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L a COVID-19 continua colpejant-nos i impedint-nos 
poder fer una vida normal. El món de l'esport l'està 
patint en la seva pell de forma molt acusada perquè 

pràcticament no hi ha activitat els caps de setmana en les 
categories formatives. La majoria de federacions i clubs 
estan en contra d'aquesta mesura, en considerar que 
l'esport és salut i que, amb les precaucions necessàries, 
podria seguir la competició perfectament sense més pro-
blemes.
Aquesta incertesa s'ha convertit en tota una Espasa de 
Dàmocles per a moltes entitats i empreses que organit-
zen proves esportives multitudinàries, incapaces de sa-
ber si podran dur-les a terme o no. Ens acostem al final 
d'aquest maleït 2020 i continuem sense veure la llum al 
final del túnel. Malgrat tot això, recobrem l'optimisme i 
siguem positius: molt aviat tot això que estem vivint dei-
xarà de ser un malson.
Des d'Esportiu Maresme, una vegada més, continuem 
apostant pels nostres clubs i esportistes. Teníem l'obliga-
ció de presentar-los els components de l'equip d'hoquei 
del Mataró, que aquesta temporada juguen a l'OK Lliga, 

la millor del món. No és fàcil arribar a l'elit d'un esport i 
menys fer-ho sent amateur però esforçant-se com a veri-
tables professionals.
Un número aquest de desembre on parlem de futbol fe-
mení, MTB, petanca, billar, futbol sala, marxa popular, bo-
dybuilding... i on acompanyem un club de futbol modest 
en la celebració del seu centenari: la UD Mataronesa.
En fi, un fidel reflex de què és el Maresme esportivament.

EDITORIAL

Això és el que som

SUMARI

Edita:  Frimu XXI Comunicació S. L.
Director: Toni Frieros
Redactor: Marc Frieros 
Disseny i maquetació: Salamandra
 Barcelona Design, SL
Fotografia:  Pep Morata
Correcció de textos: Gerard Obon
Impressió: Rotimpres Dipòsit Legal:  B 9990-2017

  DESEMBRE
2020

esportcat@esportcat esport.gencat.catesportcat



4

PORTADA
HOQUEI PATINS

CH Mataró

RETORN A L’ELIT
Mataró i el Maresme 
tornen a tenir un 
representant a la 
millor lliga d'hoquei 
patins del món

N   o és gens senzill arribar 
a competir en la màxi-
ma categoria d'un es-
port, sigui professional 

o amateur. Exigeix anys d'esforços, 
una estructura esportiva sòlida i re-
cursos econòmics no sempre fàcils 
d'aconseguir en una especialitat 
esportiva poc mediàtica.
Per tot això, el mèrit del Club Ho-
quei Mataró és extraordinari. Estar 
competint en l'OK Lliga i jugar amb 
els grans 'tòtems' d'aquest esport, 
com Barça, Liceo, Reus, etcètera, és 
per treure's el barret.
No és res nou per l'entitat mataro-

Un reportatge de Toni Frieros nina, ja que en la dècada dels sei-
xanta, després de la seva creació 
com a club d'hoquei en 1951, va ser 
un dels millors equips espanyols, 
arribant a guanyar la Lliga Nacional 
en 1968. Ja com a Divisió d'Honor, 
va ser quart dos anys després.
Per a una entitat obsessionada a 
cuidar l'hoquei base, tant mascu-
lí com femení, va ser tot un orgull 
aconseguir el seu primer i únic títol 
europeu el 19 d'abril de 2009 quan 
va aixecar la Copa de la CERS, la 
segona competició europea. El CH 
Mataró va guanyar la Final Four 
disputada a Lloret contra l'equip 
amfitrió quaranta anys després del 
títol de Lliga.El Mataró es va enfrontar al Barça en quarts de final de la Lliga Catalana

Club Hoquei Mataró
MATARÓ

 info@chmataro.net
 93 722 861 614
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Albert Larrea, un home de casa.
El conductor del CH Mataró en el 
seu retorn a l'OK Lliga és un home 
estretament lligat a la casa. Un cas 
excepcional perquè l'Albert Larrea, 
funcionari en l'administració local, 
porta 33 dels seus 41 anys al club. 
Ha estat jugador de base, entrena-
dor d'equips inferiors, coordinador, 
jugador del primer equip, entre-
nador del femení quan va estar a 
l'OK Lliga i ara, per tercer any con-
secutiu, màxim responsable del 
masculí.
"Per algú de la casa és un gran 
orgull i una gran sort comprovar 
que pertanyo a un club que cuida 
el seu planter i que aposta decidi-
dament per un projecte esportiu", 
explica l'Albert. I no ho diu en va. El 
seu segon, Marc Gassó, també està 

Copa CERS, es va tornar a l'OK Lli-
ga, però el més important és que 
es va crear una estructura de club, 
ben planificada i amb un sistema 
de joc similar per a tots els equips 
del club".

GLORIOSOS ANYS SEIXANTA
A mitjans dels anys 60, el CH Mataró es va convertir en el millor equip d'Espanya, guanyant la 
Copa del Generalísimo en 1967, el campionat d'Espanya 67-68 i arribant a les semifinals de la Copa 
d'Europa la següent temporada. Aquesta fotografia correspon a la victòria en la final de Copa el 18 
de juny de 1967 davant el Vilanova (2-1) en el Velòdrom de Mataró.

Un sol gol, la clau de l'ascens
L'estratègia i la valentia varen ser clau en 
l'ascens de l'equip a la màxima categoria. 
Quan la pandèmia va obligar a suspendre 
l'OK Lliga Plata, Mataró i Manlleu estaven 
empatats a punts. La Federació va deci-
dir donar per acabada la competició i va 
ascendir l'equip maresmenc perquè tenia 
millor 'gol average' general que el Manlleu, 
ja que el particular el tenien empatats tots 
dos equips. I això va ser així gràcies a una 
decisió tècnica molt valenta. A Manlleu, el 
Mataró havia guanyat 1-2, però en el Pave-

lló Jaume Parera, mancant un minut per 
acabar el partit, els d'Osona vencien per 
2-4. Va ser quan l'Albert Larrea va decidir 
treure el porter i jugar amb cinc homes 
de pista. Mancant quinze segons per al 
final del partit, Alex Cantero va marcar el 
gol que deixava el marcador en 3-4. És a 
dir, el Mataró va perdre, sí, però va igualar 
el 'gol average' particular amb el Manlleu. 
Aquesta acció, al final, li va donar l'ascens 
a l'equip del Maresme, ja que tenien +29 
gols a favor i el Manlleu +25.

en el club des dels cinc anys.
Larrea creu que un dels punts d'in-
flexió en el creixement del club "es 
va produir quan va arribar l'Iván 
Sanz com entrenador fa quin-
ze anys. Amb ell es va guanyar la 

Per algú format al 
club, és un gran orgull i 

una gran sort comprovar 
que pertanyo a una 

entitat que té cura del 
seu planter i que aposta 

decididament per un 
model esportiu"

Albert Larrea  
ENTRENADOR

UNA FAMÍLIA.
El secret de l'èxit del CH Mataró és 
que es tracta d'una veritable família, 
un grup d'amics que es comporten 
com a professionals sent amateurs
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Afirma que en el CH Mataró "in-
tentem fer un hoquei atractiu per 
a l'espectador i sobretot molt par-
ticipatiu per als jugadors tant en 
atac com en defensa".
Òbviament, l'objectiu del club és 
mantenir la categoria en una Lli-
ga molt complexa, ja que baixaran 
quatre equips de manera directa 
i altres dos després d'un 'play off' 
de descens: "La nostra Lliga no és 
la del Barça, Liceo, Reus o Iguala-
da. Hem d'arribar al mes de juny 

amb opcions de poder continuar 
a l'OK Lliga".
El setanta per cent de jugadors del 
CH Mataró s'han format en el club: 
"No volíem deixar fora a cap dels 
que van aconseguir l'ascens a lOK 
Lliga. Per això tenim una plantilla 
d'onze jugadors. Sempre n'hi hau-
rà un, excepte lesió o sanció, que 
es quedarà sense anar convocat. 
Vàrem parlar amb ells i ho van ac-
ceptar tots. La majoria d'ells és la 
primera vegada que juguen a l'OK 
Lliga. Solament hem fet un fitxatge 

per pujar el nivell de qualitat, el de 
Marc Ollé, que ve del Monza italià i 
sempre havia jugat al Reus", expli-
ca Larrea.
L'Albert vol posar èmfasi en una 
cosa: "Res del que hem aconse-
guit, i res del que som, seria possi-
ble sense la gran qualitat humana 
de la plantilla. Mai han protagonit-
zat el més mínim incident i sent 
amateurs es comporten amb una 
professionalitat admirable. I el 

mateix val per tot el cos tècnic: 
metge, fisioterapeuta, nutricionis-
ta, delegats... Són unes persones 
extraordinàries".

Eric Florenza, el capità. 
El braçalet de capità el porta des 
de fa cinc anys l'únic jugador de 
l'actual plantilla que es va procla-
mar campió de la Copa CERCS en 
la temporada 2008-2009. L'Eric 

Florenza és un altre destacat cas 
de fidelitat al club mataroní. A ex-
cepció d'una temporada, sempre 
ha estat al CH Mataró, des dels 
cinc anys: "Tornar a l'OK Lliga és 
una gran alegria per a l'entitat, 
perquè la temporada anterior 
se'ns va escapar per un sol punt 
l'última jornada".
Coincideix plenament amb el seu 
entrenador quantt als objectius 
per a la present temporada: "Som 

un equip molt jove, amb poca ex-
periència en aquesta categoria i 
la nostra Lliga serà la de competir 
amb Palafrugell, Voltregà, Lloret, 
Vic, Girona, Calafell...".
Eric pertany a una família on es 
respira hoquei per tots els porus 
de la pell. La seva germana petita, 
Aina, es va proclamar l'any passat 
campiona del món amb la selecció 
espanyola.

El president, il·lusionat. 
Amb un pressupost global de 
150.000 euros, la meitat dels quals 
destinants a cobrir les necessi-
tats del primer equip masculí, el 
CH Mataró el formen avui dia  24 
equips (al voltant de 240 esportis-
tes) i uns 500 socis. 
El seu president, Ignasi Prat, engi-
nyer especialitzat en energia so-
lar, només fa dos anys que està al 
capdavant de l'entitat: "Estar a l'OK 
Lliga amb vuit jugadors de Mataró 
és i ha de ser un gran orgull per a 

l'esport de la ciutat. Nosaltres som, 
per sobre de tot, una entitat que es 
basa en la formació i en tenir cura 
del planter".
Com no podia ser d'una altra ma-
nera, el president toca de peus a 
terra: "Els nostres jugadors surten 
sempre a guanyar els tres punts en 
la millor lliga d'hoquei patins del 
món, però hem de ser realistes i sa-
ber que no podem competir de tu 
a tu contra el Barça, Liceo, etcètera. 
La nostra lliga és una altra i l'objec-
tiu és continuar la pròxima tem-
porada en la màxima categoria… 
i evidentment continuar formant 

LA PLANTILLA 2020-2021

MARC GASSÓ
2n Entrenador

27 ANYS AL CLUB

SERGI GRANELL
Estud. Enginyeria
20 ANYS AL CLUB

JOAN TORRENT
Delegat

13 ANYS AL CLUB

ALBERT LARREA
1r Entrenador

33 ANYS AL CLUB

Som un equip 
molt jove i amb poca 

experiència a l’OK Lliga. 
El nostre gran objectiu 
és guanyar "la nostra" 

Lliga, que és mantenir la 
categoria"

Eric Florenza  
CAPITÀ

LOREM IPSUM
(0000)

