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H em donat carpetada al pitjor any de les nostres vi-
des com a societat. Hem deixat enrere 2020. Des 
de la Segona Guerra Mundial (1939-1945), el nostre 

planeta no havia viscut un drama semblant per culpa de 
la pandèmia provocada per la COVID-19. Un virus que ha 
trastocat les nostres vides, les nostres economies i la forma 
en la qual ens relacionem.
No haurà servit de res tant de dolor, tantes pèrdues, tant 
de sofriment, si no aprenem la lliçó de vida que ens estan 
deixant aquests mesos.
Hem de ser més humans, més feliços, més solidaris, inver-
tir més i millor en les coses importants, com la recerca i 
l'educació. I sobretot, fer-ho amb optimisme, amb l'espe-
rança que tot el que ha de venir a partir d'ara serà millor.
Des del nostre humil aparador volem desitjar a tota la nos-
tra comunitat un 2021 ple de salut i prosperitat. Si cadas-
cun de nosaltres dona el millor de si mateix, construirem 

una societat més justa i repleta d'oportunitats.
Durant 2021 estarem amb tots vostès com vam fer en 2017, 
2018, 2019 i 2020, sent fidels a la nostra raó de ser, que no és 
altra que fer un periodisme de proximitat per donar visibili-
tat als nostres esportistes, clubs i entitats. Aquest número de 
gener no és una excepció, perquè novament els presentem 
a una plèiade d'esportistes que estan triomfant en les seves 
respectives especialitats, com el campió d'Europa de futbol 
sala, l'arenyenc i porter del FC Barcelona, Dídac Plana. O els 
joveníssims Marc Miró i Alexia Sentías, dels millors d'Espanya 
en tennis de taula i gimnàstica artística respectivament.
I què dir dels nostres clubs, com el Club Voleibol Premià 
de Dalt, el Club de Bàsquet de Premià de Mar, el Club de 
Billar de Canet o l'Olímpic de Malgrat de futbol. Som una 
comarca rica esportivament parlant i tenim l'obligació de 
remarcar-ho. I per això hi som.
Gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge.

EDITORIAL

Siguem optimistes, 
tinguem esperança
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 Barcelona Design, SL
Fotografia:  Pep Morata
Correcció de textos: Gerard Obon
Impressió: Rotimpres Dipòsit Legal:  B 9990-2017



4

DESPRÉS DE 13 ANYS D’EXPERIÈNCIA EN LA MILLOR LLIGA DE FUTBOL SALA DEL MÓN, DÍDAC PLANA S’HA CONSOLIDAT COM A PORTER 
DEL FC BARCELONA I COM UN DELS MILLORS PORTERS DEL CAMPIONAT. PROVA D’AIXÒ ÉS LA SEVA DESIGNACIÓ COM A MVP DE LA FINAL 

DE LA CHAMPIONS FUTSAL LEAGUE. NO OBSTANT AIXÓ, ENS AMAGA MOLTES MÉS SORPRESES, COM LA SEVA RECENT PATERNITAT O EL 
SEU AMOR CONFÉS PER ARENYS. UN ESPORTISTA AMB EL CAP SERÈ I ELS PEUS A TERRA.

EL PORTER DEL BARÇA DE FUTBOL SALA, 
CAMPIÓ D’EUROPA I MVP DE LA FINAL

DÍDAC PLANA

Fotos de PEP MORATA

P arla’ns de la teva família.
Bé, som tres germans. Jo 
soc el gran, tinc una ger-
mana que és la mitjana i 

un germà petit.

Tota una vida a Arenys...
Sí, la meva mare és d’Arenys de 
Mar de tota la vida i el meu pare és 
d’Arbúcies. Sempre hem fet vida 
aquí, és on he anat a l’escola, on he 
fet amics, on tenim avis i tiets... De 
fet, segueixo vivint aquí tot i haver 
d’entrenar i jugar a Barcelona.

Com et vas iniciar en el futbol sala?
Vaig començar a jugar al col·legi, a 
l’Escola Joan Maragall. Devia tenir 
uns set anys i jugava amb els meus 
companys de classe. Al cap de dos 
anys, vaig anar a jugar al Canet, 
que tenia equips federats. Hi vaig 
estar allà fins als catorze, que va ser 
quan em va fitxar el Barça.

Una entrevista de Marc Frieros

“Arenys de Mar 
em té enamorat. 
Tinc clar que la 
meva vida la vull 
viure aquí”

“Soc una persona molt 
familiar. M’agrada estar 
a casa amb el meu fill o 
jugar a pàdel o al tennis 

amb els amics"

logística, la vaig deixar. Tinc en 
ment reprendre-la de cara a l’any 
que ve.

Tot i ser del planter blaugrana, vas 
debutar amb el Barça als vint-i-vuit 
anys. On vas jugar prèviament?
Com comentava abans, vaig de-
butar amb el Guadalajara i hi vaig 
estar dues temporades, en qualitat 
de cedit. Després vaig anar a diver-
sos equips, però sempre cedit, el 
Barça mai em va traspassar. A con-
tinuació del Guadalajara vaig jugar 
tres temporades al Saragossa, tres 
més al Marfil Santa Coloma i dues 
més al Jaén Paraíso Interior. En to-
tal, deu temporades.

Com valores aquestes cessions? 
Creus que estaves preparat per 
jugar al Barça abans?
En alguns moments durant aquest 
període sí que vaig pensar que es-
tava preparat, però quan he arribat 
al Barça i he vist l’exigència i el ni-

Sempre has estat porter?
Sí, em ve del meu pare. Ell ha-
via estat porter de futbol sala en 
categories amateurs i, quan jo 
era petit, ell encara jugava. Jo el 
veia en els partits i els torneigs i 
volia ser com ell. Per això és que, 
quan vaig començar a jugar, ja te-
nia clar que volia jugar de porter. 
Fins i tot m’entrenava i m’ajudava 
a millorar quan estava donant els 
meus primers passos a l’equip de 
l’escola.

Durant molt de temps vas combi-
nar la porteria i els llibres...
Sí, vaig començar a ser professi-
onal amb divuit anys acabats de 
fer, i fins llavors vaig compaginar 
els estudis amb el futbol sala. Vaig 
estudiar ESO, batxillerat i vaig fer 
la selectivitat. Vaig començar la 
carrera d’Empresarials, però em 
va arribar l’oportunitat de debu-
tar a Primera Divisió amb el Gua-
dalajara i, per tema d’horaris i de 

REPORTATGE EXCLUSIU



5

  GENER
2021

vell que s’espera de mi i de la resta 
de jugadors, me n’adono que he 
arribat en el moment idoni. Un por-
ter necessita experiència i minuts i 
és el que he trobat en aquests deu 
anys. Aquesta dècada d’experi-
ències fora del Barça m’han fet el 
porter i la persona que soc avui dia i 
val a dir que m’emporto moltíssims 
amics per tot Espanya.

Ha estat difícil allunyar-te de la 
teva família durant tants anys?
Potser ells ho van passar una mica 
pitjor que jo, sobretot els meus pa-
res i els meus germans. 

Què et va donar força per continuar 
endavant?
Al cap i a la fi jo estava complint 
un somni, estava fent el que jo 
estimava i lluitant pels meus ob-
jectius. Considero que he adquirit 
bastanta maduresa per poder su-
portar-ho a nivell mental i anímic, 
en especial els primers anys, on 
encara era molt jove. També em 
va costar allunyar-me de la meva 
parella, dels meus amics... En defi-
nitiva va ser complicat, però és el 
peatge que havia de pagar si volia 
arribar on soc ara.

I què t’emportes dels vestidors 
pels quals has passat?
Vaig tenir la sort de trobar-me 
amb vestidors molt sans, molt 
units i amb bastanta gent jove. De 
fet, moltes vegades compartia pis 

COMBINAR LA PORTERIA I ELS LLIBRES...
"Vaig començar a ser professional amb divuit anys 
acabats de fer, i fins llavors vaig compaginar els 
estudis amb el futbol sala"

amb altres membres de l’equip, 
habitualment els més joves, i això 
em va ajudar molt. Em vaig sentir 
molt recolzat.

Com et definiries com a porter?
Crec que sóc molt versàtil i m’adap-
to amb facilitat a les diferents situ-
acions del joc. Diria que paro bé, 
sé jugar amb els peus, surto bé a 
les cobertures, tinc prou precisió 
per donar assistències amb la mà... 
No destaco de manera especial en 

cap aspecte en concret, però puc 
fer una mica de tot. 

Finalment arriba el tren del Bar-
ça. Tres temporades, molts i 
molts títols... però cap com la 
Champions, oi?
Sí, és potser el títol més important 
que he guanyat. És extremadament 
difícil guanyar-la i per mi ha sigut un 

somni complert. També tinc un re-
cord molt especial del primer títol 
que vaig guanyar: la Copa d’Espa-
nya amb el Jaén, l’any 2018. Vam ju-
gar al WiZink Center a Madrid i vam 
batre el rècord d’espectadors en un 
partit de clubs de futbol sala.

Vas ser designat MVP de la final 
de Champions. Com vas viure 
aquest moment?
Curiosament, no ho vaig saber fins 
passats bastants dies de la final. 

Com que no van donar trofeu, els 
meus companys d’equip em cri-
daven «MVP!» al vestuari, però jo 
pensava que era simplement per 
felicitar-me perquè havia fet un 
bon partit, no pas perquè me l’ha-
guessin donat de manera oficial.

Aquesta temporada, però, no ha 
començat com us agradaria. Què 

esteu fent per intentar revertir-la?
Francament ha sigut un inici de 
temporada molt dolent, de fet és 
el pitjor de la història del Barça. Ara 
mateix estem encadenant bons 
resultats i esperem que aquesta 
bona dinàmica es mantingui. Si 
fem les coses bé, en unes quantes 
jornades podrem tornar a ser on 
ens correspon: lluitant per la Lliga.

Parlem de l’aspecte econòmic del 
futbol sala. Teniu la capacitat de 
viure només del que guanyeu al 
llarg de la vostra carrera?
En la grandíssima majoria dels ca-
sos, no, tot i que sempre hi ha ex-
cepcions. De mitjana, els sous de la 
LNFS no són massa més alts que 
els d’un ofici comú. Sí que és cert 
que el Barça és el millor club del 
món i es recolza sobre una estruc-
tura molt potent. És una mica com 
una bombolla. A més, l’exigència 
per guanyar títols és màxima any 
rere any. Tot això repercuteix sobre 
els salaris de la nostra plantilla, que 
són dels més alts de la lliga. Tot i 
així, no son sous que permetin viu-
re exclusivament del que guanyem 
al llarg de la nostra carrera, com 
passa amb molts esportistes.

I a nivell de pressupost?
El Barça té un pressupost d’uns 7 
milions d’euros. Hi ha equips mo-
destos de la lliga que potser no 
arriben als 500.000 euros. Parlem 
d’una diferència molt gran.

Aquella 
persona que 
vol triomfar 
en l’esport 
ha d’estar 
disposada a fer 
grans sacrificis 
per assolir l’èxit"

1 Copa Catalunya
(2018, FC Barcelona)

1 Lliga 
(2018/19, FC Barcelona)

1 Copa del Rei 
(2019, FC Barcelona)

1 Supercopa d’Espanya 
(2019, FC Barcelona)

3 Copes d’Espanya 
(2018, Jaén Paraíso Interior; 2019 i 

2020, FC Barcelona)

1 UEFA Champions Futsal League 
(2020, FC Barcelona)

Internacional amb la  
Selecció Espanyola

PALMARÈS
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ENTREVISTA
FUTBOL SALA

Qui és el teu referent?
En tinc molts. El Paco Sedano, 
porter mític del Barça, o també el 
Luis Amado, que per mi és el millor 
porter de la història del futbol sala 
i que és el jugador amb més títols, 
de llarg, tant a nivell internacional 
com de clubs. 

Algú fora del futbol sala?
Em fixo molt en Rafa Nadal, pels 
valors que transmet i per la seva 
manera de jugar. També admiro 
Samuel Eto’o, qui per mi era el ca-
ràcter en persona. I bé, Leo Messi, 
que és un déu.

Quin camí vols seguir després de 
retirar-te?
És quelcom que encara no he me-
ditat gairo. Sempre vaig pensant 
que queda molt lluny però real-
ment tinc trenta anys i no queda 
tant. (Riu)

La sort és poder dir ‘prou’ quan tu 
vulguis...
Efectivament, i ho sé de primera 
mà. El meu germà petit ha penjat 
les botes recentment, amb vint-i-
quatre anys, per culpa d’una lesió. 

Sé la dificultat anímica que això 
comporta i per tant espero que les 
lesions em respectin i poder-ho 
deixar quan les circumstàncies si-
guin les idònies.

Voldries seguir lligat a l’esport?
Sí, i si pot ser al futbol sala molt mi-
llor. I, si no es dona el cas, de ben 
segur trobaré o construiré algun 
projecte il·lusionant.

Per exemple, la teva paternitat 
recent.
Sí! Tinc un fill d’un any que es diu 
Leo. Tinc la sort de poder passar 
molt de temps amb ell i a cada mi-
nut aprenc coses noves.

