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EDITORIAL

L'esport no s'atura

A

bans d'anar-se'n al lloc on només hi són els bons,
el nostre enyorat Jordi Amigó ens va deixar el nou
disseny de la portada d'ESPORTIU MARESME. Més
fresca, més moderna, més visual. En Jordi era un innovador,
un visionari que sempre volia fer les coses millor. Aquest número d'octubre també conté el seu ADN. I sempre el tindrà,
perquè en Jordi sempre romandrà al nostre costat.
Un número d'octubre que recull els ímprobes esforços que
el Govern de Catalunya, institucions, ajuntaments i clubs estan fent perquè la roda de l'esport no s'aturi. Seguint tots
els protocols de seguretat per lluitar contra la COVID-19,
els nostres esportistes continuen entrenant i també competint. Una demostració que amb responsabilitat i sentit
comú podem avançar en cerca de la normalitat.
En portada, els portem un reportatge exclusiu que ens fa
especial il·lusió. Hem compartit una jornada amb les jugadores de waterpolo del Centre Natació Mataró, que la temporada passada van aconseguir el títol de Lliga per primera
vegada en la seva història. Una fita extraordinària per a un
club que ha de lluitar amb mitjans econòmics molt limitats.
Fidels al nostre compromís d'estar sempre al costat dels

nostres esportistes, clubs, entitats i ajuntaments, descobriran en aquestes pàgines històries i personatges que posen
de manifest que el Maresme és una comarca amb un impressionant múscul esportiu.
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PORTADA

WATERPOLO
Equip femení de waterpolo
Centre Natació Mataró

'VESTIDES'
PER GUANYAR

Arrenquen la temporada
2020-21 amb les ales
desplegades i amb la
il·lusió de saber que hauran
de defensar el títol de lliga
guanyada l'any passat per
primera vegada en la seva
història. Sí, perquè el Centre
va ser capaç d'acabar
amb l'hegemonia del CN
Sabadell, campió en les
últimes nou edicions

Fotos de PEP MORATA

P

Un reportatge de Toni Frieros

er afrontar aquest repte, la
defensa de la corona, i aspirar a cotes més altes com
és conquerir Europa, el CN
Mataró va donar un cop d'efecte
fitxant com a primer entrenador
a tota una llegenda del waterpolo:
Dani Ballart. Més de 500 vegades
internacional amb Espanya, Ballart
va disputar quatre Jocs Olímpics
(plata a Barcelona 1992 i or a Atlanta 1996) i és bicampió del món.
A primera vista, la decisió de la
direcció tècnica del CN Mataró, a
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càrrec de Joan Masriera, podria sorprendre ja que es reemplaçava en
el càrrec a l'entrenadora que havia
portat l'equip al cel, la també olímpica Marina Zablith. La brasilera va
acceptar la proposta de seguir com
a segona entrenadora i ésser l'ajudant de Dani Ballart. L'estratègia
del Centre va sortir a la perfecció:
tenir un gran equip a la piscina i
un binomi somniat per qualsevol
equip a la banqueta.
Per poder continuar competint de
tu a tu amb els grans equips de la
lliga femenina, com són el Sabadell, el Mediterrani, el Sant Andreu

El CN Mataró
ha tornat a fer
un gran esforç
per reforçar
la plantilla i
així aspirar
a continuar
competint
amb els grans
equips de la
lliga femenina

UN CENTRE PER FER ESPORT DE FORMA SEGURA
EL CN Mataró és un lloc segur per poder fer-hi les activitats que li
són pròpies. El Centre ha pres totes les mesures i protocols que els
han estat donats des de l'Administració per mantenir el club en un

estat de confort i seguretat per a tots els usuaris que en facin ús.
El Centre anima als seus socis que vagin a les seves fantàstiques
instal·lacions per gaudir de totes les seves possibilitats. El CN
Mataró vetlla perquè es pugui fer esport de manera segura.
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Presentació temporada 2020-21

Debuten el 17 d’octubre en un
nou format de competició

Les mataronines arrenquen el curs amb la il·lusió
de reeditar el títol de lliga i arribar el més lluny
possible en competició europea

o el Terrassa, el CN Mataró ha tornat a fer un gran esforç per reforçar una plantilla que ja era molt
competitiva. Aquesta temporada
han arribat quatre noves jugadores: la portera Maria Elena Sánchez
i la lateral Alejandra Aznar, totes
dues del CN Sant Andreu, la boia
americana Danijela Jackovich i l'extrem holandesa Vivian Sevenich.
Aquestes quatre incorporacions
substitueixen les baixes de Lorène
Dérenty, que ha tornat a França,

Dani Ballart és un dels grans
mites del waterpolo; plata a
Barcelona '92, or a Atlanta
'96, dos cops campió del món
i 510 vegades internacional
Laura Vicente que deixa la competició, Brigitta Games que ha tornat
a la selecció dels EUA per a preparar els Jocs Olímpics de Tòquio i la
d'Irene González, que se n'ha anat
al CN Sabadell només un any després d'arribar al Mataró, d'aquí el
sorprenent de la seva decisió.
Dani Ballart, l’arribada d’un mite
Parlar amb Dani Ballart és fer-ho
amb un dels millors esportistes i
waterpolistes espanyols de tots els
temps. No tots tenen dues medalles olímpiques penjades al seu coll,
així com dos mundials en el seu
palmarès i més de 500 internacionalitats. Aquest històric seguidor
del RCD Espanyol explica com va
ser la seva arribada al CN Mataró: “Havia acabat la meva etapa a
Egipte a causa de la COVID-19 i ja
li havia dit a la meva dona que a
partir d'ara volia entrenar prop de

El format de totes les competicions nacionals de waterpolo tenen
enguany una novetat molt important respecte a temporades
anteriors. En les Lligues Premaat
(masculina i femenina), formades per 12 equips cadascuna, es
faran dos grups de sis que s'enfrontaran en una primera fase
amb anada i tornada (10 partits
en total). Els tres primers equips
de cada grup se'n van a jugar
una lliga per a la lluita pel títol,
on començaran amb punts de
la primera fase guanyats contra
els altres dos equips que formen

aquest grup. Després de partits
d'una lliga d'anada i tornada, els
quatre primers disputen un playoff al millor de tres victòries per a
dilucidar el campió.
El debut del CN Mataró serà el
dia 17 d'octubre a la piscina del
CN Rubí. En la primera fase ha
quedat enquadrat en el grup B
amb el CN Rubí, EW Zaragoza,
CN Terrassa, CN Sant Andreu i
AR Concepción-Ciudad Lineal.
L’altre grup el formen CN Sant
Feliu, CE Mediterrani, CN Catalunya, CDN Boadilla, CN Sabadell i
Leioa WLB.

Aquest
equip no té
límit. Podem
arribar molt
lluny, tant en
Lliga com a
Europa”
Marina Zablith

Poder
entrenar
aquesta plantilla
és com tenir
un caramel a
la boca, tot un
regal”
Dani Ballart

2a entrenadora

1r Entrenador

casa. Casualment, en aquest
mateix període de temps, va
ser quan em va trucar Joan
Masriera, el director tècnic del
Centre. No m'ho creia, perquè
era el vigent campió de lliga, un
històric del waterpolo… en fi, va
ser com si em posessin un caramel a la boca”.
Ballart no entra a valorar perquè el Centre va preferir contractar-lo a ell per a substituir en
el càrrec a Marina Zablith, l'entrenadora que havia guanyat la Lliga:
“No em correspon a mi jutjar
aquesta decisió. Jo només vaig
veure l'oportunitat d'entrenar a un
equip excels i que la meva participació podria ajudar al fet que continués creixent”.
La relació entre en Dani i la Marina
és excel·lent: “Vaig parlar amb ella
poc després de la trucada del Mataró i em va semblar una gran idea
que ella fos la segona entrenadora,
perquè ningú coneix millor a les
jugadores que la Marina. Vaig dir-li
que em feia molta il·lusió que treballéssim junts”.
L'exjugador olímpic considera

que el CN Mataró
ha sortit guanyant
amb les quatre noves
incorporacions: “A nivell
de creativitat i atac, segur.
Serem més polivalents. Hem
construït una plantilla amb el
repte de continuar guanyant
i competint amb aquest
‘monstre’ del waterpolo que
és el CN Sabadell”.
Ballart, que va formar part
de la generació d'or del waterpolo masculí dels anys
noranta, es mostra eufòric
de poder entrenar a algunes
de les components de la millor
generació de jugadores espanyola
de la història: “Treballar amb l’Anni
Espar, l’Helena Lloret, l’Anna Gual, la
Marta Bach, l’Alejandra Aznar i moltes altres més és un gran privilegi.
Gaudiré molt d'elles, segur. Les ajudaré a continuar creixent, a continuar tenint fam de títols… i amb elles, jo
també creixeré com a entrenador”.
No li agrada individualitzar, però
considera que la Marta Bach
és una jugadora essencial
en la seva plantilla: “Ella
5

LA PLANTILLA 2020-2021

Alejandra Aznar
(2000)
EXTREM

Isabel Piralkova
(2005)
EXTREM

és el pal del paller. Feta a casa, tota
una líder i amb un palmarès impressionant. Ella ha de ser el meu
braç articulat, la persona que acosti el vestidor a l'entrenador”.
Ballart es defineix com “un entrenador molt pesat, ho reconec. Estic
sempre corregint perquè m'encanta polir detalls. M'agrada preparar
els entrenaments al mil·límetre.
M'agrada la perfecció. Sempre dic
que és com fer un bon allioli: paciència, coneixement i bona mà”.

Anna Aparicio

Anni Espar

Anna Gual

Blanca Colominas

Alba Bonamusa

Maria Bernabé

Marta Bach

Queralt Bertran

(2004)
CENTRAL

(1999)
LATERAL

(1993)
LATERAL

(2001)
EXTREM

(1999)
LATERAL

(2005)
PORTERA

(1993)
CAPITANA, CENTRAL

(2004)
EXTREM

ELS ENTRENADORS

Els quatre fitxatges, dues
estrangeres i dues jugadores
del CN Sant Andreu, faran
possible una plantilla
molt més polivalent
En la plantilla del CN Mataró apareix inscrita l’Alba Bonamusa, que
estava jugant als Estats Units. A
causa de la COVID-19, la waterpolista formada en el Centre Natació
Mataró encara no ha decidit si
continuarà jugant a l’altra banda
del Atlàntic o es quedarà a Mataró. Per si finalment es decanta per
aquesta opció, ja està inscrita en
la Lliga amb l'equip del Maresme.
Marina Zablith, la millor aliada
L’exolímpica brasilera, per la seva
part, admet que la forma en la qual
es va guanyar el primer títol de Lliga en la història de l'entitat els va
deixar un sabor agredolç: “No vam
6

Soc molt perfeccionista i
m’agrada preparar els partits i
entrenaments al mil·límetre”
Dani Ballart

M’he quedat perquè amb
en Dani creixeré molt com a
entrenadora”
Marina Zablith

Entrenador

2a entrenadora
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Carla Martín

Cris Nogué

Danijela Jackovich

Elena Sànchez

Helena Lloret

Vivian Sevenich

Clara Cambray

Dani Ballart

Marina Zablith

Ernest Gil

(2005)
CENTRAL

(1993/Holanda)
EXTREM

(2003)
BOIA

poder assaborir-ho ni celebrar-ho
com haguéssim volgut per culpa
de la COVID-19, però això no treu
gens de mèrit a les meves jugadores, que van ser les millors en
la fase regular. S'ho van merèixer
perquè van treballar duríssim en
cada entrenament i sempre van
donar el millor d'elles mateixes en
la piscina”.
La Comissió Tècnica de la RFEN
va decidir donar per suspeses les
lligues de waterpolo tant masculina com femenina davant la impossibilitat d'acabar-les a causa
del confinament. Va donar com
a guanyador de la lliga femenina

(1996)
LATERAL

(1994/EEUU)
BOIA

(1973)
1r Entrenador

al CN Mataró perquè en el moment de la suspensió era l'equip
líder de la competició. Les mataronines havien aconseguit un triomf històric: ser el primer equip

La direcció tècnica del CN
Mataró ha treballat de valent
per construir un gran equip
dins la piscina... i també a
la banqueta
que derrotava en Lliga al CN Sabadell en la seva piscina, Ca Llong,
en les últimes nou temporades.
La lliga masculina, per cert, va ser

(1994)
PORTERA

(1987)
2a Entrenadora

per al totpoderós Barceloneta un
any més.
Respecte al fitxatge de Dani Ballart com a primer entrenador,
Marina Zablith no amaga els seus
sentiments. “Al principi, com és
normal, em va doldre la decisió
de l'entitat, però després vaig entendre que el club volia formar
un equip tècnic del màxim nivell
i un dels millors entrenadors del
món és en Dani. És pràcticament
impossible trobar avui dia un tènic amb els seus coneixements
de waterpolo i vaig decidir quedar-me perquè al seu costat continuaré aprenent i millorant com

(1992)
EXTREM

Delegat

a entrenadora… i perquè tinc una
fe cega en les nostres jugadores”.
La Marina, olímpica a la seva casa,
Rio de Janeiro 2016, amb dues
medalles de bronze als Jocs Panamericans i dos mundials disputats,
no posa límits a les possibilitats
del Centre: “Hem fet quatre canvis
amb els quals crec que hem millorat molt. Tenim dues esquerranes
més en l'equip que ens faran més
fortes i més polivalents. Tàcticament serem un equip molt ric en
variants. No solament crec que tenim nivell per reeditar el títol de Lliga, també per fer quelcom històric
a Europa”.

