a formar part de la selecció
espanyola absoluta i vaig quedar

Canvia molt fer natació sincronitzada amb un noi?
Primer vull dir que en Pau és meravellós, com a persona i com a
esportista. Per a mi eren entrenaments totalment diferents, però
molt enriquidors perquè em permetia fer un altre tipus de coses
aprofitant les condicions físiques
del Pau. Va ser una experiència
meravellosa perquè ens compenetràvem molt bé.

L’opinió de Gemma Mengual
Gemma Mengual és una nedadora de sincronitzada catalana, considerada una de les millors nedadores mundials de
tots els temps de la seva especialitat. Entre el seu palmarès destaquen 24 medalles mundials (campionats del món i copa
del món) 18 medalles campionats d'Europa i 2 medalles olímpiques. Ha participat a 4 jocs olímpics: Sidney 2000, Atenes
2004, Pequín 2008 i Rio 2016.
“És una nedadora que té un
estil i una manera d'actuar
que a mi sempre m'ha encantat. Braços llargs i una
gran elasticitat que la fan
única. A més, té una gràcia
natural molt marcada. La
Berta és una nedadora molt
fàcil d'entrenar, sempre està
disposada a fer el que li dius
i mai té un no per resposta.

Accepta de bon grat totes les
correccions que li fas. Com a
entrenadora, tenir-la és una
passada. Haig d'afegir que
és molt responsable i autoexigent. A més, se li nota
que gaudeix molt entrenant
i competint, mai se li fa costa amunt. Malgrat ser la més
petita de l'equip, no és nota,
no és percep".

"La Berta és molt
treballadora i
autoexigent i,
a més, té una
enorme gràcia
natural"
Mengual, llegenda viva de la sincronitzada
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ENTREVISTA

PORTADA
En què consisteix la natació sincronitzada
PROVES EN LES QUE ES COMPETEIX:
RUTINA COMBINADA “COMBO”: Es compon per 10 nedadores · EQUIP: Es compon
per 8 nedadores · DUET: Es compon per 2
nedadores
DUET MIXT: Es compon per un nedador
y una nedadora · SOLO: Es compon per 1
nedadora. · HIGHLIGHT: Es compon per 10

nadadores
IMPORTANT: En l’EQUIP/DUET/DUET
MIXT/SOLO A partir de la categoria absoluta es divideix en tècnic y lliure. És a dir
cada prova es competeix en dues diferents
modalitats.
És a dir es competeix en EQUIP TÈCNIC-EQUIP LLIURE/ DUET TÈCNIC-DUET

“Somiava a anar aquest any
als Jocs de Tòquio. Haurem
d'esperar un any més”
I ja consolidada a la selecció espanyola, debutes en el teu primer
mundial...
Al 2017, a Budapest. I a Gwangju
(Corea del Sud, 2019) vam aconseguir la medalla de bronze per
equips en la rutina especial. Un
gran resultat tenint en compte que
som una selecció jove i renovada.
Teniu molta pressió?
Sempre n'hi ha de pressió, perquè en els últims anys la natació
sincronitzada ha estat dalt de tot,
però acceptem aquesta responsabilitat i el repte que suposa.

Cadascuna de les integrants fa
una funció dins l'equip?
Així és. Cadascuna de nosaltres
(som onze en l'equip i vuit titulars)
té unes característiques. La meva,
per exemple, és la flexibilitat. I això,
sumat a la meva altura i al meu
pes, em permet ser l'acròbata.
Vaja, la que surt llançada per l'aire!
Perquè això succeeixi, una companya ha de tenir la potència i força
per llançar-me. El nostre esport
també exigeix molta expressivitat
en cada acció, en cada moviment
i això, combinat amb la música, ho
fa molt atractiu.

Busqueu la perfecció...
Així és. La perfecció no existeix,
però la busquem, sí.
Com descriuries la natació sincronitzada?
Exigeix un gran domini del medi,
l'aigua, molta força, resistència i
flexibilitat. Tu mateixa ets molt important dins l'equip, però no ets
res sense la resta de les teves companyes. Totes ens hem de compenetrar a la perfecció. Has d'estar
sempre ben col·locada, coordinada
i deixar que tot flueixi...
Crec que feu art a l'aigua...
Gràcies. És un esport molt dur, sí,
però molt elegant al mateix temps.
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PALMARÈS

Berta Ferreras Sanz,
Mataró 9 de setembre 1997
INFANTIL
2010/2011
Campionat d’Espanya: 1a COMBO/ 2a EQUIP
2011/2012
(Entra a la selección catalana “BLUME”)
Campionat d’Espanya: 1a EQUIP/1a COMBO/ 1a DUET/2a SOLO

JÚNIOR

Campionat d’Espanya: 1a EQUIP/1a COMBO
2013/2014
(Entra al Centre d’Alt Rendiment “CAR” a entrenar a la selecció espanyola absoluta)
Fina World Junior Synchro Championships: 4a equip/5a combo/5a
solo
2014/2015
I Eurogames Baku: 2a SOLO/2a EQUIP/2a COMBO
Campionat d’Espanya: 1a EQUIP/1a COMBO/ 1a DUET/1a SOLO

ABSOLUTA

El teu esport, com a espectador, és
bellíssim, però imagino que és molt
exigent.
Moltíssim. És un esport que l'estimes o que l'odies, perquè exigeix
una disciplina espartana i molt sacrifici. Arribar a l'elit és molt difícil
i per mantenir-te has de donar el
millor de tu mateixa en cada entrenament.

De petita somiava amb ser
metge i voldria dedicar-me a
la part sanitària com a psicòloga, que és el que estudio
ara mateix a distància

LLIURE/ DUET MIXT TÈCNIC-LLIURE/SOLO
TÈCNIC-LLIURE
(Dins d’una prova tècnica, cada equip
ha d’introduir a la seva coreografia uns
elements obligatoris, que són especialment puntuats/en una prova lliure on
cada equip és lliure d’introduir seguint el
reglament tot el que vulgui)

Fent el duo mixt amb el Pau Ribes

Finalment els Jocs Olímpics de
Tòquio se celebraran el juliol
de 2021. Ha estat un pal per tu
aquest ajornament degut a a la
COVID-19?
Sí, perquè estàvem molt prop de
fer-ho realitat. Només ens faltava
el preolímpic. Per desgràcia el coronavirus ha alterat tot el calendari esportiu mundial i ara no queda
una altra que veure la part positiva:
continuar preparant-nos de la millor forma possible.
Somies amb una medalla en els
Jocs?
Sí, és clar, però és molt difícil perquè, com vaig dir, formem un
equip molt jove i actualment russes, xineses i ucraïneses estan un

2015/2016
10th FINA Synchronised Swimming World Trophy 2015 results SHAOXING (CHN): 3a DUET MIXT
LEN European Aquatics Championships - London: 3a DUET MIXT
LLIURE/3a DUET MIXT TÈCNIC/4a COMBO
Campionat d’Espanya: 1a DUET / 1a SOLO/1a DUET MIXT/2a EQUIP
LLIURE/ 2a EQUIP TÈCNIC/2a COMBO
2016/2017
LEN European Synchronised Swimming Championships Cup: 2a
DUET MIXTE LLIURE/2a DUET MIXTE TÈCNIC/3a EQUIP LLIURE/2a
EQUIP TÈCNIC
17th FINA World Championships Budapest: 5a DUET MIXTE LLIURE/4a DUET MIXTE TÉCNIC/6a EQUIP LLIURE/6a EQUIP TÈCNIC/5a
COMBO
2017/2018
European Championships – Glasgow: 3a DUET MIXT LLIURE/3a
DUET MIXT TÉCNIC/3a COMBO/ 4a EQUIP TÈCNIC /4a EQUIP LLIURE
2018/2019
FINA World Series Barcelona: 2a EQUIP TÈCNIC/2a COMBO/ 3a
EQUIP LLIURE
LEN European Synchronised Swimming Championships Cup: 3a
EQUIP/3a
18th FINA World Championships Gwanju: 3a HIGHLIGHT/6a
EQUIP/6a EQUIP
pèl per damunt. Però no renunciem a res, som molt ambicioses.
Encara que ara vius de la natació
sincronitzada, ja saps el que faràs
quan no puguis competir més?
De petita somiava amb ser metge i
voldria dedicar-me a la part sanitària com a psicòloga, que és el que
estic estudiant a distància.

Vius a Mataró, però fas vida a la
ciutat?
La veritat és que no. Sempre estic entrenant al CAR, competint,
d'aquí cap allà i la meva vida és la
natació sincronitzada. I el waterpolo, perquè la meva parella juga al
Barceloneta.
Així, tot queda dins l'aigua...

ASSEGURANÇA D’ASSISTÈNCIA

EN VIATGE
especial destinacions
nacionals

· Assistència mèdica
· Prolongació d’estada
i retorn anticipat
· Despeses de desplaçament
i allotjament d’acompanyant
· Accidents
· Equipatge facturat
· Mascotes
· Cobertures especials per a
la pràctica esportiva:
surf, immersió, treking…

www.fiatc.cat
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FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL
932 652 477
c/ Sicília, 93-97 1a Planta 08013 Barcelona
info@fcf.cat

FUTBOL

AJUTS PER A CLUBS I FEDERATS

L'FCF aprova un pla econòmic post COVID-19
de més de 6,8 milions d'euros

L

a Federació Catalana de
Futbol ha aprovat un pla
econòmic extraordinari xifrat en un total de 6.837.383
euros d’ajuts als clubs, federats i
federades, per pal·liar la situació
derivada de la crisi per la Covid-19.
La decisió, validada aquest dijous
per unanimitat dels membres de
la Junta Directiva de l’FCF, en la reunió corresponent al mes de juny,
que ha tingut lloc de forma telemàtica, permet l’activació del paquet
d’impuls econòmic més important
i ambiciós de la història del futbol
i el futbol sala català, adaptat a la
nova situació que afronten totes
les entitats, amb diverses mesures
d’impacte.

de les subvencions corresponents
a l’últim terç de campionat, que no
s’ha pogut disputar, ha representat
el repartiment de 884.933 euros.

Pagament íntegre de les
campanyes de la 2019-2020
L’FCF ha realitzat el pagament íntegre de les campanyes TOTS SOM UN
EQUIP i #ORGULLOSA pertanyents
a la temporada 2019-2020. La partida, que comprèn també l’1% del
decret dels drets audiovisuals de la
RFEF, fa ascendir fins als 2.949.777
euros l’aportació total destinada als
clubs catalans en l’últim curs.
Aquesta quantitat, tanmateix, conté la liquidació de la segona bestreta de les campanyes TOTS SOM UN
EQUIP i #ORGULLOSA, ja comptabilitzat en el compte federatiu de
les entitats. L’abonament del 30%

partida d’1.932.450 euros, és una
de les principals bonificacions que
inclou el programa econòmic de
l’FCF de cara a la temporada 20202021. Aquesta reducció del cost de
la cobertura sanitària serà proporcional al tram de competició no disputat del curs anterior.

Reducció de la Mutualitat en
la 2020-2021
Al seu torn, la rebaixa del preu de la
Mutualitat Catalana de Futbolistes
per a tots els federats i federades,
i en totes les categories, amb una

Es tracta del paquet
d’impuls econòmic
més important de la
història del futbol i
futbol sala català

Bonificacions en les quotes i el
Portal del Federat
La Junta Directiva de l’FCF, alhora,
també ha aprovat la introducció
d’una sèrie de bonificacions econòmiques, per valor d’1.060.000 euros,
pel que respecta a les quotes federatives i al Portal del Federat de la

temporada 2020-2021, atenent a la
part de campionat que no s’ha pogut jugar en els últims mesos.
D’aquesta manera, hi haurà descomptes extra en la quota d’inscripció d’equip; en la quota de filiació i
drets contractuals dels tècnics en el
Comitè Tècnic d’Entrenadors; en la
quota del Comitè Tècnic d’Àrbitres;
i en el cost del servei informàtic en
funció del nombre d’equips inscrits
de cada club. A la vegada, es reduirà
en 3 euros la quota del Portal del Federat per a tots els federats i federades, com una mesura d’ampli abast
entre el teixit futbolístic d’arreu del
territori català.