Quin consell donaries als joves 
que volen ser professionals del 
futbol sala?
Sempre dic que el més impor-

tant és estudiar i formar-se. S’ha 
de tenir clar que és molt difícil ser 
professional de l’esport, sigui quin 
sigui. Per tant, mai està de més en-
carrilar la vida professional i laboral. 
Després, si es tenen qualitats i ga-
nes, el consell que m’agrada donar 
a nivell esportiu és que es perse-
gueixin els objectius i que aquella 
persona que vol triomfar ha d’estar 
disposada a fer grans sacrificis per 
assolir l’èxit.

Què fas en el teu temps de lleure?
Soc una persona molt familiar. 
M’agrada estar tranquil a casa, 
quedar amb els amics, jugo bas-
tant a pàdel... També m’agrada 
molt el tennis, hi jugava de petit i 
és l’esport que més m’agrada per 
veure’l. I, evidentment, el meu fill 
és l’afició més gran que tinc.

Per acabar, tornem al principi. 
Què t’evoca Arenys?
A mi, Arenys em té enamorat. Tinc 
molt clar des de fa temps que la 
meva vida la vull viure aquí. M’agra-
da molt fer vida de poble, passejar, 
anar a la platja... Soc un privilegiat 
per viure en aquest poble.

PERFIL

Dídac
Plana i Oltra

Calella · 25/05/1990
Residència:

Arenys de Mar
Alçada: 1,79 m

Pes: 79 kg

Guanyar la 
Champions League 
és extremadament 
difícil i per mi ha 
estat un somni fet 
realitat. Ha valgut la 
pena tant sacrifici"

13 ANYS D’EXPERIÈNCIA EN LA MILLOR LLIGA DE FUTBOL SALA DEL MÓN.
Dídac Plana s’ha consolidat com a porter del FC Barcelona i com un dels 
millors de la Champions Futsal League.

“Veia jugar el meu  
pare en els partits i  

els torneigs i volia ser 
com ell. Per això  

soc porter”
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L a Federació Catalana de 
Futbol ha donat llum ver-
da a la reestructuració de 
les competicions del futbol 

i futbol sala d’àmbit territorial per 
a la temporada 2020-2021, en la 
reunió de la Junta Directiva cor-
responent al mes de desembre. 
L’aprovació s’ha produït després 
de les trobades telemàtiques man-
tingudes amb equips de totes les 
categories, amb la convocatòria 
fins al moment d’un total de 803 
clubs d’arreu del territori català per 
presentar i explicar l’adequació del 
calendari a l’escenari actual.
L’adaptació dels plans de compe-
tició estableix la reducció de les 
lligues amateurs i de base, de tal 
manera que les categories amb 
subgrups passaran a disputar-se a 
una fase, i en la resta es jugarà la 
competició a una única volta.
La data de represa de les competi-
cions, fixada inicialment a partir del 
9 i 10 de gener en futbol, i del 16 i 17 
del mateix mes en futbol sala, així 
com en les últimes categories del 
futbol femení i base, estarà condici-
onada a la decisió final del Govern, 
en funció de l’avançament de les 
fases de desescalada marcades.

Trenta reunions per delegacions
El president de l’FCF, Joan Soteras, 
i els membres de la Junta Directiva 
han realitzat una valoració positiva 
del total de 30 reunions celebrades 
al llarg dels últims dies amb clubs 
de les 14 delegacions territorials, 
seguint com a criteri de selecció 
aquells amb un major nombre 
d’equips i federats. En les troba-
des, els representants de les enti-
tats han mostrat un ampli suport 
a la proposta federativa, detallada 
a través del Departament de Com-
petició de l’FCF i de la Lliga Catala-

na de Futbol Sala.
A més, durant aquesta posada en 
comú, l’FCF ha escoltat, recollit 
i avaluat les aportacions i petici-
ons fetes per part dels presidents 
i presidentes dels clubs, entre les 
quals es troben el retard de l’hora-
ri del toc de queda, per permetre 
l’allargament de la franja nocturna 
d’entrenaments, o la possibilitat 
d’acollir públic amb un aforament 
limitat en la represa de la compe-
tició. També s’han tractat altres in-
quietuds de tipus econòmic.

Bonificacions de quotes
En les reunions amb els clubs, tan-
mateix, l’FCF ha donat a conèixer 
el retorn del 50% de l’import de la 
quota del Portal del Federat per a 
tots els federats i federades amb lli-
cència en actiu, que es produirà al 
llarg del transcurs de la temporada. 

Aquesta mesura s’aplicarà en 
compensació pel tram de campi-
onat que no s’ha pogut disputar, 
a conseqüència de les restriccions 
per la Covid-19, i se suma al pa-
quet econòmic especial de més 
de 6,8M€ d’ajuts per a clubs i fe-
derats, anunciat per l’FCF el passat 
mes de juny. El pla incloïa, entre 
d’altres conceptes, la reducció del 
preu de la Mutualitat per aquest 
curs, el pagament íntegre de TOTS 
SOM UN EQUIP i #ORGULLOSA de 
la temporada 2019-2020, així com 
el manteniment de les campanyes 
en la 2020-2021.

El format de competició
L’adaptació dels plans de compe-
tició estableix la reducció de les 
lligues, de tal manera que a la Pri-
mera i la Segona Catalana, en futbol 
masculí, es disputarà la totalitat de la 
primera fase, en cada subgrup. L’as-
cens es decidirà en una eliminatòria 
d’anada i tornada entre els campi-

ons de cada subgrup, mentre que 
els descensos seran directes segons 
la classificació final per posicions.
Al seu torn, a la resta de categories 
es reestructurarà la lliga regular a 
una volta de competició, mante-
nint en gairebé tots els casos les 
agrupacions actuals d’equips.
Pel que fa al calendari, en aquells 
campionats ja iniciats es reprendrà 
la lliga a partir de la jornada en què 
es va quedar aturada. La resta de 
grups donaran el tret de sortida a 
la temporada amb la disputa de la 
primera jornada.
A la vegada, el nou calendari com-
prendrà diverses jornades de des-
cans per facilitar la recuperació de 
partits. Les dates lliures seran les 
següents:

L’FCF retornarà el 50% 
de l’import de la quota 
del Portal del Federat 
per a tots els federats 
amb llicència en actiu, 
compensació pel tram 
de campionat que no 
s’ha pogut disputar

La data de represa 
de les competicions, 

fixada inicialment 
a partir del 9 i 10 de 

gener en futbol, i del 
16 i 17 del mateix mes 
en futbol sala, estarà 

condicionada a la 
decisió final del Govern

L’FCF aprova la reestructuració 
de les competicions

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

13 i 14/02/2021:
(Carnestoltes)

FUTBOL I FUTBOL SALA

13 i 14/03/2021:
FUTBOL I FUTBOL SALA

3 i 4/04/2021:
(Setmana Santa)

FUTBOL I FUTBOL SALA

1 i 2/05/2021:
(Dia del Treballador)

FUTBOL SALA

JORNADES DE  
RECUPERACIÓ

NOTÍCIES
FUTBOL

LA JUNTA DIRECTIVA 
dona llum verda a 
la reducció de les 

lligues a una única 
fase o volta, després 

d’haver convocat fins 
al moment més de 800 
clubs de tot Catalunya 

en les reunions 
explicatives
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REPORTATGE
VOLEIBOL

CV Premià de Dalt Maresme

REFERÈNCIA DEL VÒLEI CATALÀ AMB GENT DE LA CASA

F a vint-i-set anys, i amb un 
canvi de nom en fa dos, va 
iniciar-se una gran aventura 
esportiva que engendraria 

el que és, amb diferència, el club 
de vòlei més potent del Maresme i 
un dels més importants de Catalu-
nya. Parlem del CV Premià de Dalt 
Maresme. El club es va fundar l’any 
1993 sota la batuta de Daniel Anto-
lín, exjugador de vòlei platja, actual 
entrenador de la Selecció Catalana 
de Vòlei Platja femenina i que va 
ser president durant 25 anys, fins el 
2019. L'entitat va néixer a partir d’un 
grup de jugadors i entrenadors,  
que necessitaven expandir-se i que 
van trobar a Premià de Dalt les ins-
tal·lacions ideals per fer-ho. 
L’entitat, amb seu al Pavelló Mu-
nicipal de Premià de Dalt, és un 
exemple què el talent, moltes ve-
gades, es troba a casa i no cal anar 
a buscar-lo fora. En Jordi Casta, 
president del CV Premià de Dalt 
Maresme des del maig del 2019 i 
que lidera la directiva al costat dels 
vicepresidents Matías Calvo i Diego 
Hernández, diu que «la nostra idea 

és que cada any, entre el 70 i el 80% 
de les noies que formen el nostre 
club siguin de Premià. Tenim clar 
que tothom que sigui del poble i 
vulgui jugar a vòlei ha de tenir un 
lloc amb nosaltres». Sota la presi-
dència de Dani Antolín, l’equip in-
fantil del CV Premià de Dalt es va 
proclamar campió d’Espanya a Va-
lladolid, amb un equip conformat, 
pràcticament en la seva totalitat, 
per noies del poble. Aquesta fita es 
va repetir sota l'actual presidència. 
Actualment, els objectius de pre-
sent i de futur de l’entitat són clars i 
decididament ambiciosos. Per una 
banda, el president comenta que 
«l’objectiu primordial és la base. 

200 
LLICÈNCIES 
(FCVb i escolars)

20 
EQUIPS

Un reportatge de Marc Frieros Volem una base sòlida formada per 
noies del poble. Per aconseguir-ho 
treballem molt, per exemple, a les 
escoles. Fem xerrades, reunions, 
presentem el projecte del nostre 
club... Aquest any la pandèmia ens 
ha impedit fer tota la tasca que 
vam realitzar l’any passat, però el 
boca a boca segueix estant pre-
sent i cada any ens arriba gent 
nova, tant del poble com de pobles 
veïns, que coneix el nostre projec-
te i s’hi ha interessat per ell». Ara 
mateix el club compta amb més 
de 200 jugadores, entre llicències 
federatives i escolars, i 20 equips. 
A més, el president considera que 
"hem obert una nova etapa en el 

club des que vam arribar, amb una 
filosofia molt diferent a l'anterior. 
Hem fet molts esforços econòmics 
per fitxar entrenadors i jugadores 
de primeríssim nivell, ja que també 
ambicionem assolir l’èxit en les ca-
tegories més altes". El club compta 
amb un equip en categoria nacio-
nal i un altre a Superlliga 2 Feme-
nina, la categoria de plata del vòlei 
nacional. Aquesta última plaça va 
ser cedida per un club canari. És 
l’únic club, juntament amb el Sant 
Cugat i el Barça, que té dos equips 
sènior en aquestes categories. 
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#AMUNTVALKIRIES!

És, amb diferència, el club 
de vòlei més potent del 
Maresme i un dels més 

importants de Catalunya. 
Compta amb un equip en 

categoria nacional i un altre 
a Superlliga 2 Femenina, la 
categoria de plata del vòlei 

espanyol  

FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL
Jonqueres, 16, 5è C (08003, Barcelona)
 www.fcvoleibol.cat
 932 684 177
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AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE DALT

www.premiadedalt.cat 
 936 931 515

El segon sènior, un altre equip amb molt de potencial
A més de l'equip en Superlliga 2, el 
club compta amb un altre en ca-
tegoria nacional, l'equivalent a la 
Segona Divisió B en futbol. Dirigit 
per Roberto Tomaselli i amb Ma-
nel Torras de segon entrenador, la 
plantilla està composada per:

1 Marina Serra Dalmau
2 Margarita Martínez Álvarez
3 Alexandra Cabot Bonet
4 Alessia Tomaselli González

5 Eva Acebedo Sánchez de Aguilera 
6 Marta Casermeiro Saurina 
7 Alessia Laghi
9 Alba Sánchez Ambros
10 Carla Visciglia
11 Anna Ramón Morillo
13 Claudia Mesa Redondo
16 Inma Quintero Aragón
18 Violant Pérez Pubill
19 Júlia Joyas Moliner
93 Mar Carbó Parramon

Jordi Casta 
President
“L’objectiu 

primordial és 
la base. Volem 

una base sòlida 
formada per noies 

del poble. Per 
aconseguir-ho 

treballem molt a 
les escoles"

El tècnic del sènior A, Xavier Perales, 
posseeix una gran experiència dins 
la Superlliga 1, primer com a entre-
nador del CV Haro i després amb el 
CV Barça, així com dins el panora-
ma internacional. Va ser, entre d'al-
tres càrrecs de mèrit, seleccionador 
absolut femení de Costa Rica.
El president apunta que «a curt ter-
mini, el nostre objectiu és consoli-
dar-nos a les divisions. Es tracta de 
competicions molt difícils, on s’ha 
de competir cada minut. No obs-
tant aixó som ambiciosos i, a mig 
termini, crec que tindrem el nivell 
per lluitar pels ascensos». Incideix, 
però, què «no volem ascendir i prou. 