LOREM IPSUM

MARC GOMÀ
Delegat

5A TEMPORADA

Amb vuit jugadors 
d'onze formats al club 

des de nens, el club 
tornarà a jugar contra els 

millors equips del món, 
com el Barça, Liceo o Reus

L'històric equip d'hoquei 
de Mataró va guanyar la 
Lliga i la Copa d'Espanya 

als 60. Quaranta anys 
després va conquerir 
l'únic títol europeu de  

la seva història, 
la Copa CERS

ORIOL LLADÓ
Estudiant Dret

22 ANYS AL CLUB

31
BERNAT ROMERO
Estudiant Fisioterapia

15 ANYS AL CLUB

4
FLORENZA
Comptable

26 ANYS AL CLUB

6
GERARD CUSACHS

Professor E.Física
3A TEMPORADA

2

ERIK GUAL
Grau Psicología

2A TEMPORADA

67
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RAÜL SALA
Delegat

2A TEMPORADA

FERRAN MERCADER
Preparador Físic
4A TEMPORADA

ROBERT POU
Metge

23 ANYS AL CLUB

KEVIN COMAS
Fisioterapeuta

21 ANYS AL CLUB

Jugar a la millor 
lliga d'hoquei patins del 
món amb 8 d'11 jugadors 
de Mataró és una gran 

satisfacció per a un club 
que ho basa tot en la 

formació"

Ignasi Prat   
PRESIDENT

L'entitat, amb un 
pressupost de 150.000 

euros, té 24 equips, 
més de 240 esportistes 

i compta amb un 
extraordinari grup 

d'animació, el ja famós 
Front Mataroní

grans jugadors d'hoquei i millors 
persones. L'educació, el respecte, 
l'esportivitat, la companyonia, sa-
ber guanyar i saber perdre, són as-
pectes irrenunciables en el nostre 
cicle formatiu".
Afegeix el presidente mataroní, 
que "no vull oblidar-me dels nos-
tres equips femenins, tant el que 
juga en la divisió més alta, que va 
arribar a estar també a l'OK Lli-

ga, com del nostre FEM17, que es 
va proclamar campió d'Europa el 
mes de desembre passat després 
de vèncer la selecció de Portugal".
Tant l'entrenador Albert Larrea, 
com el capità Eric Florenza i el 
mateix president del CH Mataró, 
no volen tancar aquest reportatge 
sense fer un gran reconeixement 
als components del Front Mataro-
ní, el grup d'animació que en cada 

partit anima sense descans els ju-
gadors al Pavelló Jaume Parera i 
fins i tot en molts desplaçaments. 
"Per als jugadors és molt important 
sentir el seu escalf i alè. Ells ens han 
ajudat a superar moments difícils 
al llarg d'aquests anys", apunta l'Al-
bert Larrea. 
És la quarta vegada en la seva his-
tòria que el CH Mataró juga a l'Ok 
Lliga. Així que.. a gaudir molt!!!

ÀLEX CANTER0
Economista

5A TEMPORADA

24
MARC OLLÉ

Adm. I Dir. d'Empreses
1A TEMPORADA

44
MARTÍ ALMERICH

Est. Infermeria
15 ANYS AL CLUB

10
CONRAD XICOTA
Animació d'activitats

15 ANYS AL CLUB

22
GUILLEM CARBONELL

Estudiant
15 ANYS AL CLUB

14

SÍLVIA VENDRELL
Nutricionista

3A TEMPORADA



sense tenir una llar futbolística 
fixa, un camp propi. Però seguien 
ferms. Aquest periple va finalitzar 
la temporada 1970-71 quan, des-
prés de molta lluita, es va construir 
un camp al barri de Cerdanyola 
que acabaria sent casa de la Ma-
taronesa fins els nostres dies, tot i 
haver-lo de compartir amb diver-
sos equips modestos de la ciutat 
en l’actualitat.
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REPORTATGE
FUTBOL

UD MATARONESA

EL DEGÀ FA CENT ANYS

E ls colors vermell i negre de 
la Mataronesa van vestir-se 
per primera vegada el 26 
de gener de 1921, quan es 

van establir les bases fundacionals 
del club. Tot i fer cent anys, oficiosa-
ment en fan molts més... hi ha do-
cuments que demostren el paren-
tesc de la UD Mataronesa amb el ja 
desaparegut Football Club Mataró, 
entitat ben organitzada que va ser 
precursora del club que coneixem 
avui dia i que ja vestia de vermell i 
negre quan va ser fundada el 1904. 
La dissidència d’alguns membres 
del Football Club Mataró va donar 
lloc a la creació d’un nou equip: 
l’Iluro SC. I, com veurem més en-
davant, aquest fet que sembla poc 
rellevant acabarà sent cabdal en 
l’estructura de clubs de futbol que 
hi ha a Mataró en els nostres dies.
En els seus primers anys, la Mataro-
nesa jugava partits amistosos, fins 
que el 1929 el club es va federar i va 
passar a disputar competicions ofi-
cials. L’arribada de la cruenta Guer-
ra Civil va aturar l’activitat esportiva 
de tots dos clubs de la ciutat, i en 
acabar el conflicte va tenir lloc el 

que molts ciutadans de l’època, i 
alguns dels nostres temps, consi-
deraven una injustícia. L’Iluro SC 
va adoptar el nom de CD Mata-
ró, mentre que la Mataronesa va 
mantenir el seu nom a contracor. 
Els membres de la Mataronesa rao-
naven que, en ser l’equip més antic 
de la ciutat i provenir del Football 
Club Mataró, si algú havia de portar 
el nom de la ciutat, eren ells. 

Consumada la injustícia, i davant 
de l’empenta que va rebre el nou 
Mataró en els següents anys, la Ma-
taronesa es va veure irremeiable-
ment relegada a segon equip de la 
ciutat i, amb l’ascens del CD Mata-
ró a Tercera Divisió, es van quedar 
sense camp propi per jugar. Així 
va començar una etapa nòmada 
de la Mataronesa, que entrenava 
i jugava pels camps del Maresme 

Pioner en 
futbol femení

A dia d’avui, 
la Mataronesa 
compta amb 
només dos 

equips, l’amateur 
i el primer equip, 

però va ser 
pioner a Mataró 
en apostar pel 
futbol femení 

CENTENARI
Tot i fer cent anys, oficiosament en fan molts més... Hi ha 
documents que demostren el parentesc de la UD Mataronesa 
amb el ja desaparegut Football Club Mataró, fundat el 1904

Han passat noranta anys entre la fotografia de l'esquerra i la de la dreta. La primera és de l'actual temporada i la segona, 
dels anys vint. En cent anys d'història, el club sempre ha estat fidel als seus colors, l'equipament vermell i negre

Quan parlem de la Mataronesa, parlem d’un club d’arrels humils, compromès amb el seu barri i la seva gent. 
Parlem, també, del club de futbol més antic de la ciutat de Mataró. Aquesta temporada 2020-21 fan cent anys i, 

en honor a ells, repassarem la seva història

Un reportatge de Marc Frieros



La història esportiva de la Mata-
ronesa és extensa. Des dels seus 
primers anys en competició oficial, 
acostuma a militar en categories 

regionals. Una de les fites més im-
portants va ser l’ascens a Preferent 
Regional de la mà de Paco Clos, 
exjugador del FC Barcelona i inter-
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Molt aviat 
aspirem a poder tenir 

els nostres propis 
equips de futbol 
base. És un dels 

somnis que tenim”

David Jiménez
President

L’exinternacional del 
Barça, Paco Clos, va ser 

el seu entrenador en 
l’ascens a Preferent, la 
fita més important del 
club arraigat al barri de 

Cerdanyola

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

Retall d'un diari que parlava del nou camp de la Mataronesa

Paco Clos va ser l'entrenador de l'ascens a Preferent

Un club humil amb una massa social molt fidel

El club va poder estrenar la gespa del Camp del Camí del Mig

Si quelcom caracteritza un club 
com la Mataronesa és la humilitat 
i el sentiment de pertànyer a una 
comunitat, a un grup unit. Parlem 
d’un equip que ha passat per diver-
ses dificultats econòmiques al llarg 
de la seva història però que mai ha 
anat curt de capital humà, més 
aviat al contrari. En paraules del 
president David Jiménez, «la Mata-
ronesa ha gaudit, al llarg de la seva 
història, de persones excepcionals. 
Són gent humil, compromesa amb 
nosaltres durant moltíssims anys i 
que no busca sortir a una foto i ser 
reconegut, simplement s’estimen 
el club com si fos seu i hi treballen 
cada dia amb passió. És per això 
que seguim estant presents». 

nacional amb la selecció espanyo-
la. David Jiménez recorda que «jo 
era jugador del primer equip quan 
ens entrenava Paco Clos. Vam as-
cendir a Preferent Regional i va 
ser una temporada molt especial. 
Vaig aprendre molt d’ell i també de 
tots els entrenadors amb qui vaig 
compartir vestidor». D’aquí pro-
vé la icònica fotografia del tècnic, 
afaitant-se el bigoti al vestidor, tot 
complint la promesa que havia fet 
si s’aconseguia l’ascens.
A dia d’avui, la Mataronesa compta 
amb només dos equips, l’amateur 
i el primer equip, que competeix a 
la Tercera Catalana de la FCF. No 
obstant aixó, el president comenta 
que «aspirem a poder tenir equips 

de futbol base aviat». A més, tot i no 
comptar en l’actualitat amb equips 
femenins, la Mataronesa també és 
pionera en aquest àmbit. «El meu 
pare i president del club durant ca-
torze anys, Clemente Jiménez, va 
ser un visionari. Ell ja creia en el fut-
bol femení fa molts anys i nosaltres 
vam crear el primer equip de futbol 
femení de tota la ciutat de Mataró».
Amb tot, estem orgullosos que un 
club obrer com la Mataronesa ce-
lebri el seu centenari. És la millor 
garantia que, moltes vegades, es 
pot arribar molt més lluny només 
amb afecte, compromís, humilitat 
i saber fer. 

Moltes felicitats!
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serveis i garantir l’evolució esportiva 
i humana de jugadors i jugadores.
“Per a nosaltres tots els nostres 
equips són igual d’importants, i 
la nostra feina és fer que tots ells 
gaudeixin i disposin de les millors 

condicions perqué els nens i nenes 
es desenvolupin com a persones 
i com a futbolistes”, diu Lourdes 
Sesma, la presidenta de l’entitat. 

REPORTATGE
FUTBOL

Futbol Femení  
EN MAJÚSCULES

CLUB ATLÈTIC MASNOU

L ’Atlètic Masnou és un dels 
clubs catalans que més ha 
promogut el futbol feme-
ní en els darrers anys. Ha 

passat de tenir una sola jugadora 
el 2012 a 63 jugadores el 2020. Una 
progressió extraordinària.

Un total de 63 jugadores i 6 entrena-
dores que comparteixen uns colors 
i un sentiment: arribar el més lluny 
possible competint amb esporti-
vitat i amb els valors de l’Atlètic, 
amistat, solidaritat i companyonia. 
El nostre tret d’identitat principal, i 
factor clau en l’èxit com a Club, és 
oferir la màxima qualitat en els seus 

Aquesta temporada 2020-21 ha 
reforçat i ampliat els seus equips 

femenins, que competiran  en 
les següents categories:

▶ ESCOLA FEMENINA  
(nascudes entre 2014 i 2010) 

20 jugadores

▶ INFANTIL SEGONA DIVISIÓ  
(2 equips) 21 jugadores

▶ JUVENIL SEGONA DIVISIÓ 
(1 equip) 20 jugadores

▶ Una jugadora jugant amb l'equip 
BENJAMI B MASCULÍ 

(2a Divisió) 
▶ Una jugadora jugant amb  

l'EQUIP ADAPTAT
▶ 6 ENTRENADORES

Fotos de PEP MORATA

Gràcies a la forta 
aposta de l'entitat per 

la igualtat, en vuit 
anys ha passat de tenir 
una sola jugadora a les  

63 actuals

Afegeix que “creiem que el millor 
camí cap a la igualtat és la integra-
ció tant tècnica com esportiva dels 
equips, tant masculins com feme-
nins. D’aquí que no existeix una 
coordinació esportiva específica 
per als equips femenins sinó que 
s’integren en una estructura única 
de F7 i F11 i Futsal”.