Marta Bach, capitana
“Per a una jugadora que ha crescut des de molt petita en el CN
Mataró, poder guanyar la Lliga
amb el club de la teva vida és
el màxim, un somni fet realitat”, afirma la capitana d'aquest
equip, campiona del món júnior,
subcampiona mundial absoluta
la temporada passada, campiona
d'Europa i plata en els JJOO de
Londres 2012.
De formació i cultura ‘castellera’,
la Marta és molt ambiciosa: “Enguany volem tornar a guanyar la
Lliga i gaudir-la com Déu mana,
quelcom que no vam poder fer la

temporada passada”. Es reafirma
en el fet que “tornem a tenir un
grandíssim equip i tot un Dream
Team a la banqueta amb en Dani
Ballart i la Marina Zablith.
Igualment, agraeix les paraules
que ha tingut Dani Ballart per a
ella: “És un orgull ser la capitana
d'aquest equip, càrrec que exerceixo amb responsabilitat. Ajudaré en tot el que pugui perquè
aquest grup estigui sempre on
ha d'estar”. Ella també creu que
el Centre pot fer grans coses, no
només en la Lliga, sinó també a
Europa.

Guanyar
la Lliga amb
el club de
tota la teva
vida ha estat
un somni
fet realitat”
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REPORTATGE

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

FUTBOL

1921. Francesc Pagès (Saset)
Fundador i Jugador

Primer equip any 1920-21: Maristany, Carreras, Tuneu, Pagés, Bierge, Parera, Buch, Gibernau, Estapé, Puiggoriol, Rebull i Hombavella

Equip corresponent a finals dels anys 20, on era habitual que
juguessin futbolistes veterans i d'altres molt més joves

CD MASNOU
100 anys de llegenda

E

Un reportatge de Marc Frieros

ns hem de remuntar a l’any
1920 per encertar el dia de
la fundació del CD Masnou. Concretament, el vint
d’agost. Sota el primer mandat de
Pere Sensat, aquest club no només
comptava amb un equip de futbol, sinó que també disposava de
seccions d’atletisme i natació. No
obstant aixó, les discrepàncies entre diferents dirigents de l’entitat
van ocasionar la ràpida escissió en
“Club Deportiu Masnou” i “Centre
d’Esports Masnou”. Aquest últim,
però, va desaparèixer al 1924, i l’altra branca, el Club Deportiu Masnou, va sobreviure i és el club que
coneixem avui dia.
Entrats els anys trenta, el Masnou
ja comptava amb cert prestigi dins
del futbol local: era un club consolidat i amb bons jugadors. En
aquesta dècada, la seva figura més
destacada era Peret Nogués, que
malauradament va perdre la vida
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El Masnou és un dels històrics del futbol català, un
club que sempre ha estat present en les més altes
categories del futbol territorial i que ha competit
molts anys a Tercera Divisió. L’entitat celebra enguany
el seu centenari amb ganes de continuar sent un
referent del futbol de casa nostra
combatent a la Guerra Civil. Precisament per culpa del conflicte
armat, les activitats futbolístiques
del club es van veure aturades
temporalment, però el club va saber refer-se i la temporada 1946-47
es va inscriure per primer cop en
competició oficial.

Els blanc-i-vermells van continuar
creixent durant les dècades dels 50
i 60. Com a curiositat, el 16 d’agost
de 1953 es va disputar un partit
amistós entre el CD Masnou i un
equip d’estiuejants, entre els quals
figuraven estrelles com Ladislau
Kubala, César Rodríguez, Alfredo

Di Stefano i altres jugadors del FC
Barcelona. Durant els anys 60, el
Masnou va anar escalant categories en el futbol territorial: el 1961 va
aconseguir l’ascens a Segona Territorial; la 1964-65, a Primera Territorial; i la 1968-69, el títol de Primera i
l’ascens a Preferent.
Ja situats als anys setanta arriba
l’època daurada del Masnou, que
duraria fins ben entrats els vuitanta. Si bé l’estiu de 1970 es van celebrar els 50 anys de l’entitat amb
un amistós contra el FC Barcelona,
la temporada 71-72 el Masnou va
aconseguir l’ascens a Tercera Divisió, on no va poder mantenir-se
i va descendir l’any següent. Val a
dir que, en aquells temps, no existia la Segona Divisió B, i per tant
el club competia en la tercera categoria més alta del futbol espanyol. Aquesta mateixa temporada,
el club va disputar la seva primera
edició de la Copa del Rei. El club va
tornar a la Tercera la temporada
1975-76, també per estar-s’hi no-

AJUNTAMENT DEL
MASNOU
www.elmasnou.cat
935 57 17 00

1949. Ballester, Almansa, Torres, Ribas, Grau, Ventolrá,
Bayo, Fortuny, Guirado, Soane, Moreno i Molina

més un any. Amb la reestructuració del futbol espanyol (aparició de
la Segona Divisió B i agrupació de
la Tercera Divisió per comunitats
autònomes), el Masnou va tornar a
Tercera i va perllongar la seva participació fins a quatre temporades
seguides, de la 1977-78 a la 1980-81.
Després d’un ascens i una temporada més a Tercera (1985-86), el
club hauria de passar tota la dè-

L'internacional Unai
Vergara i Manolo
Serrano han estat
els jugadors més
importants que ha
donat el club
cada dels 90 i més a cavall entre
la Primera Catalana i la Preferent
Territorial. De nou, la temporada
2005-06 va ascendir a Tercera, on
va participar les temporades 200607, 2007-08, 2010-11, 2011-12, 2013-14,
2014-15 i 2015-16. Des de llavors, el
club no ha tornat a trepitjar aquesta categoria.
El Club Deportiu Masnou sempre
ha sigut, en el marc de club històric
i formador, casa de molts futbolistes que, passant pel futbol base o
pel mateix primer equip, han acon-

1967-68: Colomer, Julio, García, Cuello, Seguer, Carrillo,
Porta, Andiñach, Targa, Álvarez i Erico
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1979. Històrica foto de l'equip que va jugar l'eliminatòria de Copa del Rei davant l'Espanyol de Primera

seguit fer-se un nom en l’elit del
futbol. És el cas, per exemple, del
basc Unai Vergara. Aquest corpulent defensor de metre noranta es
va formar a les categories inferiors
del Masnou i va arribar a ser internacional amb la selecció espanyola
(el primer jugador en la història del
Vila-real), així com medalla de plata
als JJOO de Sydney l'any 2000. També es pot destacar Manolo Serrano,
masnoví, exjugador del RCD Espanyol i llegenda del Deportivo Alavés.
L’hàbil davanter va passar per les
categories inferiors del club i va tornar a lluir la samarreta blanc-i-vermella durant dues temporades en
el tram final de la seva carrera.
En l’any del seu centenari, el club
no es troba en el seu màxim esplendor si parlem de categoria:
actualment milita a Segona Catalana. No obstant, es continua apostant fermament pel futbol base i,
després del bon paper del primer
equip a Segona Catalana amb un
meritori cinquè lloc, el futur del
Masnou s’albira interessant.
En resum, celebrem el centenari
d’un club històric, que sempre ha
format part de l’estesa i exitosa història del futbol català i que de ben
segur continuarà donant alegries
als seus joves i al seu poble.
Per molts anys!

Una de les moltes vegades que el CD Masnou va
pujar a Tercera Divisió, aquesta als anys setanta

El 16 d'agost de 1953, Di Stéfano va jugar amb César un amistós al camp del
Masnou. "Veraneantes contra residentes", Trofeo Antonio González

El Masnou va ser durant molts anys el millor representant del futbol del Maresme a Catalunya

Jordi Pujol, president de la Generalitat, va viure en
directe els actes del 75è aniversari al Municipal
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ENTREVISTA

PERSONATGES
UN DELS MILLORS FUTBOLISTES
DE LA HISTÒRIA DEL MARESME

MANOLO
SERRANO
“Soc tan feliç ara
entrenant joves
futbolistes com quan
jugava a l’Espanyol
o l'Alavés”
Fotos de Pep Morata

DESPRÉS DE CONVERTIR-SE EN LLEGENDA DE L’ALAVÉS, JUGAR A PRIMERA DIVISIÓ AMB EL RCD ESPANYOL I GUANYAR LA COPA DEL
REI, VA DECIDIR PENJAR LES BOTES A CASA SEVA, AL MARESME. ARA, GAUDEIX DELS SEUS FILLS, FORMA PART DEL NOU PROJECTE
ESPORTIU DE L’ATLÈTIC MASNOU I ENTRENA JOVES AMB LA MATEIXA IL·LUSIÓ QUE EL VA PORTAR A L’ELIT DEL FUTBOL ESPANYOL

E

la història del Masnou.

Una entrevista de Marc Frieros

de vida.

Sent juvenil fitxes per l’Espanyol.
En aquell moment ja eres conscient que arribaries a l’elit?
No, la meva filosofia era la mateixa:
sortir al camp cada cap de setmana
i passar-ho bé. Hi havia gent que es
cremava molt abans i no gaudia del
futbol; jo no. M’ho vaig prendre com
un repte personal. En el meu cas,
faltar a un sol entrenament era horrible, fins i tot com a professional,
imagina’t amb la il·lusió d’un juvenil.

stà considerat un dels millors jugadors de la història
del CD Masnou, que ara
celebra els seus 100 anys

Quins són els teus orígens?
Vaig néixer al Masnou i hi he viscut
pràcticament tota la vida. El meu
pare era Guàrdia Civil i la mare era
mestressa de casa.
Com et vas iniciar en el futbol?
Vaig començar a jugar a futbol sala
a l’escola amb sis anys. Un dia va
venir gent del Masnou al col·legi a
fer unes proves per als seus equips
de futbol 11 i em van proposar formar part del seu equip infantil.
Deus tenir algun record especial
d’aquell equip...
Sí, molts dels que vam començar en aquell Masnou mantenim
l’amistat fins a dia d’avui. Intentem
veure’ns almenys un parell de cops
l’any. Vam formar un grup humà
molt maco i molt unit.
Com definiries el teu pas pel Masnou?
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Serrano va jugar 52 partits a Primera Divisió amb l'Espanyol
La veritat és que jo només pensava en passar-ho bé. Era una època
molt diferent, on no pensàvem que
arribaríem lluny ni teníem aquesta
pressió. Els camps eren de sorra, els
partits d’hivern a les vuit del matí,
no teníem roba d’entrenament... i
evidentment no hi havia escoles de
futbol ni tants equips i categories.

Però tot i així era més sa i gaudíem
de la mateixa manera. Vaig aprendre moltíssim de cada entrenador
que vaig tenir al Masnou i amb el
grup que teníem vam aconseguir
guanyar lligues any rere any i, fins i
tot, vam disputar una final de Copa
Catalunya contra el Barça. M’atreviria a dir que és el millor infantil de

Aquell mateix any vas debutar a
Segona B...
Sí, amb l’Hospitalet, que llavors era
el filial de l’Espanyol. Vaig signar al
desembre, per tant en sis mesos
vaig passar del juvenil del Masnou
a Segona B, i entrenava esporàdicament amb el primer equip de
l’Espanyol. Va ser meteòric.
I va arribar el debut amb els pericos...
Així és. Vaig debutar amb l’Espanyol a Segona Divisió. L’any següent vaig estar a punt de jugar al
Palamós, però es va trencar l’acord
amb l’Espanyol i va ser quan l’Alavés es va interessar en mi.