Joan Soteras, president de l'FCF

El futbol amateur serà el gran beneficiat

TEMPORADA 2020-2021
PRESENTACIÓ OFICIAL

La nova pilota oficial ja és aquí

Nova pilota oficial
per a la temporada
2020-2021
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El futbol català ja té nova pilota oficial per a la temporada 2020-2021.
La Federació Catalana de Futbol va
presentar recentment els models
renovats que s’estrenaran a partir de
l’arrencada del pròxim curs futbolístic arreu del territori català, tant per
la FUTCAT 1, de futbol 11; la FUTCAT 2,
de futbol 7; i la FUTCAT 3, de futbol 5
per a debutants.
Amb un disseny trencador, visualment potent i agradable al tacte, la
nova FUTCAT 1 incorpora colors vius
com a tret diferenciador, amb un degradat en forma de triangles on hi
predominen el taronja i el blau, colors
principals de les campanyes TOTS
SOM UN EQUIP i #ORGULLOSA.
Entre les seves característiques tècniques, destaca que la pilota s’ajusta a
tots els estàndards de prova i de qua-

litat establerts per la FIFA, obtenint el certificat FIFA Quality.
Els clubs rebran sense cap cost un
nombre determinat de pilotes, en
funció dels equips que han finalitzat les seves lligues en la temporada 2019-2020, a excepció dels
conjunts retirats. La relació és la
següent:

EQUIPS DE FUTBOL 11:

6 pilotes per equip

EQUIPS DE FUTBOL 7 I DE
FUTBOL 5 PER A DEBUTANTS:

3 pilotes per equip

EQUIPS DE FUTBOL SALA:

3 pilotes de la modalitat
corresponent per equip

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL
93 265 24 77
c/ Sicília, 93-97 1a Planta 08013 Barcelona
info@fcf.cat

FUTBOL
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PLANS DE COMPETICIÓ DE FUTBOL I FUTBOL SALA
TEMPORADA 2020-2021

El futbol arrenca a l'octubre
ELS EQUIPS
DEL MARESME
Tercera Divisió

- UE Vilassar de Mar

Primera Catalana
(Subgrup 1 B)
- CE Escola Mataró

Segona Catalana
(Subgrup 1 B)
- CD Malgrat A
- CF Tordera A

La UE Vilassar de Mar somia a millorar la setena posició conquerida la passada temporada a Tercera Divisió

L

a Federació Catalana de
Futbol va aprovar a l’agost
els plans de competició
del futbol i futbol sala per
a la temporada 2020-2021. L’acord,
subscrit pels membres de la Junta
Directiva, presenta com a principal
novetat en el futbol amateur masculí la creació de subgrups a Primera Catalana i Segona Catalana,
per reduir el nombre de jornades
després de l’ampliació de la xifra
d’equips participants.
Alhora, totes dues categories, amb
inici previst pel cap de setmana
del 3 i 4 d’octubre, tindran dues

Una temporada més
serà la UE Vilassar
de Mar l'equip
maresmenc que jugarà
a la categoria més alta:
Tercera Divisió
fases diferenciades de competició:
una primera de lliga regular, amb
subgrups distribuïts per proximitat geogràfica, i una segona per
l’ascens o bé per la permanència,
amb sistema cremallera, en funció
de la classificació obtinguda en
la primera fase. En tots els casos,
els equips iniciaran la segona fase
amb zero punts, sense acumular-se la puntuació obtinguda en
la primera fase.
Un any més, serà la UE Vilassar de
Mar el representant del Maresme
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que jugarà a la categoria més alta,
a la Tercera Divisió. Per segona
temporada consecutiva serà Albert Aybar, 'Peque', el responsable
d'una plantilla que s'ha reforçat a
consciència per millorar l'excel·lent
campanya que va fer el passat curs
futbolístic. Van acabar en setena
posició i imbatuts en el seu camp,
el Xevi Ramon.
El Mataró, a per l’ascens a Tercera
La Primera Catalana, on el Maresme només tindrà com a representant al CE Escola Mataró, estarà
conformada per un total de 40
equips i contindrà dos grups de
20 equips cadascun. A la vegada,
cada grup es dividirà en dos subgrups de 10 equips, que disputaran
una primera fase de dues voltes. La
classificació final determinarà el
seu pas als dos subgrups d’ascens
–del primer al quart classificat de
cada subgrup de la primera fase–,
o als quatre subgrups de permanència –del cinquè al desè classificat–, també amb competició a
dues voltes.
Nou equips maresmenc a Segona
Per la seva part, la Segona Catalana estarà formada per 126 equips,
distribuïts en sis grups amb la següent composició:
Tres grups de 22 equips a la província de Barcelona, un grup de 20
equips a la província de Girona, un
grup de 20 equips a la província de
Lleida i un grup de 20 equips a la
província de Tarragona.

El CE Escola Mataró
és l'únic representant
del Maresme a
Primera Catalana i
enguany tornarà a
buscar l'ascens
Els grups de 22 conjunts es dividiran en dos subgrups d’11 equips,
amb una primera fase de dues
voltes. Del primer al tercer classificat passaran al subgrup d’ascens,
mentre que del quart a l’onzè
ho faran als quatre subgrups de
permanència, amb competició a
dues voltes.
Tordera i Malgrat estarán al Subgrup 1 B, amb equips de Girona,
mentre que CE Premià, Vilassar de
Mar B, Argentona, Sant Pol, Masnou, Los Molinos y Cirera jugarán
la primera fase del Subgrup 2 A.
On no hi ha hagut novetat en la
composició dels grups ha estat a la
Tercera Catalana. En el grup 4 estará el gruix dels equips del Maresme: Cabrera, Tiana, Premià de Dalt,
Montgat, Vilassar de Dalt, Palafolls,
Sinera United, Cabrils, Los Molinos
B, Llavaneres, Santvicentí, At.Masnou, La Llàntia, Mataronesa, Calella
i Alella 2013. Finalment, el Sant Pol
B anirá al grup 17.
Al tancament d'aquesta edició,
l'FCF encara no havia fet públic la
composició dels grups de Quarta
Catalana, on el Maresme compta
amb un nodrit grup de clubs participants.

(Subgrup 2 A)
- CE Premià A
- UE Vilassar de Mar B
- CF Argentona A
- At. Sant Pol, A
- CD Masnou A
- UD Los Molinos A
- UD Cirera A

Tercera Catalana
Grup 4
- UE Cabrera A
- CCE Tiana A
- CD Premià de Dalt
- FE Montgat A
- CE Vilassar de Dalt A
- CD Palafolls A
- CA Sinera United A
- CE Cabrils A
- UD Los Molinos B
- CE Llavaneres A
- CFSantvicentí A
- AT Masnou A
- AD La Llantia A
- UD Mataronesa
- CF Calella A
- AE Alella 2013 A
Grup 17
- St.Pol B

L'FCF ha introduït
importants canvis
aquesta temporada
en el Pla de
Competició a
conseqüència de la
pandèmia

CORONAVIRUS
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ACTUALITAT
EFECTES NEGATIUS DE LA PANDÈMIA

La Covid-19 ha fet estralls en l'esport del Maresme

D

es que el mes de març
passat es decretés l'Estat d'Alarma a Espanya,
el món de l'esport, com
no podia ser d'una altra manera, també ha sofert en les seves
carns les dures conseqüències de
la pandèmia. Durant el llarg confinament ja es van ajornar o es
van cancel·lar nombroses lligues
de pràcticament totes les especialitats esportives i milers de clubs
i esportistes, tant professionals
com amateurs, van haver de detenir les seves activitats.
Després de la desescalada, totes les
esperances de tornar a la normalitat es van esfumar a conseqüència
dels rebrots de la COVID-19, que
ens deixen davant d'una tardor
molt incerta: podran desenvolupar-se totes les competicions amb
normalitat? Veurem...
La pandèmia mundial que estem
sofrint va obligar a ajornar la prova esportiva més emblemàtica de
totes a escala global: els Jocs Olímpics de Tòquio. Si la situació es pot
reconduir, es disputarà a l'estiu de
2021 i nombrosos esportistes del
Maresme hi podran participar perquè ja estan classificats, com els
jugadors de bàsquet Ricky Rubio
i Sílvia Domínguez, la regatista del
Masnou Sílvia Mas, la gimnasta de
Malgrat Marina González, les wa-

L'Ironman, ajornat fins 2021

La Volta Ciclista a
Catalunya, l'Ironman
de Calella o la Burriac
Atac, algunes de les
proves més icòniques
que han hagut de
cancel·lar-se
terpolistes Roser Tarragó i Marta
Bach, i molts altres que encara poden obtenir plaça olímpica, com la
marxadora de Mataró Raquel González Campos.
Sense Ironman ni The Cup
Una de les primeres proves esportives a suspendre's només decretar-se l'Estat d'Alarma va ser la Volta

The Cup tampoc s'ha celebrat

Ciclista a Catalunya, que enguany
celebrava les seves cent edicions.
Com era habitual des de fa diversos
anys la primera etapa sortia i acabava a Calella. I també Mataró era
protagonista en ser arribada de la
sisena etapa.
Si el Maresme té una prova icònica reconeguda internacionalment,
aquesta és l'Ironman, tant en la seva
edició tradicional com la 70.3. Enguany Calella i tots els municipis del
Maresme per on passa no podran
gaudir d'aquesta competició que
atreu a més de 3.000 atletes de tots
els racons del planeta. Igualment
ha passat amb el Campionat d'Europa de Bodybuilding, que organitza l'Ajuntament de Santa Susanna
amb la Federació Internacional. Durant deu dies, culturistes de més de

quaranta països s'allotgen a la bella
localitat de l'Alt Maresme.
Són centenars les proves de tota
índole que han hagut de cancel·
lar-se. En l'àmbit futbolístic destaca
The Cup, el millor torneig de futbol
juvenil que se celebra a Sant Pol i
que en pocs anys s'ha convertit en
una prova imprescindible.
Competicions populars de gran
participació també són nombroses, com la Burriac Atac, la cursa de
muntanya de Vilassar de Mar, Cabrera de Mar i Cabrils o La Cabrilen-

L'ajornament dels
Jocs Olímpics de
Tòquio fins a l'any
2021 ha deixat
molts esportistes
maresmencs sense
cita olímpica
ca, molt apreciada pels amants de
la bicicleta. Per no parlar de la Mitja
Marató de Mataró, que també concentra a més de mil corredors.
2020, sens dubte, passarà a la història com un dels anys més negres
de la humanitat. Esperem que molt
aviat puguem recobrar la més absoluta normalitat. Al món de l'esport, també.