Un Club premiat 
El Club Atlètic Masnou va ser fun-
dat l’any 1967 i en els últims anys ha 
destacat per la seva vessant social 
i la introducció dels valors de obli-
gat compliment en tots els seus 
equips, de forma molt especial en 
els més petits. Són la base del seu 
dia a dia i que es demostren en els 
seus projectes: 

PREMIS
Primer club de futbol a qui 

Càritas ha atorgat la menció 
de “CLUB AMB COR”

RECONEIXEMENTS 
per part de la Federació Catalana 

de Futbol els darrers tres anys:

✦ Premi al millor equip 
juvenil de Catalunya que 

conjuga resultats amb 
esportivitat. Any 2014 

✦ Premi al Fair Play pel 
projecte El Cinquè Temps. 

Any 2015
✦ Premi atorgat al 1r equip 
com l’equip amateur més 

esportiu del Maresme.  
Any 2016

✦ Premi especial al Fair 
Play per al Delegat de 

Camp pel suport que dona a 
entrenadors i a jugadors tant 

de casa com de fora.  
Any 2016

✦ Segon club de Catalunya 
en la promoció dels valors 

solidaris de l’esport.  
Any 2017

✦ Tercer club de Catalunya 
en la promoció de l’ètica 

esportiva. Any 2018

Club Atlètic Masnou

El tret d’identitat principal, i factor clau en l’ èxit del 
Club, és arribar el més lluny possible competint amb 
esportivitat, amistat, solidaritat i companyonia
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Aquests són els pilars sobre els 
quals se sustenta la filosofia de 
l'entitat:
SOLIDARITAT: Primer club de fut-
bol que s’uneix al grup de Clubs 
amb Cor de Càritas
COMPANYONIA: amb el Gol soli-
dari i amb la implicació dels juga-
dors, transmetent-los valors com 
la generositat i la companyonia. 

No existeix una 
coordinació esportiva 

específica per als 
equips femenins sinó 
que s'integren en una 

estructura única de F7, 
F11 i Futsal

Per cada gol que marquen tots els 
equips del Club, la primera jornada 
de cada mes, es dona 1 euro en fa-
vor de Càritas.
IGUALTAT: Club del Maresme que 
més ha apostat pel creixement del 
futbol femení 
RESPECTE: Amb el Cinquè temps, 
els més petits del club, en acabar 
el partit, comparteixen un aperitiu. 

AJUNTAMENT DEL
MASNOU

 www.elmasnou.cat
 935 57 17 00

Les dues jugadores més petites amb les més gransTot el futbol femení del club va participar en el reportatge d'ESPORTIU MARESME

Ja no són rivals, tots comparteixen 
l’amor pel seu club i pel futbol.
“Després de més de 50 anys d’his-
tòria estem orgullosos que tota 
aquesta feina hagi rebut el reco-
neixement d’entitats i institucions 
en l’àmbit social i esportiu”, recalca 
la presidenta Lourdes Sesma, una 
de les poques  dones que presideix 
un club de futbol al Maresme.
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AAAAA
LOREM IPSUM
REPORTATGE
MTB / BMX

L es espectaculars instal·la-
cions de La Poma Bike-
Park Premià de Dalt, a la 
província de Barcelona, 

van acollir amb un gran èxit la ce-
lebració de la 13a edició del Happy 
Ride Weekend, esdeveniment de 
MTB i BMX Dirt Jump de referèn-
cia a nivell internacional.

Sota unes estrictes mesures de 
prevenció sanitària, el bikepark 
va demostrar un gran poder or-
ganitzatiu per tirar endavant els 
passats dies 8 i 9 d'octubre un 
esdeveniment que va reunir a La 
Poma un selecte grup de 25 riders 

La Poma Bikepark 
va signar amb èxit 

la 13a edició de 
l'esdeveniment sota 

unes estrictes mesures 
de prevenció sanitària 
que van fer possible la 

seva celebració 

Premià de Dalt viu un altre

HAPPY RIDE HAPPY RIDE 
WEEKENDWEEKEND
de nivell internacional

Fotos de RUBÉN VIGIL

del panorama nacional i interna-
cional. Celebrat a porta tancada, 
el Happy Ride Weekend 2020 va 
centrar la seva atenció en la crea-
ció de continguts i la seva difusió 
en xarxes socials perquè els fans 
poguessin viure des de dins tot 
l'esdevingut al llarg de dues jor-
nades de pura acció.
Si bé el dijous el vent va fer que 

l'inici de la sessió es retardés fins 
ben entrada la tarda, els riders 
van poder finalment gaudir dels 
impecables salts perfilats pels 
shapers de La Poma de Premià 
de Dalt. Destaca entre tots el 'Big 
Bertha', un nou i espectacular 
salt construït per a l'ocasió que 
va fer les delícies dels riders més 
atrevits per la seva gran dimensió 

Vista aèria del BikePark i els camps de futbol de Premià de Dalt

i recepció, elements propicis per 
provar nous trucs.
Amb els participants adaptats als 
salts i les línies, la sessió de diven-
dres comptava en la seva progra-
mació amb el plat fort d'aquesta 
edició: El Pannini Cash 4 Tricks. 
Una competició oberta a tots els 
riders que va tenir lloc en el salt 
'Big Bertha' amb un format que 
premiava amb diners en metàl·lic 
els millors salts. Els grans trucs no 
es van fer esperar a La Poma de 
Premià de Dalt, destacant entre 
tots el 720 triple barspin de Mi-
guel Guerrero "Carolo", truc inèdit 
a nivell mundial que va posar la 
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cirereta a dos dies de pura acció. 
Amb la seva destacada actuació 
Aran Massip i Carolo es van em-
portar el Gran Premi Diputació 
de Barcelona en les categories de 
BMX i MTB respectivament.
Aprofitant la celebració del Happy 
Ride Weekend 2020 un equip de 
filmació ha estat gravant un do-
cumental sobre el 15è aniversari 

de La Poma BikePark Premià de 
Dalt. La peça, que compta entre 
d'altres amb la participació d'An-
dreu Lacondeguy i Sergio Layos 
reflectirà l'evolució del bikepark 
i com ha passat a convertir-se 
en un centre d’entrenament de 
riders de primer nivell internaci-
onal i una instal·lació referent a 
nivell mundial.

L a Poma Bike Park és un 
espai esportiu i d'oci situ-
at a la localitat de Premià 
de Dalt, entre la platja 

i la muntanya i a 20 minuts de 
la ciutat de Barcelona (25 Km). 
És una instal·lació de referència 
internacional on es practiquen 
activitats esportives relaciona-
des amb la bicicleta, skate, pa-
tinets i patins. A les instal·lacions 
arriben esportistes de tot el món 
per practicar les diferents disci-
plines.

Podem trobar d'esportistes 
professionals de nivell nacional 
i internacional, públic familiar 
que ve a practicar l'esport com 
a forma de diversió i oci. Des del 
2005, data en què es va inau-
gurar el recinte, s'han registrat 
més de 19.500 usuaris, sense 
comptar els milers de persones 
que passen anualment només 
a acompanyar als practicants 
o a fotografiar i gaudir de l'en-
torn esportiu que representa La 
Poma BikePark.
Durant l'últim any, han passat 
per la Poma 20 vegades més 

Durant l'últim any, 
han passat per la 
Poma 20 vegades 

més usuaris que l'any 
d'obertura, dels quals 

molts són d'origen 
internacional

Celebrat a porta tancada, el Happy Ride Weekend 
2020 va centrar la seva atenció en la creació 

de continguts i la seva difusió en xarxes socials 
perquè els fans poguessin viure des de dins tot 

l'esdevingut durant la prova

La Poma BikePark 
compleix 15 anys

Malgrat el complicat context pel 
qual els esdeveniments esportius 
estan passant, l'equip de La Poma 
BikePark Premià de Dalt ha vol-
gut apostar per una nova edició 
de l'Happy Ride Weekend ja que 
és un esdeveniment pilar per a la 
instal·lació que permet aconse-
guir els recursos necessaris per 
adequar el bikepark i deixar-lo 

perfecte per la resta de l'any i que 
així tots els usuaris i riders locals 
puguin gaudir d'una instal·lació 
de primera categoria, tot això 
gràcies a l'inestimable suport de 
l'Ajuntament de Premià de Dalt. 
Sense cap mena de dubte es-
tem parlant del recinte referència 
d'aquestes modalitats esportives 
a Europa.

Panoràmica de la instal·lació des del Foam Pit

Skate Park de 750 m2

Nova oficina, bar i lavabo

usuaris que l'any d'obertura, dels 
quals molts són d'origen inter-
nacional o estrangers.
L'avantatge d'estar geogràfica-
ment situat de manera immillo-
rable al Maresme, amb un bon 
clima tot l'any i amb una ciutat 
tan atractiva com Barcelona a 
20 minuts (25 km), no sols són 
punts que juguen a favor sinó 
que són els valors diferencials 
respecte a altres espais que s'hi 
puguin aproximar.
En aquests últims tres anys, l’in-
tala·lació compta amb unes no-
ves oficines, vestuaris, lavabos, 
bancs i una nova carpa de fusta 
permanent.
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BODYBUILDING &
FITNESS

P er Santa Susanna haver aco-
llit el mundial absolut Bo-
dybuilding &Fitness 2020 
ha representat la seva con-

solidació com a capital mundial del 
fitness. No tothom pot presumir 
d’haver celebrat en un mateix any 
les dues competicions més impor-
tants de tot el calendari mundial 
IFBB (International Federation Bo-
dybuilding and Fitness) com són 
el campionat absolut Europeu i 
Mundial.
Tot i les dificultats creades per la crisi 
sanitària del Covid-19, el Campionat 
del Món IFBB no va fallar a la seva 
cita anual. Amb la participació en-

tusiasta d’atletes de tot el món, jun-
tament amb oficials i entrenadors , 
van arribar a Santa Susanna en bona 
forma física i amb el millor esperit 

DE LA MÀ DE L'IFBB DES DE 2003

Al setembre del 2003, es va realitzar a Santa Susanna 
el primer campionat de l’IFBB. Al llarg d’aquests anys 
han competit més de 45.000 atletes de tot el món

competitiu. Així, aquest municipi del 
Maresme ha reforçat la seva condi-
ció de gran punt de trobada per al 
culturisme i el fitness de tot el món.
Màxima seguretat. En contacte 
constant amb la Secretaria Gene-
ral de l’Esport de la Generalitat i 
el Consejo Superior de Deportes 
(CSD), en aquest Campionat mun-
dial, considerat el més important 
de tot el calendari internacional 
IFBB, van competir les seleccions 
nacionals de més de 45 països, 
amb prop de 800 esportistes.
Acollir aquest esdeveniment en 
aquests temps de pandèmia ha 
estat tot un repte per l'organitza-

ció i el sector turístic de la pobla-
ció. En tot moment es varen seguir 
els protocols establerts pels serveis 
mèdic de l'IFBB.
Al Pavelló Municipal del Parc Co-
lomer es va disposar d'un gran 
escenari de 36 metres de longitud 
amb més de 400 metres quadrats 
de backstage per respectar en tot 
moment els espais de seguretat 
entre els atletes d'elit participants. 
Lamentablement aquest Mundial 
no va poder admetre públic, ja que 
l'entrada al recinte es va restringir 
exclusivament a atletes i personal 
federatiu, encara que els seguidors 
del fitness ho van seguir en directe 
en streaming a través dels canals 
oficials de l’IFBB.
A nivell competitiu, els guanya-
dors generals en la categoria 
sènior van ser Erick Sanchez, de 
Guatemala (culturisme clàssic 
masculí), Farbad Chaharlang, de 
Suècia (físic masculí), Aleksandr 
Martynkin de Rússia (culturisme 
masculí), Alina Yaman d’Ucraï-
na (Bodyfitness femení), Natalia 
Prokhorova d'Ucraïna (Fitness 
femení), Yurii Zymohliad d'Ucra-
ïna (Physical Classic masculí), , 
Wiktoria Nnaka de Polònia (Bikini 
femení) i Lara Santini de Croàcia 
(Wellness femení).