Nou projecte esportiu al Club Atlètic Masnou
Després de formar part de l'organigrama tècnic del
CE Vilassar, Serrano ha iniciat aquesta temporada
un nou projecte en el Club Atlètic Masnou al

Va ser la teva etapa més prolífica...
Sí, vaig marxar a un equip totalment professional com era l’Alavés,
llavors a Segona B. L’idea era estar-hi un any i finalment m'hi vaig
quedar quatre. Aquell primer any
vam ascendir a Segona Divisió, vaig
fer sis gols al play-off i l’any següent
ja era capità. Tot va anar genial. Teníem un gran equip i amb l’arribada de Mané Esnal vam aconseguir
l’ascens a Primera Divisió. I, per si
no fos poc, vam arribar a semifinals
de la Copa del Rei, eliminant al Súper Depor i al Real Madrid.
Per què no t’hi vas quedar?
Al desembre, dos dies després d’eliminar al Real Madrid, l’Espanyol va
fer efectiva l’opció de recompra per
mi i al final d’aquella temporada
vaig tornar a les files de l’Espanyol,
ja a Primera.

“Aquell jugador que
és capaç de pensar i
executar més ràpid que
els altres té un gran
avantatge sobre la
resta”
Vas tenir mala sort...
El futbol a vegades et dona alegries immenses, com va ser el meu
debut a Primera, però també te les
treu. Una entrada descomunal de
Solozábal em va lesionar greument
del genoll i no vaig poder jugar la
resta de la temporada. Tot i això,
després de la lesió considero que
l’etapa a l’Espanyol va ser molt positiva. Era molt utilitzat, el jugador
número dotze, com s’acostuma a
dir. Vaig gaudir moltíssim d’aquesta
etapa, vaig tenir molts minuts i fins
i tot vam guanyar una Copa del Rei.
Què diferencia un jugador de Primera amb els d’altres categories
inferiors?
Principalment la velocitat en el joc.
Aquell jugador que és capaç de
pensar i executar més ràpid que els
altres té un gran avantatge sobre la
resta. Per aconseguir aquesta velocitat cal tenir una bona preparació
física i una bona tècnica. També
s’ha de ser molt llest, en la meva
opinió té més importància l’aspecte mental i psicològic que el físic.
Tornem a la teva carrera. Més tard
vas jugar a l’Elx, el Castelló, el Badalona...
Amb l’Elx, el primer any vam estar a
punt de disputar play-off a Primera. El segon any, però, va ser més
complicat. Impagaments, etcètera. Tot i així el vestidor estava unit
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costat d'un altre exjugador del CD Masnou, Sergi
González. La seva idea és consolidar el futbol base
del club i convertir la seva metodologia de treball
en tota una referència del futbol al Maresme.

PERFIL

Manuel
Serrano Pulido

Serrano, amb els seus pupils, el juvenil A de l'Atlètic Masnou
i vam aguantar la categoria sense
problemes. Vaig passar pel Castelló a Segona B i després vaig tornar
cap a casa. Em va trucar el Badalona i, després d’un any allà, em vaig
quedar sense equip.
I, finalment, tornes a casa.
Sí, vaig entrenar amb el Masnou
i em van proposar formar part de
l’equip. Vaig pensar que seria molt
bonic acabar la meva carrera on la
vaig començar, així que vaig acceptar. El primer any vam ascendir a Tercera i el segon, per diversos problemes, vaig marxar a falta
d’unes quantes jornades i vaig acabar jugant els últims nou partits de
lliga amb l’Alella.
El teu comiat del futbol va ser
èpic...
Sí, va ser increïble. A falta de nou
jornades, l’Alella era el cuer de Primera Catalana i necessitava guanyar vuit dels nou partits restants
per salvar la categoria. I, quasi màgicament, ho vam aconseguir. Van
ser vuit victòries i un empat, i una
retirada intensa.
A què et dediques ara?
Soc pare de dos fills, així que gaudeixo d’ells, ja que la vida del futbolista t’allunya molt de la família.
Treballo a una immobiliària i sóc
entrenador del juvenil de l’Atlètic
Masnou.
Sempre has entrenat equips mo-

destos. Per què algú amb la teva
experiència no ha entrenat equips
professionals o en categories més
altes?
El que més m’agrada d’entrenar
és estar a prop dels nois, tirar de
l’equip, formar grups units i que els
jugadors siguin feliços. No m’agraden les individualitats, per mi
l’equip ho és tot. Reconec que hi ha
molts entrenadors que estan molt
més preparats que jo i que és difícil
arribar a divisions més altes, però
jo soc feliç entrenant en categories
més modestes on el més important
és gaudir. Tot i així sóc molt competitiu, m’agrada vèncer i sempre
plantejo els partits amb l’objectiu
de sortir a guanyar. Aquesta filosofia fa que els jugadors s’ho passin
d’allò més bé. Prefereixo guanyar
6-5 amb un futbol ràpid i vistós que
guanyar 1-0 però mesurant esforços i fent un futbol avorrit.

“El futbol a vegades
et dona alegries
immenses, com va ser
el meu debut a Primera
Divisió, però també
te les treu”
Quins plans de futur tens?
Res gaire diferent al que faig ara.
Soc feliç amb la vida que tinc: els
fills, el futbol, la feina... Crec que
continuaré així fins que el cos
aguanti (riu).

El Masnou
- 10 de setembre del 1972 Debut professional:
CE L’Hospitalet (1990)
Debut a 1a Divisió:
RCD Espanyol (1998)
Retirada:
CF Alella (2007)

PALMARÈS
2 títols de lliga (2a Divisió)
RCD Espanyol, 1993/94
Deportivo Alavés, 1997/98)
2 ascensos (2a Divisió)
Deportivo Alavés, 1992-93 i
1994/95
1 Copa del Rei
RCD Espanyol, 1999/00

Va marcar 53 gols amb l'Alavés

TRAJECTÒRIA

1990-93: CE L’Hospitalet (2a B)
1993: Dep. Alavés (cessió, 2a B)
1993/94: CE L’Hospitalet (2a B)
1994: RCD Espanyol (2a)
1994-98: Dep. Alavés (2a B, 2a)
1998-01: RCD Espanyol (1a)
2001-03: Elche CF (2a)
2003-04: CD Castelló (2a B)
2004-05: CF Badalona (2a B)
2005-07: CD Masnou
(1a Catalana, 3a Divisió)

El millor infatil
del CD Masnou
Serrano (segon per l'esquerra ajupit) va formar
part de la millor generació
de jugadors que ha donat
el Masnou. L'infantil va
acabar invicte la lliga i va
jugar la final de la Copa
Catalunya contra el Barça

2007: CF Alella

(últimes 9 jornades, 1a Catalana)

TRAJECTÒRIA COM
ENTRENADOR
CE Vilassar

(infantil, cadet i juvenil)

Atlètic Masnou
(juvenil)

ENTREVISTA

EL MILLOR DEL SEGLE XXI
És considerat pels experts d'aquest esport com el millor boxejador
espanyol del pes superploma del Segle XXI, per davant del
madrileny Ruddy Encarnación i el canari Pedro Miranda

PERSONATGES

JULI GINER

Del ring a l’Ajuntament
L’excampió d’Europa de boxa és l’actual regidor d’Esports de Premià de Dalt
Fotos de PEP MORATA
LA SEVA MAJOR GESTA ESPORTIVA LA VA REALITZAR EL NOVEMBRE DE 2015, QUAN ES VA PROCLAMAR CAMPIÓ D'EUROPA
DEL PES SUPERPLOMA EN VÈNCER AL LLAVORS INVICTE TRICAMPIÓ CONTINENTAL I NÚMERO TRES DEL MÓN, EL FRANCÈS
ROMAIN JACOB, AL SEU PAÍS. TOTA UNA GESTA
Una entrevista de Toni Frieros

J

La veritat
és que ara
soc molt feliç,
tant com quan
estava damunt
d'un ring.
M'agrada molt
ajudar la gent"

uli Giner és un personatge
molt estimat a Premià de
Dalt i a tot el Maresme. Ha
canviat els guants per la política de proximitat...
Què fa un excampió d'Europa de
boxa exercint de regidor d’Esports de Premià de Dalt?
Té molt a veure amb la meva relació amb Josep Triadó, l'actual alcalde. Ell és una persona a la qual li
agrada molt l'esport. Li vaig donar
classes personals de preparació física i consells de nutrició.
I el va fitxar…
Ve de lluny. El 2015, després de ser
campió d'Europa, l'Ajuntament em
va fer un reconeixement. Triadó em
va demanar que donés alguna xerrada motivacional a les escoles del
poble, com el CEIP Santa Anna, als
nois del barri, fins que em va fer
una proposta el 2019.
Quina?
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Recordo que va ser el 2 de febrer,
després del meu últim combat
professional. Em va convidar a esmorzar i em va dir: “Vull que formis part del meu equip”. Jo li vaig
contestar: “Josep, jo no sé jugar a
futbol”. I va riure. “No, no, del meu
equip de govern en la pròxima legislatura si guanyem les eleccions
municipals!”.
I les van guanyar.
Sí, per majoria absoluta. Vaig tenir
molts dubtes a acceptar el càrrec,

ho reconec, perquè jo no tinc formació acadèmica. A més, em costa
molt obrir-me a la gent i m'he dedicat tota la meva vida a lluitar damunt d'un ring. Era una cosa molt
nova per a mi.
Va acabar acceptant…
Per diverses raons. La primera,
perquè des del primer dia vaig
comptar amb l'ajuda dels meus
companys de govern i de tot
l'Ajuntament. He après molt d'ells.
La segona, perquè em fa molt fe-

liç poder ajudar el proïsme, al meu
poble. I la tercera, perquè ser regidor d'Esports a Premià de Dalt és
una benedicció. Aquí s'aposta per
l'esport de veritat, és una prioritat.
La veritat és que soc molt feliç, tant
com quan estava damunt d'un ring.
Li agrada la política?
Es podria dir que soc un polític
‘apolític’ (riu). No entenc de política,
ni vull entendre’n. El que m'agrada
és ajudar la gent, parlar-hi amb ells,
trepitjar el carrer, voltar pels barris,
preguntar, escoltar, solucionar problemes…
Però no viu només d'això…
No, també faig classes de boxa a
Iconic, un centre esportiu de Sant
Vicenç de Montalt, de dimarts a
divendres. Tinc unes 70 persones
entrenant. L’alumne més petit té
uns nou anys i el més gran passa
dels setanta. La boxa és per a totes
les edats.
Està de moda?
Porta molts anys ja sent una acti-
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EL PERQUÈ DE 'THE ROCK'
El seu entrenador i promotor li van posar el sobrenom 'The
Rock' ('La Roca') al cap de poc de començar a combatre, per
la seva força i consistència, esperit lluitador i energia al ring

PERFIL

Juli
‘The Rock’
Giner Arroyo
Vilassar de Mar
- 20 de juliol del 1983 Residència:
Premià de Dalt
Alçada: 1,66 m
Pes: 57 kg

Soc apolític; el
meu objectiu és
estar al costat de
la gent del meu
poble, que ha fet
de l'esport un
dels seus pilars"

Tornarà a boxejar?
Després de retirar-me en l'últim
combat que vaig fer, l'any passat,
vaig pensar en penjar els guants.
No vaig arribar al combat en bones
condicions físiques per culpa d'un
virus estomacal, però econòmicament necessitava fer-ho. Si hi tor-

AMATEUR
Combats: 86
Victòries: 60
Derrotes: 10
Nuls: 6

Campió de Catalunya
(6 vegades pes lleuger)

vitat molt demandada. La boxa és
un esport molt complet: és intens,
t'obliga a estar molt concentrat, a
treballar tots els grups musculars i,
si ho combines amb una bona alimentació, et permet tenir una vida
molt saludable.
És veritat que ja no està tan estigmatitzat…
Siguem clars. Durant molts anys
s'ha associat la boxa a les classes
baixes, fins i tot a la delinqüència,
i això no és veritat. Res més lluny
de la realitat. La boxa està plena de
gent noble, plena de valors, respectuosa, humil, que crea vincles. Som
una família. Jo sempre he dit que
si no fos per la boxa, no sé on seria
ara mateix.