CONSEQÜÈNCIES ‘POSITIVES’

El CN Mataró, campió de Lliga i el CH Mataró, a l’OK Lliga
de waterpolo del CN re-li cap mèrit a les sireMataró va conquistar el nes de Mataró que notítol de Lliga, trencant més havien perdut un
una hegemonia de nou partit i van aconseguir
anys consecutius del derrotar el CN Sabadell
CN Sabadell. La decisió a la seva piscina, fet que
la va prendre la Comis- no ocorria en Lliga des
sió Delegada de la Real de feia nou anys.
Federació Espanyola de Per la seva banda, el
Natació que, davant l'es- CH Mataró torna a l'elit
tat d'alarma viscut per la d'aquest esport. Aquespandèmia del coronavi- ta temporada serà el
Components de l'equip campió 2019-20
rus, va decidir cancel·lar representant del Ma- L'hoquei d'elit torna al Pavelló Jaume Parera
les lligues, tant masculi- resme en la màxima
divisió, l'OK Lli- La RFEP ho va tenir molt difícil per
No és cap consol, però almenys na com femeniga, competint proclamar al campió, ja que Mataró
la pandèmia ha provocat alguna na. Les pupil·les
Èxit històric de
davant
grans i Manlleu tenien els mateixos punts
bona notícia esportiva dins del de l'entrenadol'equip de waterpolo equips com el i estaven empatats en el 'gol averadrama generalitzat. Dues entitats ra brasilera MaFC
Barcelona, ge' particular. La balança la va dehistòriques del Maresme i de Ma- rina Zablith eren
i retorn a l'elit del
Voltregà, Liceo, cantar el 'gol average' general. Els
taró es van veure beneficiades per les líders de la
d'hoquei patins
Noia, Reus, etcè- del Maresme tenien + 29 i els d'Osola suspensió de les competicions, competició en
tera. Un ascens na, +25. Serà la quarta vegada en la
el
moment
de
la
com van ser els casos del waterpocancel·lació. Malgrat no haver-se que arriba cinc anys després de seva història que el CH Mataró dislo i l'hoquei patins.
Per primera vegada en la seva pogut completar ni la fase regular perdre la categoria i per decisió de puta l'OK Lliga, si bé va jugar deu
anys a la Divisió d'Honor.
dilatada història, l'equip femení ni els play off, res ni ningú pot treu- la comissió tècnica de la RFEP.
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DESCENS MTB

ENTREVISTA

PRIMERS PASSOS
La Telma es va iniciar en
aquest esport en el famós
Bikepark de Premià de Dalt

COMPROMESA AMB LA FORMACIÓ
Va cursar dos Graus Superiors i treballava
a l'Hospital Clínic fent diagnòstic per la
imatge. Actualment estudia Fisioteràpia

TELMA
TORREGROSA

La reina
del descens

Foto de Christoph Laue
TELMA TORREGROSA ÉS UNA VIRTUOSA DE LA MOUNTAIN BIKE. EN CONCRET, DE LA MODALITAT DE DESCENS. LA JOVE CICLISTA DE
PREMIÀ DE DALT, BICAMPIONA D’ESPANYA I TRICAMPIONA DE CATALUNYA, LLUITA ACTUALMENT PER FER-SE UN LLOC ENTRE LES
MILLORS DEL MÓN... I TAL COM ENS DIU ELLA, NO ÉS GENS FÀCIL

P

Una entrevista de Marc Frieros

arla’ns dels teus orígens...
Els meus pares no són
d’aquí, la meva mare és
aragonesa i el meu pare,
valencià. En canvi, jo vaig néixer
aquí a Catalunya. Fins als cinc anys
vivia a Barcelona, però vam venir a
viure a Premià de Dalt perquè els
agradava la zona i també una escola del poble, les Escoles Betlem,
on he estudiat tota la vida. Des de
llavors sempre hem viscut aquí.
Compagines la competició amb
estudis o treball?
Sí, actualment estic estudiant fisioteràpia. També faig petits treballs
relacionats amb la imatge per a catàlegs del món del ciclisme.
És difícil compaginar-ho?
La veritat és que sí. Al començament ho portava millor perquè encara no competia fora d’Espanya,
però ara que competeixo arreu del
món se’m fa complicat. Tot i així,
aconsegueixo aprovar-ho tot.
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Com et vas iniciar en el món del
ciclisme?
En obrir La Poma Bikepark a Premià
de Dalt, quan encara era un descampat i no era com és ara, la meva
colla i jo anàvem sempre a passar-hi
la tarda amb les bicis. Va començar
com una manera d’entretenir-me
amb els amics... i fins avui.

“La meva vida és bici,
bici... i bici, malgrat
que estic estudiant
fisioteràpia”

Vas aturar la teva carrera esportiva durant uns anys...
Sí, va ser una època en què vaig fer
dos graus superiors i vaig estar tre-

ballant a l’Hospital Clínic, fent diagnòstic per la imatge. Als 19 anys
vaig reprendre la bici i el descens.
En què consisteix la disciplina del
descens?
En el descens o downhill s’estableix
un recorregut en baixada i l’objectiu és completar-lo en el mínim
temps possible. Són circuits on es
baixa un per un i l’esport està dividit per edats i sexe.
Quines característiques tenen els
circuits?
Són circuits molt difícils. Tenen
molt pendent, són rocosos, hi ha
molts salts... Solen ser d’uns quatre
minuts de durada.
On i com entrenes?
Acostumo a anar molt a La Garriga,
al Montseny o a Girona. En aquests
llocs hi ha muntanyes molt bones
per entrenar. Faig descens uns dos
o tres cops a la setmana i la resta de
dies surto a pedalar, per entrenar
càrdio. També vaig al gimnàs per
entrenar la força.

“Tot va començar a La
Poma Bikepark de
Premià de Dalt jugant
amb les amigues”

Reps algun tipus d'ajut econòmic
per competir?
Desgraciadament en rebo molt
poc. És un esport on no s’ajuda gairebé gens a l’esportista. Ara per ara,
només m’ajuda econòmicament
el BTT Premià de Dalt, però tota la
resta de coses me les pago jo. Allotjament, dietes... No obstant, corro
per Canyon, una marca de bicicletes molt important que em cedeix
una bona bicicleta per entrenar i
per les curses, i d’altres patrocinadors subministren els pneumàtics i

UNA PARTICIPACIÓ DESTACADA
L'any passat la Telma va disputar l'Open
d'Espanya de descens i es va fer amb el
títol, repetint la victòria de 2017

AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE DALT
www.premiadedalt.cat
936 93 15 15
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PALMARÈS
2019
Número 30 del rànquing UCI
Campiona d’Espanya
Campiona de l’Open d’Espanya
Campiona de Catalunya
Campiona de Copa Catalana
2a participació a la UCI World Cup
2a participació a la European
Downhill Cup
2018
Número 45 del rànquing UCI
Campiona d’Espanya
Campiona de Catalunya
1a participació a la UCI World Cup
1a participació a la European
Downhill Cup
2017
Subcampiona d’Espanya
Campiona de l’Open d’Espanya
Campiona de Catalunya
Campiona de la Copa Catalana

Foto de Carlos Garcia
Espectacular imatge de la Telma descendint durant uns entrenaments al Montseny

“Sense ajudes
econòmiques és
impossible aspirar a ser
campiona del món.
Hi ha competidores que
viuen d’aquest esport”
PERFIL

Telma
Torregrosa Sancho

La Telma, hores després de guanyar el seu segon Open d'Espanya

el material. Si no fos així, em resultaria impossible competir.
Quines aficions tens?
La veritat és que la meva vida és
bici, bici i bici. Malgrat això, també
m’agrada fer surf i vaig al País Basc
quan puc. I tot just fa un any i mig
que vaig començar a practicar motocròs, però més tranquil·lament.

En un futur, et veus com a campiona del món?
Campiona del món no, és gairebé una utopia. Les que realment
estan en posició de competir pel
campionat del món són dones que
viuen del descens, i per tant entrenen moltíssimes hores cada dia. Jo
no puc fer-ho, perquè ara per ara
no visc d’això, llavors ho haig de

compaginar amb estudis i treball.
Igualment, sí que considero que,
si m’esforço molt, puc aconseguir
bons resultats en el campionat del
món i quedar en el top 15.
Quines expectatives de futur tens
més enllà de l’esport?
Com que estic estudiant fisioteràpia i m’apassiona el meu esport,

@TelmaTorregrosaDH
Barcelona · 05/09/1993
Residència:
Premià de Dalt
Alçada: 1,64 m
Pes: 58 kg
m’agradaria trobar una via per
unir els meus estudis amb la bici.
M’he plantejat la possibilitat de ser
fisioterapeuta d’algun equip de la
copa del món.
Fil a l’agulla!
13

ENTREVISTA

DEBUT ESTELAR
En el seu any de debut al CER, l'Albert ha
trepitjat el podi en totes les curses del
campionat, i ha sumat dues victòries

AUTOMOBILISME

Campió d’Espanya GT

ALBERT
ESTRAGUÉS

Precoç i veloç
Fotos de PEP MORATA
L’ALBERT ESTRAGUÉS ÉS UN JOVE PILOT DEL MASNOU QUE DESTACA PER LA SEVA PRECOCITAT. DESPRÉS DE MOLTS ANYS
DESTACANT SOBRE UN KART, EN EL SEU PRIMER ANY EN CATEGORIA GT, A BORD D’UN FORD MUSTANG TRANSAM, S’HA FET AMB EL
CAMPIONAT D’ESPANYA PUJANT AL PODI EN TOTES LES CURSES. ARA, MIRA AL FUTUR AMB IL·LUSIÓ ESPERANT BRILLAR AL
CAMPIONAT D’EUROPA DE RESISTÈNCIA
Una entrevista de Marc Frieros

D

’on et ve la passió per
l’automobilisme?
Tant al meu pare com a mi
ens encantaven els karts,
anàvem a fer tandes amb els karts
de lloguer fins que ell me'n va regalar un. De mica en mica vaig començar a entrenar, primer a Cardedeu i
després al Kartòdrom de Catalunya.
Allà ja vas destacar...
Sí, vaig començar a competir en
campionats interns del Kartòdrom
i l’any següent vaig passar a categoria 125, el mateix tipus de kart
que el meu pare em va regalar amb
dotze anys. Des de llavors he competit amb diferents motors en diferents campionats fins que aquest
últim any he deixat els karts i he
competit a la categoria GT, concretament al Campionat d’Espanya de
Resistència, o CER.
Com ha estat el teu any de debut
amb els turismes?
Ha estat un gran any. La temporada començava l’abril de l’any passat, i el febrer del mateix any enca-
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ra no havia pujat mai a un cotxe de
la categoria. Tot i això la veritat és
que em vaig adaptar molt ràpid, i
a la primera cursa ja vaig quedar
segon.

“Guanyar el Campionat
d’Espanya en el meu
primer any era del tot
inimaginable”

Però aquest podi es va repetir en
moltes ocasions...
Sí, hem aconseguit fer podi en totes les curses del campionat, fins i
tot dues victòries. Guanyar el Campionat d’Espanya en el meu primer
any era quelcom inimaginable.

Amb quin equip competeixes?
Amb l’NM Racing Team.
Què ens pots explicar de l’equip?
Conec al propietari, en Nil Montserrat, abans que es fundés l’equip.
Vam treballar junts des que jo estava al Kartòdrom. Ell em va fer
d’instructor. En el meu últim any
de kàrting, ell ja tenia tres anys
d’experiència en categoria GT i vaig
decidir unir-me al seu equip.
Molta gent sap que els esports de
motor requereixen molts diners...
Quin esforç has de fer a nivell econòmic?
En l’època del karting, la meva família era qui ho pagava tot, no teníem
cap ajuda. Ara professionalment,
tenim patrocinadors que proporcionen material i paguen certes coses, però no ho cobreixen tot.
Només tens vint anys... A més de
competir, estudies o treballes?
No estudio però sí treballo, vaig
acabar un grau mitjà d’Electromecànica i ara em dedico a fer de mecànic al taller del meu pare.