El Mundial ha estat 
tot un repte per 

l'organització i el sector 
turístic de la població. 
En tot moment es van 

seguir els protocols 
establerts pels serveis 

mèdics de l’IFBB

El municipi del 
Maresme ha 

celebrat en un 
mateix any les 

dues competicions 
més importants 

de tot el calendari 
Mundial IFBB, 
l’Europeu i el 

Mundial absoluts 

Un trajecte apassionant
SANTA SUSANNA - IFBB
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Per la seva part, pocs dubtes que-
den ja que Espanya és una verita-
ble potència europea i mundial en 
el fisicoculturisme. La selecció es-
panyola es va proclamar campiona 

del món de Fisicoculturismo Màs-
ter, que amb els subcampionats 
Màster femenina i de Bodybuil-
ding aconseguits, la col·loca en el 
més alt del nivell mundial d’aquest 
esport. 
Després del gran triomf de Ger-
mán Villarroya en CBB Màster, en 
l'última jornada en va viure un al-
tre or molt esperat i desitjat, el que 
proclamava Lina Bejarano campi-
ona del món de Bikini Fitness.  En 
total, Espanya va obtenir 23 meda-
lles (5 ors, 10 plates i 8 bronzes). A 

més dels dos mundials esmentats, 
va ser subcampió del món en Sè-
nior Masculí i Màster Femení, així 
com una meritòria cinquena plaça 
en  Sènior Femení. 

Capital mundial del Fitness. Al 
llarg d’aquests anys per l’escenari 
de Santa Susanna han competit 
més de 45.000 atletes i diverses 
generacions de l’elit mundial del 
fitness, promocionant el destí de 
Santa Susanna i atorgant-li un va-
lor de marca a escala mundial.
Al setembre del 2003, es va rea-
litzar a Santa Susanna el primer 
campionat de l’IFBB, on els prin-
cipals valedors del projecte Santa 
Susanna Capital Mundial del Fit-
ness, el President de la IFBB Dr. Ra-

fael Santonja i l’alcalde Joan Cam-
polier, es van emplaçar al Congrés 
Mundial de l’IFBB Moscou 2004.
En el transcurs d’aquell congrés, 
Santa Susanna va ser presentada 
oficialment a totes les delegacions 
nacionals presents de l’IFBB. El 
model turístic de Santa Susanna 
va ser un èxit i en la votació va ser 
escollida com a seu del campionat 
mundial femení juntament amb la 
ciutat de Shangai  (Xina) com seu 
masculina.
En total s’han realitzat 27 campi-
onats Europeus i mundials ama-
teurs oficials, juntament a Campi-
onats professionals puntuals.
Al llarg d’aquests anys per l’esce-
nari de Santa Susanna han compe-
tit més de 45.000 atletes, i diverses 
generacions de l’elit mundial del 
fitness, difonent el destí de Santa 
Susanna i atorgant-li un valor de 
marca a escala mundial.

Els punts forts d’aquest projecte 
eren i són:
1- Potenciar i difondre l’esport Fe-
mení a Santa Susanna 
2- Convidar i convocar els millors 
atletes mundials amateurs a Santa 
Susanna.
3- Associar els valors del Fitness i del 
model turístic de Santa Susanna:
● Turisme familiar + Esportiu.
● Passió per l’esport i la vida salu-
dable.
● L’excel·lència en tots els àmbits i 
serveis prestats als atletes i turistes.
● Fomentar la convivència entre at-
letes de tots els països i condicions 
a Santa Susanna.
L’IFBB, The International Federati-
on of Bodybuilding and Fitness, va 
ser creada el 1998 i n’afilia actual-
ment 199 Federacions nacionals, 
mitjançant les quals milions de cul-
turistes, atletes i seguidors poden 
realitzar activitats reglamentades, 
que fan del Fitness una realitat amb 
més de mil esdeveniments organit-
zats cada any en els cinc continents, 
sota el logotip IFBB.

El Pavelló Parc 
Colomer va acollir 800 

atletes de 45 països i 
també es va celebrar 

al municipi el Congrés 
Mundial d’aquesta 

especialitat esportiva, 
a l'Hotel Don Angel 

2003 a 2008: World Amateur 
women’s Bodybuilding, Fitness 
and Body-Fitness Champions-
hips IFBB.
2003 a 2005: World Fitness 
Men’s cup.
2006-2007: Men’s PRO Grand 
Pro x.
2006 a 2008: IFBB Men’s World 
Fitness Championships.
2011: IFBB World Juniors & 
Masters Bodybuilding Champi-
onships, Classic Bodybuilding, 
Fitness, Body Fitness and Men’s 
Wheelchair Bodybuilding.
2012: EFBB European Men’s 
Bodybuilding, And European 
Classic Juniors & Masters Bo-
dybuilding Championships.
2013: Mister Europa Pro IFBB 
division.
2013 a 2018: EFBB - IFBB Euro-
pean Fitness, Junior & Master 
Championships.
2013: Mister Europa Pro IFBB 
division.
2019-2020: EFBB - IFBB Europe-
an Bodybuilding and  Fitness , 
Senior, Junior & Master Champi-
onships.
2020: IFBB World Champions-
hip’s Bodybuilding, Fitness & 
Master.

AJUNTAMENT DE
SANTA SUSANNA

 www.stasusanna.cat 
 937 678 441

La categoria sènior absoluta és una de les més espectaculars Els campions de la modalitat parelles

El Fitness femení cada dia té més adeptes

CAMPIONATS  
REALITZATS A  

SANTA SUSANNA
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ENTREVISTA
AJUNTAMENTS

ESCOLTAR, 
PARLAR...
FER

Alcalde de Malgrat de Mar

JOAN MERCADER

T ota una vida a Malgrat...
Sí, vaig néixer aquí i hi he 
viscut tota la vida. La meva 
mare era auxiliar d’infer-

meria a Blanes i el meu pare treba-
llava a una fàbrica a Tordera.

Quins són els seus estudis?
Soc llicenciat en Psicologia, espe-
cialitzat en drogodependències. 
Actualment treballo en la meva es-
pecialitat, en una ONG sense ànim 
de lucre.

Per què va escollir aquesta pro-
fessió?
Jo tenia molt clar que volia estu-
diar quelcom que ajudés la gent. 
Soc una persona que escolto molt, 
reflexiono molt... I la psicologia 
em va enganxar. Una bona gestió 
emocional i l’escolta activa són  fo-
namentals. De la mateixa manera, 
crec que els polítics hauríem d’es-
coltar més i parlar menys.

Joan Mercader és alcalde de Malgrat i forma part del Partit Socialista de Catalunya. Malgratenc de 
naixement, va ser regidor amb només 25 anys i, amb 29, ja era el màxim responsable del seu poble.  

Actualment afronta el seu segon mandat amb les dificultats que presenta la pandèmia i amb el  
temporal Glòria encara present al record de molts malgratencs. Coneixeu-lo

Una entrevista de Toni Frieros

Fo
to

s 
d

e 
P

E
P

 M
O

R
A

TA

D’on neix el seu interès per la po-
lítica?
Jo era dinamitzador juvenil a l’Ajun-
tament de Malgrat i l’anterior alcal-
dessa, Conxita Campoy, em va fer 
una proposta formal per entrar a la 

llista del PSC pel mandat 2011-2015. 
Em va semblar una idea molt inte-
ressant i el que em va cridar l’aten-
ció, i és el que em segueix motivant 
avui dia, és la possibilitat de poder 
millorar el dia a dia  dels ciutadans 
i intentar donar solucions als pro-

blemes de la gent, en especial les 
persones més vulnerables.

Finalment va formar part de 
l’equip de govern...
Sí, com a regidor de Territori i Sos-
tenibilitat. Urbanisme, obres públi-

ques, serveis i platges, indústria i 
pagesia i medi ambient. Aquestes 
eren moltes de les responsabilitats 
de la regidoria.

Després d’aquest mandat,  va pre-
sentar-se com a candidat...

Així és. Vam obtenir 2.150 vots i sis 
regidors. La majoria en són nou, i 
vam sumar els tres de Junts per 
Malgrat per formar govern en el 
mandat 2015-2019.

I les últimes eleccions?
Les de 2019 van anar encara millor, 
ja que vam augmentar gairebé mil 
vots i ens vam situar amb vuit re-
gidors.

No hi deu haver cap malgratenc 
que no el conegui!
(Riu) Sí! En som 18.500 en l’actuali-
tat, anem camí dels 20.000.

A què es deu aquest èxit electoral?
Crec que es deu a que, quan el 
Partit Socialista ha estat gover-
nant el poble, sempre hi ha hagut 
una bona gestió municipal. D’altra 
banda, es deu també a la moció de 
censura de 2017, on ens van retirar 
de l’alcaldia a falta de dos anys i 
mig de mandat. El poble, però, va 
considerar que la gestió feta amb 

Ser la 
Capitalitat del 
bàsquet femení 
català 2020-21 és 
quelcom històric 
per l’esport 
de Malgrat” 
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un altre govern no era correcta o 
tan bona com la nostra i a les pro-
peres eleccions els ciutadans van 
decidir que confiaven en nosaltres 
per governar, i els mil vots de més i 
la nostra victòria ho demostren.

Què heu aportat a Malgrat?
La nostra prioritat, que com he 
dit abans és el que em va fer en-
trar en política, és ajudar la gent 
i millorar la seva qualitat de vida. 
Per això és fonamental escoltar, 
per poder analitzar les demandes 
de la ciutadania i poder respondre 
eficaçment. Voldria destacar que, 
quan governem, destinem molts 
recursos a serveis socials. La meva 
obsessió és que els ciutadans tin-
guin oportunitats econòmiques 
i laborals en el municipi i que pu-
guin viure dignament. Això és el 
que més m’omple de la nostra obra 
de govern.

Quins projectes i objectius teniu a 
curt termini?
Ara acabarem el primer Pla d’Ac-
tuació Municipal, el primer que es 
fa en la història del poble. Hauria 
d’haver estat presentat abans però 
el temporal Glòria i la pandèmia 
ens han impedit fer-ho ja que re-
quereix una readaptació. Les prio-
ritats han canviat totalment arrel 
d’aquests desastres i l’objectiu 
principal és la recuperació econò-
mica i social del municipi.

I a nivell d’infraestructures?
Creiem que no és el moment de fer 
grans obres, cal destinar els diners 
a promocionar el municipi. Volem 
estar al costat del sector turístic, 
comercial i empresarial. I, sobretot, 

el de la pagesia, que es veu do-
blement afectat degut al tempo-
ral Glòria. Oferirem moltes ajudes 
socials i, per tant, la gran obra és 
aquesta. Si abans els serveis socials 
ja eren una prioritat, ara ho han de 
ser el doble.

Com afronta el govern la pandè-
mia?
Sabem que aquesta pandèmia no 
és cosa d’un dia ni de dos, haurem 
de conviure-hi amb ella durant 

molts mesos i anys. Volem que els 
ciutadans puguin seguir gaudint 
de la cultura, l’esport... En defini-
tiva, seguir vivint. Òbviament això 
s’ha de fer amb mesures i tots hem 
de ser responsables. És per això 
que donem especial prioritat a la 
neteja dels espais públics. També 
volem agilitzar els tràmits i la Ofi-
cina d’Atenció al Ciutadà es veurà 
reforçada, ja que les subvencions 
requereixen agilitat a l’hora de tra-
mitar-les i gestionar-les.

Malgrat viu, en gran mesura, 
del turisme. En un any ‘normal’, 
quant aporta el sector turístic al 
municipi?

Al voltant del 70% de la població a 
Malgrat depèn directament o in-
directament del turisme. Amb la 
pandèmia, dels 17 hotels que hi ha 
només n'han obert tres, per sort 
els càmpings han obert tots. Pel 
que fa a ocupació hotelera, la mit-
jana ha estat entre un 20-40%, així 
que sabem que els hotels que han 
obert han tingut pèrdues. Treba-
llem també en una subvenció que 
en principi es donarà a tots, però 
que prioritzarà aquells que han fet 
l’esforç i han contractat gent.

És esportista?
Ho soc. Vaig jugar dels vuit als 
quinze anys a bàsquet i ara surto 
a córrer, jugo a pàdel i a tennis, a 
futbol amb els amics... De tot una 
mica, però mai deixo de fer-ne.