PALMARÈS

La boxa
està plena de
gent noble,
de valors,
respectuosa,
humil, que crea
vincles. Som
una família"
naré? Ara és difícil perquè tinc tot
el meu compromís en el gimnàs, a
l'Ajuntament… i preparar-te bé per
a un combat exigeix un mínim de
sis mesos pensant únicament i exclusivament en el combat. A més,
ja tinc dos fills, l'Índia i l’Aimar, i 37
anys… És difícil, però no ho descarto al cent per cent perquè em continua ‘picant el cuquet’.
Quin somni li queda per complir?
M'agradaria tenir la meva pròpia
escola/gimnàs. Ja estic visitant lo-

cals i és una cosa que vull fer realitat aviat. I a nivell municipal, seguir
treballant perquè Premià de Dalt
continuï sent una vila saludable.
Ara hem acabat l'extensió del pavelló i seguim amb el projecte del
gimnàs i la piscina municipal. Tenim un anell esportiu extraordinari,
amb el Bikepark La Poma, els dos
camps de futbol, les dues pistes
poliesportives cobertes i el club de
vòlei platja.

Medalla de plata 2007
(pes ploma)
Medalla de bronze 2008
(pes ploma)
Campió d'Espanya 2010
(pes lleuger)
Medalla de bronze 2011
(pes lleuger)

PROFESSIONAL

Debut
21 d'octubre de 2011
(La Farga de L'Hospitalet)
Victòria per KO
davant Vitaly Shivanov
Combats: 28
Victòries: 23
Derrotes: 4
Nuls: 1
Campió d'Espanya 2013
(pes ploma)
Campió d'Europa 2015
(superploma)

Espectacular!
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ENTREVISTA

AJUNTAMENTS
Alcaldessa de Tiana

MARTA
MARTORELL

“L'esport és un eix
estratègic, una
forma de vida
que fa poble”
Una entrevista de TONI FRIEROS
Fotos de PEP MORATA

M

arta Martorell i Camps
(ERC) va néixer el 30
d’agost de 1978 a Barcelona. És mare de dos fills
i llicenciada en Ciències Polítiques,
especialista en Relacions Internacionals i amb un Màster en Comunicació i Estratègia Política. Va estar
involucrada en l’AMPA de l’Escola
Lola Anglada com a vocal i com a
membre de la Comissió de les activitats extraescolars. Va ser delegada
del CCE de Futbol de Tiana.

Des de quan viu a Tiana?
L'any 2010 volíem viure a Tiana,
però no vam trobar habitatge. Ens
vam instal·lar a Montgat, tot i que
els nostres fills els vam escolaritzar
a Tiana i la nostra vida social era
aquí al poble. Quan em vaig separar vaig poder instal·lar-me a Tiana.
I als nou anys de viure a Tiana ja
és la seva alcaldessa...
Com gairebé li passa a moltes mares, vaig entrar al món de l’associacionisme a través de l’AMPA... i del
club de futbol! Vaig involucrar-me
molt en totes les activitats extraescolars i això em va permetre amarar-me de tota la realitat social, cul16

tural i política del poble. El fet que
l’anterior alcaldessa em contractés
a treballar per engegar processos
de participació al poble em va ajudar molt a conèixer Tiana.
Què feia?
Jo era, i soc, consultora de participació ciutadana i vaig assessorar
en determinats procesos de participació. A més a més, la persona
amb qui en aquell moment decideixo iniciar un nou projecte de
vida és tianenc.
És a dir, fa una autèntica immersió tianenca...
(Riu) Sí, ho podem dir així. Es veritat que m’he omplert de tot el que
és i significa Tiana. Aleshores deia
que mai seria la cara visible en
termes polítics, que preferia estar
i treballar al darrere.
I per què va canviar d'opinió?
Em va venir a buscar ERC. No
pertanyia a cap partit polític. Per
la meva professió, treballava per
tots els partits excepte per als de
la dreta. Com deia, soc assessora
política amb participació ciutadana. Això vol dir que ajudo els

governs municipals que les seves
polítiques siguin més properes als
ciutadans. Dissenyo les polítiques
locals perquè els ciutadans decideixin com volen que sigui aquesta política. Cas típic: tenim una
plaça. Què vol la gent del poble

després, a l'octubre i per últim al
desembre. I a la tercera els vaig dir
que sí.
Es va fer de pregar, eh?
(Riu) Sap perquè vaig canviar
d'opinió? Després d'una conversa

El millor de
Tiana és que
estant a tocar a
Barcelona encara
pots fer vida de
poble i gaudir
d'espais naturals
fabulosos”
que es faci amb aquella plaça? Jo
ajudo a recollir les aportacions ciutadanes i dissenyo com s’han de
bolcar i fer valer aquestes aportacions per fer el projecte urbanístic
definitiu.
I diu sí a ERC...
D'entrada, no. Em van venir a buscar per primer cop l'agost del 2018;

amb els meus fills i el meu pare.
Em varen fer veure que al país tenim uns presos polítics, amb els
que jo he treballat tota la vida,
com Romeva, Sánchez, fent polítiques de proximitat i transparència. I la pregunta clau la van fer els
meus fills: A tu, mare, t’empresonaran per fer el mateix? El meu
pare em va dir que potser també
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AJUNTAMENT DE
TIANA
www.tiana.cat
933 955 011

Quina és la gran mancança que
té avui dia Tiana?
Sens dubte, l'habitatge. Tenim
molt parc, sí, però és de propietat
i molt car. Poc n’hi ha de lloguer,
i gairebé no tenim habitatge social. Per tant, què passa? Que la
gent jove ha de marxar del poble.

La política, o és
vocacional o no
té sentit. S’ha de
portar dins. És voler
treballar pels altres
des d'una perspectiva
absolutament altruista"

Abans parlava de la importància
de comunicar…
Sí, perquè el que no es comunica
no existeix i els drets que no exercim, tampoc existeixen. I això és
molt i molt important per un polític.

La meva feina
sempre ha estat
obrir la política a
la proximitat, la
transparència i la
comunicació”
hauria de lluitar pels companys.
Em va caure l'ànima a terra i vaig
dir-me a mi mateixa que "potser
ara sí que toca". I aquí estic...
I va ser arribar i moldre...
Històricament ERC mai va treu-

de portar dins. És voler treballar
pels altres des d'una perspectiva absolutament altruista. Una
vegada estàs dins hi dediques
les vint-quatre hores del dia. Per
molt sou que tinguis, la teva vida
privada desapareix. I això costa

Tiana és una
vila molt cultural
i molt activa
esportivament.
La nostre gran
mancança és que
gairebé no tenim
habitatge social”
re més de dos regidors a Tiana i
vàrem doblar els resultats a les
últimes eleccions. Ara governem
en coalició amb Junts per Catalunya i al març ha entrat al govern
el PSC.

molt d'assumir. També diria que
la política és la capacitat de poder
gestionar els recursos públics i
transformar la vida dels ciutadans
perquè sigui millor i estar sempre
al seu costat.

Què és per vostè fer política?
Primer de tot, vocació pública. O
és vocacional o no té sentit. S’ha

Com és Tiana?
Hi ha diferents Tianes. Un nucli
que és poble, amb la gent de tota

la vida, però no hem d'oblidar que
també som un poble dormitori.
Molts dels nostres veïns pràcticament només venen a Tiana a dormir per què treballen fora. Durant
el confinament molts comerciants em va dir que van 'descobrir'
nous veïns. El millor de Tiana és
que estant a tocar a Barcelona encara pots fer vida de poble, gaudir
d'espais naturals fabulosos, el mar
al costat, molta muntanya i comerç de proximitat. Tenim cultius
de flors i de raïm molt potents. A
més, Tiana és una vila molt cultural i molt activa esportivament.

Imagino que la proximitat és el
pal de paller de la seva política...
He de portar l'alcaldia sempre
en consonància amb els nostres valors, si no, plego i marxo.
La meva feina sempre ha estat
obrir la política a la proximitat, la
transparència i la comunicació.
Els ciutadans han de tenir veu i
vot. La meva obligació moral és
estar sempre al costat dels tianencs. Resoldre els seus problemes i gestionar els recursos, que
són els seus impostos, de manera correcta.

També ha fet èmfasi en que Tiana és una vila molt esportiva
L'esport és un eix estratègic. Totes
les polítiques que es basin en les
persones són fonamentals: educació, lleure, drets socials, igualtat... Per mi, l'esport és una forma
de vida. Jo sempre he fet molt esport: natació, gimnàstica esportiva, bàsquet, atletisme i muntanya
tota la meva vida. Ara jugo al frontó. Igualment visc l'esport a través
dels meus fills, que juguen a futbol al Tiana. L'esport et permet estar i formar part de la comunitat
d'una manera sana. Aquella frase
tan habitual que l'esport fa poble,
és ben certa. Fa cohesió social. I té
altres virtuts...
Quines?
Et permet desconnectar de tot a la
vegada que t'exigeix disciplina. És
una paraula que potser no agrada
tant a la gent o als joves, però la
disciplina amb valors és molt important a les nostres vides.
De què presumeix Tiana?
Tenim entitats molt grans, com
el club de futbol que ja ha fet el
seu Centenari, el voleibol, futbol
sala, el patinatge, el centre excursionista, el club de tir amb arc...
Moltes d'aquestes entitats col·laboren molt amb les AMPA per
fer activitats extraescolars. Igualment, tenim molts esportistes reconeguts a Tiana, com el nadador
olímpic Jordi Marí, el campió de
motos Carles Cardús, en Javi García Vico de motocròs, la futbolista
de l'Eibar Mar Torràs, una magnífica atleta de velocitat i tanques,
Marina Lamata... No ens podem
pas queixar!
Ja té pensat si voldrà continuar a
l'alcaldia?
Crec que un projecte polític necessita més d'un mandat per consolidar-se. Si la meva assemblea
ho creu convenient, sí que em presentaré a les pròximes eleccions.
Sort!
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REPORTATGE
FUNDACIÓ CREU GROGA

Ferma aposta pel
TRIATLÓ I EL WATERPOLO
EL CLUB ESPORTIU DE WATERPOLO FUNDACIÓ CREU GROGA HA FITXAT COM A DIRECTOR ESPORTIU DE LA SECCIÓ
I ENTRENADOR EL TÈCNIC SERBI MIRKO BLAZEVIC. CAMPIÓ DEL MÓN I D'EUROPA AMB LA SELECCIÓ DE SÈRBIA.
TAMBÉ VA ACONSEGUIR EL BRONZE I UNA PLATA OLÍMPICA. HA COL·LABORAT TAMBÉ AMB LA SELECCIÓ ESPANYOLA
DE WATERPOLO. PER TANT, CALELLA POT GAUDIR D’UN TÈCNIC DEL MÀXIM NIVELL MUNDIAL PER ENTRENAR NENS I
NENES I FORMAR ELS FUTURS CRACS D’AQUEST ESPORT. TOT AIXÒ, A LES INSTAL·LACIONS DE LA PISCINA OLÍMPICA
a captar nens d’aquesta comarca i
a anar creant una estructura a llarg
termini. Les coses no seran a curt
termini. Ho hem parlat així amb Albert Guinart, el responsable de la
Fundació Creu Groga. El club també té al cap aquesta idea de treballar a llarg termini.

ENTREVISTA
MIRKO BLAZEVIC

E

l tècnic serbi treballarà en
totes les categories de la secció: sènior, sènior amateur,
femení, cadet i infantil. El seu pla
de treball és potenciar des de la
infància la pràctica del waterpolo i
els valors d’aquest esport, que sorgiran del treball en equip. L’escola
esportiva que s’ha creat té com a
objectiu el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada
de l’activitat física i esportiva sense finalitat de lucre.

Amb la meva
experiència,
vull ajudar la
Fundació Creu
Groga a formar
equips en totes
les categories”

Cal anar poc a poc.
Si podem anar ràpid, ho farem.
Però el més important és construir
els fonaments d’un club, amb nens
i nenes a la base. Sense pressa, però
amb uns fonaments sòlids.