“Vinc del món del kart;
des de ben petit ja
competia en aquesta
modalitat”

Llavors, quan entrenes?
Quan surto de treballar, a les sis de
la tarda.
En què consisteix el teu entrenament?
Normalment vaig al gimnàs, on
treballo de manera específica
parts del cos que requereixen de
força per poder aguantar les forces que reps quan corres, com per
exemple el coll. També entreno al
kàrting quan no podem agafar el
cotxe, i abans de cada cursa entrenem un o dos dies a la pista amb el

CAMPIONAT D'EUROPA DE RESISTÈNCIA
Després d'una magnífica temporada,
l'Albert participarà al Campionat d'Europa
de Resistència la temporada que ve

PNEUMÀTICS

ESTRAGUÉS

SETEMBRE
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TALLER FAMILIAR
Actualment compagina
competició i treball al
taller del seu pare

PALMARÈS
FORD MUSTANG
TRANSAM
Motor: Chevrolet V8
Potència: 525 CV
Xassís: tubular

PERFIL

Albert
Estragués València
26/09/1998 · Barcelona
Lloc de residència:
El Masnou
Alçada: 1,80 m
Pes: 78 kg
Magnífica instantània de l'Albert pilotant el seu Ford Mustang

cotxe. Ara, que estem en pretemporada, també entreno amb el
cotxe per posar-lo a punt de cara
a la temporada.
Quina ha de ser la mentalitat d’un
pilot abans d’una cursa?
En el meu cas em mentalitzo dies
abans de la cursa. Sempre intento
pensar en positiu i crec que la concentració és indispensable. Mai es
deixen de veure pilots talentosos

que cometen errors que els costen
curses i campionats per no estar
concentrats.
Tens algun pilot preferit?
Sí, m’agrada moltíssim Lewis Hamilton, per la conducció agressiva
que té.
On et veus en un futur?
Com pràcticament qualsevol pilot,
somio amb a arribar a la Fórmula 1.

I a curt termini?
Sent realistes, ara mateix només
em centro en anar superant etapes, i haver arribat al Campionat
d’Europa ja és un salt molt important per a mi. Ara només ens
queda continuar cap endavant,
competir en categories més altes i
aconseguir patrocinadors que ens
permetin arribar més lluny.

GT
Campionat d’Espanya

2019

Resistència
(Categoria C2)
Los Arcos (Navarra)
Carrera 1 (2n)/Carrera 2 (2n)
Motorland (Aragón)
Carrera 1 (2n)/Carrera 2 (2n)
Ricard Tormo (València)
Carrera 1 (3r)/Carrera 2 (3r)
Circuit Jarama (Madrid)
Carrera 1 (-)/Carrera 2 (1r)
Circuit Catalunya
1a posició

Gas!

ADÉU, JORDI
Diuen que en la vida no hi ha ningú imprescindible. I això no és
cert. en Jordi ho era. Per la seva positivitat, per l'energia que ens
transmetia a tots, pel seu esperit lliure i ganes d'ajudar a tothom.
Mai tenia un no per a ningú. Era una gran persona. D'això en podem donar testimoni els amics, germans, filles, esposa i familiars.
Hem quedat orfes de la seva bondat i generositat.
Va deixar-se l'ànima en la creació d'ESPORTIU MARESME, on en
cada pàgina bolcava la seva creativitat i talent. Sí. en cada foto, en
cada titular, en cada requadre, en cada columna, en Jordi hi posava
la seva firma. Buscava sempre la perfecció, perquè el seu compromís amb la qualitat era indestructible.
El ràpid creixement, acceptació i èxit de la nostra publicació en
només tres anys és mèrit de la seva ment meravellosa i entrega
infinita a un projecte que va fer-se seu des del principi fins al final.
Va iniciar-ho amb la il·lusió del nen que rep la seva primera bicicleta o pilota de futbol. I així va seguir fins i tot quan estava lluitant a
l'hospital, pensant en com quedaria millor el pròxim número.
Has marxat massa aviat Jordi, i ens deixes un buit impossible d'omplir, però com va escriure algú: "Ningú mor mentre romangui viu en
el nostre cor". Sempre estaràs amb nosaltres. Gràcies per ser com
eres i gràcies per haver-nos permès estimar-te tant.
Descansa en pau. ACS.
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JOAN SOTERAS

President Federació
Catalana de Futbol
"La premsa local és un
eix vertebrador fonamental del nostre territori. Així ho demostra
l’Esportiu Maresme amb
la seva tasca informativa,
al voltant d’una comarca
que és un dels pals de
paller del futbol català.
Junts, fem que continuï
creixent allò que més ens
agrada. Feliç tercer aniversari al mitjà esportiu
de referència del
Maresme!"
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340.000 g
Cadascun dels exemplars
que hem imprès des del
nostre naixement l'abril de
2017 són el fidel reflex de
la nostra raó de ser: donar
visibilitat als nostres
esportistes, clubs, entitats,
associacions i municipis.
Ho vam fer amb el ferm
convenciment que el Maresme són els seus 30 pobles, per això fem l'enorme esforç logístic d'estar
presents en tots ells, des
de Tordera fins a Tiana.

34 NÚMEROS 340.000 EX
editats

Mil gràcies als nostres lectors i a tota la comunitat
esportiva del Maresme per
fer-nos arribar la seva implicació i reconeixement a un
projecte que va néixer per
fer un exercici de proximitat,
per parlar dels clubs modestos, dels esports minoritaris,
de l'esport escolar, de les

nombroses proves esportives que s'organitzen cada
setmana al Maresme, de les
nostres dones esportistes,
tantes vegades ignorades...
També el nostre profund reconeixement als nostres patrocinadors i anunciants, per
creure en un producte fet al
Maresme i per al Maresme.

DANI SÁNCHEZ LLIBRE

MAITE VIÑALS

MARTA MARTORELL

JAUME OLIVERAS

President
Conservas DANI

Alcaldessa
de Cabrils

Alcaldessa
de Tiana

Alcalde
de Masnou

"Com a persona amant
de l'esport, del futbol
en particular, però
sobretot de Vilassar de
Mar i del Maresme,
tenir l'oportunitat de patrocinar un projecte
de la nostra
comarca com és
Esportiu Maresme ens
omple de satisfacció.
Valoro molt la qualitat
dels seus reportatges
i la il·lusió que posen
en totes les seves pàgines. Era un producte
necessari per al Maresme
i desitjo que continuï
molts anys més.
Per molts anys!"

“L'aparició d'un nou mitjà
de comunicació
sempre és una bona
notícia. Si aquest mitjà
neix al Maresme la cosa
encara m'agrada més i
en el cas de l'Esportiu ha
estat, a més, un gran èxit.
El repte de publicar cada
mes una revista de
qualitat i que posa en
valor l'esport maresmenc
i els seus protagonistes,
ha estat i serà una aventura apassionant de la
qual ens podem felicitar
tots els maresmencs.
Moltes felicitats per
aquests tres
primers anys!”

“Rigor periodístic,
proximitat i amor per
l'esport, aquests són
per mi els tres ingredients que fan de
l'Esportiu Maresme un
referent ja consolidat de
l'esport i el periodisme
de la nostra comarca.
Vull agraïr a totes les
persones que fan possible amb la seva professionalitat i dedicació un
producte tan digne i tan
necessari per als lectors
i lectores que el gaudim
mensualment. Per molts
anys més de "fer esport i
fer Maresme".
Enhorabona!

“Per molts anys a
l’Esportiu Maresme!
Tres anys de dedicació
continuada a la
comunicació esportiva
en el món local són
un mèrit digne de ser
destacat.
Al Masnou creiem
fermament en l’esport
des de la base, com a un
element clau en
l’educació en valors. Gràcies per la bona
tasca que feu i que vinguin molts anys
més posant de relleu
la feina que es fa
des del mon esportiu
local”
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gràcies!
EMPLARS

impresos

MÉS DE

600 ARTICLES

Per això la nostra gratitud
també amb tots els ajuntaments que ens han triat
com a companys de viatge
per promocionar l'esport i
als esportistes dels seus respectius municipis, perquè
l'esport també és cultura,
salut, economia i marca de
poble.

publicats

Sabem que l'important no
és arribar, sinó mantenir-se.
I malgrat les dificultats dels
temps que estem vivint,
continuarem deixant-nos-hi
la pell cada mes per fer-los
arribar una revista de qualitat que sigui fidel al nostre
lema:
Fem Esport, Fem Maresme.

MARIBEL ZAMORA

DAMIÀ DEL CLOT

Presidenta Federació
Catalana de Voleibol

President Consell Comarcal del Maresme i alcalde
de Vilassar de Mar

"L'Esportiu Maresme és
una eina de visibilització
de l’esport, necessària,
propera i detallista,
que dona a conèixer la
feina d’esportistes,
entitats i municipis
d’una manera fidel
i de qualitat.
El voleibol català necessitava un producte així.
Gràcies per la tasca que
feu, i sobretot, no deixeu
de fer-la!"

"Gaudir d'una revista
que dona a conèixer
l'esport en la seva dimensió formativa i local
és disposar d'una eina
de cohesió comarcal, de
foment de la salut i de
posar en valor la tasca
que clubs i municipis fan
arreu del Maresme. Felicitats per la bona feina
i per molts anys que us
puguem gaudir"

DAVID BOTE

ANDREU BOSCH

JORDI MATAS

GERARD FIGUERAS

Alcalde
de Mataró

Alcalde
de Teià

President del Consell
Esportiu del Maresme

“Felicitats a la revista
mensual Esportiu Maresme i a tots els que
la fan possible pels seus
primers tres anys de vida.
Un mitjà de comunicació
d’abast maresmenc que
ens manté informats sobre la gran tasca que fem
entre tots perquè l’esport
sigui un element clau a
la nostra societat. Esportistes, entitats, clubs,
àrbitres, federacions,
patrocinadors i administracions públiques, però
també els mitjans de
comunicació fan possible
l’ESPORT en majúscules.
Per molts anys!”

“L'enhorabona per
aquest tres anys de l'Esportiu Maresme de la mà
del repte "Fem Esport,
Fem Maresme".
En tres anys hem pogut
veure i gaudir de
l'actualitat esportiva de
la nostra comarca, molt
dinàmica, amb esportistes d'elit en moltes
disciplines però també
en l'esport formatiu.
També ens agrada el
suport de la publicació
per l'esport femení, amb
campanyes com #orgullosa i #ThoEstasPerdent.
Des de Teià, ens en congratulem!”

"Des del primer dia
que se'm va
presentar el projecte
editorial de
l'Esportiu Maresme vaig
veure que era una magnìfica aposta,
molt diferent a tot el que
existia. I el temps ens
ha donat la raó, per això
també des del Consell
Esportiu del Maresme
no podem si no agrair la
gran tasca que
fa per difondre l'esport
comarcal i també escolar.
Enhorabona als que
ho feu possible
i no defalliu.
Estem amb vosaltres"

Secretari general de
l'Esport i de l’Activitat
Física de la Generalitat
de Catalunya
"Valorem molt positivament totes les iniciatives
periodístiques enfocades
a la promoció de l'esport
local. La proximitat és
fonamental per explicar
la força del sector de
l’esport, que esportistes,
personal tècnic i directiu,
àrbitres, entitats i institucions fan rutllar cada
dia. En només tres anys,
em satisfà veure que
l’Esportiu Maresme s’ha
convertit en una referència periodística d’una
comarca que destaca pel
seu múscul esportiu"
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UNA INICIATIVA DELS JOVES DEL MUNICIPI
L’Ajuntament ha construït aquesta instal·lació
per la demanda dels joves de disposar d’un espai
professional per apracticar aquest tipus d’esport.