Volem fer-ho amb gent de la casa. 
Un dels sentits pels quals treballem 
amb molta cura la base és per for-
mar jugadores competitives que 
tinguin, en uns anys, presència en 
els primers equips del club. Sempre 
fem algun fitxatge puntual, nor-
malment en forma de jugadores 
experimentades que ens donen un 
extra de qualitat i experiència molt 
necessari, però el gruix de l’equip 
ha de ser de la casa». Un exemple 
d’això és la contractació de la pun-
ta Sofia Muller, ex del Barça, Mica 
Rosell o Laura Batlle, que fitxen per 
aportar experiència i talent a la jove 
plantilla del Premià, que té una mit-

jana d’edat de 22 anys. El president 
va aprofitar per «agrair a l’Ajunta-
ment de Premià de Dalt el seu su-
port en tot moments, ja que sense 
ells ni sense els patrocinadors seria 
impossible ser on som ara».
Malgrat la pandèmia, que ha aturat 
les competicions d’aquesta tempo-
rada, el club continua gaudint d’una 
salut de ferro i un potencial que 
il·lusiona pares, mares, jugadores, 
amants del vòlei i gent del poble. De 
ben segur que, en els propers anys, 
sentirem amb força el nom del CV 
Premià de Dalt Maresme.
 
#Amuntvalkiries!

Laura Batlle 
COL·LOCADORA

Sofía Muller  
RECEPTORA

Olga Piña  
LIBERO

Anne Rodríguez  
OPUESTA

Raquel Risco   
LIBERO

Adriana Cañas  
CENTRAL

Micaela Rosell  
CENTRAL

Andrea Verdera   
CENTRAL

Yaiza Costela 
COL·LOCADORA

Daniela Andreu  
RECEPTORA

Núria Comí  
RECEPTORA

Esther Pruna  
RECEPTORA

Xavier Perales  
1r ENTRENADOR

Ernesto Ossola  
2n ENTRENADOR

CV PREMIÀ DE DALT MARESME
Es l'únic club, juntament amb el FC 
Barcelona i el CV Sant Cugat que té dos 
equips a Superlliga 2 i Nacional
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67a EDICIÓ DEL RAID INTERNACIONAL 
BARCELONA-SANTA SUSANNA

Naturalesa i esport 
units de la mà

A quest desembre passat 
es va celebrar a Santa 
Susanna la 67a edició 
del Raid Internacional 

Barcelona-Santa Susanna. Com ja 
és sabut, es tracta de la prova hí-
pica més antiga d’Europa i la que 
aplega als millors especialistes en 
aquesta especialitat. Aquest any, 
a causa de la pandèmia de la Co-
vid-19, la competició s’ha fet se-
guint les més estrictes mesures de 
seguretat adoptades per les au-
toritats catalanes, espanyoles i els 
organismes internacionals.
Un total de 180 binomis de genet 
i cavall varen estar presents en 
aquesta edició, procedents d’Ale-
manya, Argentina, Austràlia, Bèlgi-
ca, Iran, Brasil, Catalunya, Espanya, 
Marroc, Polònia, Finlàndia, França, 
Itàlia i Uruguai, que van voler par-
ticipar a la darrera gran prova del 
calendari de raids internacionals. 
Aquest any, a més, la competició 
ha format part  del Campionat 
d’Espanya de Raid 2020. 
Els recorreguts dels raids de Santa 
Susanna van ser molt similars als 
de l'any passat, amb uns mínims 
ajustos puntuals. El raid de tres 
estrelles va constar de tres fases 

Fotos de Pep Morata/Raúl Saavedra de 36, 36 i 20 quilòmetres, el dues 
estrelles va tenir tres trams de 28, 
28 i 20 quilòmetres, i en tots dos 
casos el mateix el segon dia de 
competició. El raid d'una estrella 
es va completar sobre tres recor-
reguts de 36, 36 i 28 quilòmetres. 
Els recorreguts van ser de tipus 
'margarida' amb totes les sorti-
des, arribades i vetgates a Santa 
Susanna. El centre neuràlgic de 
la prova va ser l'Hotel Don Angel 
i les quadres, sortides, arribades i 
vetgates, es van situar en les ins-
tal·lacions esportives municipals 
de Santa Susanna. El 'vetgate' és la 
zona de reconeixement veterinari 
dels cavalls.

En un Raid hípic es posa a prova la 
velocitat, habilitat i resistència tant 
física com psicològica del cavall i 
del genet, ja que tots dos hauran 
de recórrer grans distàncies sobre 
diferents i variats terrenys en una 
contrarellotge.
Una vegada més el poble es con-

verteix en l’epicentre d’una com-
petició internacional  d’alt nivell. 
L’alcalde, Joan Campolier, ha vol-
gut destacar que en uns moment 
que “en uns moments delicats 
pel que tots sabem", és reconfor-
tant comprovar com aquest poble, 
Santa Susanna, inspira la suficient 
confiança als organisme esportius 
catalans, espanyols i internacio-
nals per ser seu de competicions 
tant destacades com el raid hípic”. 
L’International Raid Barcelona - 
Santa Susanna, que es disputa 
totalment a l’aire lliure i en plena 
natura, va deixar  a la retina dels 
espectadors unes imatges d’una 
bellesa i plasticitat enorme.

LA CURSA HÍPICA MÉS 
ANTIGA D'EUROPA  

va reunir a 180 binomis 
(genet i cavall) de 

catorze països diferents 
i va servir per disputar el 
Campionat d'Espanya 

de la categoria

Una vegada més, Santa 
Susanna es va convertir 

en l'epicentre d'una 
competició esportiva 
internacional, tot i el 

moment tan complicat
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SANTA SUSANNA
 www.stasusanna.cat 
 937 678 441

Una bona ferradura és imprescindible per 
competir en perfectes condicions

La bellesa de la prova és reconeguda internacionalment El Raid va transcórrer per paratges de Santa Susanna i Tordera

Nombrosos professionals especialitzats van 
cuidar els cavalls fins a l'últim detall

La bona hidratació dels cavalls també és 
fonamental per al seu rendiment

En un Raid hípic es posa a prova 
la velocitat, habilitat i resistència 

física i psicològica del cavall i 
del genet, ja que tots dos han 
de recórrer grans distàncies 

sobre diferents terrenys en una 
contrarellotge
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REPORTATGE
BÀSQUET

A Premià de Mar es juga 
a bàsquet des de 1934, 
fa prop de 90 anys. Tot 
va començar gràcies a 

la curiositat de cinc premianencs, 
que eren membres del Grup Ex-
cursionista i van voler experimen-
tar què era allò d’introduir una pi-
lota en una cistella, quan aquesta 
disciplina era pràcticament desco-
neguda a Espanya. 
El primer equip que es va crear ju-
gava partits contra rivals de Barce-
lona i la rodalia. Els cinc jugadors 
eren dels pocs que sabien què 

Un reportatge de Toni Rodríguez era el bàsquet i com s’hi jugava, 
així que no podien arribar a ima-
ginar-se que, al cap de pocs anys, 
Premià comptaria amb força afició 
per aquest esport. 
Era tradició que els diumenges, 
després d’anar a missa, el públic 
premianenc animés l’equip de bàs-
quet i gaudís de bons partits. Per 
això, aprofitant que la plaça Nova 
era a prop de l’església, l’Ajunta-
ment va decidir instal·lar dues cis-
telles a la plaça i disputar-hi allà els 
partits. Així va ser com va comen-
çar l’afició pel bàsquet. 
Tothom animava l’equip local i, a 
base de partits, van començar a 

estimar l’esport de la cistella, sen-
se comparar-lo amb el futbol. Ja 
a finals dels 60, l’equip disposava 
de noves instal·lacions a la pista 
poliesportiva del Camí del Mig i, a 
base d’esforç, ganes i molts partits, 
el club va posar-se al davant pos-
sible el què el club és avui en dia.
A la memòria queden els partits a 
Primera ‘B’, l’actual LEB Or. Hi van 
jugar la temporada 1983/84, un 
any en què el Premià va plantar 
cara als grans, i els espectadors de 
l’època en recorden grans partits. 
Per exemple el que l’equip va ju-
gar a casa contra l’Espanyol, que 
justament seria l’equip que aca-
baria guanyant la lliga aquell any. 
Entre els rivals d’aquell any, també 
en destaquen el Breogán gallec i 
l’Atlètic de Madrid.
Tot i estar-hi només una tempo-
rada, l’equip va deixar bones sen-
sacions i va seguir gaudint de bon 
bàsquet a Segona Nacional. Són 
els anys daurats de l’entitat. 
L’Agrupació Bàsquet Premià de 
Mar compta avui amb setze equips 
federats i una Escoleta, on els més 
petits de la casa poden gaudir 
d’aquest esport. Setze equips que 

competeixen jornada a jornada 
per intentar millorar a nivell indi-
vidual i grupal, amb l’objectiu de 
passar-s’ho bé, gaudir de l’esport 
i aprendre els valors del bàsquet.
Actualment, el primer equip feme-
ní competeix a la Copa Catalunya, 
màxima categoria del bàsquet ca-
talà. És el màxim mèrit aconseguit 
per la secció femenina del club, 
que ja va aconseguir competir 

en aquesta categoria l’any 2008, 
amb Jandro Zubillaga com a en-
trenador. La plantilla actual entre-
na a les ordres d’Isaac Champer i 
aquesta temporada aspira a la part 
alta de la taula. 
La salut del club i el seu futur de-
pèn, en bona part, de les famílies, i 
també compta amb el supor i ho-
res de feina de la junta directiva. 

Era tradició que els 
diumenges, després 

d’anar a missa, el públic 
premianenc animés 
l’equip de bàsquet i 

gaudís de bons partitsActualment, 
el primer 

equip femení 
competeix a la 

Copa Catalunya, 
màxima 

categoria del 
bàsquet català 

AGRUPACIÓ BÀSQUET PREMIÀ DE MAR

86    ANYS 
d'història i nous reptes il·lusionants
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donar els millors mitjans i recursos 
a tots els jugadors i jugadores”.
Actualment, hi ha 215 jugadors, a 
l'espera d'engegar nous equips ara 
que arrenca la nova temporada, 
sempre que la pandèmia permeti 
la pràctica habitual de l'esport.
Gairebé 90 anys plens d’història 
que marquen el camí a seguir i 
proposen nous reptes de cara al 
futur proper.

L’entitat 
compta avui 

dia amb dinou 
equips federats 
i una Escoleta, 

sent un dels 
clubs més actius 

del Maresme

NOVA ÀREA DE RENDIMENT I SALUT
L'Agrupació Bàsquet Premià de Mar 
ha engegat una nova àrea de rendi-
ment i salut per oferir serveis de nu-
trició, psicologia, fisoteràpia i prepa-
ració física. L'objectiu és que els i les 
esportistes del club aconsegueixin 
arribar als seus màxims de la millor 
manera possible. Per això donen im-
portància a quatre pilars que són fo-
namentals i dels que es preocuparan 
professionals que formen part de la 
mateixa entitat.
El club vol acompanyar tots els juga-
dors i jugadores en el seu desenvolu-
pament físic, emocional i mental. Un 
fet que permetrà una unió tan sim-
ple com efectiva, amb un seguiment 
total, perquè tothom pugui assolir 
els seus objectius individuals i alhora 
ajudi a complir els grupals.
El primer pilar de la nova àrea és la 
nutrició. El club fa una clara aposta 

perquè tothom tingui una alimenta-
ció adequada, sinònim de bon rendi-
ment físic i mental. El servei l’oferirà 
la nutricionista i jugadora del primer 
equip Sandra López
La psicologia és una altra de les eines 
bàsiques per aconseguir l’objectiu 
marcat. Un servei que en aquest cas 
es dirigeix als tècnics del club, que im-
partirà Mireia Amigó, també jugadora 
del primer equip, i que servirà per do-
tar d’eines i recursos els preparadors.
Evidentment, al tractar-se d’un servei 
esportiu, la fisioteràpia és un altre 
dels pilars. El club comptarà amb un 
servei per prevenir lesions i millorarà 
la postura i la capacitat física de cada 
un dels interessats
A més, també hi haurà un servei 
de preparació física que millori les 
capacitats específiques del bàsquet 
en tots els equips.