MIRKO BLAZEVIC

També busquen nenes i nens
que vulgui jugar al waterpolo?
Sí, sí, amb la pandèmia, tot és més
complicat, però sí, també volem
que les noies i les nenes entrin en el
món d’aquest esport. Farem saber
a les escoles de Calella, i del Maresme, que tindrem jornades de portes obertes els dissabtes. Així, els
nens i nenes interessades poden
veure les nostres instal·lacions i els
pares, també.

Què tenen els entrenadors serbis al seu ADN que els fa ser tant
bons entrenadors?
Tot ve de l’antiga Iugoslàvia. Jo
conec bé Pesic. És amic meu. També Obradovic, que va estar a Badalona. Radomir Antic va deixar un
bon regust al Barça i a l’Atlético de
Madrid, per exemple.
Però els tècnics serbis mengen
alguna cosa especial?
Ha, ha, ha... No, no, mengem el mateix que tothom. Però a l’antiga Iugoslàvia sempre es treballava molt
fort en tots els esports col·lectius:
bàsquet, waterpolo, futbol, voleibol... El waterpolo continua fort a
Sèrbia. En bàsquet, també tenim
molts jugadors serbis que juguen
a l’NBA.
Potser és la mentalitat, la competitivitat, l’ambició, les ganes
de treballar...
Clar. La nostra escola sèrbia té
molts anys i la filosofia continua
igual.
Vostè sap que a Catalunya, Manel Estiarte és com el Messi del
waterpolo.
Sí, clar, clar. Jo estava amb Iugoslàvia
quan ens vam enfrontar a Estiarte
en Jocs Olímpics i Mundials. Conec
Estiarte molt bé. Vaig jugar contra
ell als Jocs de Sidney del 2000.
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Com era Estiarte en aquella època com a jugador?
Com tu dius, Estiarte era el Messi
del waterpolo. Jugava a la seva posició com el millor del món. Ningú
ho dubtava.
Vostè, ara, vol posar tota la seva
experiència en el waterpolo a
disposició d’aquest nou projecte
a Calella.
Amb la meva experiència, vull ajudar la Fundació Creu Groga per formar equips en totes les categories.
Hem d’organitzar totes les categories i que el club vagi pujant, poc a
poc. Si t'hi fixes, des de Mataró fins
a Girona no hi ha cap club de waterpolo.

I aquí a Calella tenim una piscina
olímpica.
És una piscina meravellosa. Anem

D’alguna manera, vostès començaran a buscar si hi ha algun Estiarte en potència pel Maresme?
Jo crec que sí, però hem de trobar-los i parlar-hi amb ells. Tot depèn també del COVID 19. Espero
que aquesta pandèmia passi aviat
i es pugui treballar amb normalitat
una altra vegada. Puc ajudar i hi
dedicaré tot el temps que pugui.

El nostre
projecte és a
llarg termini.
A poc a poc
anar captant i
formant nous
jugadors i
jugadores"

SEGUEIX-NOS

ENTREVISTA
ORIOL GILI

E

l club esportiu de triatló Fundació Creu Groga ha fitxat
com a entrenador el triatleta
i entrenador personal, Oriol Gili.
L'Oriol és un apassionat del triatló,
la gestió esportiva i li agrada anar
a l'última en tecnologia. Creu fermament en el planter i per això
treballà conjuntament amb el responsable de l'Escola de la Fundació
Creu Groga, l'Isam Mounir. La idea
inicial és treballar des de la base i
cobrir totes les franges d'edat per
tal d'aconseguir en un futur un
equip de triatló absolut que pugui
competir i sigui un referent de Calella i de la comarca del Maresme.

però ja hem començat amb 3 entrenadors per cobrir entrenaments
diaris de dilluns a dissabte. Estem
oberts a tot, quants més siguem
més coses podrem fer a nivell de
grup. Tots els entrenadors estem
en contacte i coordinem el tipus
d'entrenaments per estar en la
mateixa línia. Utilitzem una APP dinàmica que es diu Training Peaks,
així quan creem un entrenament
aquest es distribueix al telèfon de
tots els components de l'equip.

Quina és l’importància de la tecnologia en el triatló?
A la competició el que compta són
les adaptacions fisiològiques aconseguides, la nutrició, la capacitat
de patir i la gestió de les nostres
emocions. Per arribar a controlar
Quin mètode de treball utilitzes? tot això la tecnologia ens ajuda
L'entrenament parteix d'un calen- sens dubte amb eines de planificadari de competicions on el club vol ció i comunicació, control de zones
estar representat i també d'activi- d'entrenament a nivell mecànic
tats d'interès com poden ser trai- com pot ser un medidor de poning camps o jornades de club. tència per a la bicicleta i també un
Això es trasllada al calendari que control a nivell fisiològic com per
cada esportista del club rep al seu exemple una banda de freqüència cardíaca o la
telèfon i a la pràcmedició de lactat
tica van mirant
"La idea inicial és
en sang. Rebre insetmana a setmatreballar des de la
formació durant
na, però l'equip
base i cobrir totes les l'entrenament al
tècnic ha de crear
rellotge és tant
un tetris segons la
franges d'edat per
important
com
periodització motal d'aconseguir en
poder analitzar-la
derna per mesoun futur un equip de després correctacicles ATR, definir
triatló absolut"
ment amb varietat
els microcicles i
de
programaris
fer una simulació
per veure que les càrregues d'en- que tenim al mercat. Cada esportrenament estan equilibrades. Sa- tista és un món i aquí entra l'ús que
bem que per un esportista popular es faci de la tecnologia.
és molt complicat complir amb el
100% de la planificació, tenim per- Quins són els objectius de la
fils molt variats i la nostra planifica- temporada del Club Esportiu
Fundació Creu Groga?
ció de club cobreix el gran públic.
Per ara s'ha fet la presentació de
Com planifiques les sessions l'equip. Fins novembre-desembre
tenim temps perquè l'equip prend’entrenament?
Les dividim en sessions amb en- gui una direcció i defineixi els obtrenador i d'altres són lliures on jectius. L'equip haurà de decidir
tenen una sessió proposada online si abarcarà totes les distàncies de
que fan individualment o queden competició, si li interessa la comen grups. Encara desconeixem la petició nacional oficial o bé tira cap
magnitud que pot agafar l'equip, a proves privades. A nivell nacional,
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El planter
és molt
important
per nosaltres.
És una roda
que gira
temporada
rere
temporada”
ORIOL GILI

un equip nou cal que comenci a 3a
divisió, després podria ascendir a
2a divisió i finalment entrar en els
15 millors equips nacionals que formen la 1a divisió. En cas de seguir
aquest camí cal una organització
més específica per aquest objectiu
de llarg termini, mentre es cuida
de l'Escola de Triatló i també del triatleta popular que vol fer proves de
llarga distància. Tindrem tres mesos de reflexió on els responsables
de l'equip s'hauran de posicionar.
Hi haurà escola de triatló per als
més petits?
El planter és molt important per a
qualsevol equip, és una roda que
gira temporada rere temporada.

Necessitem cobrir totes les franges
d'edat per evitar talls en el camí.
Un infantil necessita un cadet de
model, el cadet necessita el juvenil,
aquest els sub-23 i finalment els
adults seran la imatge per a tots els
petits. Imaginem que tinguessim
un buit de triatletes juvenils, passaria que els infantils tindrien molta dificultat en asumir el nivell de
juvenils. Un equip de triatló és una
cadena humana. El responsable de
l'Escola de Triatló és l'Isam Mounir i
ja té força nenes i nens al grup. Hem
volgut fer coincidir alguns horaris
d'entrenament amb el grup adult
que entrena al costat Cada triatleta
amb el seu entrenador, però amb la
imatge model que comentàvem.
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AJUNTAMENT DE
MATARÓ
www.mataro.cat
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PROTOCOLS, NORMATIVES I PROCEDIMENTS

Les instal·lacions esportives,
adequades per la situació de la Covid-19

Les instal·lacions esportives s'han adequat perquè es guardi la distància de seguretat i els usuaris puguin fer el rentat de mans

L

es instal·lacions esportives
de Mataró són a ple rendiment perquè entitats, clubs
i equips puguin practicar
esport amb totes les mesures de seguretat per evitar la propagació de
la Covid-19. Seguint els protocols de
la Secretaria de l’Esport i de l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya així com totes les recomanacions sanitàries i els protocols propis
de totes les federacions, les instal·
lacions esportives compten amb
termòmetres, gels hidroalcohòlics,
sabó per rentar-se les mans així com
un sistema de neteja i moments
de ventilació que s’han adaptat a
la nova situació i que s’adapten en
funció de l’evolució de la pandèmia.
Des del tancament de les instal·lacions esportives, el 14 de març quan es
va decretar l’Estat d’Alarma, la Direcció d’Esports ha mantingut relacions
periòdiques (virtuals i presencials)
amb els clubs, entitats i esportistes
de la ciutat per saber la seva situació
des del punt de vista social, esportiu i econòmic per acompanyar-les,
assessorar-les i atendre les seves necessitats en les diferents fases mar-

20

cades amb la normativa de la Generalitat i del Govern central.
Estiu 2020. Amb l’arribada de l’estiu, a finals de juny, va ser quan es
van començar a obrir les instal·lacions esportives municipals perquè
van iniciar-se els casals i campus
d’estiu dels diferents clubs i entitats. Uns 1.200 joves van participar
a Mataró en algunes de les ofertes
esportives, amb un balanç més
que positiu tant a nivell de funcionament, com de seguretat així
com pel grau de satisfacció d’infants i joves que venien de tres mesos de confinament amb ganes de
fer esport a l’aire lliure i socialitzar.
La temporada 2020-2021 de molts
equips va iniciar-se a l'agost, quan
la Direcció d'Esports va demanar
als clubs els seus protocols d'entrenaments per poder-los validar i
visar. També es va demanar el de
competició, elaborats per les respectives federacions i validat per
la Unió de Federacions Esportives
de Catalunya (UFEC) i pel Consell
Català de l'Esport de la Generalitat.
Durant el mes d’agost van fer en-

trenaments, per exemple, per a la
promoció d’ascens el Futsal Mataró i el Club Hoquei Mataró va participar a la copa de la Lliga Catalana
d’Hoquei així com els primers partits amistosos.

La Direcció d’Esports
de Mataró ha treballat
conjuntament amb els
responsables dels clubs,
entitats i equips per
poder efectuar l’activitat
física amb tota la
seguretat necessària
Aforaments del públic. Durant tot
aquest procés, la Direcció d’Esports
ha treballat conjuntament amb els
responsables dels clubs, entitats
i equips per poder efectuar l’activitat física amb tota la seguretat
necessària. Durant la pretemporada l’accés de públic a les grades
estava tancat però a partir del cap
de setmana del 26 i 27 de setembre (sempre amb la col·laboració

dels clubs i seguint totes les mesures de distànciament, seguretat
i neteja) s’han obert amb restriccions segons l’aforament de cada
instal·lació esportiva. L’objectiu és
permetre l’accés a un determinat
nombre de públic amb el respecte
de les mesures de distànciament i
d’aforament permès, aquesta darrera mesura pot variar en funció de
les fases i l’estat de la pandèmia.
Ús escolar. A banda de l’ús esportiu dels equipaments municipals
per fer diferents disciplines, enguany amb l’inici del curs escolar
2020-2021, l’Ajuntament ha cedit
determinats edificis per a l’ús dels
centres escolars. Ja sigui per ampliar les zones d’esbarjo, com per desenvolupar l’assignatura d’educació física. Davant d’aquesta petició
dels centres escolars, que compta
amb la validació del departament
de la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament ha elaborat un calendari amb horaris i equipaments
perquè els centres escolars puguin
fer servir de forma gratuïta aquestes instal·lacions en horari escolar.