AJUNTAMENT DE
SANT VICENÇ DE MONTALT
svmontalt.cat
937 910 511
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INAUGURAT AL JULIOL

Sant Vicenç ja té un dels millors
Skateparks del Maresme
curs davant els presents que li
feia molta il·lusió inaugurar el recinte, entre altres coses, perquè
"des que vaig arribar al càrrec és
la primera inauguració que faig i
és especialment rellevant que sigui un projecte liderat pels joves
de Sant Vicenç, construït a partir
de les seves idees, consells i suggeriments, com les rampes amb
diferents graus d'inclinació o les
baranes". El regidor d'Esports del

Ha estat la primera
inauguració oficial
de l'actual equip de
govern i ha costat
40.000 euros

La nova instal·lació està situada a la pista dura del centre cívic el gorg

L

a gran prioritat de l'equip
de govern de l'Ajuntament
de Sant Vicenç de Montalt
és estar al costat dels seus
habitants i conciutadans. A més
d'atendre les necessitats més prioritàries, una de les millors eines
per aconseguir-ho és la inversió
en la promoció cultural, comercial
i esportiva.
Des del primer dia del seu mandat, l'actual consistori ha considerat que té l'obligació de dotar el

18

municipi de les infraestructures i
instal·lacions necessàries perquè
aquesta política social sigui una
realitat. Que tots els nens i adolescents del poble puguin practicar el seu esport preferit sense
haver de sortir del municipi és un
d'aquests objectius.
LA INAUGURACIÓ
I fidel a aquest principi, el passat
mes de juliol, l'Ajuntament va inaugurar oficialment l'Skatepark,

situat a la pista dura del centre
cívic El Gorg. Durant la celebració, l'alcalde, Javier Sandoval, va
animar els nois i les noies a gaudir
del nou espai i a fer-ne un bon ús.
Prop d'un centenar de persones
van participar en l'acte; entre elles,
diversos regidors i destacats patinadors locals que van oferir una
petita exhibició.
LIDERAT PELS JOVES
L'alcalde va afirmar en el seu dis-

municipi, Robert Subiron, considera que "ara el poble té una
nova instal·lació esportiva que ja
és considerada com una de les
millors d'aquest tipus en tot el
Maresme".
El nou equipament, que ha suposat una inversió de 39.930 euros,
dona resposta a la demanda del
jovent santvicentí de disposar
d'un espai nou per a la pràctica
del patinatge i les seves diferents
modalitats. L'Skatepark obre de
10 a 21 hores, i fora d'aquesta franja no està permès patinar-hi. El
recinte està dissenyat per a persones de més de 18 anys i s'hi recomana l'ús de casc, genolleres i
colzeres. En cap cas s'hi pot fumar
ni accedir-hi amb gossos.

EL MÉS IMPORTANT,
LA TEVA SALUT!
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

REPORTATGE

PATINATGE ARTÍSTIC

CLUB PATINATGE
EL MASNOU
cpelmasnou@gmail.com
676 59 00 87

AJUNTAMENT DEL
MASNOU
www.elmasnou.cat
935 57 17 00
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CLUB PATINATGE EL MASNOU

La culminació d’un somni

E

VA COMENÇAR EL 1997 AMB 18 PATINADORES I ACTUALMENT, DESPRÉS D'UN LLARG PEREGRINATGE, JA PASSEN DEL CENTENAR

l 30 de març de 2019 va ser
un dia molt important en
les vides de dues persones: Artur Pascual i Rosa
Roma. Aquest dia, a la tarda, es va
estrenar el nou pavelló d'esports del
Masnou, una vella reivindicació de
molts masnovins. Entre ells, l'Artur
i la Rosa, màxims responsables del
Club Patinatge El Masnou. "Ningú
pot imaginar-se el que va significar
per a nosaltres poder tenir una pista de qualitat i coberta on poder entrenar i competir. Sempre hi haurà
un abans i un després d'aquest dia",
explica emocionada la Rosa, farmacèutica ja no en actiu.

ARTUR PASCUAL
President

"La nova pista coberta
ens ha salvat la vida.
Hem fet un salt
qualitatiu molt gran"

Els quatre grups de xou de 2020

El grup de ‘xou gran’
és la gran referència
del club. Van arribar a
ser segones del món
Ella i el seu marit, i la junta, sostenen
i han sostingut el club des de la seva
fundació oficial, en 1997: "Vàrem començar amb només 18 patinadores
en el Club Trèvol d'Alella. I des de
llavors vam iniciar, com nòmades,
un llarg periple per diferents pistes
a l'aire lliure: l'Escola Ferrer i Guàrdia, Escola Bergantí, l'IES Mediterrània...", agrega l'Artur, el president.
Cada vegada que plovia o bufava
un fort vent, els entrenaments o activitats del club se suspenien: "Hem
arribat a passar dies terribles, veient
que tot l'esforç de setmanes es perdien per culpa de les condicions
meteorològiques. Les cares de les
nenes i nens, i els seus pares, eren un
poema", recorda Rosa, la secretària,
que lamenta la "fugida de moltes
noies i nois que buscaven millors
condicions i instal·lacions".
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EQUIP TÈCNIC

Individuals d'iniciació

Grup Gran de Xou actuant a Vic

Malgrat totes aquestes dificultats,
el club mai va defallir i va continuar amb obstinació apostant per la
formació. Tenacitat i amor a un esport que els ha permès arribar al dia
d'avui amb 109 patinadores, d'ells
sis nois. L'entitat té des d'una nena
de cinc anys fins a una dona de 37:
"Comptem amb dos entrenadors
amb el títol Nacional i dos més amb
el de primer nivell. A més, una coreògrafa titulada i dues preparadores
físiques", explica l'Artur.
En l'àmbit competitiu, el grup de
xou és el que ha obtingut els millors
resultats. Ha arribat a ser segon en
un campionat del món i va quedar
en tercera posició de l'europeu de
l'any 2000. A més, porta la barbaritat
de disset anys consecutius quedant
en primer lloc en el Campionat de

Barcelona i fent podi al de Catalunya. El club té quatre equips de xou:
grup júnior (màxim 12 patinadors),
grup gran (més de 16 patinadors),
quartet sènior i quartet júnior.
L'oferta esportiva es completa amb
artístic individual lliure, solo dance i
parelles d'artístic.
"Poder entrenar en pista coberta
ha estat una injecció de moral per
a tot el club. Ens ha donat una força
extraordinària per continuar treballant. Ja ho hem notat, sobretot en
el progrés dels grups de noies que
competeixen individualment, en
parella o per quartets", diu la Rosa,
que vol destacar també el gran treball i dedicació de Susanna Muñoz,
vicepresidenta i delegada del club
que gestiona les competicions i els
exàmens dels patinadors.

Entrenadors nacionals
Omar Tejera
Ariadna Pascual
Entrenadors provincials
Marta Poch
Paula Pérez
Entrenadora autonòmica
de suport
Mar Batalla
Coreògrafa i professora de dansa
Anna Domènech
Preparadora física de suport
Marta Sáa
Preparadora física i
professora de dansa i acrobàcies
Mamen Alcázar

Tot el club vol donar les gràcies a
l'Ajuntament del Masnou i especialment a la seva Regidoria d'Esport,
"pels esforços que han fet perquè el
nou pavelló fos una realitat. Al club,
d'alguna manera, aquest salt de
qualitat ens ha salvat la vida".

NOTÍCIES

AJUNTAMENT DE
MATARÓ
www.mataro.cat
937 58 21 00

CICLISME

SETEMBRE
2020

INVERSIÓ DE MÉS DE 43.000€ PER PART DEL CONSISTORI

El Velòdrom Municipal es renova

U

na de les prioritats de
l'Ajuntament de Mataró
en matèria esportiva és
el manteniment i millora de les seves instal·lacions esportives, acció essencial perquè els
seus ciutadans, usuaris i esportistes gaudeixin d'uns equipaments
de qualitat.

Una de les prioritats
de l'Ajuntament de
Mataró en matèria
esportiva és el
manteniment i
millora de les seves
instal·lacions

Els treballs
han consistit en
l’aplicació d’un sistema
multicapa de resines
que homogeneïtza la
superfície de la pista
INSTAL·LACIÓ EMBLEMÀTICA
El passat onze de gener va ser inaugurada la nova pista de l’Estadi
Municipal d’Atletisme amb un paviment sintètic de doble capa homologat per les Federacions Espanyola i Internacional d'Atletisme. El
conjunt de les millores realitzades
han tingut un cost de 513.487 euros.
Després va ser el torn d’una altra
de les instal·lacions més emblemàtiques de Mataró: el velòdrom
municipal. Cal tenir en compte
que solament existeixen sis equipaments esportius d'aquestes característiques en tot Catalunya. A
més de Mataró, en podem trobar
a Barcelona, Tortosa, Lleida, Tarragona i Mont-roig. És a dir, és l'únic
velòdrom que hi ha al Maresme.
L'OBRA
Els treballs han consistit en l’aplicació d’un sistema multicapa de
resines que homogeneïtzarà la
superfície de la pista per facilitar la
pràctica esportiva. Prèviament es
van reparar els desperfectes existents al paviment per rebre aquest
tractament superficial.
Les obres van ser adjudicades a
l’empresa Complementos y Mate-

El velòdrom de Mataró ha acollit importants proves ciclistes d'aquesta especialitat

riales Varios S.L., per un import de
43.106€. Les millores van començar el mes de febrer passat, però
la situació sanitària va impedir que
s'acabés en el termini previst. Avui,
finalment, ja és una realitat..
72 ANYS DE BONA GESTIÓ
Com va dir Beatriz Delgado, regidora d’Esports de Mataró, a Esportiu
Maresme: “El velòdrom necessitava
una inversió molt elevada. Ara hem
fet una primera actuació que és vital
i després veurem si el projecte esportiu de l'entitat tira endavant. La
veritat és que, com a ajuntament,
ens agradaria molt que el ciclisme
tornés a ser un referent a Mataró”.
La regidora sap del que parla. El
Velòdrom de Mataró és la seu de
l'Esport Ciclista Mataró, entitat esportiva fundada el 1926. Aquesta
instal·lació va ser promoguda per
una iniciativa popular encapçalada

per Eloi Catalán, qui va ser president del club, Vicente Esteve i Martí
Puignou, i va ser dissenyat per l'arquitecte Josep Maria Peris. Va obrir
les portes l’any 1946, si bé no va ser

comercial", el Campionat d'Espanya
de persecució en pista i el Campionat d'Espanya de velocitat en pista.
A part de ser la seu de l'Esport Ciclista Mataró, gestiona el centre de tec-

És un dels sis velòdroms
que hi ha a Catalunya i
és la seu del club Esport
Ciclista Mataró. També
acull un dels centres de
tecnificació d’aquesta
disciplina esportiva
inaugurat oficialment fins al 22 de
juny de 1948.
Molt popular en els anys cinquanta, es van forjar ciclistes com Miquel Poblet i Guillem Timoner, i va
acollir diverses competicions internacionals, així com el Campionat
d'Espanya “tras moto” i “tras moto

nificació de ciclisme del velòdrom.
El 2010 va obrir una escola de ciclisme per fomentar aquest esport
i treballar en la formació dels més
joves. En l'actualitat, l'escola participa en els campionats de Catalunya
de ciclisme en pista i carretera amb
molt bons resultats.
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Des de 1945
Enguany, el Club de Golf Llavaneras
celebra el seu aniversari impulsant la
marca 'Barcelona és molt més'.

GOLF

BcnGD
Amb 7 camps en un ràtio de
50 Km de Barcelona, busca ser la
destinació de referència del golf
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Club Golf Llavaneras, seu de la
Barcelona Golf Destination

Barcelona Golf Pass

Els visitants poden demanar
informació al departament
comercial@golfllavaneras.com
o visitar la web de reserves

B

GRÀCIES A AQUESTA INICIATIVA, EL MARESME ES POSICIONA A COM DESTINACIÓ DE TURISME ESPORTIU DE QUALITAT

arcelona és la nova destinació de moda per als amants
del golf. Amb la unió dels
set millors camps de golf de
Barcelona, es posiciona en el mapa
com a nou destí turístic de golf.
Barcelona Golf Destination consta de set camps de golf en una ràtio màxima de 50km de la capital
catalana: Club de Golf Llavaneras,
R.C.G. del Prat, Club de Golf Terramar, Club de Golf Vallromanes, Golf
La Roca, Club de Golf Montanyà i
Club de Golf Barcelona. Un conjunt
de camps que fan que Barcelona
sigui una destinació de referència
per a l’esport del golf per la seva
cultura, clima, qualitat i serveis.