El futur passa per 
fomentar el bàsquet 

formatiu, especialment 
en els equips 

femenins”

Toni Lirio   
PRESIDENT

PROP DE 90 ANYS JUGANT A BÀSQUET

A Premià de Mar es juga a bàsquet des de 1934, gairebé 
90 anys plens d’història que marquen el camí a seguir i 
proposen nous reptes de cara al futur proper

EQUIPS
2 PREMINI MASCULÍ

1 PREMINI FEMENÍ

3 MINI MASCULÍ

1 MINI FEMENÍ

1 INFANTIL MASCULÍ

1 INFANTIL FEMENÍ

2 CADET MASCULÍ

2 JÚNIOR MASCULÍ

1 JÚNIOR FEMENÍ

1 SUB 21 MASCULÍ

1 SUB 21 FEMENÍ
1 SÈNIOR MASCULÍ

2 SÈNIOR FEMENÍ

215
LLICÈNCIESFEDERATIVES

ORGANIGRAMA
TONI LIRIO
PRESIDENT

RAFA PERDIGUERO
Gestor Esportiu i 

Administratiu

ENRIC CERVERA
Director Tècnic i 

Coordinador Equips Grans

ENRIQUE MARISCAL
Coordinador 

Equips Promoció

ALBERT GRAU
Àrea Salut

Encapçalada per Toni Lirio, el club 
ha aconseguit presència i reconei-
xement dins el bàsquet català. El 
mateix Lirio assegura que “el fu-
tur passa per fomentar el bàsquet 
formatiu, especialment els equips 
femenins”. A més, diu que “agra-
eixo a les famílies, pares i mares la 
seva implicació per mantenir viva 
l’essència del club i el bàsquet a 
Premià de Mar, així com per poder 
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ENTREVISTA
VELA

"Em vaig enamorar 
de la vela a les 
platges de Premià 
de Mar i el Masnou"

PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ 
CATALANA DE VELA

XAVIER 
TORRES

Com arriba vostè al món de 
la vela?
Jo soc de Barcelona i des 
que era petit estiuejava 

amb la meva família al Masnou. 
Llogàvem una casa amb un ambi-
ent molt mariner. Estava decorada 
amb timons, espases... Passàvem 
moltes hores a la platja i d'allà va 
néixer el meu amor pel mar i per 
la vela, veient els vaixells i els patins 
prop del Club Nàutic del Masnou.

Quina va ser la seva primera sor-
tida al mar?
Va ser anant a pescar, amb uns 
tretze anys. Recordo que el senyor 
Miquel, a la platja de Bellamar de 
Premià de Mar, buscava mariners 
per sortir a pescar i també dos nois 
que l'ajudessin a pujar la barca. 
Després, amb setze, un dels com-
panys es va comprar una taula de 
windsurf i, a partir d'aquí, ens vam 
enganxar. Quan arribàvem de pes-

la fi, el windsurf et dona adrenalina 
i llibertat. A més, formo part dels 
Windsurfistes Associats de Premià 
(WAP), i val a dir que som una asso-
ciació molt activa des de l’any 1992.

Com bé diu, el windsurfista és un 
fanàtic...
Així és. Per a nosaltres es tracta de 
navegar i navegar. Les meves va-
cances d'estiu, per exemple, sem-
pre han girat entorn del windsurf. 
M'he arribat a passar un mes i mig 
al Marroc, durant 8 estius, en un po-

car, vinga a navegar tota la tarda 
durant tot l'estiu...

Més endavant va disputar com-
peticions oficials.
Sí, però no al principi. Teníem una 
petita associació i un lloc on guar-
dar el material, però llavors no 
competíem oficialment. Més en-
davant vaig conèixer un noi que es 
deia Ramon Pastor, que deia que 
volia competir. Així doncs, vaig ac-
ceptar la idea i ens vam apuntar al 
Campionat d'Espanya a El Ejido, 
Almeria. He estat competint des 
de llavors, quan tenia 22 anys, fins 
fa tres o quatre anys, quan vaig co-
mençar amb la presidència. 

Vostè mateix va decidir quedar-se 
al Maresme...
Sí, quan vaig acabar la carrera 
d'Enginyeria Tècnica d'Obres Pú-
bliques ja em quedava a Premià 
quasi tots els dies de la setmana, 
i ara deu fer uns 25 anys que visc a 
Premià. Per acabar-ho de lligar tot, 

em vaig casar amb la filla del bar-
ber del poble!, de Can Mauri. Així 
doncs, em considero maresmenc.

Per què el windsurf?
Em va atraure perquè és el que 
teníem a l'abast. És un equip rela-
tivament econòmic. A més, quan 
sortim a fer windsurf, no anem 
amb la mentalitat d'entrenar. 
Anem a fer esport i a gaudir. Ens 
passem hores navegant, anant i 
tornant, parem una estona per xer-
rar i després continuem... Al cap i a 

NASCUT A BARCELONA EL 30 DE GENER DE 1971 I CRIAT AL BARRI DE GRÀCIA, ES VA ENAMORAR DEL MAR I DEL WINDSURF  
ESTIUEJANT A LES COSTES DEL MASNOU I DE PREMIÀ DE MAR. TANT ÉS AIXÍ QUE JA ÉS UN MARESMENC MÉS: VIU A PREMIÀ DES DE FA 

QUASI TRES DÈCADES, TREBALLA A L'AJUNTAMENT D'ALELLA COM A ENGINYER I DES DEL 2 DE JULIOL DE 2014 ÉS AL CAPDAVANT  
DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE VELA, ESPORT AMB UNA GRAN TRADICIÓ A LA NOSTRA COMARCA. 

Fotos de Pep Morata

  Estic enganxat 
al windsurf des 
dels setze anys. 
Planificava les 

meves vacances 
per practicar 

aquest esport"

Una entrevista de Toni Frieros
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ble pesquer sense aigua corrent ni 
electricitat, només perquè les con-
dicions per fer windsurf eren les 
millors, amb molt de vent i grans 
ones. El windsurf també m'ha per-
mès viatjar. El Marroc, Costa Rica, 
Illes Maurici, Itàlia, França, Brasil, 
Mèxic, Portugal, Canàries,...

Ara, però, deu tenir menys temps...
Sí, vaig deixar de competir més o 
menys a la vegada que vaig accep-
tar el càrrec de president. No obs-
tant aixó, haig de dir que aquesta 
immersió en el món de la vela, no 
només del windsurf, m'ha permès 
descobrir i practicar altres formes 
de navegar molt gratificants: vela 
de creuer, vela lleugera, patí a vela, 
catamarà, etcètera.

Quan passa de ser exclusivament 
esportista a compaginar-ho amb 
tasques de responsabilitat?
El secretari de la classe de wind-
surf catalana va plegar, i el 2000 
vaig prendre aquesta responsabi-
litat. Vam muntar circuits de re-
gates a Catalunya i després a Es-
panya, essent secretari espanyol 
al 2005. Més endavant, ja sent 
secretari i president de l’associa-
ció de la classe WindsurfCat, vam 
organitzar alguns campionats 
internacionals. Ens vam adonar, 
però, que la Federació no respo-
nia a les necessitats de la classe 
ni apostava suficient pel windsurf, 
que al cap i a la fi és una disciplina 
de la vela.

L'única manera de canviar-ho era 
des de dins, oi?
Correcte. L'any 2009, el llavors 
president de la Federació em va 
demanar que formés part de la 
seva junta directiva com a vocal. 
Vaig acceptar i, a mesura que 

passaven els anys, anava exercint 
càrrecs d'importància ascendent. 
Vaig arribar a ser secretari i des-
prés vicepresident.

Quan vostè és vicepresident, Ge-
rard Esteva dimiteix.
Sí, i com que encara quedava man-
dat, era lògic que jo prengués aquest 
càrrec. Però em va costar molt.

Per què?
En un principi, jo no volia ser presi-
dent, requereix una implicació al-
tíssima i no m'hi veia i volia nave-
gar que és el que més m’agrada. 
Però després d'insistir-me durant 
un any, finalment vaig fer el pas 
endavant. Això va ser el 2014. 

Ja va pel tercer mandat...
Sí, el 2016 es van convocar elecci-
ons i vam ser candidatura única. I 
aquest 2020 han tornat a haver-hi 
comicis i va guanyar la nostra d'en-
tre dues candidatures.

Vostè és el president d'una insti-
tució molt important pel Mares-
me, perquè el Maresme mira al 
mar... Quin potencial creu que té 
la nostra comarca?
Molt, però considero que el Mares-
me encara té molt per descobrir 
del mar, té un gran poliesportiu 
per explorar.

A què es refereix?
Esportivament, les platges són un 
lloc ideal per un munt d'activitats, 
i crec que encara les veiem massa 
com un lloc per anar només a l'es-
tiu, a prendre el sol, banyar-se i pas-
sejar els gossos. Són activitats que, 
evidentment, estan molt bé, però 
que de cap manera reflecteixen tot 
el potencial que, des del meu punt 

de vista, tenen les platges i el mar.

I a nivell de clubs de vela?
Tenim molts clubs, de diverses ti-
pologies i en situacions diverses. 
Tenim clubs de referència com el 
Balís, que gestiona un port i per 
tant té molts recursos, o el Nàutic 
Masnou, que no gestiona el port 
però igualment és de molt nivell. 
Hi ha d'altres clubs històrics i anti-
gament molt potents en vela que 
han passat per dificultats però que 
tenen un projecte ferm pel futur, 
com és el cas del Premià que està 
a l’actual junta de la Federació i 
estan fent vela lleugera a un bon 
ritme, que ha hagut de construir el 
club de nou i s'ha vist abocat a un 
projecte d'obra.

La Llei de Costes fa perillar molts 
clubs, oi?
Es tracta d'una llei, en la meva 
opinió, redactada sense tenir en 

compte la situació que hi havia 
fins el moment d'aprovar-la. S'ha 
de tenir en compte que molts 
clubs tenen instal·lacions de fins a 
cinquanta anys d'antiguitat, i que 
aquells clubs que les tenen situa-
des a peu de platja poden veure 
perillar la seva existència si el re-
glament no canvia, com és l'exem-
ple del Club Nàutic Cabrera que ja 
ha desaparegut. Hem de salvar els 
nostres accessos al mar i preservar 
l'existència d'aquests clubs, són 
molt importants perquè la gent 
pugui accedir a la vela. Per això 
tenim la campanya de “Salvem la 
Vela” per defensar els clubs tant de 
platja com també els de port que 
també pateixen amb les renovaci-
ons de concessions on prima més 
la part econòmica que l’esportiva, 
malauradament.

Mirem la part positiva. Del Ma-
resme han sortit campions olím-
pics...
Així és, ara em venen al cap la Sara 
López i la Bàrbara Cornudella a Rio 
2016, Florian Trittel del Balís, Sílvia 
Mas de Masnou, Àlex Muscat, Jor-
di Xammar, Cristina Pujol, entre 
molts altres. És un orgull.

Sou ambiciosos de cara als Jocs 
Olímpics de 2024?
Sí, el nostre objectiu és potenciar 
les classes olímpiques i que molts 
esportistes catalans aconseguei-
xin participar en aquesta fita tan 
important. Estem treballant en 
una direcció esportiva molt po-
tent. Tot això, evidentment, sense 
deixar de banda el lleure. Neces-
sitem tenir massa social perquè 
d'aquesta massa surti un Messi. És 
a dir, un gran esportista.

Li desitgem moltíssima sort!

Com a president, 
treballaré per 
salvar els accessos 
al mar i preservar 
l'existència dels 
clubs de port i  
els de platja 
afectats per la 
 Llei de Costes"

  El Maresme 
té un gran 
potencial i 

encara pot treure 
molt més profit 

de les seves 
platges"

REELEGIT PRESIDENT AL SETEMBRE
L'1 de setembre va ser reelegit president de la FCV. A les eleccions van 
participar-hi un total de 58 clubs i 15 estaments. Es van emetre 73 vots.
La candidatura de Xavier Torres va aconseguir un total de 39 vots
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"En política tot és 
perseverança. I jo 
soc un corredor 
de fons"

Alcalde d’Arenys de Munt

JOSEP
SÀNCHEZ

ENTREVISTA
AJUNTAMENTS

P arli'ns de les seves arrels
Vaig créixer, i vaig viure 
una gran part de la meva 
vida, a Badalona. El meus 

pares eren emprenedors i molt 
treballadors, la meva mare tenia 
una botiga de cortines i el meu 
pare una empresa de rehabilitació 
de façanes. 

Va seguir els passos dels seus pa-
res?
Sí, també. Des de molt jove vaig 
tenir aquesta inquietud. Vaig obrir 
una botiga de cortines, també vaig 
provar en un comerç de venda de 
productes de drogueria i pintura, 
fins que vaig acabar muntant una 
empresa de reformes amb el meu 
germà. 

Inquiet...
He fet de tot a la vida. Des de la 

crisi em va afectar moltíssim i tot 
el que havia començat a construir 
amb esforç i il·lusió, se’n va anar 
en orris. Vaig passar de tenir una 
perspectiva de vida segura i una 
economia sanejada a veure el fu-
tur molt negre.

Però vostè va tenir una bona in-
fància i adolescència...
Sí, me'n vaig poder anar a estudiar 
fora. L'economia ha estat la meva 
passió. Però va ser tornar d'Angla-
terra i tot es va torçar.

L'economia... i la política, no?
Sí. De petit sempre deia que volia 
ser milionari o polític.

No està malament...
Volia canviar les coses, el món, i 
llavors creia, dins de la meva in-
genuïtat infantil, que només es 
podia fer de dues formes: tenint 
molts diners o fent de polític. Te-

gestió d’empreses a pintor, elec-
tricista, paleta... Sempre autònom, 
treballant dur.