CLUBS

TWIRLING

Club Twirling
MALGRAT
aidarodrigoctb@hotmail.com
INFO: 672625502

AJUNTAMENT DE
MALGRAT
www.ajmalgrat.cat
937 65 33 00
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NAIXEMENT D'UN NOU CLUB ESPORTIU

E

El TWIRLING
arriba a Malgrat de Mar

l naixement d'un nou club
esportiu sempre és una
gran notícia. I si és d'un esport minoritari, millor encara, perquè posa de manifest la
inquietud i interès dels practicants
d'aquesta modalitat, que lluiten per
fer-se amb un lloc en el panorama
esportiu.
És el cas del Club Twirling de
Malgrat de Mar, que es va posar
a caminar la segona setmana de
setembre en el pavelló Germans
Margall. El nou club esportiu ha estat creat per l'esportista Aida Rodrigo, de 28 anys i que durant tota
la seva vida va competir en aquesta especialitat fins que va decidir
dedicar-se a la docència: "Em vaig
formar com a entrenadora per po-

der ensenyar aquest esport a les
noves generacions, encara que és
cert que el twirling no té edat".
Es va decidir a fer aquest pas després de la seva experiència com a
entrenadora en Vidreres, on està a

Des de setembre es
pot practicar aquest
esport al pavelló
Germans Margall
un altre club: "Durant la celebració d'un campionat internacional
molt important de bandes i majorets ens van venir moltes nenes
del Maresme i voltants interessant-se per practicar el twirling.

Vaig parlar amb el regidor d'Esports de Malgrat de Mar i amb la
tècnica d'Esports sobre la possibilitat de crear un club al municipi i
els va semblar una proposta molt
interessant. En poques setmanes
es va fer realitat".
Aida destaca l'espectacularitat
d'aquest esport: "El twirling és
molt bonic, perquè té molta plasticitat, és elegant i exigeix una gran
coordinació i compenetració en
les seves coreografies. És la suma
d'alguns elements de la gimnàstica rítmica i la dansa, sempre amb
el bastó com a nexe d'unió i la música". Les interessades en practicar
el twirling poden acudir dilluns i
dimecres, de 17.00 a 19.00 hores, al
Pavelló Germans Margall.

BÀSQUET

Malgrat de Mar prorroga la seva
Capitalitat del Bàsquet Femení
La Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) va aprovat ampliar, fins el proper 30 de juny de
2021, la Capitalitat del Bàsquet Femení de Malgrat de Mar. Aquesta
decisió respon a les circumstàncies sobrevingudes durant aquests
primers mesos de 2020 i que han
fet impossible que la ciutat maresmenca hagi pogut desplegar
el seu calendari d'activitats previst.
Malgrat de Mar és la quarta Capitalitat del Bàsquet Femení, un
projecte impulsat fa tres temporades per la Federació Catalana de
Basquetbol amb la intenció i objectiu final de potenciar el paper
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de la dona dins el nostre esport i
en el marc d'una localitat, al llarg
de tot un any. La ciutat maresmenca agafava el relleu, durant
tot l'any 2020, d'Igualada com a
Capitalitat del Bàsquet Femení.
A l'espera que la situació es vagi
normalitzant poc a poc, al llarg
dels propers mesos es concretarà
com es duran a terme tots els esdeveniments previstos de Malgrat
de Mar. Enguany i per primera vegada en la seva història, la vigència de la Capitalitat del Bàsquet
Femení coincidirà amb la durada
de la temporada esportiva, no com
fins ara, que era l'any natural.

Aida Rodrigo
Directora Tècnica

“El twirling és un
esport espectacular,
molt bonic de veure i
de practicar”

Què és el

TWIRLING?
El twirling és un esport
consistent a executar, amb
acompanyament musical,
exercicis propis de la dansa
i de la gimnàstica rítmica,
fent figures amb un o més
bastons. Aquesta disciplina
d’origen nord-americà estesa
a tot el món, té un gran arrelament i tradició a Catalunya,
on hi ha més de 30 clubs. A
Catalunya coexisteixen dues
associacions, la Federació
Catalana de Twirling, que
data de l'any 1984, i la Unió
Catalana Esportiva de Clubs
de Twirling des de l'any 1999.

INSTITUCIONS

ESPORT LOCAL

MOTIVAR TOTES LES PERSONES
La campanya va dirigida a la població en
general, practicants potencials i tots els
agents del teixit esportiu de Catalunya
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CAMPANYA DEL GOVERN PER A LA REPRESA DE L’ESPORT

“Un país, un equip”

E

l Govern de la Generalitat
ha impulsat la campanya
“Un país, un equip” amb
l’objectiu d’animar la ciutadania a tornar a realitzar pràctica
esportiva i activitat física, coincidint
amb la progressiva tornada a l’activitat i l’inici de la temporada esportiva després de les vacances d’estiu.
També vol reactivar socialment i
econòmicament un sector molt tocat per la irrupció de la Covid-19.
Tenint en compte que la pandèmia
del coronavirus ha impedit que
la població catalana hagi pogut
gaudir de l’esport i l’activitat física
en plenitud de condicions, amb un
confinament obligat durant gairebé dos mesos, la campanya, impulsada per la Secretaria General de
Esport i de l’Activitat Física (SGEAF),
“vol aprofitar la progressiva tornada a l’activitat per part del món de
l’esport durant l’etapa de represa
per fer que la ciutadania confiï en
les mesures preventives que han
establert les autoritats sanitàries
i esportives i el propi sector, i vegi
l’esport com una activitat segura.
Evidències científiques han demostrat, a més, que les persones
que millor superen la malaltia de la
Covid-19 són les que gaudien d’un
millor estat físic”, afirma el secretari
general de l’Esport i de l’Activitat Física, Gerard Figueras.
Així mateix, la campanya “Un país,
un equip” s’emmarca en un dels
eixos principals d’actuació de la
SGEAF, que pretén fomentar la
pràctica de l’esport i de l’activitat
física a tots els segments de població amb la finalitat de construir una
societat més saludable, en què la
pràctica de l’activitat física esdevingui un hàbit diari durant tota la vida
de les persones.

A través de l’anunci de televisió i ràdio, el Govern vol motivar persones
de totes les edats a tornar a la pista,
el pavelló, el gimnàs, la piscina, el
carrer, etc. per mantenir aquest estil saludable després d’un dur confinament en què el bon comportament de la població ha permès al
país superar la fase més crítica de la
pandèmia. Aquesta represa esportiva també permet, en conseqüència, ajudar aquestes instal·lacions a
tornar a tenir usuaris i activitat.
“El missatge de la campanya va dirigit tant a la població en general
com a practicants potencials d’ac-

L’executiu català
anima la població a
reprendre la pràctica
esportiva amb totes les
garanties de prevenció
i seguretat
tivitat física i esportiva, així com,
especialment, a tots els agents que
configuren el teixit esportiu de Catalunya, és a dir, entitats esportives,
administracions locals i empreses
que tenen per objecte la promoció,
el foment i la prestació de serveis
vinculats amb l’esport i l’activitat
física a Catalunya, als quals demanem complicitat per tornar a activar
el sector”, afegeix Gerard Figueras.
“Altres àmbits del país ja s’estan
activant, i ara ens toca a nosaltres,
l’esport. Demanem el compromís
de tots els agents esportius de Catalunya per enfortir aquest sector,
perquè si actuem com a país i com
un equip en garantirem la continuïtat i el progrés”, ha conclòs. S’emetrà l’espot i la falca de la campanya
per televisió, ràdio i portals digitals, i
també es difondrà per les xarxes so-

La represa esportiva ajuda les instal·lacions de tot tipus a tornar a
tenir usuaris i activitat
cials Facebook, Twitter, Instagram i
Youtube.
Un pla i ajuts per a la represa
esportiva
La Secretaria General de l’Esport i de
l’Activitat Física (SGEAF) va presentar a finals de juny el Pla sectorial
d’instal·lacions i activitats esportives
per a l’etapa de represa, que recull
les mesures que regeixen el desenvolupament de l’esport i l’activitat

La campanya pretén
reactivar socialment
i econòmicament el
sector esportiu del
país, molt tocat per la
Covid-19
física a Catalunya en aquelles zones del territori que no tenen limitacions o restriccions específiques.
El document explica al sector esportiu català com s’han de celebrar
les competicions i esdeveniments
esportius, les activitats de lleure es-

portiu per a menors, les assemblees
i reunions de les entitats, així com
les mesures que cal adoptar en les
instal·lacions esportives, piscines i
centres de tecnificació.
A més, per pal·liar l’impacte econòmic negatiu de la Covid-19 en el sector de l’esport i l’activitat física de
Catalunya, el Govern va impulsar el
Pacte Nacional per a la Reactivació
de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya, dotat amb un total de 61,5
milions d’euros durant el 2020 en
forma de subvencions, programes i
línies de finançament per preservar
l’activitat esportiva i la viabilitat dels
agents que la fan possible. D’aquest
import, més de 40 milions ja han
estat tramitats per a Ajuntaments,
Consells Esportius, federacions,
clubs i esportistes. En paral·lel, l’executiu català va demanar noves mesures en el marc de la Comissió per
a l'Elaboració del Pla per a la Reactivació Econòmica i Protecció Social
com a conseqüència de la crisi de la
Covid-19 (CORECO).
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OBRES DE MILLORA

Canet de Mar vol un
poble molt esportiu

C

anet de Mar té el ple convenciment que la pràctica
esportiva quotidiana ajuda als seus conciutadans
a millorar la seva qualitat de vida.
Perquè tots i cadascun d'ells, joves i
grans puguin realitzar exercici físic o
practicar el seu esport preferit, posa
a la seva disposició una sèrie d'instal·lacions recentment inaugurades
o millorades. És el cas, per exemple,
de les obres de millora de la pista
poliesportiva polivalent coberta del
Pavelló d’Esports Municipal, ubicada al carrer Tarragona.
El passat mes de maig de 2019 es
van iniciar les obres que es basaven
en realitzar un tancament de les
façanes lateral i posterior de l’edifici i una ampliació de la coberta. Les
obres les ha dut a terme l’empresa
Xavier Alsina a qui li va ser adjudi-

La instal·lació del 'Park
Workout' al passeig
marítim està sent un
gran èxit d'usuaris
cada l’obra de la pista exterior del
Pavelló per un import de 199.547
euros.
Igualment, el passat mes de febrer
de 2020 es van iniciar les obres d'instal·lació d'una pista multiesportiva
destinada a la pràctica de futbol i
bàsquet a la zona esportiva ubicada al carrer Rial del Mas Figuerola.
Aquesta pista està situada en una
parcel·la de propietat municipal,
que ja conté diversos equipaments
destinats a la pràctica esportiva.
Aquesta actuació respon a la necessitat d'oferir a la població més
zones on poder dur a terme activitats esportives, ja que l'ampliació
posterior de l'equipament on actualment hi ha el gimnàs municipal
H2O, dues pistes de pàdel (l'any
2013) i una pista d'skate (l'any 2014)
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Una instal·lació moderna en un marc incomparable

Pep Tenas

Regidor d'Esports

“Demanem als usuaris
que facin un ús
responsable d'aquestes
instal·lacions i facin una
correcta desinfecció per
tal d'evitar contagis”
van posar en evidència la creixent
demanda d'espais adequats per a
la pràctica de diversos esports en el
municipi.
Finalment, el passeig marítim de
Canet de Mar ja compta amb unes
noves instal·lacions per poder fer
activitat física. Una infraestructura moderna on poder gaudir de l’
esport en un marc incomparable,

A més, s’ha creat una
pista poliesportiva a
Mas Figuerola i
s’ha millorat la coberta
del Pavelló
davant el mar. El recinte té un alt
grau d'ocupació diària. Des de
l'Àrea d'Esports de l'Ajuntament,
juntament amb la Brigada d'Obres
i Servei, s’ha treballat de valent per
tal que el 'Park Workout' sigui una
realitat.