La nova associació la
formen els set millors
camps de Golf de
Barcelona
El Club de Golf Llavaneras ens complau d’haver estat un dels principals impulsors d’aquesta associació, que té com a principal objectiu
arribar a posicionar Barcelona com
a destinació turística de golf. Dins
del seu pla estratègic 2020, l’associació participarà en fires per a
clients i tour operadors com la Goexpo Hèlsinki 2020, la Mondial Du
Golf 2020 i la IAGTO Trophy Cadis
2020. Igualment estarà present en
diferents tornejos del circuit euro22

peu de golf i organitzarà fan trips
i press trips. Així, Barcelona Golf
Destination atreurà clients europeus, asiàtics i nord-americans.
Lucas Bueno, gerent del CG Llavaneras, diu que "aquesta associació
és una de les fites del golf català
dels últims anys i un club històric
com el nostre no podia quedar-se'n
al marge".

L'associació participarà
en fires internacionals
per atreure nous clients

ANIVERSARI
A més, aquest any el Club de Golf
Llavaneras celebra el seu 75è
aniversari, perfecta data per unir
forces, al costat dels altres clubs,
i atreure jugadors a visitar els
camps de Barcelona. El camp del
CG Llavaneras, de carrers estrets,
greens de precisió, brisa marina
i espectaculars vistes al mar Mediterrani, aporta valor als grans
camps de la zona de Barcelona.
Sens dubte, la unió de les seves
característiques ofereix una destinació completa, variada i atractiva
per a qualsevol jugador de golf.
L’èxit d’aquesta associació resideix
en la col·laboració de camps i ins-

titucions que uneixen forces per
construir junts un futur exitós en
comú.
Barcelona Golf Destination també compta amb el suport i la
col•laboració de la Diputació Provincial de Barcelona: "El turisme
de golf encara té un llarg camí
per recórrer i gràcies a Barcelona
Golf Destination i el seu ambiciós
pla d’acció, juntament amb l’impuls de la nostra marca turística
‘Barcelona és molt més‘, podrem
atreure un turisme d’alta qualitat
a la destinació de Barcelona", explica Juan Luis Ruiz, diputat de
Turisme de la Diputació.

Barcelona Golf Pass

Un altre avantatge de l’associació
és el Barcelona Golf Pass. Aquesta
targeta “virtual” permet obtenir diferents paquets de drets de joc per
poder gaudir de fins a 5 camps de
golf diferents amb una tarifa plana.
D’aquesta manera, el visitant internacional pot dissenyar el seu viatge
de forma personalitzada i reservar
sortida en tots els camps que vulgui jugar.
La tarifa de Golf Pass BCN per jugar a fins a 3 camps de golf és de
199€, mentre que reservar a fins a 5
camps de golf està valorat en 299€.

Barcelona Golf Destination

BcnGD també ofereix l’opció de
paquets de drets de joc amb allotjament en algun dels hotels situats en els clubs o rodalies, o bé, al
centre de Barcelona per facilitar la
logística als nostres visitants.
Ara només queda gaudir del golf !
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CLUB PATÍ MALGRAT
Avinguda Tarragona, S/N
@cpmalgrat
937 61 03 90

AJUNTAMENT DE
MALGRAT
www.ajmalgrat.cat
937 65 33 00
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CLUB PATÍ MALGRAT

El premi a 40 anys d’excel·lència

Juan León Gómez
President

“Com a entitat no hem
pogut tenir millor regal
d'aniversari que aquest
històric ascens”
LA PLANTILLA DE L'ASCENS

Imatge dels jugadors que la temporada passada van aconseguir l'ascens a Primera Catalana

E

l passat 3 d'octubre, és a
dir, en el transcurs de la
temporada 2019-2020, el
Club Patí Malgrat va complir oficialment 40 anys de vida.
Enrere queden records en blanc i
negre dels seus primers passos en
el Col·legi Sant Pere Chanel amb
dos equips alevins, un benjamí i un

L'ASCENS

L’entitat malgratenca
celebra aquesta efemèride el
mateix any que puja per
primer cop a la seva història a
Primera Catalana

El club compta ja
amb nou equips i una
escoleta i s’ha proposat
continuar creixent, sense posar-se cap sostre
altre juvenil. Trenta-vuit nois que
van ser els pioners de l’hoquei patins a Malgrat de Mar, que llavors
tenia el local social a La Barretina, sota la presidència del senyor
Grau i amb 64 socis. Diuen les cròniques de l'època que el club rebia
una subvenció de 40.000 pessetes
anuals (240 euros al canvi) per part
de l’Ajuntament.
Ha plogut molt des de llavors, però
la passió per aquest esport s'ha
mantingut intacta i gràcies a això
poden presumir de ser un dels
clubs més antics del Maresme.
En l'actualitat, el club està format

Pàgina dedicada al club al 1981

per set equips masculins (veterans, sènior, juvenil, infantil, aleví i
dos prebenjamins) i dos femenins
(sènior i FEM17). A més, compta
amb una important escoleta.
L’hoquei de Malgrat sempre ha ha-

gut de competir amb la puixança
de la veïna Tordera, que tradicionalment sempre ha tingut equips
en les millors categories.
Aquesta temporada, i coincidint
amb els seus 40 anys d'existència,
el Club Patí Malgrat ha aconseguit
el seu major èxit com a entitat.
L’equip sènior ha aconseguit ascendir a 1a Catalana, la categoria
de plata de l’hoquei català: “Ha
estat el nostre millor regal d'aniversari”, afirma amb entusiasme Juan León Gómez, president
de l'entitat des de juliol de 2019.
L’ascens ha estat administratiu,
ja que a causa de la crisi sanitària provocada pel COVID-19, la
Federació Catalana de Patinatge (FCP) va decidir donar per conclosa la competició en el moment
en què el líder era el CP Malgrat, 3
punts per sobre del Mataró B.
El president admet que aquest
salt qualitatiu del primer equip,

GERMÁN PORRAS BONILLA
(porter)
SERGI MARTÍNEZ PAREDES
(porter)
JORDI DORADO PARRELL
(porter)
ADRIÀ MARTOS SAIZ
ALEIX RIBOT ARGES
ELOI LLINAS BOU
MANEL GARCIA ROMAGUERA
SERGI PARRA BARNES
JOAN LLOPART PIÑOL
ANIOL SALMERÓN MIR
ROGER VERGÉS GARCIA
Entrenador
JOAN CASTAÑÉ IZQUIERDO
Delegat
JOAN RIBOT FENOLL
·
PAVELLÓ MUNICIPAL
AVINGUDA TARRAGONA, S/N
08380 MALGRAT DE MAR
entre moltes altres coses, es deu a
l'arribada d'un jugador de l’OK Lliga com ha estat Manel García,
natural de Malgrat, que ha volgut
acabar la seva carrera esportiva a
casa. El seu fitxatge va actuar com
un imant i altres jugadors de gran
nivell també es van sumar al projecte: “No volem quedar-nos aquí.
El nostre objectiu és, sense descurar el nostre treball formatiu, que
és el ‘pal de paller’ del club, continuar pujant de categories. Hi ha
potencial perquè sigui així”.
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AJUNTAMENT DE
CABRILS
www.cabrils.cat
937 539 660

LOCAL

RELACIÓ CLUBS
FUTBOL
Club Esportiu Cabrils
T. 654 943 468 (Lluis)
– a partir de 4 anys –
www.cecabrils.com
info@cecabrils.com

FC Veterans Cabrils

T. 606 510 701 (Josep)
– a partir de 30 anys –
veteranscabrils@gmail.com

BÀSQUET
Club Bàsquet Cabrils
T. 600 316 446 (Albert)
T. 620 475 233 (Sergio)
– a partir de 4 anys –
www.cbcabrils.com
info@cbcabrils.com

VOLEI
Club Volei Cabrils

T. 659 392 459 (Ricard)
www.voleicabrils.com
info@voleicabrils.com

Cabrils,
una vila molt esportiva

JUDO
WIBK Judo Cabrils

T. 627 430 931 (Joan)
– a partir de 5 anys –
joanmarcual@hotmail.com

PATINATGE
Club Patí Cabrils

El municipi ofereix una rica oferta per fer esport

L

T. 636 999 539 (Aida)
– de 3 a 18 anys –
clubpaticabrils@gmail.com

CABRILS ÉS L'ÚNIC POBLE DEL MARESME QUE COMPTA AMB TRES CLUBS DE TENNIS

'Ajuntament de Cabrils fa
molt de temps que està
fent una forta aposta per
potenciar la pràctica esportiva entre els seus habitants, qualsevol que sigui la seva edat, tant en
l'àmbit competitiu com d'esbarjo.
L'esport, com a concepte de vida
saludable, és un dels pilars sobre
els quals se sustenta la política
municipal de Cabrils.
En l'actualitat hi ha onze clubs i associacions esportives a la Vila, que
permeten la pràctica del futbol,
bàsquet, voleibol, judo, patinatge artístic, ciclisme, pàdel, tennis
(és l'únic municipi del Maresme
que compta amb tres clubs) i

El club de futbol
enceta el seu 50è
aniversari i aquesta
temporada estrenarà
nova gespa
com a gran novetat un nou esport, el Pickleball, originari dels
Estats Units i que és una mescla
entre bàdminton, tennis i pingpong que atreu jugadors de totes
les edats, des de nens fins a més
grans de 90 anys.
Cabrils pot presumir de comptar
amb una de les millors escoles de

tennis de Catalunya, de la qual han
sortit molts campions, i amb un
club ciclista que és el responsable
d'organitzar una carrera de gran
prestigi: la Cabrilenca.
Durant la temporada 2020-21, i a
l'espera de veure com evoluciona
la COVID-19, el municipi viurà una
efemèride molt especial: el 50 aniversari del seu club de futbol. Per
a celebrar-ho, està previst el canvi
de l'actual gespa per un altre d'última generació.
L'oferta esportiva de Cabrils està
dirigida als habitants del municipi, evidentment, però també a tots
els veïns dels pobles del Maresme,
que són benvinguts.

CICLISME
Secció Ciclista La Concòrdia
www.sccabrils.cat

TENIS I PÀDEL
Tenis La Llobera

T. 937 530 504
www.tenislallobera.com
info@tenislallobera.com

Tenis Cabrils

T. 937 532 257
www.ctcabrils.com
ctcabrils@ctcabrils.com

Tenis Montcabrer

T. 937 508 006
www.ctmontcabrer.cat
clubdetenismontcabrer@
gmail.com

PICKLEBALL
Associació Catalana
de Pickleball
T. 696 966 644

EL CEM TORNA AL SEU HORARI HABITUAL
Entrada principal al
CEM de Cabrils, un dels
millors del Maresme

Per arrodonir l'oferta esportiva de
Cabrils, hem de destacar tots els
serveis que ofereix el Complex Esportiu Municipal (CEM Cabrils), un
centre de titularitat municipal i pública directament per l’Ajuntament
de Cabrils.
Actualment, a les instal·lacions del
CEM hi trobareu dues piscines cobertes amb zona d’aigües lúdiques
i relaxants, centre de fitness amb
sales d’activitats dirigides i tota
una sèrie d’espais complementaris
per potenciar l’adquisició d’hàbits
saludables.