Quina importància li dona a l’es-
port?
És clau, tant pel contacte social 
amb les persones, els valors, apren-
dre la importància d’anar tots a 
una, assumir reptes... És molt po-
sitiu tant en la joventut com en la 
vida adulta i ajuda a participar en 
la comunitat malgratenca i a tenir 
una vida saludable. I, avui dia, és 
més necessari que mai.

Malgrat té un teixit esportiu ex-
tens...
Així és, tan extens com divers. Els 
clubs de futbol i futbol sala són 
molt potents i tenen molts juga-
dors, el bàsquet és un esport típic a 

Malgrat, tenim una escola de Muay 
Thai de referència... Parlem d’enti-
tats que van creixent any rere any.

I que, per tant, requeriran de més 
equipaments.
Correcte. Fa poc que es va estrenar 
una pista polivalent que permet 
donar resposta als clubs de pati-
natge i hoquei, però falten equi-
paments i volem acabar-la i fer-la 
coberta. També tenim present la 
remodelació del Pavelló Munici-
pal. Avui dia compartim pavelló 
amb Santa Susanna i el camp de 
futbol, en haver-hi dos equips al 
poble que comencen a tenir gran 
volum de jugadors, comença a ser 
just. S’ha d’anar invertint poc a poc 
en aquest àmbit per respondre les 
necessitats esportives del poble.

I a nivell competitiu tenen figures 
molt destacades.
Certament, com la Marina Gon-
zález, que esperem que pugui dis-
putar els Jocs Olímpics de Tòquio 
si la pandèmia ho permet... També 
el Khyzer Hayat, lluitador de Muay 
Thai que participa a competicions 
europees. Malgrat s’està situant 
dins el panorama esportiu.

Malgrat és aquest curs 2020-21 
Capitalitat del bàsquet femení 
català. Qué representa això per al 
municipi?
Ser capitalitat del bàsquet femení 
és un any per a la història de l’es-
port i el bàsquet femení de Malgrat 
de Mar. Cal posar de relleu que l’idil-
li entre el bàsquet i Malgrat de Mar 
es remunta a ara fa 80 anys. En 
principi era de gener a desembre 
de 2020 i a causa de la COVID ho 
hem pogut prorrogar fins el juny 
de 2021. Hem adaptat les activitats, 
juntament amb la Federació de 
Bàsquet i l’AECAM, amb la situació 
sanitaria actual per seguir cele-
brant la capitalitat del bàsquet.

Molts èxits!

Vaig entrar 
en política per 
poder millorar 
el dia a dia dels 
ciutadans i 
donar solucions 
als seus 
problemes”

La COVID-19 
i el temporal 

Glòria han 
canviat 

totalment 
les nostres 
prioritats. 

Ara l’objectiu 
principal és la 
recuperació 
econòmica 
i social del 
municipi"

L'alcalde va rebre Esportiu Maresme a la Casa de la Vila

AJUNTAMENT DE
MALGRAT

 www.ajmalgrat.cat
 937 65 33 00
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Mataró estrena instal·lació esportiva
AL BARRI DE CERDANYOLA

M ataró compta amb una 
nova instal·lació espor-
tiva des d’aquest curs 
2020-2021, que és la 

pista coberta de Cerdanyola. El 
nou equipament compta amb un 
espai cobert de 45 x 35 m amb una 
superfície de 1.575 m², que es pot 
utilitzar com a dues pistes trans-
versals de bàsquet de 28 x 15 m o 
una pista longitudinal de futbol 
sala/handbol de 40 x 20 m, i que 
està equipat amb quatre cistelles 
de bàsquet i dues porteries. 
La nova pista queda integrada a la 
Zona Esportiva Municipal de Cer-

La nova instal·lació
donarà servei a diferents equips 
de la ciutat, de handbol, futbol 
sala i bàsquet

danyola, disposa d’una entrada 
accessible a través del carrer de 
l’Estadi, a més de l’accés en ram-
pa des del Camí del Mig. També 

s’ha construït un edifici auxiliar 
exterior a la pista equipat amb dos 
lavabos públics i un magatzem 
que pot ser utilitzat de manera 

independent a la pista. La pista, 
subvencionada per la Diputació 
de Barcelona, té un enllumenat 
format per projectors de tecnolo-
gia led.
Pel que fa als seus usos, i donada 
la situació actual marcada per la 
Covid-19, hi ha dos centres edu-
catius de la ciutat (INS Mar Medi-
terrània i Escola Les Aigües) que 
fan classes durant el matí. A la 
tarda les escoles Sol-Ixent i Camí 
del Cros fan extraescolars i també 
hi ha una franja horària reservada 
al lleure, ara en stand-by fins a la 
millora de la situació epidemiolò-

CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS

El Camp Municipal d’Esports 
de Cirera ha estrenat gespa per 
aquesta temporada 2020-2021 
després que la que hi havia, ins-
tal·lada l’any 2009, 
havia sobrepassat 
el seu període de 
vida útil. Aquest 
és el tercer projec-
te de millora que 
l’Ajuntament duu 
a terme en aques-
ta instal·lació es-
portiva des de 2018 amb una 
inversió de més de 630.000 €. El 
2018 es va dur a terme la refor-
ma dels vestidors. Es va construir 

una plataforma contínua eleva-
da per adaptar-ne l’accés i es va 
instal·lar un nou tancament que 
ha dotat els mòduls d’una façana 

conjunta. Entre 
2019 i 2020 es 
van substituir les 
grades que ara 
són de formigó 
armat i amb una 
capacitat de fins 
a 492 especta-
dors. També s’ha 

enderrocat el mur de tancament 
de la carretera de Cirera i s’ha ins-
tal·lat una nova tanca d’enreixat 
metàl·lic. 

GESPA NOVA per a la UE Cirera

La nova pista coberta, 
de 1.575 m², combina 

usos escolars, de lleure 
i d’esports federats

Des de 2018 s’ha fet 
una inversió total de 
630.000 euros en 
aquesta instal·lació

AJUNTAMENT DE
MATARÓ

 www.mataro.cat
 937 58 21 00

gica. I per últim, diversos equips 
federats dels clubs Joventut 
Handbol Mataró, l’AE Boet Mataró, 
el CE Futsal Mataró i la Unió Espor-
tiva Mataró fan entrenaments en 
aquesta nova instal·lació de ciutat. 
Aquesta actuació s'emmarca dins 
de la política de l'Ajuntament de 
Mataró d'invertir en instal·lacions 
esportives, així com la millora i 
adequació d'aquestes. Enguany, 
per exemple, s'ha dut a terme una 
primera actuació en el Velòdrom i 
s'ha invertit prop d'un milió d'eu-
ros en canviar el paviment de la 
pista d'atletisme.
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25 milions d’euros per 
compensar el tancament 

d’instal·lacions esportives

E l Govern va aprovar un De-
cret llei que habilita el Con-
sell Català de l’Esport (CCE) 
per atorgar ajuts extraordi-

naris i d’emergència per valor de 
25 milions d’euros per fer front a 
la suspensió de l’obertura al públic 
de les instal·lacions esportives a Ca-
talunya, motivada per les mesures 
restrictives adoptades per fer front 

Els ajuts del Govern volen pal·liar els efectes econòmics derivats del tancament de les instal·lacions 
durant la segona onada de la pandèmia (SGEAF)

GUARDONS

L’Agrupació d'Associacions Es-
portives Escolars de Catalunya, 
amb el suport i la col·laboració de 
la Secretaria General de l’Esport 
i de l’Activitat Física (SGEAF), va 
lliurar la primera edició dels Pre-

mis del Pla Català d’Esport a l’Es-
cola (PCEE), que van guardonar 
26 entitats i persones coordina-
dores i dinamitzadores del país 
per la seva tasca i compromís 
amb la promoció de l’esport i 

l’activitat física als infants i ado-
lescents de Catalunya.
La primera edició dels Premis 
PCEE va ser un reconeixement a 
aquelles entitats i persones que, 
tant a través de la seva acció direc-
ta com també a la seva influència 
o suport, han treballat al llarg del 
curs 2019-2020 per transformar 
positivament la realitat social dels 
infants i adolescents catalans mit-
jançant l’esport i/o l’activitat física 
en l’entorn escolar, en el marc del 
Pla Català d’Esport a l’Escola.
L’acte, celebrat en format mixt 
(presencial i virtual), va ser presi-
dit pel director del Consell Català 
de l’Esport, Antoni Reig, acom-
panyat de Pere Sust, president 
de l’Agrupació d'Associacions 

Esportives Escolars de Catalu-
nya; Jaume Domingo, president 
de la Unió de Consells Esportius 
de Catalunya (UCEC); Joan Plana, 
president de l’Associació de Jo-
ves Dirigents Catalans (Jo-DiC), 
i Marcel.lina Bosch, subdirectora 
general de Suport i Atenció a la 
Comunitat Educativa del Depar-
tament d’Educació.
Els premis van correspondre a 3 
categories: entitat esportiva sen-
se ànim de lucre (Secció Espor-
tiva Escolar, Associació Esportiva 
Escolar i Consell Esportiu), centre 
educatiu (Centres de Primària i 
Centres de Secundària) i persona 
física (Coordinadors/es de primà-
ria, Coordinadors/es de Secundà-
ria i Dinamitzador/a).

a la segona onada de la pandèmia 
de la Covid-19.

Aquest Decret llei faculta el CCE 
per a la convocatòria, la tramita-
ció i la resolució d’aquesta línia 
d’ajuts extraordinaris i d’emergèn-
cia amb l’objectiu de garantir-ne 
la màxima simplificació i celeritat 
administrativa. Es tracta d’ajuts 
pensats específicament per pal·
liar els efectes de la Resolució 
SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, 

per la qual es prorroguen i es mo-
difiquen les mesures en matèria 
de salut pública per a la contenció 
del brot epidèmic de la pandèmia 
de Covid-19 al territori de Catalu-
nya, i que preveia, entre d’altres, la 
suspensió de l'obertura al públic 
de les instal·lacions esportives.
Poden optar a aquests ajuts les 
persones titulars de la gestió d’ins-
tal·lacions esportives a Catalunya, 
tant entitats esportives -com ara 
clubs, federacions i consells es-
portius- com empreses del sector, 
principalment gimnasos, i en que-
den exclosos ens locals de Catalu-
nya, per als quals aquest decret llei 

crea un Fons extraordinari addici-
onal 2020, les persones jurídiques 
participades en més d’un 50% per 
capital públic i els professionals 
autònoms, que també disposen 
d’una partida específica d’ajuts per 
part del Govern.
D’aquesta manera, el Govern vol 
pal·liar els efectes econòmics de-
rivats del tancament de les instal-
lacions del sector de l’esport i de 
l’activitat física a Catalunya. La par-
tida de 25 milions vol contribuir a 
afavorir la sostenibilitat econòmica 
d’aquest sector, així com contribuir 
al manteniment i a la continuïtat 
de la seva activitat.

Lliurats els primers Premis del  
PLA CATALÀ D’ESPORT a l’Escola 

El Consell Català de 
l’Esport atorgarà ajuts 

extraordinaris per 
pal·liar aquests efectes, 
motivats per la Covid-19

Poden optar-hi les 
persones titulars de la 
gestió d’instal·lacions, 

tant entitats esportives 
com empreses 

del sector

Els guardons reconeixen entitats i persones que treballen per 
transformar la realitat social dels infants i adolescents mitjançant 
l’esport (Jordi Estruch)
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U n total de 25 entitats 
catalanes rebran finan-
çament de la Comissió 
Europea per prendre 

part en 24 projectes, ja sigui lide-
rant-los o com a participants, en 
el marc del programa Erasmus+ 
Sport 2020, el programa comuni-
tari d’educació, formació, joventut 
i esport que pretén augmentar 
les capacitats i l’ocupabilitat dels 
alumnes, així com modernitzar 
l’educació, la formació i el treball 
juvenil.
L’Education, Audiovisual and Cul-
ture Executive Agency (EACEA), 
pertanyent a la Comissió Europea, 
ha publicat en el marc del Progra-
ma Erasmus+ Sport la resolució 
2020 amb la relació de projectes 
que rebran finançament europeu. 
Així, l’esport català estarà repre-
sentat en un total de 24 projectes 
estimats, liderats (4) o participats 

(20) per 25 entitats -alguna de 
les quals forma part de més d’un 
projecte estimat-, que es benefi-
ciaran aquest any d’aquest ajuts.
Així, el programa Erasmus+ Sport 
clourà el període 2014-2020 amb 
un balanç molt positiu pel que fa a 

la participació de clubs, institucions 
i altres entitats i organismes de Ca-
talunya, que amb el seu treball han 
contribuït a augmentar la projecció 
internacional de l’esport català i a 
millorar el sector a casa nostra.