I li ha somrigut?
La vida m'ha fet fort, perquè res ha 
estat fàcil. Jo sé el que suposa por-
tar un negoci endavant, sense aju-
da de ningú, amb els entrebancs 

de l’administració pública i tam-
bé perdre-ho tot. Sé el que és no 
poder pagar el lloguer, els rebuts, 
haver de decidir si pagar els autò-
noms o el menjar, que et truqui el 
banc que ha d’embargar-te.

I això?
Amb 25 anys em vaig arruïnar. La 

NASCUT A BARCELONA L'ANY 1972. VA TREBALLAR FINS AL 2016 A L'EMPRESA FAMILIAR EN L'ÀMBIT DE LA REHABILITACIÓ. 
AUTODIDACTA I ACOSTUMAT A FER MÚLTIPLES FEINES, LI HA PERMÈS DESENVOLUPAR TASQUES MOLT DIVERSES A L’ÀMBIT 

PROFESSIONAL, ASSOCIATIU I POLÍTIC. ÉS BBA -BACHELOR IN BUSINESS ADMINISTRATION- PER ESEI. POSTGRAU DE GOVERNANÇA I 
LIDERATGE LOCAL UAB. AMB ESTUDIS D'ADMINISTRACIÓ D'EMPRESA AL REGNE UNIT I ECONÒMIQUES

Fotos de Pep Morata

  A nivell esportiu 
som increïbles, 

referents en 
molts esports. 

Hem de continuar 
potenciant l’esport 

de base i obrint 
més espais per a 

noves disciplines"

Una entrevista de Toni Frieros
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nia molta consciència social des 
que vivia en el barri de La More-
ra de Badalona. Pujava al turó de 
l’Enric i veia de lluny les xemene-
ies de la FECSA i ja pensava que 
ens estàvem carregant el plane-
ta. La meva catalanitat també es 
va formar en aquesta època i en 
aquest barri badaloní.

Com es va formar aquesta catala-
nitat?
En alguns moments de la meva 
infantesa em vaig arribar a sentir 
menys català, els amics i veïns del 
barri de la Morera eren d’un entorn 
plenament català, jo en canvi, la 
meva família, érem una excepció, 
doncs una part dels meus orígens, 

per part del pare, són castellans. Ell 
era d’un poble a prop de Puertolla-
no, Ciudad Real. La meva catalani-
tat es va reforçar gràcies a l’escola 
Àngelus, avançada al seu temps, 
però hi vaig estar poc temps. De 
petit no tenia consciència nacio-
nal, però vaig créixer pensant que 
Catalunya havia de lluitar per la 
seva identitat, la seva cultura, la 
seva llengua. Llavors tenia Jordi 
Pujol com un referent.

Quan apareix Arenys de Munt en 
la seva vida?
El meu germà hi havia comprat un 
pis a Arenys de Munt i jo recorda-
va que de petit havia vingut aquí 
d'excursió amb el col·legi. Em va 
enamorar el poble. Havia un pis en 
venda i el vaig comprar. Era una 
època en la qual ja havia superat la 
crisi econòmica.

Nouvingut a Arenys, ja adult... 
com s'involucra en política?
Vaig començar conèixer a la gent 
del poble fent de president de la 
comunitat, ja que passava el dia 
treballant fora. Això em va ajudar a 
buscar pactes, complicitats, posar 
d'acord persones amb interessos 
contraposats. En 2004 vaig mun-
tar una pàgina web que es deia "No 
m'agrada el sistema". Era un espai 
de reflexió crítica de la societat, de 
la política, dels sistema econòmic... 
En aquells moments ja tenia una 
visió catalanista del país, jo no vaig 
néixer sent independentiste, me'n 
vaig fer amb els anys, i amb 19 anys 
ja votava a ERC.

... que després acabaria sent el seu 
partit.
En 2006 em vaig apuntar a ERC 
d'Arenys de Munt per internet. Vaig 
anar a una primera reunió i a partir 
d'aquí em vaig implicar. He picat 
molta pedra. En 2011 vaig entrar 
com a regidor a l'oposició. I el 2013 

entrem a l'Ajuntament en un go-
vern de coalició. Vaig tenir la gran 
responsabilitat de portar la Regi-
doria d'Hisenda, una tasca que em 
va omplir molt.

En 2019 es converteix en alcalde. 
Una carrera meteòrica.
He après molt d’aquells que 
m’han precedit en el càrrec, espe-
cialment de Joan Rabasseda. Ell 
va ser qui em va donar l'oportuni-
tat de fer política i qui sempre em 
va aconsellar tenir paciència. L’any 
2013 li vaig comentar que pensava 
presentar-me per a alcalde. Em va 
dir que esperés i que em preparés. 
I així ho vaig fer, perquè en política 
tot és perseverança i jo soc un cor-
redor de fons.

Com definiria el que és Arenys de 
Munt?
És un poble amb una capacitat 
immensa de créixer, molt creatiu, 

NOUVINGUT A ARENYS, JA ADULT...
Josep Sànchez va passar la seva infància i adolescència a Badalona i 
va triar Arenys de Munt per  viure i treballar perquè es va enamorar del 
poble. La seva passió, a més de la política, ha estat sempre l'economia

de 'pedra picada' i grans valors i 
principis. Igualment som molt crí-
tics i exigents, diem les coses sense 
filtres, però en definitiva, som una 
gran família.

Què li falta a Arenys de Munt?
Acabar el projecte d’urbanització 
del tram final de la Riera, que ha 
estat i és, històricament, l’eix ver-
tebrador del poble. Però sobretot, 
cal fer realitat la 'rotonda' d'entrada 
a Arenys de Munt, perquè és una 
obra estratègica. Dinamitzarà el 
Polígon Industrial i ens connectarà 
amb l'entrada al poble i la carretera 
que va cap al Vallès.

I en l'àmbit esportiu?
Som increïbles! Arenys de Munt 
és capdavanter en molts esports, 
com en hoquei patins, on el club fa 
miracles amb un pressupost molt 
auster. Som referència en esports 
com el ciclisme, fem la Marxa dels 
Termes, i els equips de futbol i fut-
bol sala tenen una gran base. Hem 
de continuar potenciant l’esport 
de base i obrint més espais per 
noves disciplines esportives com 
és el bàsquet.

I tenen dos pavellons...
Vam haver de fer un altre pavelló, 
sí, perquè la demanda d'ocupa-
ció era i és altíssima. Arenys de 
Munt té una gran vida associati-
va, tant en l'àmbit cultural com 
esportiu. Els nostres grups excur-
sionistes en són un clar exemple. 
Som molt actius.

Arenys de 
Munt és un poble 
molt creatiu, de 
'pedra picada' 
i grans valors 
i principis, així 
com molt crític i 
exigent"

  Ja des de molt 
petit sempre deia 
que volia canviar 
el món.  He tingut 
molta consciència 
social tota la vida"

"He fet de tot a la 
vida. Des de la gestió 
d’empreses a pintor, 
electricista, paleta... 
Sempre autònom, 

treballant dur"

"En 2006 em vaig 
apuntar a ERC d'Arenys 

de Munt per internet. 
Vaig anar a una primera 

reunió i a partir d'allà
 va començar tot"
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ESPORT LOCAL
PREMIS

l'esport com són directius, àrbi-
tres, empreses col·laboradores, 
escoles i mitjans de comunicació.
Aina Florenza (Mataró, 2002) es va 
formar al Club Hoquei Mataró i ara 
juga a l'Hoquei Club Palau-Solità i 
Plegamans. En el seu palmarès 
destaquen ser campiona del món 
als World Roller Games amb la 
selecció espanyola; Campiona de 
l’OK Lliga Femenina amb el seu 
actual equip i campionat d’Espa-
nya amb la selecció catalana. 

AINA FLORENZA, millor 
esportista de Mataró 2019 

L a 65a nit de l'Esport va es-
collir Aina Florenza com a 
millor esportista 2019. Du-
rant la vetllada, celebrada 

al Teatre Monumental amb totes 
les mesures d'aforament, distan-
ciament i neteja que marquen les 
autoritats sanitàries, l'Ajuntament 
de Mataró va premiar els millors 
esportistes individuals, els equips 
i també altres actors del món de 

L’any passat el premi a la millor 
esportista se’l va endur l’atleta 
del Futbol Club Barcelona Raquel 

UNA EDICIÓ MOLT ESPECIAL

Després de dos ajornaments, i a causa de les excepcionals 
circumstàncies sanitàries, aquesta edició pot considerar-se la més 
especial de totes les celebrades al llarg de la història dels premis.

Aina Florenza recull el guardó de mans de l'alcalde de Mataró, David Bote David Peña, millor esportista júnior masculí

MILLORS ESPORTISTES PER 
CATEGORIES 

▶ INFANTIL FEMENÍ: Blanca 
Colominas Juanola, CNMataró, 
waterpolo 
▶ INFANTIL MASCULÍ: Ivan 
Molina Espartero, GA Lluïsos 
Mataró, atletisme
▶ CADET FEMENÍ: Olga 
Juanola, Club Hoquei Mataró, 
hoquei patins
▶ CADET MASCULÍ: Víctor 
Romero Holguin, Handbol 
Granollers, handbol
▶ JUVENIL FEMENÍ: Aina 
Florenzo Edo, HC Palau-Solità i 
Plegamans, hoquei patins
▶ JUVENIL MASCULÍ: David 
Peña. FC Barcelona, futbol sala

▶ SÈNIOR FEMENÍ: Roser 
Tarragó Aymerich, CE 
Mediterrani, waterpolo
▶ SÈNIOR MASCULÍ: Albert 
Ramos Viñolas, Tennis Mataró, 
tennis

MILLORS EQUIPS PER 
CATEGORIES

▶ INFANTIL: CN Mataró, 
waterpolo
▶ CADET: Club Hoquei Patins, 
hoquei patins
▶ JUVENIL: Club Tennis Mataró, 
tennis
▶ SÈNIOR:  CN Mataró, 
waterpolo

ALTRES PREMIS 

▶ PREMI ESPORTISTES 
ESPORT ADAPTAT: Ariel 
Shrenck
▶ PER LA SEVA TRAJECTÒRIA 
EN ESPORT ADAPTAT: Roger 
Boixet Casas
▶ MILLOR TÈCNIC: Niki Dedeu
▶ TRAJECTÒRIA DE TÈCNIC 
ESPORTIU: José M. Diaz.  
▶ ENTITAT MÉS DESTACADA 
PER LA SEVA PROMOCIÓ DE 
L’ESPORT: Advisoria, advocats i 
economistes.
▶ PREMI A LA TRAJECTÒRIA A 
L’ESPORT ESCOLAR: 
Josep M. Larraz 

MENCIONS ESPECIALS: 

▶ PREMI “JOSEP GOMÀ 
CAROL” A LA MILLOR TASCA 
PERIODÍSTICA: Sergi Ruiz
▶ PREMI A LA TASCA 
ARBITRAL: Héctor Carmona
També es va fer una menció 
especial al sènior femení del CE 
Futsal Mataró pel seu ascens; a 
Joaquin Joyas com a l’esportista 
màster més destacat del 2019; 
a Anna Maria Claus per la seva 
tasca directiva;  a Isidre Ferrer 
perquè als seus 84 anys ha fet 
més de 100 curses i a l’alpinis-
ta Mercè Macià, que l’any 1984 
pujava al Lhotse Shar essent la 
primera dona de l’estat espanyol 
que assolia aquesta altitud.

ELS PREMIS
A més del premi a la millor esportista 2019 per Aina Florenza, els guardonats més destacats de la Nit de l’Esport van ser: 

González Campos (Mataró, 1989). 
65a edició de la Nit de l’Esport. La 
Nit de l’Esport és la cita per excel-
lència de l’esport mataroní que se 
celebra ininterrompudament des 
de l’any 1955. Enguany s’havia de 
celebrar el divendres 13 de març 
però l’arribada de la pandèmia va 
fer posposar aquest vetllada que 
reconeix la tasca i els èxits d’es-
portistes, membres d’entitats i 
clubs, periodistes, escoles, tècnics 
i àrbitres. 
La gala es va poder seguir en 
directe a través de Mataró Au-
diovisual i va estar presidida per 
l’alcalde, David Bote, acompanyat 
per la regidora d’Esports, Bea Del-
gado, i els portaveus dels grups 
municipals.

NIT DE L'ESPORT - 'EL RETROBAMENT'

El tennista 
Albert Ramos i la 

waterpolista Roser 
Tarragó es van 

emportar el premi als 
millors esportistes 

sèniors

Fotos de Sergio Ruiz
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El CH Mataró va recollir diferents premis pels èxits d'alguns dels seus equips, així com el Futsal Mataró (a baix a la dreta). A títol individual, 
van ser reconeguts l'expert en kick-boxing Antonio Campoy (a baix a l'esquerra) i el nedador de natació adaptada Ariel Shrenck

AJUNTAMENT DE
MATARÓ

 www.mataro.cat
 937 58 21 00
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GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
AJUNTAMENT DE
CABRILS

 www.cabrils.cat 
 937 539 660

Alexia Sentías vola alt
ORGULL DE CABRILS

Campiona d’Espanya Júnior 2020
ca Marina González. “Va ser dur 
haver de separar-me de la meva 
família, però vaig tenir mentalitat 
positiva i m'hi vaig adaptar molt 
bé. Sens dubte estar en el CAR ha 
estat un abans i un després en la 
meva carrera. Aquí he progressat 
moltíssim. Tenim grans entrena-
dores i unes instal·lacions extra-
ordinàries, cosa fonamental per a 
continuar millorant”, diu l'Alexia.