Les instal·lacions del CEM Cabrils
disposen de:
1 sala de fitness amb diferents
zones d’entrenament.
3 sales d’activitats dirigides
aeròbiques, de ciclisme d’interior
“spinning”, de relaxació…
2 piscines.
1 zona d’aigües.

A més, el CEM Cabrils també ofereix diversos cursos de temporada,
puntuals d’estiu i altres, i serveis
d’entrenador personal, lloguer d'armariet i tovalloles, material esportiu, vending, massatge i dietètica.

* Si us plau, entreu a la pàgina web www.cabrils.cat/CEM per consultar horaris,
ja que alguns serveis sols es realitzaran amb cita prèvia.
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AJUNTAMENT DE
CALELLA
www.calella.cat
937 66 30 30

INSTAL·LACIONS

1.300.000€ D’INVERSIÓ I FORTA APOSTA PER LA SOSTENIBILITAT

Calella afronta la remodelació
de La Muntanyeta

Zona Esportiva "La Muntanyeta"

Les instal·lacions de la Zona Esportiva
"La Muntanyeta" engloben les Pistes Municipals
d'Atletisme i el Camp Municipal d'Esports.
Fotos de JMArenaza

E

L'ACTUAL CAMP DE FUTBOL DE GESPA NATURAL SERÀ SUBSTITUÏT PER UN ALTRE DE GESPA ARTIFICIAL

l projecte inclou dues parts.
Per una banda, la renovació del paviment esportiu
de les pistes d’atletisme i
reconversió a gespa artificial del
camp de futbol, amb un import de
1.043.000 € (IVA inclòs); i, per l’altra,
la remodelació interior dels vestidors, per un import de 257.000 €
(IVA inclòs). Està previst que el projecte estigui acabat abans de finalitzar l’any 2020.

EL TERMINI

Està previst que l'obra,
que es duu a terme
en dues fases, estigui
enllestida abans de
final d'any

ELS VESTIDORS

Vista des del camp de Futbol 7

La primera part consistirà en renovar l’actual paviment esportiu sintètic de les pistes d’atletisme de 6
carrers per un nou paviment amb
millors característiques; la reconversió del paviment de gespa natural a gespa artificial del camp de
futbol 11 de 100x60 metres; la renovació del sistema de reg del camp
de gespa artificial amb una nova
instal·lació amb canons emergents

Per la seva banda, el segon projecte de la remodelació dels vestidors implica la creació de dos
nous vestidors redistribuint els
espais actuals i la remodelació de
les zones humides de la resta de
vestidors quant a revestiments i
paviments, es compartimentarà
un dels actuals vestidors en dos, i
es crearà un nou vestidor a l’actual zona de recepció amb dutxes i
zona de lavabos compartits amb
un dels vestidors existents; es crea
una possibilitat d’accés addicional
per tal d’independitzar els accessos dels jugadors en partits; es
substitueix l’actual sistema de producció d’aigua calenta de caldera
de gasoil amb un sistema de pro-

fora del terreny de joc; la realització d’un dipòsit per al sistema de
reg amb una nova caseta i bomba
d’impulsió més aïllada alliberant
l’actual espai on es troba; la renovació del sistema de sanejament i
drenatge de la totalitat de les pistes i camp de futbol; les ampliacions de la zona de llançament de
pes i la del salt de perxa amb dos
espais de salt i la reubicació de l’espai de salt d’alçada; l’adaptació de
la ria de la carrera d’obstacles a la
nova normativa; i la instal·lació de
tanques parapilotes als fons de les
porteries dels camps de futbol 11 i
els dos camps de futbol 7, per tal
de protegir espais.

Recepció de la zona de vestidors

ducció per aerotèrmia amb suport
de plaques fotovoltaiques que se
situaran a coberta. L’enllumenat
dels vestidors també funcionarà
per energia de les plaques fotovoltaiques, que ajudaran a disminuir
el consum elèctric de l’edifici de
vestidors.

Montserrat Candini
Alcaldessa de Calella

“La remodelació de la
zona esportiva era
quasi obligada.
Els equipaments i els
clubs s’ho mereixen”

El regidor Marc Buch explica que
“la sostenibilitat és una de les claus
bàsiques d’aquest projecte, que
aposta fortament per sistemes d’estalvi energètic com els nous sistemes de reg amb canons emergents
fora del terreny de joc, els sistemes
de drenatge, l’enllumenat led, la
instal·lació de plaques fotovoltaiques o el sistema d’aerotèrmia”.
Per la seva banda, l’alcaldessa de
Calella diu que “amb aquest projecte es desenvolupa un pla aprovat amb l’acord d’altres forces
polítiques. Era una remodelació
quasi obligada, els equipaments i
els clubs s’ho mereixen, ja que alguns equipaments fa més de 25
anys que estan fets”
25
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CREU GROGA

Patrocinat per

CENTRE MÈDIC CREU GROGA
Tel.: 93 766 20 30
creugroga@creugroga.com
www.creugroga.com

SEGUEIX-NOS

SETEMBRE
2020

CREU GROGA REALITZA LA DETECCIÓ D’ANTICOSSOS PER CORONAVIRUS (IGM+ IGG) EN MOSTRA DE SANG

Test ràpid detecció COVID-19
E
n què consisteixen?
Mitjançant els test ràpids
serològics amb una gota de
sang que s’obté d’una punxada al
dit (igual que per la glucosa), es
podrà detectar si ja s’ha passat la
malaltia i per tant estem immunitzats o si ho estem passant i per tant
hem de restar en confinament.
Per a què serveix?
La principal utilitat és saber si
s'està immunitzat pel virus (si ja
s'ha passat la malaltia i ha deixat
defenses).
També podria utilitzar-se pel diagnòstic de la infecció quan els
símptomes ja fa més de set dies
que es tenen.
També es fa servir com a prova de
suport al retorn al lloc de treball de
professionals que han estat casos
lleus en aïllament domiciliari.
Quins avantatges té?
·El més important és que aquests
test redueixen el temps necessari
per oferir un diagnòstic i multipliquen la capacitat de realitzar proves enfront d’altres proves com la
PCR. S’obté el resultat al cap de 10
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A diferència de la
tècnica de PCR que
s'utilitza per al
diagnòstic de la
COVID-19 i que triga
unes 24 hores, els tests
ràpids són capaços de
donar un resultat en 10
minuts

minuts (immediat).
·Aquest tipus de prova és més econòmic per l’usuari donat que el
personal que es necessita i el temps
és inferior a la resta de proves.
·La seguretat és un altre avantatge, ja que es limita el maneig de
la mostra. Només cal dipositar-la
al dispositiu i després llençar-lo al
contenidor preparat per a això.
Altres proves diagnòstiques disponibles a Creu Groga·
· PCR (reacció en cadena de po-

limerasa) Quan fa pocs dies de la
simptomatologia compatible amb
COVID-19, la prova de referència és
la PCR. Aquesta, permet la detecció
de material genètic del virus SARSCoV-2 des de l'inici de la infecció. És
la prova més rigorosa pel diagnòstic
d'infecció causada per aquest virus
quan hi ha simptomatologia. Consisteix a extreure una mostra nasofaríngea obtinguda per un professional sanitari i transport refrigerat
fins a laboratori especialitzat. El resultat està a les 24 h.

· Test serològic ELISA. El Test
d'ELISA
(enzimoimmunoassaig
sobre fase sòlida) és un test amb
requeriments i equipaments específics. També és una prova que
permet la detecció d'anticossos
contra el virus SARS-CoV-2 en la
sang, però en aquest cas la mostra s'obté per punció de la vena i
el resultat s'obté a les 24-48 hores. La diferència amb el test ràpid
és que la sensibilitat és superior
i pot estar entorn del 99%. Es fa
servir principalment en casos de
possibles dubtes en el resultat del
test ràpid.

TECNOCAMPUS
ESTUDIS

TECNOCAMPUS MATARÓ
C/d'Ernest Lluch, 32, 08302 Mataró
www.tecnocampus.cat
931 69 65 00
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OBERTA LA CONVOCATÒRIA PER AL CURS 2020-2021

Beques TecnoCampus per a
esportistes d’èlit
ESTAN ADREÇADES ALS JOVES QUE VOLEN REALITZAR ESTUDIS UNIVERSITARIS ALHORA QUE CONTINUAR AMB LA
PRÀCTICA D'UN ESPORT D'ALT NIVELL

F

er compatible l’esport d’alta competició amb els estudis universitaris. Aquesta
és la filosofia de les beques
posades en marxa el curs 2014-15
pel TecnoCampus, sis entitats esportives de la ciutat i el Club Balonmano Granollers, i que fins ara
han beneficiat 68 estudiants.

Des de la seva creació
el curs 2014-15 ja ha
beneficiat 68 estudiants.
Actualment té una
dotació anual
de 1.500 €
Els clubs de la ciutat adherits al
programa, i que financen el 50%
de la beca, són el Centre Natació
Mataró, el Centre Atlètic Laietània, el Club Esportiu Iluro Hoquei
Club, el Club Joventut Handbol
Mataró, el Club Hoquei Mataró i
el Club Esportiu Futsal Mataró.

oteràpia-CAFE, dues titulacions
molt vinculades als professionals
de l’esport. La resta d’estudiants
becats cursen estudis en els altres
dos centres del TecnoCampus
adscrits a la Universitat Pompeu
Fabra: l’Escola Superior Politècnica i l’Escola Superior de Ciències
Socials i de l’Empresa.

Estudiants del TecnoCampus en una de les sales polivalents del centre

En tot els casos, la beca està dotada amb un import de 1.500 euros, dels quals la meitat els aporta
el club al qual pertany l’estudiant
becat i la resta, la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme, titular de tres centres universitaris
adscrits a la Universitat Pompeu
Fabra.

En el passat curs 2019-20, les beques atorgades a estudiant de
l’Escola Superior de Ciències de la
Salut del TecnoCampus han estat
les més nombroses,, amb un total
de 12 estudiants becats. Aquest
fet coincideix amb el desplegament total del grau en Fisioteràpia i la Doble titulació en Fisi-

Tota la informació
està disponible al
web https://www.
tecnocampus.cat/
beques-bonificacionsfinancament
Els estudiants del TecnoCampus
també poden optar a les beques
del Ministeri o de la Generalitat
per a centres adscrits. Igualment
poden participar en un programa de beques propi, i a tot tipus
d'ajudes per realitzar part dels estudis a l'estranger.