Al pavelló s'ha ampliat la coberta i s'han tancat els laterals

Nova pista exterior de futbol sala i bàsquet
Pep Tenas, com a Regidor d’esports de Canet de Mar, diu que “estem molt contents de poder posar
al servei dels nostres ciutadans
aquestes instal·lacions. A causa de

les circumstàncies actuals, demanem als usuaris que facin un ús responsable d'aquestes instal·lacions i
facin una correcta desinfecció per
tal d'evitar contagis”.
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El nou pavelló s'ha aixecat on abans estava el
skatepark, ara traslladat a La Poma

Les obres han estat possible, en part, gràcies
a la subvenció de la Diputació de Barcelona

La construcció es va acabar després d'aixecar-se el confinament a causa de la COVID-19

La inversió total ha superat per molt poc el
milió d'euros

El recinte no té graderies i es pot dividir en
dues pistes al mateix temps

Els dos pavellons són usats diàriament per
més de 400 esportistes

NOVA INSTAL·LACIÓ AL MUNICIPI

L

Premià de Dalt millora la
seva Anella Esportiva

'ampliació del pavelló poliesportiu municipal de
Premià de Dalt ja és una
realitat. Cal recordar que el
pavelló és la seu de quatre entitats
esportives (Club Bàsquet Premià
de Dalt, Club Futbol Sala Premià de
Dalt, Club Vòlei Premià de Dalt Maresme i Club Patinatge Premià de

Ja està en
funcionament el
segon pavelló
que dona resposta
a l'alta demanda
esportiva del poble
Dalt), i diàriament hi passen més
de 400 esportistes, una dada que
feia imprescindible la seva ampliació. L'accés al nou espai es fa des
de la planta baixa, a través de les

portes de l'edifici preexistent que
actualment comuniquen amb la
pista exterior i que s'utilitza com a
porta d'accés de mercaderies. Al
seu interior hi ha una passera que
servirà com una petita zona de
públic i per mantenir les sortides
d'emergència de l'actual pavelló.
Sota la passera hi ha dos vestíbuls
d'independència de les sortides
d'emergència i quatre petits recintes per a material esportiu.
Es tracta d'un recinte tancat aprofitant els elements arquitectònics
preexistents i connectat al pavelló, cosa que permet utilitzar els
serveis comuns de l'equipament
inicial. La construcció de l'ampliació del pavelló ha tingut un cost
d'1.058.199,79 euros.
Josep Triadó, alcalde de Premià
de Dalt, ens explica que "el nou
pavelló és el segon pas de l'ambiciós projecte d'anella esportiva (el primer va ser el trasllat del

La nova pista, de
parquet flotant
d'última generació,
ha tingut un cost
d'un milió d'euros
skatepark al biciparc La Poma per
poder fer aquesta ampliació). Ara
tenim un nou espai per desenvolupar entrenaments de qualitat
per als nostres esportistes petits i
grans i alliberem la pista exterior
per construir el tercer objectiu,
que serà la piscina coberta municipal, que iniciarem aquest any la
licitació de projecte, construcció i
gestió".
Triadó vol posar èmfasi en el fet
que "aquest nou equipament
que hem acabat ara, com tot el
que fem, ho hem fet sense endeutar-nos ni apujar impostos,

JOSEP TRIADÓ
Alcalde

“Aquest nou
equipament que hem
acabat ara, com tot el
que fem, ho hem fet
sense endeutar-nos ni
apujar impostos”
gràcies a una rigorosa gestió econòmica i aconseguint subvencions, com la que hem obtingut de
600.000 euros de la Diputació de
Barcelona".
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cació i control dels esportistes,
organització i públic.
8è. A les instal·lacions esportives municipals s’han de respectar en tot moment els aforaments màxims establerts
per la normativa vigent. Són els
següents:

Distància de seguretat,

presa de temperatura i rentat de
mans, protocol que se segueix
en totes les instal·lacions
esportives de Calella

PLA D’UTILITZACIÓ 2020-21: PROTOCOLS, NORMATIVES I PROCEDIMENTS

Esport amb totes les garanties

D

es de el 1 de setembre,
l’Ajuntament de Calella,
mitjançant l'Àrea d’Esports, aplica protocols,
normatives i procediments per
tal de facilitar la gestió d’entitats
esportives, clubs esportius, grups
i organitzadors en general d’activitats de caràcter esportiu.
Enguany, i en base al desconfinament progressiu de la pràctica
esportiva a Catalunya, aturada per
la pandèmia de la COVID-19, Calella ha volgut esperar fins el darrer
moment per informar dels protocols, normatives i procediments
que han de permetre poder garantir una certa, alhora que limitada, normalitat per començar les
activitats esportives.
D’aquesta manera, i per fer-ho
fàcil, només es contemplen dos
formats bàsics: Activitats esportives continuades durant tota la
temporada, amb afectació a les
instal•lacions esportives municipals (entrenaments, competicions regulars, classes, etc...) i activitats esportives puntuals amb
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afectació o no a les instal•lacions
esportives municipals (esdeveniments esportius extraordinaris,
torneigs, trobades, partits amistosos, marxes populars, estades,
concentracions, etc...).
ACTIVITATS ESPORTIVES
CONTINUADES I PUNTUALS
Les activitats continuades de pràctica esportiva inclou bàsicament
totes les activitats contemplades
en el Pla d’Utilització 2020-21, on hi
participen bàsicament les entitats
esportives, clubs, grups i escoles.
Les activitats puntuals són totes
aquelles activitats de caràcter especial, singular o extraordinari i
no continuades en el temps. Totes
dues han de seguir els següents
protocols:
1r. L’entitat organitzadora ha
d’elaborar i presentar un protocol
conforme l’activitat o activitats
a realitzar de forma continuada
compleixen les mesures de seguretat, higiene i salut.
2n. L’entitat organitzadora ha de
garantir la distància de seguretat

de 1,5 m, l’ús de la mascareta (excepte en el moment de fer la pràctica esportiva), la higiene i rentat
freqüent de mans i la desinfecció
del material utilitzat.
3r. L’entitat organitzadora ha de
presentar el “Formulari Activitat
Esportiva – Entitat organitzadora” abans de l’inici de qualsevol
activitat.
4t. L’entitat organitzadora ha de
presentar la “Declaració Responsable Seguretat Higiene Salut”.
5è. L’entitat organitzadora ha de
disposar de les declaracions de
responsabilitat de les persones
participants a l’activitat.
6è. Les activitats esportives que
impliquen entrenaments, partits,
competicions o similars d’esports
col·lectius, exigeixen la participació de grups estables. No es poden
admetre activitats esportives de
caràcter col·lectiu amb la participació de grups no estables.
7è. L’entitat organitzadora ha de
garantir en tot moment la traçabilitat de l’activitat esportiva, disposant d’un document d’identifi-

•Instal.lacions Esportives
Fàbrica Llobet (tennis taula):
48 persones
Fàbrica Llobet (boulder):
30 persones
•Piscina Municipal “Dorly
Ströbl”: 62 persones
•Zona Esportiva “La
Muntanyeta” (pistes
d’atletisme):
32 persones (en obres)
•Zona Esportiva La
Muntanyeta (camp de futbol
7): 24 persones (en obres)
•Zona Esportiva La
Muntanyeta (pista
poliesportiva coberta):
32 persones
•Zona Esportiva La
Muntanyeta (pistes de bitlles
catalanes):
12 persones
•Zona Esportiva La
Muntanyeta (gimnàs CA
Calella): 12 persones
•Camp de Futbol de Mar:
48 persones
•Pavelló Municipal d’Esports
Parc Dalmau (bàsquet): 15
persones/pista transversal
•Pavelló Municipal d’Esports
Parc Dalmau (bàsquet):
17 persones/pista central
•Pavelló Municipal d’Esports
Parc Dalmau (handbol): 15
persones/pista transversal
•Pavelló Municipal d’Esports
Parc Dalmau (handbol):
32 persones/pista central
•Grades, en general:
Ocupació màxima, 33% a l’aire
lliure i 25% en recintes tancats
•Vestidors i dutxes, en
general:
3 m2/persona (no superar el
50% de l’aforament)

BODYBUILDING &

AJUNTAMENT DE
SANTA SUSANNA
www.stasusanna.cat
937 678 441
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CAMPIONAT D'EUROPA 2020

Santa Susanna
TREU MÚSCUL

S

anta Susanna va tornar a
ser l'epicentre del fisioculturisme mundial amb la
celebració, aquest mes de
setembre, d'una nova edició del
Campionat Europeu de Bodybuilding i Fitness en les categories
júniors, sèniors i màsters, organitzat per la Federació Internacional
(IFBB). Des de fa ja 17 anys, la flor i
nada d'aquesta especialitat esportiva es dona cita en el municipi del
Maresme. Els seus equipaments
esportius, la seva xarxa hotelera
de qualitat, la tranquil·litat del seu
entorn i la seva proximitat a Barcelona i Girona, converteixen Santa
Susanna en un petit oasi ideal per
fer aquests esdeveniments en un
entorn de qualitat.
L'acte d'obertura del campionat,
que té cobertura mediàtica a escala
internacional, va presidir-lo l'alcalde
de Santa Susanna, Joan Campolier;
el president de la IFBB, Rafael Santonja; el president de la Federació
Espanyola, José Ramos; el president del Comitè de Jutges de la
IFBB, Pawel Filleborn i el secretari
general de la Comissió Mèdica de la
IFBB, el Dr. Alfonso Morán.
El comitè organitzador va fer un
enorme esforç humà, logístic i
econòmic perquè els 800 atletes
de 22 països que hi van prendre
part poguessin competir amb
totes les garanties sanitàries. Durant els cinc dies que va durar la
competició es van prendre totes
les precaucions necessàries i afortunadament pot afirmar-se que el
campionat va ser un èxit rotund.
El bodybuilding i el fitness s'han
convertit en una especialitat es-

Esforç, disciplina i bons hàbits són claus en aquest esport

La prova de cadira de rodes és
sempre molt seguida
portiva amb més adeptes i seguidors any rere any i aquest Europeu
va ser una demostració d'això. La
selecció espanyola va ser una de
les delegacions que va obtenir
més medalles, 21 en total: onze
d'or, set de plata i tres de bronze.
La competició es va dividir en diferents categories per edat i també
per franges de pes.
Santa Susanna, dotada d'una gran
infraestructura hotelera, i que
compta amb un magnífic pavelló
d'esports, va tornar a estar a l'altura de la seva fama. Per alguna
cosa és considerada la capital del
fitness mundial. Tornarà a demostrar-ho molt aviat ja que del 5 al
8 de novembre acollirà el Campionat del Món i el congrés mundial
de la IFBB.

Espectacular demostració de la categoria +90 kilos

Fit Model, elegància i esport van de la mà

Santa Susanna
FITNESS
WORLD CAPITAL
800 atletes de 22 països es
van donar cita al municipi
del Maresme per disputar el
Campionat d’Europa.
Del 5 al 8 d’octubre
acollirà el Mundial

Les dones cada vegada tenen més protagonisme
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NOTÍCIES
MTB/BMX

Premià de Dalt es prepara per celebrar la
13a edició de la Happy Ride Weekend

L

a Poma BikePark de Premià de Dalt és ja un referent internacional i s'ha
convertit en la meca i en el
punt de trobada dels millors riders
del planeta. El bikepark es prepara
per celebrar la tretzena edició del
Happy Ride Weekend els dies 8 i
9 d'octubre.
En un marc d'inquietud i preocupació pel benestar de tots, el
Happy Ride Weekend se celebrarà a porta tancada i sense públic
per poder garantir la seguretat
dels fans, els riders i els treballadors, de manera que s'ha treballat
en un extensiu pla de producció
de contingut audiovisual que
permetrà als apassionats i curiosos del Dirt Jump gaudir del que
està passant a través de les xarxes
de La Poma Bikepark i seguir els
seus riders favorits per no perdre's
la millor acció.

El clàssic esdeveniment
de MTB i BMX se
celebrarà a la Poma
Bikepark el 8 i 9
d'octubre

BÀSQUET

El Maresme Boet 3 Viles, subcampió
de la Lliga Catalana Femenina 2

Dijous i divendres se celebrarà el
Happy Ride Weekend i dissabte
el bikepark obrirà al públic perquè tots, els que s'atreveixin, puguin gaudir dels salts en perfectes
condicions.
Aprofitant la celebració del 15è
aniversari de La Poma BikePark de
Premià de Dalt aquest Happy Ride
Weekend serà un homenatge a la
trajectòria i desenvolupament de
la instal·lació, a tots els involucrats
en la seva història i sobretot als riders de casa.
25 riders es reuniran a La Poma
BikePark de Premià de Dalt amb
14 focus que il·luminaran les famoses línies de salts i el nou Big
Jump, on esperem veure trucs
indescriptibles durant el Pannini
for Tricks. El millor rider de la setmana s'endurà el títol del Happy
Ride Weekend 2020 - Gran Premi
Diputació de Barcelona.

BICITRIAL

Laia Esquís,
campiona de
Catalunya

La jove Laia Esquís, veïna d'Òrrius
i estudiant de Vilassar de Dalt,
s'ha proclamat a Ripoll campiona de Catalunya de Bicitrial UCI
de la categoria infantil. Laia és
l'actual 'reina' mundial i d'Espanya
d'aquesta especialitat tan espectacular. La temporada vinent, la
Laia ja participa en 'Elite', on hi ha
les millors de tot el món.