L’Alexia entrena sis hores al dia, 
fins i tot els dissabtes. La COVID-19 
li ha impedit poder venir a Cabrils a 
veure als seus pares: “Porto sis me-
sos sense poder viatjar. He tingut 
la sort que ells sí han pogut visi-
tar-me en el CAR alguns caps de 

setmana”.
El primer campionat en el 

qual ha pogut participar 
ha estat tot un èxit: cam-

piona d'Espanya júni-
or, or en paral·leles i 

terra i bronze en 
barra i poltre: “Va 
ser molt emo-
cionant perquè 
em vaig adonar 
que tot l'esforç 
i el sacrifici han 
valgut la pena”. 

T r i s t a m e n t , 
aquest èxit no va 

poder ser gaudit en 
directe pels seus pares. 

Era la primera vegada 
en deu anys que la mare 
de l’Alexia es perdia un 
campionat de la seva filla. 
És, òbviament, i donada 
la seva joventut, el prin-
cipi d'un llarg camí que 
encara ha de recórrer: 
“Somnio amb poder par-
ticipar en campionats 
d'Europa i del món. I, 
per descomptat, el 
meu gran objectiu 

seria poder estar en 
els Jocs Olímpics 

de París”.

E l Maresme, i més con-
cretament Cabrils i per 
extensió l’Associació de 
Gimnàstica Artística de 

Vilassar de Mar (AGAV), poden pre-
sumir d'una altra esportista d'elit. 
La cabrilenca Alexia Sentías Gon-
zález, als seu catorze anys, es va 
proclamar, a principis de desem-
bre, campiona d'Espanya júnior 
(nivell 9) a Valladolid.
L’Alexia ha seguit els passos de la 
seva mare Susana, que va ser gim-
nasta, entrenadora i jutge, i de la 
seva germana gran, la Nàdia, a qui 
veia en- trenar a l’AGAV 
amb tres anyets: “Jo 
volia fer  el que feia la 
meva ger- mana i per 
això vaig començar 
en aquest esport”. Es 
va posar a les ordres de 
l 'entrenadora S h e i l a 
Ruiz, una de les moltes 
i excel·lents en-
trenadores que té 
l'entitat liderada 
per Eva Quirant i 
Quicu Rusanas.
Després d'un llarg 
aprenentatge, va 
arribar el primer èxit 
esportiu. Amb 9 anys es 
va proclamar Campiona 
d'Espanya a Càceres (ni-
vell 3): “La Sheila ha estat 
fonamental en la meva vida 
esportiva. M'ha inculcat l'es-
forç, el sacrifici i estimar la 
gimnàstica tots els dies”.
Després d'estudiar al 
CEIP Mas Maria de Ca-
brils, va començar l'ESO 
a l'Institut Vilatzara, a 
Vilassar de Mar. La seva 
vida va canviar radicalment 
quan fa un any i mig la Real 
Federació Espanyola de 
Gimnàstica (RFEG) li va con-
cedir una beca per viure, es-
tudiar i entrenar en el CAR 
de Madrid a les ordres 
dels responsables de 
la selecció espanyola. 
Una de les tretze tri-
ades de tota Espa-
nya. Entre elles 
també està la 
malgraten-

"Aquest títol demostra 
que, amb sacrifici, 
treball i il·lusió, es 
poden aconseguir 
tots els objectius"

Orgull dels seus pares, Susana i 
Sergio, i dels seus avis, l’Alexia es 
considera una bona estudiant i 
admira profundament a la gim-
nasta americana Simone Biles: 
“M'encantaria fer tot el que ella fa, 
sobretot la doble planxa de terra, 
perquè et produeix una gran sen-
sació de volar”.
Així és, l’Alexia ja vola alt…

PREMIS
PERFIL

Alexia Sentías González
(24 març 2006)

• Anys practicant gimnàstica: 10
• Club: AGA Vilassar de Mar

• Inici CAR Madrid:  
Setembre 2019

• Hores entrenament  
setmanal: 33,5

PALMARÈS
2015

✦ CAMPIONA d’Espanya V03
✦ SUBCAMPIONA  
paral·leles i barra
✦ CAMPIONA de  

Catalunya de clubs
2016

✦ CAMPIONA de  
Catalunya de clubs

✦ CAMPIONA  
d’Espanya de barra

2019
✦ TERCERA campionat 

d’Espanya
✦ SEGONA en barra i  

tercera en poltre
2020

✦ CAMPIONA d’Espanya  
V09 Elite Júnior

✦ CAMPIONA paral·leles i terra

Una entrevista de Toni Frieros

Aprofitant les festes nadalenques, el consistori de Cabrils, 
amb la seva alcaldessa Maite Viñals al capdavant, li va oferir 
una recepció com a reconeixement als seus èxits esportius i 

a la seva trajectòria
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MALGRAT
 www.ajmalgrat.cat
 937 65 33 00

M algrat de Mar, com sol 
ocórrer en molts mu-
nicipis, compta amb 
dos clubs de futbol. En 

aquest cas, el CD Malgrat, un dels 
més longeus i històrics del Mares-
me, i el CE Olímpic, fundat en 2005.
Amb el pas del temps totes dues 
entitats han anat coexistint, cadas-
cuna d'elles amb les seves pròpies 
realitats.
El responsable del 'miracle 
CE.Olímpic' ha estat Josep María 
Canadell, coordinador general del 
club i vicepresident esportiu, que 
va remoure mar i terra per salvar 
un club al qual va arribar com a 
pare d'un jugador fins que va aca-
bar traient-se el títol d'entrenador 
per donar un cop de mà.
Canadell va incorporar Toni Mur-
cia al club fa dos anys per pilotar 
una de les parcel·les més impor-
tants de l'entitat, el Futbol 7. 
Per la present temporada el club 

s'ha reforçat amb José Manuel 
Morales, exentrenador del CD Mal-
grat al qual va ascendir de Tercera 
Catalana a Segona la temporada 
passada. Per raons personals i al-
tres afinitats, va decidir abandonar 

aquella entitat i acceptar la res-
ponsabilitat de coordinar el Futbol 
11 de l'Olímpic, on també porta les 
regnes de l'Amateur B.
Aquestes dues incorporacions han 
estat de vital importància per-
què l'Olímpic no desaparegués, ja 
que la temporada anterior, sumit 
en una profunda crisi, solament 
comptava amb vuit equips i no te-
nia ni Escola.

"Era morir com a entitat o mirar 
cap al futur amb optimisme", afir-
ma Canadell. "Hem creat una gran 
estructura esportiva. Modesta, sí, 
però com si fóssim professionals. 
Avui dia comptem amb entrena-
dor de porters, fisioterapeuta, psi-
còleg esportiu i fins el nostre propi 
canal de Youtube", afegeix.
La transformació ha estat extra-
ordinària perquè en l'actualitat, 
l'Olímpic compta amb una Esco-
leta formada per uns quinze nens 
i nenes, dos equips amateurs a 
Quarta Catalana, veterans, un ju-
venil, dos cadets, un infantil, tres 
alevins, un benjamí i un preben-
jamí i un altre dels grans èxits del 
club: un equip femení, en aquest 
cas un infantil/cadet.
Les prop de 250 llicències conver-
teixen al CE Olímpic en l'entitat de 
Malgrat amb més esportistes del 
municipi: "Hauríem pogut fer més 
equips, però la disponibilitat d'ho-

res d'entrenaments i utilització del 
camp, que compartim amb el CD 
Malgrat, ens impedeixen créixer 
més", diu Canadell.
El vicepresident, que agraeix la im-
plicació de la regidoria d'esports 
de l'Ajuntament de Malgrat, sosté 
que "hem estat capaços de fer un 
club molt familiar, on el 90% dels 
nostres jugadors són del poble, 
però al mateix temps amb una es-
tructura sòlida. I aquí el paper tant 
de Morales com de Murcia està 
sent fonamental".

Una gran notícia, sens dubte, per 
celebrar els quinze anys d'existèn-
cia. Com diuen ells mateixos: Som 
Olímpic! Som Malgrat!.

Després d'estar a punt 
de desaparèixer, avui 

compta amb 13 equips 
i unes 250 llicències

Quinze anys després 
de la seva fundació en 
2005, el club passa el 
millor moment de la 

seva història

L'infantil/cadet femení és un dels 
gran orgulls de l'entitat

José Manuel Morales també és 
l'entrenador de l'Amateur B

La coordinació dels més petits és 
clau en l'èxit del projecte

En tan sols dos anys, el club sobrepassa les 250 llicències

L'alcalde i el regidor d'Esports van visitar el club a l'estiu

EL RENÉIXER DEL CE OLÍMPIC
SOM OLÍMPIC! SOM MALGRAT!

Josep Maria 
Canadell 

Vicepresident  
Esportiu

"Som un club familiar;  
el 90% dels jugadors 

són del poble"

CE OLÍMPIC

Avui dia compta amb entrenador 
de porters, fisioterapeuta, psicòleg 
esportiu i fins i tot canal de Youtube

REPORTATGE
FUTBOL
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BILLAR

E l Club Billar Canet va néi-
xer el novembre del 2010 
al local d'un soci funda-
dor. Després de vuit anys 

de funcionament, l'Ajuntament de 
Canet de Mar els va cedir l'espai on 
estan en l'actualitat, al Rial de Can 
Godany, just al costat del Camp 
Municipal de Futbol.
La seva història esportiva sempre 
ha estat lligada a la Lliga Catalana 
de Tres Bandes, jugant a Tercera 
Divisió fins al 2011. Després del can-
vi de local i de reforçar l'equip amb 

jugadors nous atrets per les noves 
instal·lacions, el fet de tenir tres bi-
llars en compte de dos va fer que 
els socis augmentessin. També va 
créixer el nombre de jugadors amb 
llicència i això va permetre formar 
dos equips diferents, tots dos ju-
gant a Tercera Divisió en diferents 
grups.
L'any 2011, l'equip A (format pels 
millors jugadors del club tenint en 
compte que cada equip ha d'estar 

El primer equip del club 
va arribar a jugar a 1a 
Divisió Catalana. Avui 
compta amb divuit 
jugadors federats

format per un mínim de 6 juga-
dors) va pujar a 2a divisió i a l'any se-
güent any  1a Divisió. Tot un èxit per 
un club tan jove. Malauradament 
varen perdre la categoria dos anys 
consecutius i van baixar a 3a Divi-
sió per tornar a pujar la temporada 
2016/2017 amb un equip format 
per Miquel Molla, Julián López, Mi-
quel de la Hoz, José Antonio Páez, 
Arturo Gómez i Pepe Gálvez. És en 
aquesta 2a Divisió en la qual actual-
ment juga el primer equip del club. 
El segon està a 4a divisió després 
de la reestructuració que va fer la 
federació de les diferents lligues i 
categories.
El Club Billar cada any organitza 
finals de Catalunya de diferents 
modalitats i categories, amb la in-
tenció que un jugador local pugui 
jugar la fase final, ja que la norma-
tiva de la federació permet que el 
club organitzador tingui un juga-
dor de la categoria a la fase final 
directament, sense haver de jugar 
les fases prèvies.
Avui dia el club té trenta-tres socis, 
divuit dels quals disposen de llicèn-
cia esportiva. A la seva plantilla hi 
ha dues dones, Yeymi Andrea Man-
cipe i Eva Julià Capdevila, tercera 
d'Espanya i subcampiona d'Espa-
nya respectivament en l'últim cam-
pionat nacional disputat a Madrid.

AJUNTAMENT DE
CANET DE MAR

 www.canetdemar.cat
 937 94 39 40

L'actual rànquing del club està for-
mat per 18 jugadors. Els sis primers 
juguen a Segona Divisió: Ricard Vi-
llegas, Lino Brizi, Miquel de la Hoz, 
Julián López, Pepe Gálvez i Arturo 
Gómez. La resta de jugadors for-
men part de l'equip de 4a divisió. 
La normativa del billar diu que els 
tres primers de la classificació no-
més poden jugar al primer equip 
i la resta poden fer-ho al segon 
equip i al primer si el director es-
portiu ho considera oportú o falten 
jugadors.

El Club Billar Canet compta a més 
amb un equip que juga una lliga 
denominada LLIGA DE LES QUA-
TRE MODALITATS, que es disputa 
a Tres Bandes, Carambola lliure, 
Carambola a la Banda i Carambo-
la al 47/2. Aquesta última és com 
la carambola lliure, amb la dificul-
tat que el billar està dividit en nou 
caselles on només es pot fer una 
carambola a dintre de la casella/
quadrat. 