ENTREVISTA A LAURA TIMONER

“La clau per estudiar i fer esport
d’alt nivell és l’organització”
La Laura Timoner és una jugadora
d'alt nivell de bàsquet becada per
TecnoCampus. L'última temporada va jugar a la Lliga Femenina
2 amb el Boet Mataró i estudia la
Doble titulació en Fisioteràpia-CAFE. Ens explica la seva experiència:

Laura Timoner, estudiant del
TecnoCampus

Com compagines els teus estudis amb la vida esportiva?
La clau és l’organització. Entrenar i
estudiar a la mateixa ciutat em facilita a l’hora de poder repartir-me
el temps. Els entrenaments majoritàriament són a la tarda i és per
això que en poder estudiar de matí
no perdo cap classe. És cert, que
molts caps de setmana tinc partits
en què viatgem, i això sí que em
dificulta a l’hora de fer lliuraments
de treballs, però amb organització

i realitzar-ho amb temps, és la clau
per poder-ho aconseguir.
Com t’ha ajudat la beca econòmicament?
M’ha ajudat de cara a poder estudiar la Doble titulació, ja que,
amb aquesta beca i la de familiar nombrosa, el preu disminueix
i puc fer la carrera que des que la
conec volia fer.
TecnoCampus et facilita compaginar competicions amb la vida
acadèmica?
Sí, la majoria de professors em
faciliten a l’hora de realitzar exàmens i lliuraments, ja que com he
mencionat amb anterioritat, els
viatges fan que estiguis durant
un cap de setmana fora, viatjant i

jugant, i això provoca una pèrdua
de temps important per dedicar
a l’estudi.
Quina ha estat la teva última fita
en competicions?
He jugat aquesta temporada al
Boet Mataró a Lliga Femenina 2,
segona divisió nacional, per mi és
el més important de tota la meva
carrera com a jugadora.Destacar
també que vaig ser Campiona de
Catalunya i d’Espanya Cadet amb
el Femení Sant Adrià.
El testimoni de la Laura Timoner
és un exemple d’organització i viabilitat en compaginar estudis i esport amb èxit, a més de l’ajut útil
econòmicament de les beques a
esportistes del TecnoCampus.
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TOT PREPARAT PER AL NOU CURS 2020-21

L’esport escolar i la COVID-19
DES DEL CONSELL ESPORTIU DEL MARESME ESTEM
TREBALLANT PER INICIAR UNA TEMPORADA ESPORTIVA
QUE, DE BEN SEGUR, SERÀ “DIFERENT”

A

l'espera de veure com
evoluciona la situació en
el començament del curs
escolar a cadascuna de les
regions sanitàries (Barcelona Nord i
Girona), des del Consell Esportiu del
Maresme, estem treballant per iniciar una temporada esportiva que, de
ben segur, serà “diferent”. Esperem
que, amb la col·laboració de totes i
tots, podrem tirar endavant un nou
curs que, sens dubte, serà un repte
molt dur per a totes les escoles i entitats, però sobretot per als esportistes i les seves famílies.
Caldrà establir protocols d’actuació
adaptats a les directrius que la Secretaria General de l’Esport, Protecció Civil i els diferents Ajuntaments
del Maresme ens vagin indicant en
cada moment.
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PROTOCOL
• Distància social d’1,5 metres entre
persones.
• Us de mascareta, excepte en el
moment de la pràctica esportiva.
• Higiene de mans constant.
• Grups estables per la pràctica
esportiva.
• Declaració responsable dels
participants (o els seus tutors)
on es garanteixi que no s’han
patit símptomes de la Covid-19 ni
contacte amb persones malaltes
durant 14 dies.
• Garantir la traçabilitat per tal
de conèixer, si es produeix un
possible positiu, amb qui han
estat en contacte les persones
d’aquest col·lectiu.

El CEM vetllarà per la seguretat sanitària en totes les proves que organitzi

Tots els organitzadors, gestors, coordinadors, tècnics i participants a
l’esport escolar, haurem de garantir el compliment d’aquests punts
prioritzant sempre la seguretat
per davant de qualsevol activitat.

A la pàgina web del Consell, www.
anirem informant i actualitzant tots els protocols,
obligacions i recomanacions que les
diferents autoritats estableixin. Bon
curs 2020-21 a tothom!

cemaresme.cat,
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INICIATIVA D’ESPORTIU MARESME,
CONSELL ESPORTIU DEL MARESME I CONSELL COMARCAL DEL MARESME

Gran èxit del 1r Concurs Fotogràfic
sobre Activitat Física i Esport

D

urant els gairebé cinc mesos
de concurs es van presentar
més d’una setantena d’imatges que pretenien immortalitzar l’emoció, els sentiments i els
valors que transmet l’esport arreu del
Maresme.
La competició va classificar les imatges en dues categories: la categoria
escolar, on figuraven les imatges relacionades amb activitat física i esport
per a la infància i l’adolescència, i la categoria general, on els protagonistes
de la fotografia eren persones adultes
o paisatges que susciten l’activitat física i l’esport.
Durant el passat mes de juny es va dur
a terme el procés de selecció de les
imatges guanyadores. Un jurat, conformat per dos integrants d’Esportiu
Maresme, altres dos del Consell Esportiu i un del Consell Comarcal, va ser
l’encarregat de puntuar cadascuna de
les fotografies establint així un pòdium.
Les tres fotografies més puntuades de
cadascuna de les categories han estat

Es van presentar una
setantena d'imatges
en dues categories:
escolar i general. Els
guanyadors ja tenen els
seus premis
les guanyadores de la primera edició
del Concurs, a més d’un premi especial
del jurat a una fotografia que immortalitzava l’esperit esportiu durant el confinament.
Els vencedors d’ambdues categories, així com la guanyadora del premi
especial, van recollir personalment el
xec regal per a la compra de material
esportiu a la seu del Consell Esportiu
del Maresme, situada a la plaça d'Espanya de Mataró. Els premis consistien en
xecs de 100, 75 i 50 euros per al primer,
segon i tercer classificat de cada categoria, respectivament.
Des d’Esportiu Maresme, el Consell Esportiu del Maresme i el Consell Comarcal del Maresme, volem donar les gràcies a tots i a totes per participar-hi i us
tornem a esperar en properes edicions!
Que els valors de l’esport i la vostra càmera us acompanyin!

CATEGORIA ESCOLAR
Elena Padilla · Mataró
@epadi8
«Expressió màxima de l’Esport:
Felicitat»

Javier Andreo García · Calella
@xavi.andreu.33

«Som un equip»

Miguel Bernardeau · Calella
@m.bernardeau
«El éxito es la suma de pequeños
esfuerzos que se repiten cada día»

1r

CLASSIFICAT

2n

CLASSIFICAT

3r

CLASSIFICAT

CATEGORIA GENERAL
Joan Luque · Mataró
@joan.luque
«Això és el que ens endurem, tot el que
estem vivint al nostre dia a dia»

Aitor López · Cabrera de Mar
@elnenemelon
«Bàsquet d’altura! Visca el Maresme
lliure, tropical i porcí!»

Antoni Salvà · Mataró
@antoni_salva
«Visitant les Santes del mar»

1r

CLASSIFICAT

2n

CLASSIFICAT

3r

CLASSIFICAT

PREMI ESPECIAL
Maria Luque · Argentona
@joan.luque

PREMI
ESPECIAL

«Repte assolit! 10 km a casa»
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RICARD PLANA

“Estem a favor de la unificació dels
nostres dos clubs de futbol”
Exjugador de futbol sala amateur i arquitecte de professió, va ser 'captat' el 2015 per l'actual alcalde del Masnou en
qualitat d'independent després d'haver estat, durant vuit anys, president del Masnou Basquetbol i membre de la
gestora del Casino del Masnou

V

eient la seva alçada, es diria que la seva vinculació
al bàsquet és òbvia...
Doncs no, mai vaig jugar
a bàsquet! El meu esport sempre va
ser el futbol sala. I la meva arribada
al món de la cistella va ser per pura
casualitat.
Ens la pot explicar?
Un dia, estant la meva dona en el
Col·legi de les Escolàpies del poble
esperant per recollir les nostres filles, va sentir com una mare aconsellava una altra que apuntés la seva
filla a fer bàsquet, que s'ho passaven
molt bé. Ja a casa m'ho va comentar, ens va semblar bé. Va ser així
com vàrem apuntar la nena amb
sis anys. I encara avui hi juga. Sap
qui era la mare que va fer aquest
comentari? La Tona Vives, la mare
d'en Ricky Rubio.

Camp de l'Atlètic Masnou

Una gran història. Com va arribar a
ser president del club?
Poc després d'arribar nosaltres, hi
van haver eleccions a la presidència.
Ningú no es volia presentar, amb el
risc evident que el club desaparegués. Ens ho van proposar a un grup
de pares, entre ells el periodista Eudald Serra, i el vam agafar per salvar
l'entitat.
I així vuit anys...
Ens ho vam prendre com si fos una
cooperativa. Tots els pares vam
mantenir econòmicament el club i
esportivament només tiràvem dels
nois de la casa. En dotze anys, el
primer equip va passar de salvar-se
de baixar a Tercera Divisió a jugar la
lliga EBA. Un èxit sense precedents
al Maresme.
I del bàsquet a la política.
M'ho va proposar Jaume Oliveras,
30

PERFIL
Ricard Plana
Barcelona, 1962
Formació acadèmica:
·Llicenciatura d'Arquitectura
Superior per la UPC
El regidor va rebre Esportiu Maresme al seu despatx consistorial

quan llavors encara no era l'alcalde.
Jo no el coneixia, però em va dir que
sabia de la meva tasca en el Casino
del Masnou i en el club de bàsquet.
Em va comentar que buscava per
a la seva candidatura una persona
amb el meu perfil, arquitecte. Vaig
entrar a l'Ajuntament en 2015 com
regidor d'Urbanisme a mitja jornada, perquè llavors no podia deixar el
meu treball.
Què creu que ha canviat al Masnou
en aquests anys?
Sobretot la manera d'entendre el
Masnou, l'espai públic i la mobilitat.
Hem donat prioritat a les persones
abans que als cotxes. L'hem fet més
amable per als vianants.
I des de les últimes eleccions, també regidor d'Esports...
Encantat de la vida! Vaig estar vuit
anys a l'altre costat, així que araels entenc molt bé. Valoro molt la
dedicació de presidents, directius,
tècnics, voluntaris... que dediquen
moltes hores sense més recompensa que la satisfacció personal.
Quina foto fem de l'esport masnoví?
Ho divideixo en tres pots: formatiu,
lúdic i competitiu. En el formatiu
estem treballant perquè la natació
formi part de l'horari lectiu de les
escoles. En el lúdic, ens agradaria
que tots els ciutadans que surten
a córrer, passejar o amb bicicleta
s'unissin i creessin associacions on

compartir experiències, calendaris,
sortides, etcètera.
I el competitiu?
Tenim la sort de comptar amb
molts clubs i grans esportistes que
posen en el mapa al Masnou, com
Ricky Rubio, Mireia Lapuerta o Silvia Mas. Som un poble mariner i la
vela, així com els esports de platja,
són essencials per a nosaltres. Ara
estem redactant el Pla Especial del
Port. La concessió de la Generalitat
acaba en el 2022 i volem millorar les
instal·lacions de la base nàutica.
Han fet una gran inversió en el nou
pavelló...
Això ens ha permès consolidar altres esports, com el patinatge o la
gimnàstica artística i la nostra aposta per l'esport femení. El nou pavelló
ens permet oferir una aposta poliesportiva molt equilibrada.
Ens falta el futbol. Com està el projecte d'unificar els dos clubs del
municipi?
Això és una cosa que només poden decidir ells, els clubs, però com
a ajuntament veuríem amb molt
bons ulls la unificació del CD Masnou, que ara complirà el seu centenari, i el Club Atlètic Masnou, que
ja en té cinquanta. Treballem per a
traslladar l'actual camp del CD Masnou, que està en sòl que pertany a
Alella, a la zona esportiva de l'Avinguda Kennedy.

Trajectòria política:
·Incorporació com a
independent a ’ERC-Acord
pel Masnou, any 2015.
· Segon tinent d'alcalde
coordinador Àrea de Territori i
regidor delegat d’Urbanisme
i Obres 2015-2019.
·Segona tinença d'alcaldia i
coordinador Àrea de Territori.
Regidor d'Urbanisme i Obres,
i Esports 2019-2022
Trajectòria associativa:
· El Casino del Masnou:
junta gestora, (2014 i 2015)
·El Masnou Basquetbol:
membre de la junta directiva,
com a president i com a
vocal, entre els anys
2004 i 2015
Ens pot donar més detalls?
Treballem per tenir més metres
quadrats més de terreny i arribar
als 10.000. Ampliaríem els serveis i
instal·lacions de l'Escola Marinada i
al mateix temps construiríem un segon camp de futbol-11, i si pot ser un
altre de futbol-7, a més de nous vestidors i millorar la resta de serveis.
Per a quan?
Confio que al final d'aquest mandat tot el projecte hagi superat les
diferents fases de planejament i es
pugui començar la redacció dels
projectes el 2022.
Tant de bo sigui així!
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