ATLETISME

Brillant actuació
de la tianenca
Marina Lamata

DESCENS MTB

Telma Torregrosa
revalida el títol
de campiona
d’Espanya

L'esport maresmenc torna a brillar. L'atleta tianenca Marina Lamata es va proclamar campiona
de Catalunya Sub-20 de 4x400 a la
competició disputada a Igualada.
També va ser subcampiona en 100
m. llisos i 100 m. tanques. És a dir,
va fer pòdium en totes les proves
en què va participar.

TENNIS

E

l Barça CBS es va proclamar campió de la XVII Lliga
Nacional Catalana Femenina 2, que es va disputar el
passat diumenge 27 de setembre
al Palau Municipal d'Esports de
Juan Carlos Navarro de Sant Feliu
de Llobregat. Tercer títol per a les
blaugrana, que en la final van derrotar l'Advisoria Maresme Boet 3
Viles per 73-83. El matx, molt emo-
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cionant, es va decidir a la pròrroga,
després que els 40 minuts reglamentaris acabessin amb empat a
66. La blaugrana Jessica Fequiere,
màxima anotadora del Barça CBS
amb 17 punts i clau en el temps
extra, va ser escollida MVP de la final. Per part de l’equip maresmenc
entrenat per Jordi Vizcaíno, les
màximes anotadores van ser Sara
Vujacic (19 punts) i Mireia Vila (16).

E

l municipi granadí d'Otívar
(Granada) va ser l'escenari
del Campionat d'Espanya
de BTT DHI que ha encimbellat com a campions en categoria elit a Telma Torregrosa i a Ángel
Suárez. Un total de 139 'descenders'
es van donar cita en terres granadines per enfrontar-se a un bonic
traçat d'1,5 km. amb un desnivell
mitjà de -18,4%.
Com a premi, tot just ha estat convocada per participar amb la selecció espanyola al Mundial de Leogang (Austria) del 5 a l'11 d'octubre.

Magnífic paper
de l’Escola
Tennis Mataró

L'equip Cadet B de l'Escola Tennis
Mataró ha guanyat la Lliga Catalana de la seva categoria després de
derrotar al Set Ball Tennis. El júnior
masculí B i el júnior femení, per la
seva part, van quedar subcampions de la Lliga Comarcal. L'escola
mataronina no deixa mai d'aconseguir bons resultats esportius.

ESPORT

CONSELL ESPORTIU DEL MARESME
Plaça d'Espanya, 1 (08302 Mataró)
cemaresme.cat
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JORDI MATAS
President del Consell Esportiu del Maresme

"Els consells
esportius estem
estudiant fórmules
per fer la competició
escolar més segura"
AMB LA TORNADA DELS NENS I NENES AL COL·LEGI,
TAMBÉ ES POSA EN MARXA UNA PART MOLT IMPORTANT
DE LA SEVA FORMACIÓ FÍSICA I INTEL·LECTUAL:
L'ACTIVITAT ESPORTIVA

L

'esport escolar, no competitiu, només formatiu, també
arrenca un nou curs amb
les incerteses pròpies dels
temps que ens està tocant viure.
Per respondre tots els dubtes, donem la paraula a Jordi Matas, president del Consell Esportiu del Maresme, càrrec per al qual va ser reelegit
aquest mateix any.
Com planteja el Consell Esportiu
aquest inici de curs?
El coronavirus ens ha trencat rutines i hàbits, però els membres del
Consell hem continuat estant actius
tots aquests mesos i per això a l’inici
de curs ja ho teníem tot a punt.
Els efectes de la Covid disminuiran
la pràctica esportiva escolar?
No. Les entitats són les més interessades, juntament amb moltes famílies, a donar normalitat a la pràctica
esportiva. Una altra cosa són alguns
centres educatius que no es plantegen fer activitats extraescolars.
Això per mi és un error. L’activitat
esportiva l’hem de fomentar, ja han
estat bastant “ociosos” en termes esportius durant molts mesos; ara cal
normalitzar el dia a dia i això passa
també per les extraescolars. A més,
aquests nens i nenes si no realitzen
esport a l’escola, aniran a una entitat.
Per tant, per a mi, qui més perd amb
aquesta decisió és la mateixa escola
al no considerar l’esport com una activitat important. Els grups estables
del centre es dissolen un cop surten.
Com més els mantinguem compartint les activitats, millor.
La normalitat de la pràctica esportiva vol dir també competició?
Els consells esportius de tot Catalunya estem estudiant fórmules per

fer la competició escolar més segura. Estem mirant de fer grups més
reduïts, amb proximitat geogràfica,
setmanes de descans intercalades
en el calendari. En poques paraules, adaptar-nos a la situació. Però
cal tenir present una cosa: des dels
consells esportius el més important
és la pràctica esportiva, no la competició en si mateixa. Per tant, de
moment, comencem l’activitat, anirem veient la realitat i ens hi adaptarem a ella.

“Hem de fomentar
l’activitat esportiva. Ara
cal normalitzar el dia a
dia i això passa també
per les extraescolars”

Fora de les activitats i competicions, el Consell Esportiu realitza
més coses?
I tant! Jo sempre dic què som els
grans desconeguts de la comarca.
Tenim a l’entorn de 5.000 fitxes i
al llarg de totes les trobades i activitats als diferents municipis estarem movent aproximadament
10.000 nens i nens. Fem trobades
a diferents municipis per fomentar
la relació entre escoles així com la
realització d’esports i activitats físiques que no fan als seus centres.
Fem activitats per al professorat i
estem donant molta importància

a la realització de cursos de monitor poliesportiu, una necessitat per
moltes entitats que permet també
dotar de titulació oficial als qui ho
duen a terme. També informen de
tota normativa en l’àmbit esportiu
i cedim material a les escoles i centres per fer activitats. I per als pares
i mares, tenim activitats de lleure,
amb la seva llicència i, per tant, assegurança esportiva.
La situació actual ha fet variar els
objectius del Consell Esportiu per
aquest mandat?
El meu primer mandat (2011-2015)
va ser per salvar el Consell de la
seva situació i garantir el futur. Ho
vam fer amb molts patiments, però
ens en vam sortir. El segon mandat
(2015-2019) l’objectiu era consolidar-lo i fer més activitats, ho vam fer
i també haig de dir que va ser gràcies a la implicació de molt professorat d’esports dels centres educatius.
Ara estem en el meu tercer mandat,
hauria de ser el del llançament del
Consell per donar serveis a escoles,
ajuntaments i entitats, com passa
en altres comarques. En això crec
que és fonamental tenir la bona
entesa que ara mateix tenim amb
el Consell Comarcal i molts ajuntaments. Crec que a la comarca es
desconeix el nostre potencial, perquè ens manca la projecció pública
i la presència constant en els espais
esportius, tot i que fem moltes activitats, la gent no ens distingeix, hem
de millorar la imatge. El coronavirus
ha aturat moltes coses, però de les
dificultats sorgeixen oportunitats i
les volem saber aprofitar.

Hi ha rivalitat Consells Esportius
versus Federacions?
No, no crec. Tant consells esportius
com federacions volem que la canalla faci esport i sobretot s’ho passin be, però el nostre objectiu no és
sols practicar un esport, sinó que
puguin practicar-ne de diferents
i això és bàsic poder-ho fer des de
les escoles i amb la nostra llicència
és possible. Per altra banda, tenim
excel·lents relacions amb federacions, ens ajudem mútuament. Les
mancances que puguem tenir són
nostres, no culpa dels altres.
Defineixi el Consell Esportiu del
Maresme
Un equip de grans professionals
amants de l’esport en edat escolar.
Ens ho creiem i posem aspectes
com els valors per davant de competir. El treball del David, de la Manoli i de la Ivette és de persones que
ho gaudeixen. A més tenim una
Junta molt implicada i diversa, on
tota la comarca està representada,
ja que no és el mateix l’Alt Maresme que el Baix Maresme. En cada
mandat hi ha hagut una junta que
ha sabut donar el màxim en cada
moment. Els hi agraeixo a tots ells,
així és fàcil ser el president.
Un missatge a transmetre?
Tots els nostres nens i nenes necessiten practicar activitat física, tenim
diversitat de formes de fer-ho. No
els castiguem sense exercici físic
ni pràctica esportiva. I, a poder ser,
recomanem als pares i mares que
donin exemple, una activitat física
diària de com a mínim 30 minuts.
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VOLEIBOL
VÒLEI PLATJA

Brillant cloenda del
Campionat de Catalunya

E

l voleibol català, especialment l'espectacular modalitat de platja, ha tornat
a demostrar que que s'enforteix davant l'adversitat. Malgrat
la pandèmia, malgrat les restriccions i malgrat el difícil que moltes
vegades suposa tirar cap endavant
una competició d'una certa complexitat organitzativa i logística, el
Campionat de Catalunya de Vòlei
Platja, el ja consolidat Vichy Catalan Tour, va ser tot un èxit.
Un esforç de jugadors, àrbitres,
directius, autoritats municipals i
patrocinadors que van fer possible que poguessin celebrar-se cinc
proves (Barcelona, Torredembarra,

Vilanova, Empuriabrava i Cambrils), totes elles d'una gran qualitat i competitivitat.
La gran final es va disputar a la Plat-

Un total de 219 esportistes
van prendre part en les
cinc proves disputades,
que va tenir Cambrils com
a seu de la gran final

ja del Regueral de Cambrils, que va
rebre les vuit millors parelles de Catalunya en totes dues modalitats,
la masculina i la femenina. Els guanyadors van ser les mateixes parelles que van conquistar els quatre
tornejos previs, un fet inèdit en la
història de la competició.
Els germans Monfort, Vicente i Javier d'una banda i la lituana Erika
Kliokmanaite i l'estoniana Kadri
Puri per una altra, van dominar de
principi a fi el Campionat de Catalunya Vichy Catalan Vòlei Platja
Tour 2020.
Segur que l'edició de 2021, una vegada superem la pandèmia, serà
encara millor i més concorreguda.

Erika Kliomanaite i Kadri Pur

Els germans Monfort, imbatibles

GUANYADORS 2020
SEU
BARCELONA

Parella perfecta
TORREDEMBARRA

Parella perfecta
VILANOVA

Parella perfecta
EMPURIABRAVA

Parella perfecta
CAMBRILS

Parella perfecta
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MASCULINA
Javi Monfort
Vicente Monfort
Alvaro Gimeno
Hector García
Carlos Mora
Javi Naya
Vicente Monfort
Javi Monfort
Vicente Monfort
Sergio Ramírez
Zdravko Kamenov
Carlos Mora
Javi Naya
Javi Monfort
Javi Monfort
Vicente Monfort
Sergio Ramírez
Zdravko Kamenov
Dexter Edwards
Elio Carrodeguas
Zdravko Kamenov
Javi Monfort
Vicente Monfort
Dexter Edwards
Elio Carrodeguas
Carlos Mora
Javi Naya
Dexter Edwards
Javi Monfort
Vicente Monfort
Blagovest Petrov
Zdravko Kamenov
Elio Carrodeguas
Dexter Edwards
Vicente Monfort

FEMENINA
Erika Kliokmanaite
Kadri Pur
Julia Bonet
Becky Fernández
Virginia Carmona
Mar Saló
Kadri Puri
Erika Kliokmanaite
Kadri Pur
Nazaret Florián
Nuria Bouza
Julia Bonet
Becky Fernández
Nuria Bouza
Erika Kliokmanaite
Kadri Pur
Julia Bonet
Becky Fernández
Carla Martínez
Alba Carmona
Becky Fernández
Erika Kliokmanaite
Kadri Pur
Julia Bonet
Becky Fernández
Sandra Campo
Sara Segarra
Erika Kliokmanaite
Erika Kliokmanaite
Kadri Pur
Carla Martínez
Nuria Bouza
Julia Bonet
Becky Fernández
Kadri Puri

M
32

F
32

30

23

32

29

16

9

8

8

118

101

TOTAL
64
0
0
0
53
0
0
0
61
0
0
0
25
0
0
0
16
0
0
219

#unpaísunequip

Perquè ens
hi juguem molt,

fem-ho bé
Un país, un equip

esportcat

@esportcat

esportcat

esport.gencat.cat