CANET TAMBÉ    ÉS BILLAR

Té a dues dones en el 
més alt del rànquing: 

Eva Julià, subcampiona 
d'Espanya, i Yeimi 
Mancipe, tercera

RICARD VILLEGAS 
Núm. 1 del rànquing

LINO BRIZZI 
Núm. 2 del rànquing

MIGUEL DE LA HOZ 
Núm. 3 del rànquing (president)

JULIÁN LÓPEZ 
Núm. 4 del rànquing

PEPE GÁLVEZ 
Núm. 5 del rànquingEVA JULIÀ Subcampiona d'Espanya

Equip que va pujar a 
Segona Categoría la 
temporada 16-17
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INSTAL·LACIONS
AJUNTAMENT DE
TIANA

 www.tiana.cat
 933 955 011

L a Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Tiana té la 
ferma voluntat de donar una 
solució al gran problema 

que genera l’assistència de públic 
a les instal·lacions esportives durant 
els entrenaments o competicions 
en aquesta época que tenim que 
conviure amb la COVID-19. És per 
aquesta raó que ha creat la deno-
minada  venta d’entrades a cost 0.
La implantació de l’eina permet 
aplicar mesures de protecció per a 
la Covid-19 com són:
• Controlar l’accés a les instal·lacions 

municipals.
• Controlar l’aforament.
• Disposar de la declaració respon-

sable firmada per tots els usuaris 
que accedeixin a les instal·lacions 
municipals. 

• Garantir la Traçabilitat, que en cas 
d’un positiu, serà molt útil als ser-
veis sanitaris, pel que fa a les tas-
ques de rastreig. 

• Disposar de l’acceptació de la nor-

mativa i reglament d’ús de les ins-
tal·lacions esportives municipals. 

Per tal d’accedir a les instal·lacions 
esportives municipals de Tiana, els 
usuaris/es hauran de registrar-se  
a reservaplay tiana.reservaplay.cat. 
Una vegada registrats podran re-

servar dia i hora d’accés a la instal-
lació esportiva escollida.
L’accés al bar del camp de futbol, 
també haurà de disposar d’entrada 
prèvia, ja que aquest es troba dins 
la mateixa instal·lació esportiva i 
per tant, es regirà per la mateixa 
normativa i protocol que el camp.
El control dels usuaris a la ins-
tal·lació el realitzarà el conserge o 

responsables de les entitats, de-
penent de si són entrenaments o 
competicions.
Per accedir a les instal·lacions es-
portives municipals de Tiana, els 
usuaris ho hauran de fer en les se-
güents condicions:  

1. Per accedir al camp, cal dispo-
sar d’una entrada que es pot 
adquirir en el mateix moment 
d’entrar o fins a 48 hores abans, 
sempre que hi hagi disponibi-
litat d’aforament. Cal presentar 
l’email de confirmació rebut i el 
DNI o document d’identificació 
al conserge o responsable de la 
instal·lació.

Per accedir a les instal·lacions esportives 
municipals de Tiana, els usuaris hauran de 

registrar-se a tiana.reservaplay.cat. Una vegada 
registrats podran reservar dia i hora d’accés a la 

instal·lació esportiva escollida

2. No disposar d’entrada pot ser 
motiu d’acta administrativa.

3. Cal estar assegut durant tota la 
estada a la instal·lació. No es per-
met estar-se movent per la ins-
tal·lació, només en el moment de 
l’entrada o sortida.

4. És obligatori l’ús de mascareta 
en tot moment, fins i tot a la zona 
de bar. Només es podrà no ferne 
ús, mentre es veu o es menja, al 
acabar, cal portar-la.

5. És obligatori netejar-se les mans 
amb gel hidroalcohòlic abans 
d’accedir-hi.

6. Cal passar el control de tempera-
tura i no donar més de 37,2 graus.

7. Cal mantenir la distància de se-
guretat social de 2 metres entre 
usuaris. 

L'Ajuntament de Tiana sempre ha 
apostat per la tecnologia i la innova-
ció a l'hora de la gestió de les seves 
instal·lacions esportives i l'actual si-
tuació sanitària ha brindat una opor-
tunitat per  tornar a demostrar-ho.

TIANA: ESPORT EN  
TEMPS DE LA COVID-19
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TENNIS TAULA

"Tinc dos somnis: 
ascendir a la 

Superlliga amb 
el CTT Calella... i 

participar en uns 
Jocs Olímpics"

V a néixer el 9 de maig de 
2005 amb una pala de 
tennis de taula sota el 
braç, predestinat a des-

tacar en aquest esport. Tant el seu 
pare com el seu germà jugaven a 
tennis de taula, per això tots dos es 
van convertir en la seva gran refe-
rència quan en Marc va començar 
a practicar-lo amb regularitat amb 
sis anys en el CTT Ripollet, municipi 
del Vallès Occidental on treballava 
el seu progenitor.
Sens dubte, estem parlant d'un 
'nen prodigi', perquè tres anys des-
prés de començar a competir es va 
convertir en subcampió d'Espanya 
benjamí. I aquest només va ser el 
principi. Amb dotze anys, la seva 
incipient vida esportiva va fer un 
tomb: va ser becat pel CAR de Sant 
Cugat per viure (estudiar i entre-
nar) a les seves instal·lacions. L'Ai-
tor Puig, el director tècnic del Club 
Tennis Taula Calella, coincidia amb 
ell al CAR i li va oferir formar part del 
club del Maresme.

En Marc entrena cada divendres a 
les instal·lacions de la Fàbrica Llo-
bet a les ordres d'Aitor Puig amb 
els seus companys d'equip: "Un 
dels meus grans somnis és ascen-
dir a la màxima categoria del ten-
nis de taula, la Superdivisió, amb el 
Calella". L'altre gran objectiu, per 
al qual s'està preparant amb paci-
ència, "és poder participar en uns 
Jocs Olímpics", explica en Marc a 
Esportiu Maresme. Ja ha represen-
tat a l'equip espanyol en diferents 
campionats internacionals.
De moment, el mes de desembre 
passat es va proclamar subcam-
pió infantil del Top Estatal celebrat 
al pavelló Jorge Garbajosa de Tor-
rejón de Ardoz de Madrid. Els vuit 
millors de cada categoria a escala 
estatal, després de superar dues fa-
ses, es van veure les cares.
En Marc és molt feliç d'estar a Cale-
lla: "M'encanta el club i la ciutat, que 
conec molt bé perquè m'agrada 
passejar pels seus carrers". Un cale-
llenc més amb un futur esplèndid.

Aquest jove talent 
de 15 anys va arribar 
fa tres temporades a 

Calella de la mà del seu 
entrenador, Aitor Puig

Marc Miró
Un calellenc més, 
amb un futur esplèndid

EL JUGADOR DEL CLUB TENNIS TAULA CALELLA, SUBCAMPIÓ D'ESPANYA INFANTIL  

AJUNTAMENT DE
CALELLA

 www.calella.cat
 937 66 30 30

"Ho vaig acceptar per diverses ra-
ons. La primera, perquè l’Aitor és 
fantàstic com a entrenador. La se-
gona, perquè el CTT Calella té una 
de les millors instal·lacions de Ca-
talunya. I la tercera, perquè poder 
competir a Primera Nacional per in-
tentar aconseguir ascendir a Divisió 
d'Honor era un gran repte". Un repte 

que, per cert, va fer realitat en la seva 
primera temporada com a jugador 
del Calella. Encara que sembli men-
tida, en Marc competeix amb juga-
dors que podrien ser el seu pare. De 
fet, és el 'baby' de l'equip del Termo-
tur Calella, on comparteix pista amb 
Adrià Mallorquí, Albert Arcos i el ser-
bi Daniel Conic.

RESULTATS
DESTACATS

2020
✦ SUBCAMPIÓ Torneig 

Estatal Infantil
✦ SUBCAMPIÓ Top Estatal 

Infantil
✦ Medalla de BRONZE en 

dobles i equips a l’Open de la 
República Txeca

✦ SEMIFINALISTA Torneig 
Zonal Juvenil

2019
✦ TERCER al Campionat de 

Catalunya Absolut
✦ CAMPIÓ del Torneig Zonal 

Infantil
✦ SUBCAMPIÓ al Campionat 

d’Espanya Infantil
✦ Medalla de BRONZE en 

dobles a l’Open de Portugal
✦ CAMPIÓ del Top Català 

Infantil

2018 
✦ SUBCAMPIÓ del Torneig 

Zonal Infantil

Prèviament ha estat Sub-
campió d’Espanya Benjamí 
i participant a diversos tor-

neigs internacionals amb la 
selecció catalana i espanyola. 
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Les entitats 
esportives de 
Palafolls es 
reinventen

PLANTEN CARA A LA COVID-19

AJUNTAMENT DE
PALAFOLLS

 www.palafolls.cat 
 937 620 043

P alafolls gaudeix d'una di-
versitat esportiva molt 
rellevant. Diverses entitats 
del poble s'organitzen per 

intentar fer totes les activitats, en-
trenaments i fins i tot competici-
ons dintre de les actuals circums-
tàncies.
La Covid-19 ha colpejat greument 
la societat en què vivim i també ha 
afectat el món de l'esport. Partits 
suspesos, competicions ajornades, 
entrenaments no realitzats... Són 
només la punta de l'iceberg d'un 
sector que ha patit les conseqüèn-
cies d'aquesta pandèmia.
Les ganes, la motivació i la passió 
per l'esport a Palafolls han estat el 
motor per continuar avançant cap 
a una nova normalitat. Les vuit en-
titats esportives del municipi ens 
expliquen el pitjor d'aquesta pan-
dèmia i què han après de positiu 
d'una situació tan anòmala com la 
que ens ha tocat viure.

Club Futbol Sala Sant Lluís
(C.F.S San Luis de Palafolls)

COMPLICACIONS:
• Continuar amb l'activitat davant 

la incertesa viscuda.
• Les restriccions dictades.

APRENENTATGE:
• Gaudir de l'esport en un marc no 

competitiu, i sí cooperatiu i lúdic.
• Formació per part de l'equip di-

rectiu.

Club Patí Palafolls

COMPLICACIONS:
• Mantenir la il·lusió dels més me-

nuts.
• L'aturament de les competicions.

APRENENTATGE:
• L'equip s'ha reinventat.
• Inici de digitalització amb classes 

en línia (projecte que ha resultat i 
segurament es mantingui).

Club Judo Palafolls

COMPLICACIONS:
• Por al contagi al tractar-se d'un 

esport de contacte.
• Falta de continuïtat i dinàmiques.

APRENENTATGE:
• Entendre la importància de la 

conciliació familiar
• Mantenir les ganes, tot i les res-

triccions

Club Bàsquet Palafolls

COMPLICACIONS:
• Falta de suport per part de la Fe-

deració
• Baixes d'alguns jugadors.

APRENENTATGE:
• Reforçar el projecte de l'Escoleta

• Poder realitzar una bona progra-
mació d'activitats i dels passos 
a seguir, amb l'ajut de l'Ajunta-
ment.

Team Safir (Esport i Natura)

COMPLICACIONS:
• Perdre el projecte de "no sortir a 

córrer sol", entenent la dinàmica 
de l'atletisme com a un esport 
que també és de companyonia.

• Restriccions perimetrals, perquè 
no tothom és del municipi.
APRENENTATGE:

• Mantenir l’esperit de superació.

Taekwondo JULS

COMPLICACIONS:
• Incomprensió d'una situació so-

brevinguda pels més menuts.
• Anul·lació de les competicions.

APRENENTATGE:
• Activar la via en línia, i compartir 

així l'esport amb la família
• Fer front, de forma efectiva, al 

confinament i no parar l'activitat.

Ayutthaya Palafolls • Muay thai

COMPLICACIONS:
• Temps d’aprenentatge perdut.
• Situacions familiars complicades.

APRENENTATGE:
• Continuar amb el projecte tot i 

les adversitats.

Club Deportivo Palafolls
(Palafolls C.D.)

COMPLICACIONS:
• Desaparició i reformulació d’al-

guns grups d’entrenaments a 
causa del confinament.

• Suspensió de les competicions 
(no estatals) durant més de 8 
mesos.
APRENENTATGE:

• Poder realitzar entrenaments més 
personalitzats i disciplinats.

La conclusió de tot plegat és que 
en una situació tan complicada 
es demostra que les ganes i la fe 
en fer allò que agrada a un són els 
elements claus per reinventar-se 
i superar qualsevol adversitat. Les 
entitats esportives de Palafolls 
ho han fet, també a partir del su-
port mutu entre elles. Han estat 
capaces de continuar omplint el 
municipi de valors com l'esforç, la 
disciplina, el respecte o la compa-
nyonia que tant caracteritzen el 
món de l'esport. Felicitats!

ESPORT
LOCAL
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SÍNDROME 
VARICOSA  I 
L’ESPORT 

L a presència de varius a les cames és la 
manifestació més coneguda de la insu-
ficiència venosa crònica. Les varius és 
desenvolupen a causa de la debilitat del 

teixit conjuntiu de la paret de les venes del siste-
ma venós superficial, això fa que el seu sistema 
valvular no sigui efectiu (el sistema valvular és el 
que s’encarrega de dirigir la sang de les cames 
contra gravetat cap al cor en posició de bipe-
destació). A conseqüència augmenta la pressió 
venosa a les cames i això dilata i deforma les ve-
nes superficials formant-se les varius.
Aquesta dilatació anòmala de les venes super-
ficial a causa de l'augment de pressió en el 
seu interior produeix els símptomes típics de 
la síndrome varicosa: edema, dolor, pesadesa, 
rampes i sensació de cames cansades.
Donat que es tracta d’una patologia que no té 
una solució definitiva és molt important la seva 
prevenció.