En aquest sentit, des de l'inici del 
programa Erasmus+ Sport l’any 
2014, 63 entitats catalanes han 
obtingut fons europeus per a un 
total de 100 projectes col·labora-
tius esportius, dels quals 28 han 
comptat amb el lideratge d’al-
guna entitat catalana i 72 han 
tingut participació catalana.
La UE va endegar l’any 2014 el 
programa Erasmus+ 2014-2020, 
que implica diversos organismes 
de la Generalitat, incloent-hi 
l’esport amb el triple objectiu 
d’abordar amenaces transfron-
tereres per a la integritat de 
l'esport (dopatge, compra de 
partits i violència, intolerància i 
discriminació), promoure i do-
nar suport a la bona governança 
en l'esport i a les carreres duals 
dels esportistes, així com pro-
moure el voluntariat esportiu, la 
inclusió social, la igualtat d'opor-

tunitats i la consciència de la im-
portància de l'activitat física com 
a millora de la salut, a través de 
l’increment de la participació i 
la igualtat d'accés a l'esport per 
a tothom. Pel període 2021-2027 
la Comissió Europea iniciarà un 

nou període d’aquest programa, 
que comportarà un notable in-
crement pressupostari destinat 
a l’esport, així com canvis en les 
bases de les convocatòries que 
encara s’estan definint.

Amb els ajuts de la 
Comissió Europea, 

podran liderar o 
participar en 24 

projectes esportius de 
la convocatòria 2020

Des de l'inici del 
programa el 2014, 63 

entitats catalanes 
han obtingut fons 

europeus per prendre 
part en 100 projectes
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L'INEFC contracta personal investigador novell

El Govern ha autoritzat l'Institut Na-
cional d'Educació Física de Catalu-
nya (INEFC), adscrit al Departament 
de la Presidència, a destinar 609.843 
euros durant el període 2021-2024 per 
a la contractació de personal in-
vestigador novell en els àmbits de 
l’educació física, l’activitat física i 
l’esport, i les ciències aplicades.
Aquesta partida servirà perquè l’INE-
FC atengui la convocatòria per a la 
concessió i renovació d’ajuts per a la 
contractació de personal investiga-

dor en formació, i es distribuirà en 
297.167,90 euros, l’any 2021; 180.346,36 
euros, l’any 2022; 105.823,78 euros, 
l’any 2023, i 26.505,44 euros, l’any 
2024.
L’aprovació d’aquesta despesa s’em-
marca en la línia d'ajuts per fomentar 
i promoure la recerca científica i la 
formació de personal investigador en 
l'àmbit de l'educació física i l'esport i 
les ciències aplicades a l'esport que té 
establerta l’INEFC des del 2006, a tra-
vés dels centres de Barcelona i Lleida.

El Govern destina 610.000 euros

El programa Erasmus+ El programa Erasmus+ 
Sport vetlla per promoure Sport vetlla per promoure 
la integritat i la bona la integritat i la bona 
governança de l'esport, governança de l'esport, 
així com la inclusió socialaixí com la inclusió social  

25 ENTITATS REBRAN  
FINANÇAMENT EUROPEU

La partida servirà per 
fomentar la recerca en els 
àmbits de l’educació física, 
l’activitat física i l’esport
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Seguidament, va ser el torn de la 
tennista Carlota Garcia Alonso, 
alumna de l'Escola Julián Alonso 
de tennis, campiona de Catalunya 
aleví i subcampiona d'Espanya 
aquest 2020. Carlota va destacar 

la gran importància que l'esport 
té a la seva vida i com s'adapta per 
compaginar-ho amb els estudis. 
La tennista canetenca ocupa la 
segona posició del rànquing naci-
onal de tennis en la seva categoria 
i s'entrena a l'escola que dirigeix 
el seu oncle Julián Alonso, que en 

ESPORT
LOCAL

L 'Ajuntament de Canet de 
Mar va fer, el passat mes de 
novembre a la tarda, una 
recepció als esportistes del 

municipi que en el darrer any han 
aconseguit fites remarcables per a 
l'esport municipal.
L'acte va començar amb la recep-
ció, felicitació i entrega d'obsequis 
als quatre jugadors de l'equip 
de vòlei platja que enguany van 
aconseguir la primera posició en 
el campionat de Catalunya 2020 
de la seva modalitat. Durant l'ac-
te, els quatre esportistes, Joan 
Umaña Rodríguez, Marc Relaño 
Bachs, Enric Llauger Vila i Albert 
Marrugat Sans, van explicar la 
seva experiència durant el cam-
pionat d'aquest 2020 i com s'han 
hagut d'adaptar a les mesures i 
restriccions marcades per la CO-
VID-19.

El consistori va fer una 
recepció a la tennista 

Carlota García Alonso i 
l’equip de vòlei platja, tots 
campions de Catalunya

AJUNTAMENT DE
CANET DE MAR

 www.canetdemar.cat
 937 94 39 40

1998 va arribar a ser número 30 del 
rànquing mundial ATP.
L'alcaldessa de Canet de Mar, 
Blanca Arbell, juntament amb el 
regidor d'Esports, Josep Tenas, 
van felicitar els joves esportistes 
i van agrair que defensessin el 
nom de Canet de Mar arreu on 
competeixen. Per la seva banda, 
l'alcaldessa va destacar que és un 
orgull per al poble tenir joves que 
destaquin esportivament i va voler 
agrair als seus pares la predispo-
sició i suport constant que donen 
als seus fills.  Per altra banda, el 
regidor d'Esports va lamentar no 
poder celebrar aquest acte en un 
format més ampli i va voler agrair 
l'esforç dels esportistes i les seves 
famílies en aquests moments en 
els quals s'han d'adaptar per tal 
de poder gaudir de l'esport d'una 
manera segura.

Els quatre jugadors de vòlei platja, la tennista Carlota García Alonso, amb l'alcaldessa Blanca Arbell i el regidor Josep Tenas

FITES REMARCABLES DE L'ESPORT MUNICIPAL

L'Ajuntament felicita els joves 
esportistes canetencs pels seus èxits

Blanca Arbell
Alcaldessa de Canet de Mar

“És un orgull per al
 poble tenir joves que 

destaquin 
esportivament i que 
defensin el nom de 
Canet de Mar arreu”
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CABRILS

 www.cabrils.cat
 937 539 660

MILLORA D’INFRAESTRUCTURES

Forta inversió  
de Cabrils en  
instal·lacions 

esportives

C abrils és coneguda a la co-
marca, i més enllà, com  a 
vila gastronòmica, però 
també vol que l’esport sigui 

un dels puntals del municipi. En el 
darrer Ple municipal l’Ajuntament 
va aprovar utilitzar 
els prop de 5 milions 
d’euros del roma-
nent municipal en 
la creació i millora 
d’infraestructures.
Dins d’aquestes in-
versions, destaquen 
les destinades als 
equipaments esportius. Per una 
banda, es realitzarà la coberta de 
la pista exterior del Pavelló, que 
estarà dotada de plaques fotovol-
taiques per dotar d’energia verda i 
renovable tot l’espai esportiu i edu-
catiu de la zona. Amb aquesta co-
berta, Cabrils disposarà d’un ampli 
espai polivalent sota cobert on, a 

Es canviarà la gespa del camp de futbol,  
ja que l’actual ha superat, amb escreix, 

la seva vida útil, així com d'altres 
elements: porteries, banquetes... 

(inversió: 200.000 euros)

La nova coberta de 
la pista exterior del 
Pavelló, dotada de 

plaques fotovoltaiques,   
donarà energia verda i 
renovable a tot l’espai 

esportiu i educatiu 
de la zona (inversió: 

500.000 euros)

A l’Skatepark 
municipal,  situat 

a la zona esportiva, 
s’afegeixen noves 

rampes i s’adequen 
les ja existents, 

adaptant-les a tot 
tipus de nivells i 

habilitats (inversió: 
50.000 euros)

part d’activitat esportiva, es podran 
realitzar tot tipus d’esdeveniments 
festius i culturals. Aquesta inversió 
rondarà el mig milió d’euros. 
També es destinaran prop de 
200.000 euros al canvi de la ges-

pa del camp municipal de futbol, 
ja que l’actual gespa ja ha supe-
rat, amb escreix, la seva vida útil. 
Aprofitant aquest canvi també es 
renovaran les porteries, banquetes 
de suplents i altres elements del 
camp de futbol. A més, es reutilit-
zarà la gespa per crear diferents 
espais d’entrenament dins la zona 

esportiva.  Està previst que aquest 
canvi es realitzi abans de la prima-
vera del 2021.
Finalment, també es destina una 
part del romanent a l’ampliació 
de l’skatepark municipal. Situat a 

la zona esportiva, 
s’afegeixen noves 
rampes i s’adequen 
les ja existents, 
adaptant-les a tot ti-
pus de nivells i habi-
litats. L’Ajuntament 
destinarà prop de 
50.000 € a aquesta 

inversió. 
D’altra banda, el Complex Esportiu 
Municipal (CEM) segueix obert i a 
ple funcionament. S’ha habilitat 
l’accés amb cita prèvia i aforament 
limitat, complint totes les norma-
tives higienicosanitàries que esta-
bleixen les normatives per tornar a 
la “normalitat”.
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TENNIS TAULA

CTT XARXA MALGRAT

40 ANYS 
DE TENNIS TAULA

AJUNTAMENT DE
MALGRAT

 www.ajmalgrat.cat
 937 65 33 00

CTT XARXA 
MALGRAT    

ELS JUGADORS
Categoria 

NACIONAL TERCERA
Mario Bayón
Juan Castellà

Servant Dovarganes
Jordi Fernández

Daniel Mas
Joan Nogueres

Joaquim Pedemonte
Jordi Pons

Categoria 
PROVINCIAL

Montserrat Bernad
Servant Dovarganes
Josep María López

Oscar Sarqueda
Víctor Torrellas

Marc Torres
Sergi Torres

JUNTA DIRECTIVA
President

Jordi Fernández

Vicepresident
Servant Dovarganes

Secretari
Joan Castellà

Tresorer
Joaquim Pedemonte

Vocal
Joan Nogueras

Servant Dovarganes, Jordi 
Pons, Adrià Rodríguez, Ma-
nel Rodríguez i J.Fernandez

Jordi Fernández, subcampió del món 
+40 veterans consolació el 2016

Els jugadors del Malgrat, segons al Campionat de Catalunya

E L CTT XARXA Malgrat va ser 
fundat el desembre de 1979, 
per tant ja són quaranta-un 
anys d’una història consoli-

dada en el temps. Durant aquests 
anys el club ha passat per diferents 
moments, bons i no tan bons, però 
sempre units per la passió que te-
nen tots plegats pel tennis taula. 
Només hi ha sis clubs de tennis 
taula al Maresme. A més de l’entitat 
malgratenca, en tenim a Vilassar de 
Dalt, Premià de Mar, Mataró, Canet 
i Calella.
D’aquells fundadors del Xarxa Mal-
grat ja no en queden gaires, però 
l’entitat s’ha renovat amb la nova 
gent que s’ha incorporat, nous 
membres de junta, jugadors de 
base, així com nens i algun juga-
dor d’alt nivell per assolir objectius 
esportius.

Bona part de la junta actual va en-
trar el setembre de 2002. Va ser una 
renovació completa de la junta i un 
canvi d’estratègia del club quant a 
filosofia. Vàren migrar d’una filo-
sofia on es valorava més l’aspecte 
social a un altre on es buscaven mi-
llors resultats esportius.
Les categories provincials van ser 
residuals i el club es va enfocar a les 
lligues nacionals espanyoles amb 
bons resultats, disputant la Fase 
d’Ascens a Divisió d’Honor espa-
nyola a la temporada 2004-2005. 
Finalment no va poder ser factible, 
però sí tres ascensos consecutius: 
2002-03, de Tercera Nacional a Se-
gona; 2003-04, de Segona Nacio-
nal a Primera i 2004-05, de Primera 
Nacional a Fase d’Ascens.

El model esportiu s’ha mantingut 
tots aquests anys amb resultats 
de tota índole, baixant a Segona 
Nacional i pujant a Primera nova-
ment. El club també ve treballant 
les categories de veterans, on ha 
disputat campionats d’Espanya 
amb èxits, tant per equips com 
individuals. Això li ha permès for-
mar part de la selecció catalana de 
veterans assolint èxits importants.
Després de gestionar el club du-
rant divuit anys, els actuals res-
ponsables del club pensen que 
cal un canvi i reorientar l’actual 
estratègia: “Estem tornant a un 
model de fer un club social, obert 
a tots els que vulguin jugar a 
aquest esport, perquè gràcies a 
l’Ajuntament, i també a la nostra 
feina, tenim un local per jugar, fins 
i tot en moments tan complicats 
com l’actual, seguint tots els pro-
tocols de seguretat necessaris. Les 
nostres instal·lacions, al pavelló 
germans Margall de Malgrat, són 
obertes dimecres i divendres per 
a tots aquells que vulguin jugar a 
tennis taula”, diu Jordi Fernández, 
el president.
Respecte al futur més imminent, 
afegeix que “treballarem per se-
guir el nostre pla de socialitzar de 

nou el club, sempre que es pugui 
i dins el marge que ens deixi el 
moment actual. Tenim l’obligació 
de gestionar-ho de la millor forma 

possible, tant des del punt de vis-
ta sanitari com esportiu. Amb això 
estem, concentrats en continuar 
fent possible el dia a dia del club 
i que puguem celebrar els nostres 
cinquanta anys de vida”.

Sense oblidar la 
vessant competitiva, el 
club vol fer un gir més 
social per atreure tota 
classe de practicants

És un dels sis clubs de 
tennis taula que té el 
Maresme i va arribar a 
disputar la fase d'ascens 

a Divisió d'Honor
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FUTBOL SALA
AJUNTAMENT DE
TIANA

 www.tiana.cat
 933 955 011

L’AE 5 TIANA  
vol continuar creixent

En l’anterior etapa, el 
primer equip del club es 

va proclamar campió de la 
Lliga Nacional el 2018

Cristian González
PRESIDENT

“El nostre compromís 
de club, de present i de 

futur, és treballar per 
fomentar la base”

L 'Associació Esportiva 5 Tiana 
és una de les entitats més 
conegudes i populars del 
municipi pels seus èxits es-

portius en una especialitat que mai 
ha deixat de créixer tant en juga-
dors com en interès mediàtic.
Constituïda fa deu anys sota la pre-
sidència d'Antonio Bravo, el club 
es va convertir en un dels més 
llorejats de la competició que s'or-
ganitza sota el paraigua d'una de 
les dues federacions de futbol sala 
que hi ha a Catalunya. En el seu cas, 
la Federació Catalana de Futbol 
Sala. Durant aquest període, el club 
va arribar al cim de la competició 
guanyant en la temporada 2017-18 
la Lliga Nacional.
L'entitat ha canviat aquest any de 
president i junta directiva, sent 
ara el màxim responsable Cristian 
González. Una de les decisions més 
importants que han pres els nous 
responsables ha estat afiliar-se a 
la Federació Catalana de Futbol, 
sota l'auspici de la Real Federació 
Espanyola de Futbol i, per extensió, 
UEFA i FIFA pel que fa a competició 
internacional.
Cristian González, que també és 
entrenador, explica que "el nostre 
compromís de cara al present i fu-

tur del club és treballar i fomentar 
la base. Per nosaltres és primordial 
per al desenvolupament del mateix 
club. Des d'aquesta base seguim un 
model de comunicació més directa 
amb les famílies a través de qües-
tionaris de satisfacció, dubtes, etc".
En l'actualitat, el club té categori-
es en Aleví, Infantil, Cadet, Juvenil 
i Sèniors. El president afegeix que 
"un altre punt important per al 
club és que a Tiana es reconegui 
els valors del futbol sala: respec-
te, treball en equip, companyonia, 
assumir les frustracions, esforç, sa-
ber gaudir, humilitat, compromís ... 
Creiem que és part fonamental per 
al desenvolupament dels infants 
que formen part del club".

Els objectius de l'entitat són molt 
clars: "Intentarem arribar tan alt 
com es va arribar la temporada 
2017-2018 amb el primer equip. 
Actualment el repte que tenim al 
davant és tant bonic com difícil, 
ja que la junta directiva ha decidit 

canviar a l'FCF. Això comporta un 
canvi, tant intern com per als juga-
dors. Tant de bo que el treball que 
s'està realitzant aconsegueixi do-
nar els seus fruits.
Volem que tots els nens i nenes 
de Tiana tinguin l'oportunitat de 
poder conèixer i apassionar-se pel 
futbol sala. La nostra il·lusió seria 
també poder crear un equip feme-
ní, que al seu dia va formar part del 
club, però que, per diferents mo-
tius, es va dissoldre. Pensem que 
és una gran oportunitat per com 
s'està desenvolupant actualment 
el futbol femení comptar amb un 
equip propi"

La nova junta 
directiva ha decidit 
participar a partir 

d’ara en la competició 
organitzada per l’FCF

CONTACTE
619 681 591 

FUTSAL 
TIANA

• ALEVÍ (2008/09)

• INFANTIL (2006/07)

• CADET (2004/05)

• JUVENIL (2001 A 2003)

• SÈNIOR (+18)

• FEMENÍ

Aquest any jugaran a les lligues de l'FCF El club té equips en cinc categories Equip campió de Lliga el 2018

Uneix-te al Club
Temporada 2019/20
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 www.calella.cat
 937 66 30 30

Calella Marxa... molt bé

L ’Associació Calella Marxa 
(CMX) va sorgir l’any 2000. 
Sis amics varen fer el tram 
de Roncesvalles fins a San-

tiago de Compostela, del Camí de 
St. Jaume. S’ho varen passar tant 
bé que tres d’ells ( Pere Vidal, Fran-
cesc Vivas i Martí Barrera) van de-
cidir trobar-se cada dimarts, a les 
7 del matí, per fer caminades pels 
voltants de Calella: Vall de Golinons, 
Castell de Montpalau, Camí dels 
francesos, Font del Ferro....
Poc a poc s'hi va anar afegint gent 
i quan ja varen ser prop d’una vin-
tena, va ser quan es van decidir a 
donar-li una caire d’associació, amb 
els seus estatuts, així com inscrip-
ció al Registre d’Associacions de 
la Direcció General de Dret i d’En-
titats Jurídiques. Parlem del 2005.
Des d’aleshores ha plogut molt. Ac-
tualment el nombre de socis de l’en-
titat està, aproximadament, al vol-
tant dels 320, una de les entitats més 
fortes, en nombre de socis, de Calella.
L’any 2016, Calella Marxa va fer un 
pas endavant més formant part de 
la Federació d’Entitats Excursionis-
tes de Catalunya, de la qual formen 
part 420 clubs i entitats excursio-
nistes de Catalunya. Tanmateix for-
men part de la Federació Catalana 
de Bitlles.
La primera de les marxes que varen 

organitzar va ser la de la Minerva, 
que normalment és el tret de sorti-
da de la Festa Major de Calella ( en-
guany ha estat la XIX edició). Altres 
marxes organitzades per l’entitat 
son la Marxa nocturna, al mes de 
juny, la caminada per la Marató de 
TV3 i la caminada estrella de l’enti-
tat, la Marxa de Resistència La Llo-
pa, reconeguda per la FEEC i que 
forma part del calendari de cami-
nades de resistència. És una marxa 
exigent, pels voltants de Calella i el 
Montnegre, de 56 km, aproximada-
ment, i 4.310 metres de desnivell 
acumulat. Al costat d’aquesta va 

néixer la filla, la Llopa petita, cami-
nada també per Calella i el Mont-
negre, de 34 km, aproximadament i 
al voltant dels 2.940 metres de des-
nivell  acumulat que se celebra el 
mateix dia que la de la Llopa.
L’associació disposa del seu local 
social al carrer Costa i Fornaguera, 
34, compartit amb l’entitat On-
colliga. L’any 2013, van guanyar el 
Primer Premi Ciutat de Calella, en 

la categoria d’entitats, destacant la 
nostra entitat pels valors d’esforç i 
superació
L’entitat la formen diferents secci-
ons, cadascuna d’aquestes amb les 
seves activitats i característiques 
pròpies:
• Secció de caminades: dimarts, 
dijous, dissabtes i diumenges s’or-
ganitzen caminades de tres hores 
pels voltants de Calella.
• Secció d’alta muntanya: organit-
zen sortides a l’any d’alta muntanya 
per als socis federats. Al currículum 
de l’entitat  consten sortides a la 
Pica d’Estats, l’Aneto, el Canigó, El 
Montsec... i molts altres cims supe-
riors als 2.500 metres.
• Secció d’Esport i Salut: són els 
“no tant joves” de l’entitat. Aquesta 
secció , quan la situació ho permet, 
fan taitxí, passejades i gimnàstica 
de manteniment i meditació. Des 
de fa uns cinc anys, formem part 
del programa que organitza la ge-
rència del servei d’Esports de la Di-
putació de Barcelona, del cicle de 
passejades per a la Gent Gran.
• Secció de Bitlles Catalanes: ja fa 
uns quatre anys que funciona. Va 
ser un nou repte de l’entitat que ha 
tingut molt bona acollida. Compe-
teixen a la Lliga Maresme-La Selva 
i al campionat de Catalunya d’in-
dividuals.

Amb 320 socis forma 
part de la Federació 

d’Entitats Excursionistes 
de Catalunya i de la 

Federació Catalana de 
Bitlles

JUNTA
EXECUTIVA

PRESIDENT 
Martí Barrera

VICEPRESIDENTA
Mercè Montserrat

TRESORERS
Josep Vidal i Mireia Gras

SECRETARI
Martí Campeny

5 VOCALS 

L’associació, gràcies a 
les seves activitats, s’ha 

convertit en un dels 
grans motors socials i 
esportius de Calella

Fotos de 
J.M. ARENAZA
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MILLOR CLUB DE PETANCA DEL MARESME

Històric resultat del CP Sant Pol

P arlar del Club Petanca 
Sant Pol de Mar és fer-ho 
d'una de les entitats espor-
tives més populars de la vila 

per la seva extensa i profunda con-
nexió amb el teixit social del poble. 
I també és fer-ho del millor club de 
petanca del Maresme, que és el ma-
teix que dir d'uns dels més impor-
tants de Catalunya.
Fundat el 1974, i federat deu anys 
més tard, és tota una institució al 
territori per la nombrosa presèn-
cia dels seus equips en totes les 
categories. El CP Sant Pol és, jun-
tament al Gran Via de L'Hospitalet, 
l'únic club que té un equip en la di-
visió més alta en les competicions 

organitzades per la Federació Ca-
talana de Petanca, tant masculina 
com femenina.
El món de la petanca arrossega a 
milers d'esportistes cada setma-
na i arribar a Divisió d'Honor en 
aquest esport a Catalunya és molt 
difícil. Cal tenir en compte que hi 
ha cinc divisions: dos grups en Di-
visió d'Honor (vuit clubs en cada 
categoria masculina i femenina), 
quatre grups a Segona, vuit grups 
en Tercera i així successivament,
En l'actualitat, el CP Sant Pol comp-

ta amb 140 socis i 75 jugadors que 
es reparteixen en els quatre equips 
federats que té l'entitat: dos a Divisió 
d'Honor (homes i dones), un a Sego-
na i un altre a Quarta categoria.
La seva pista de joc es troba en el 
Parc del Litoral, on gaudeixen d'un 
magnífic local social cedit i ade-

AJUNTAMENT DE
SANT POL DE MAR

 www.santpol.cat
 937 600 451 

quat per l'Ajuntament de Sant Pol, 
que també aporta una subvenció 
anual. El president del club, Josep 
Maria Gallego, fa vint-i-set anys 
que està al capdavant de l'entitat: 
"Més que Núñez en el Barça!", diu 
somrient. A més de president és 
jugador. I dels bons.

La tripleta del CP Sant Pol, a les semifinals del campionat (FEP)

Juan Pedro 'Negro' i David Vera 'Wiwi' en plena acció a Mojácar

CLUB DE PETANCA SANT POL
Una de les entitats esportives més populars 
de la vila per la seva extensa i profunda 
connexió amb el teixit social del poble

La popular entitat 
santpolenca, fundada 

l'any 1974, va assolir 
la tercera plaça al 

Campionat d'Espanya 
Absolut de Tripletes

Josep Maria Gallego
President

“Lluitar contra  
400 equips de tot 
Catalunya i arribar 

a ser el tercer millor 
d'Espanya té  

molt de mèrit”

Després de nombrosos ascensos 
i triomfs en diferents campionats 
nacionals i internacionals, com el 
d'Andorra, a mitjans d'octubre va 
arribar l'èxit més gran del CP Sant 
Pol en la seva longeva història: el 
tercer lloc al Campionat Absolut 
d'Espanya de tripletes (tres contra 
tres) disputat a Mojácar (Almeria). 
L'equip estava format per Juan Pe-
dro Martínez 'Negro', David Vera 
'WiWi'', Omar Otsmane i Josep 
Maria Gallego.
I no va ser un èxit gens fàcil, ja que 
el president, que anava de quart 
jugador, es va veure obligat a par-
ticipar a la tercera partida: "Una nit, 
la Guàrdia Civil va detenir el nostre 
jugador Omar Otmane, d'origen 
algerià, en confondre'l amb una al-
tra persona. Encara que després la 
jutgessa de guàrdia li va demanar 
disculpes i el va animar que pre-
sentés danys i perjudicis per l'error, 
la realitat és que va estar més de 
dotze hores retingut i no va poder 
jugar un dels partits més impor-
tants del campionat".
El club va brillar amb llum pròpia 
en el Nacional de Mojácar, ja que 
també es va classificar per a la 
prova individual femenina Ànge-
la Esteban (cinquena en el classifi-
catori de Catalunya), que va acabar 
dotzena a Almeria.
"Lluitar contra 400 equips de tot 
Catalunya i arribar a ser el tercer 
millor d'Espanya té molt mèrit, per-
què la petanca és un esport molt 
competitiu i igualat", afirma amb 
orgull Josep Maria Gallego, a qui 
encara li queda corda com a juga-
dor... i com a president.
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Canet de Mar 
plora la mort de 
Jordi Llopart

ATLETISME

L’arenyenc 
Dídac Plana, 
campió 
d’Europa de 
futsal amb  
el Barça

FUTBOL SALA

Santa Susanna organitza la 67a  edició de la Raid
HÍPICA

Anglès es va assegurar la targeta del European Tour
GOLF

L 'atleta català, que a Mos-
cou el 1980 va aconseguir 
la plata en els 50 quilome-

tres marxa i es va convertir, així, 
en el primer guanyador d'una 
medalla per a l'atletisme espa-
nyol en uns Jocs Olímpics i va ser 
campió d'Europa de la mateixa 
disciplina a Praga el 1978, va mo-
rir l’11 de novembre  després de 
patir un infart.
Jordi Llopart, pioner de la marxa 
espanyola juntament amb Josep 
Marín, va néixer el 5 de maig de 
1952 al Prat de Llobregat (Barcelo-

na), però estava estretament lligat 
a Canet de Mar, d'on era la seva 
mare, i on ell mateix va passar la 
major part de la seva vida, concre-
tament des que tenia vint anys. 
"Va ser un esportista únic. Amb la 
seva simpatia es feia estimar i ell 
estava content de portar el nom 

de Canet pel món", va asegurar 
Josep Tenas, regidor d’Esports de 
l’ajuntament canetenc.
Al Maresme, Llopart serà recordat 
per haver impulsat, juntament 
amb Raffaello Ducceschi, el Fit 
Walking que consisteix en un mè-
tode per caminar correctament.

E l Maresme, llar de talents 
esportius en nombroses 
disciplines, no s’ha fet 

esperar a l’hora de seguir pre-
sent en l’elit de l’esport mundi-
al. Aquesta vegada ha estat el 
torn de Dídac Plana, porter del 
FC Barcelona de futbol sala. 
El d’Arenys de Mar es va pro-
clamar campió d’Europa en 
vèncer el Pozo Murcia per 2-1.

En aquest duel definitiu, Dí-
dac va fer parades de gran 
mèrit, sent sens dubte el ju-
gador més determinant de la 
final, on el FC Barcelona es va 
fer amb la tercera Champions 
League de la seva història. El 
jugador del Maresme va ser 
triat MVP de la final, un just 
reconeixement que premia la 
seva llarga trajectòria.
Aquest títol es suma al ja ex-
tens palmarès que el d’Arenys 
de Mar ha aconseguit amb el 
FC Barcelona des de la seva 
arribada l’estiu del 2018 (Copa 
Catalunya, Copa d’Espanya 
(2), Supercopa d’Espanya, 
Copa del Rei i Lliga), des-
prés d’estar cedit en diversos 
equips de la LNFS. 

E l golfista maresmenc, del 
Club Golf Llavaneras, va ser 
el guanyador de l'Andalusia 

Challenge de Cadis disputat en 
I'Iberostar Real Club de Golf Novo 
Sancti Petri. Un triomf extraordi-
nari amb el qual assegurava virtu-
alment la seva targeta de l'Euro-
pean Tour per a 2021.
"Em jugava tot l'any, la targeta, 
els patrocinadors... Aquesta victò-
ria l'he visualitzat tantes vegades! 
Estic molt content amb el meu 
equip pel treball que hem fet i que 
hem de continuar fent, estic molt 
agraït", va finalitzar Anglès, que 
podrà jugar en 2021 en el presti-
giós circuit europeu. Sens dubte, 

una fenomenal notícia per al de 
Llavaneres, que torna al primer 
circuit després d'haver aconse-

guit la targeta en 2017 i 2018. Tres 
anys després, torna més madur i 
disposat a quedar-se molt temps.

E l municipi de Santa Susanna 
torna a organitzar una com-
petició esportiva de prime-

ra magnitud. En aquesta ocasió 
és l'edició número 67 de l'Inter-
nacional Raid Barcelona-Santa 

Susanna, el més antic d'Europa i 
que serveix, a més, com a Campio-
nat d'Espanya.
Els dies 3-4-5 de desembre, Santa 
Susanna, amb la col·laboració de 
l'Ajuntament de Tordera, acollirà 
per 36a ocasió aquesta important 
manifestació, propiciada per la 
Federació catalana d'Hípica, la Fe-
deració Espanyola i el Club Hípica 
del Maresme, que fan possible que 
durant uns dies a Santa Susanna 
sigui el punt de trobada de genets 
de reconegut valor. Santa Susanna 
serà el punt de partida del recorre-
gut, que transcorrerà pel Parc del 
Montnegre – Corredor, d'un total 
de 260 km.

CONSELL COMARCAL DEL MARESME
NOTÍCIES
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a l’hora de participar en entrena-
ments i activitats esportives.
També s’ha recomanat als ajunta-
ments que estiguin atents al Tra-
çacovid d’Ensenyament per conèi-
xer l’estat de les seves escoles.

S’ha valorat la possibilitat de crear un 
grup de treball que estudiï l’elabora-
ció d’un protocol, per tal que la majo-
ria d’ajuntaments del Maresme tin-
guessin una referència d’actuació.
El gerent del Consell Esportiu del 

Maresme, ha explicat que s’està 
treballant per tal que les activitats 
i competicions escolars es puguin 
fer amb seguretat: grups reduïts, 
jornades de descans, sistemes de 
competició adaptats tan punt si-
gui possible.
Bea Delgado, regidora d’esports 
de Mataró i vicepresidenta del 

L a Taula Comarcal d’Es-
ports, impulsada pel Con-
sell Esportiu del Maresme, 
amb el suport del Consell 

Comarcal, pretén ser un punt de 
trobada entre els diferents ajun-
taments del Maresme en matèria 
esportiva. Un espai on es debaten 
les necessitats reals dels municipis, 
es comparteixen experiències i es 
treballen les línies estratègiques 
de la gestió esportiva en clau de la 
nostra comarca.
La primeres reunions, celebrades 
el 30 de setembre i el 18 de no-
vembre, han estat telemàtiques, 
tal com toca en temps de pandè-
mia. Hi han participat una vintena 
d’ajuntaments, representats pels 
regidors i/o els tècnics d’esport.

Des del CEM s’han explicat les dife-
rents eines per conèixer l’afectació 
de la Covid19 a l’esport català en 
general. Les webs del CEM i Es-
porcat, donen accés a documents 
i declaracions responsables per les 
escoles, clubs i entitats i també es 
pot accedir als diferents protocols 
i recomanacions a tenir present 

CONSELL ESPORTIU DEL MARESME
Plaça d'Espanya, 1 (08302 Mataró)
 cemaresme.cat
 937 570 139

En la primera reunió 
varen participar una 

vintena d’ajuntaments, 
representats pels 

regidors i/o els tècnics 
d’esport

CEM, ha comentat que els jocs 
locals aniran de la mà del Consell, 
en dates i funcionament. Des de 
l’Ajuntament de Pineda han co-
mentat que estan treballant amb 
les entitats i escoles per fer els 
seus jocs, aquest any també amb 
la col·laboració del CEM.
S’han posat en comú projectes 
com la contractació d’un tècnic 
d’esports compartit entre diferents 
ajuntaments; activitats esportives 
mitjançant aplicacions virtuals, 
per promocionar l’activitat física i 
promoure el turisme entre els di-
ferents municipis del Maresme i 
finalment s’ha explicat la formació 
de Monitors Dinamitzadors Polies-
portius amb accés al ROPEC i , per 
tant, al món laboral.
Des dels ajuntaments, s’ha valorat 
molt positivament la celebració 
de la Taula Comarcal d’Esports. El 
debat generat entre els diferents 
representants per explicar i valorar 
les mesures que pren cada munici-
pi ha estat molt enriquidor, a més, 
permet posar en comú pràctiques 
que poden ser exportades a altres 
poblacions.
El projecte tindrà continuïtat i es 
realitzaran diferents trobades du-
rant l’any. En aquests moments de 
pandèmia es proposa fer una re-
unió, aproximadament, cada mes 
i mig per conèixer la situació als 
diferents municipis i valorar pos-
sibles actuacions en comú. La pro-
pera Taula Comarcal d’Esports serà 
a mitjans de gener.

El projecte, molt 
enriquidor, tindrà 

continuïtat i es 
realitzaran diferents 

trobades durant l’any

ACCIÓ CONJUNTA DEL CONSELL ESPORTIU I EL CONSELL COMARCAL

En marxa la TAULA COMARCAL 
d’ESPORTS del Maresme

ESPORT
ESCOLAR

Pretén ser un punt 
de trobada entre els 

diferents ajuntaments 
del Maresme en 

matèria esportiva

VAN PARTICIPAR A LA 
PRIMERA REUNIÓ DE LA 
TAULA COMARCAL D’ESPORTS 
REGIDORS/ES I TÈCNICS/QUES DE:

• Ajuntament d’Alella
• Ajuntament d’Arenys de Mar
• Ajuntament d’Argentona
• Ajuntament de Cabrera
• Ajuntament de Calella
• Ajuntament del Masnou
• Ajuntament de Malgrat
• Ajuntament de Mataró
• Ajuntament de Palafolls
• Ajuntament de Pineda
• Ajuntament de Premià de Dalt
• Ajuntament de Premià de Mar
• Ajuntament de Sant Andreu
  de Llavaneres
• Ajuntament de Sant Cebrià
• Ajuntament de Sant Pol
• Ajuntament de Tiana
• Ajuntament de Tordera
• Ajuntament de Vilassar de Mar
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Perquè ens
hi juguem molt,
fem-ho bé
Un país, un equip

#unpaísunequip

esportcat@esportcat esport.gencat.catesportcat
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