QUÈ PODEM FER EN EL NOSTRE DIA A DIA PER 
EVITAR O ENDARRERIR LA SEVA APARICIÓ?
Tot i que l’aparició de les  varius està associat en 
part a una predisposició genètica, hi ha certes 
accions que poden prevenir la seva aparició o 
empitjorament.
- En primer lloc és fonamental realitzar exercici 
físic com un hàbit diari.
-Evitar estar dret i estàtic durant molt de temps.
-Evitar estar assegut llargs períodes de temps, 
sobretot amb les cames encreuades.
-Perdre pes en cas de sobrepès.
-Realitzar banys de contrast tèrmic a les cames 
durant la dutxa.
- Quan descansem posar les cames en alt per 

afavorir el retorn venós i limfàtic.
- Anar en compte amb estar llargs períodes de 
temps en contacte amb fonts de calor com ra-
diadors, calefactors… 
- Massatges suaus començant pel turmell fins 
a la cuixa.
-L’ús diari de mitges  o mitjons compressius.
-Evitar excés de grasses saturades, sucres i sal. 
-Fer ús dels anticonceptius orals quan siguin 
estrictament necessaris donat que la teràpia 
hormonal facilita l’aparició de varius.

ÉS L’ESPORT BENEFICIÓS PER MILLORAR O 
PREVENIR L’APARICIÓ DE VARIUS?
Un entrenament adequat i constant millora els 
símptomes d’una persona amb insuficiència 
venosa crònica.  

TOTS ELS ESPORTS SÓN BENEFICIOSOS PER 
A LES VARIUS?
Els millors esports a realitzar són la natació i 
l’aquagym. Dins l’aigua, aquesta crea una pres-
sió molt beneficiosa sobre les cames i en cas de 
que la seva temperatura estigui lleugerament 
freda dona to a la paret de la vena evitant la 
seva dilatació. Això sumat a que la densitat de 
l’aigua fa que els moviments siguin més pro-
gressius i que es requereixi més força muscular 
per realitzar-los, ajuda en gran mesura a les vàl-

vules venoses a realitzar el retorn venós. 
Hi ha d’altres esports beneficiosos com el sen-
derisme i el ciclisme donat que no són esports 
de gran impacte i durant la seva pràctica es 
produeixen contraccions cícliques  de la mus-
culatura posterior de la cama (la bomba mus-
cular és imprescindible pel retorn venós). El 
ball, el ioga o la gimnàstica rítmica també són 
bons esports  a realitzar per millorar els símp-
tomes i prevenir l’aparició de varius. De fet tots 
els esports aeròbics que no requereixin de mo-
viments bruscs ni esports estàtics o amb posi-
cions forçades són beneficiosos. 

QUINS ESPORTS S’HAURIEN D’INTENTAR 
EVITAR EN CAS DE TENIR VARIUS?
Tot i que no es tracta de contraindicacions ab-
solutes sinó de recomanacions, és millor inten-
tar evitar els següents esports:
-Esports estàtics com l’halterofília.
-Esports com el bàsquet, voleibol, pàdel, tennis 
(suposen canvis bruscs, salts...).
-Esports de contacte físic: boxa,  hockei, rugbi, 
futbol.

I QUÈ PASSA AMB EL RUNNING?
Existeix una creença falsa que córrer pot gene-
rar varius. Si l’estat de les vàlvules venoses 
es l’adequat, el running pot fins i tot ajudar que 
no es desenvolupin i al seu tractament. En cas 
de tenir varius és molt recomanable consultar 
l’especialista en Cirurgia Vascular per realitzar 
una valoració del tipus de varius que presen-
ta i per rebre consells sobre com pot realitzar 
aquest esport sense agreujar la malaltia o fins 
i tot per millorar-la. És possible que després de 
realitzar l’estudi del sistema venós requereixi 
de tractaments específics per corregir la insu-
ficiència venosa, després dels quals es podrà 
tornar a la pràctica esportiva habitual sense 
riscs per a la seva salut.
Durant la pràctica esportiva és molt recomana-
ble l’ús de mitjons.

DR. ÓSCAR ROSET BALADA
Col. 6486
Responsable Departament
Cirurgia Vascular i Angiologia
Hospital Clínic Maresme

L’ESPORT REGULAR 
MODERAT NO NOMÉS NO ÉS 
PERJUDICIAL SI TENS VARIUS  

A LES CAMES SINÓ QUE ÉS 
FINS I TOT BENEFICIÓS PEL 

RETORN VENÓS AIXÍ QUE NO 
DUBTIS A COMENÇAR EL MÉS 

AVIAT POSSIBLE  
A FER ESPORT!

C/ Lepanto 13-21
08301 Mataró (Barcelona)
T. 937 418 800
URGÈNCIES 24 HORES 365 DIES L'ANY

  GENER
2021

27



D osrius, amb els seus nu-
clis urbans de Canyamars 
i El Far, compta des de 
febrer de 2020 amb el 

primer club de bàdminton del Ma-
resme. Encara que fa molts anys es 
va inscriure una entitat a Sant Pol 
de Mar, és la de Dosrius l'única que 
està activa i que funciona tant en 
l'àmbit competitiu com formatiu.
El Club Bàdminton El Corredor, 
format per 34 socis, és assembleari 
i el seu cap visible és Xavier Man-
grané: "El nostre esport és minori-
tari a Catalunya, però està en plena 
fase d'expansió. Cada dia atreu a 
més adults i joves perquè, encara 
que és un esport molt tècnic, pots 

progressar i millorar ràpidament. A 
més, et diverteixes molt”.
 Mangrané jugava en un altre club 
del Vallès Oriental i buscava una 
instal·lació esportiva al Maresme: 
"Vàrem parlar amb molts ajunta-

ments, com el de Mataró. Final-
ment, vam arribar a un acord amb 
el de Dosrius, on visc des de fa deu 
anys. El nostre ajuntament ens ha 
donat totes les facilitats del 
món per a poder instal-
lar-nos".
Un dels grans èxits 
d'aquest nou club és 
la seva col·laboració 
amb l'Escola Castell de 
Dosrius perquè el bàd-
minton sigui una activitat 
extraescolar, que es duu a 
terme tots els dimarts de 17,00 a 
19.00 hores a càrrec de la jugado-
ra i entrenadora Teresa Barberà. 
Malgrat la pandèmia, l'Escola d'Ini-

ciació ja té dotze alumnes, que 
van directament des de l'escola al 
pavelló en bus gratuït, gràcies a la 
col·laboració del Consell Comarcal 
del Maresme.
El club fa la seva activitat en un 

dels tres pavellons que té el muni-
cipi, concretament el que està situ-
at en Canyamars i que és de l'any 
1986: "Estava pràcticament sense 

usar i està com a nou. Ens 
ve molt bé perquè po-

dem entrenar cinc dies 
a la setmana", assenya-
la Mangrané.
Com es pot llegir a la 
pàgina web del club, a 

la qual recomanem en-
trar, el bàdminton no és 

un joc de platja i càmping, ni 
un esport minoritari , ni un joc lent 
i relaxat, per bé que a casa nostra, 
durant molts anys i encara avui, se’l 
percebi com a tal. Tot el contrari. És 
un dels esports de raqueta mes ex-
tenuants, ràpids i atlètics i, a nivell 
mundial el sisè dels esports més 
practicats”.
Com ells mateixos es defineixen, 
“som un club democràtic i transpa-
rent en la seva organització i fun-
cionament institucional i, un club 
amant del joc net i noble a les pis-
tes i a la vida en general. Un club en 
definitiva que vol acollir i engrescar 
al màxim de jugadors i jugadores i 
fer que des de la satisfacció del joc 
compartit i l’aprenentatge perma-
nent se sentin partícips d’un pro-
jecte comú, en constant evolució”.
Cal destacar que una de les ju-
gadores i sòcies de l’entitat és la 
mataronina Glòria Latorre, actual 
campiona d’Espanya sènior.

Xavier Mangrané 
President

“Cada dia atreu a més 
adults i joves perquè, 

encara que és un 
esport molt tècnic, pots 

progressar i millorar 
ràpidament”

CLUB BÀDMINTON  
EL CORREDOR

Dosrius, Canyamars, El Far
 

info@badmintonelcorredor.cat
T. 665 510 003 (Xavier)

Poliesportiu de Canyamars

Camí del Forn, 10, 
08318 Canyamars 

(Dosrius, Barcelona)

CONTACTE

Creat el febrer de 2020 
per uns entusiastes 
d'aquest esport, ja 

compta amb 34 socis 
i forma part de les 
extraescolars del 
col·legi del poble 

REPORTATGE
BÀDMINTON
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CLUB BÀDMINTON EL CORREDOR

Dosrius posa en marxa el primer 
club de BÀDMINTON del Maresme

FORMANT TALENT
El club ja té una escola 
d'iniciació a càrrec de la 
jugadora i entrenadora 
Teresa Barberà
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Participar-hi és molt senzill!

✦ 
1. Seguir a Instagram a

 @ce_maresme i @esportiu_maresme

✦ 
2. Omplir el formulari d’inscripció

El trobaràs a la biografia d’Instagram dels organitzadors:
 @ce_maresme i @esportiu_maresme

✦ 
3. Fes un post a Instagram (no seran vàlids els stories)
amb la fotografia amb què vulguis participar afegint-hi:

 a. El hashtag #concursesportiumaresmeCEM
b. Mencionant a @ce_maresme i @esportiu_maresme

c. Posant un títol a la teva fotografia
d. Indicant si participa a la categoria escolar o a la  

categoria general.
e. Anomenant a quin municipi del Maresme ha  

estat realitzada la fotografia.

S’utilitzarà l’aplicació Instagram com a plataforma de 
presentació de les fotografies, i s’han de seguir els 

següents passos perquè les candidatures siguin vàlides:

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

INICIATIVA DEL CONSELL ESPORTIU DEL MARESME,  
CONSELL COMARCAL DEL MARESME I ESPORTIU MARESME

Arriba la segona edició del CONCURS 
DE FOTOGRAFIA de l’Activitat Física i Esport 

ESPORT
ESCOLAR

D esprès de l’èxit de la 
primera edició cele-
brada durant el primer 
semestre de 2020, ens 

complau comunicar que arriba 
la segona edició del Concurs Fo-
togràfic en l’àmbit de l’Activitat 
Física i l’Esport.
L’objectiu del concurs és desta-
car fotogràficament els valors i les 
emocions de la pràctica de l’activi-
tat física i l’esport en qualsevol de 
les seves manifestacions. 

Des d’Esportiu Maresme i el Con-
sell Esportiu del Maresme, així con 
el Consell Comarcal del Maresme, 
promovem la pràctica de l’activi-
tat física i l’esport, posem en relle-
vància les entitats que fomenten 
aquesta pràctica i donem suport 
als clubs, entitats i esportistes de 
la comarca del Maresme.

En aquesta segona edició es man-
tenen les dues categories de par-
ticipació:

 - LA CATEGORIA ESCOLAR: aque-
lles manifestacions de l’activitat 
física i l’esport (competitiu o no 
competitiu) adreçades a perso-
nes en edat escolar (0-18 anys) 
que es realitzen dins de la Co-
marca del Maresme.

 - LA CATEGORIA GENERAL: aque-
lles manifestacions de l’activitat 
física i esport (competitiu o no 
competitiu) adreçades a per-
sones de 18 anys o més que es 
realitzen dins de la Comarca del 
Maresme.

Es poden presentar tantes foto-
grafies com es vulgui però sempre 
pujant-les d’una en una!

A més a més...tenim premis!!! Els 
primers, segons i tercers classifi-
cats de cada categoria s’enduran 
un xec regal per a la compra de 
material esportiu valorats en 100, 
75 i 50 euros respectivament!

El període de presentació de foto-
grafies comença l’11 de gener de 
2021 i finalitza el 31 de maig de 2021 
per ambdues categories.

Prepara la teva càmera i anima’t 
a compartir amb nosaltres la mà-
gia de l’esport!!!!

Es mantenen les 
dues categories de 
participació: escolar 
i general i s’utilitzarà 
l’aplicació Instagram 
com a plataforma de 

presentació de  
les fotografies

ENS AJUDES A RETRATAR ALLÒ QUE 
L’ESPORT SIGNIFICA PER A TU?

Els primers, segons 
i tercers classificats 
de cada categoria 
s’enduran un xec 

regal per a la compra 
de material esportiu 
valorat en 100, 75 i 50 
euros respectivament

El període de 
presentació comença 
aquest 11 de gener i 
finalitzarà el pròxim 

31 de maig per 
ambdues categories
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Q uan i per què es va crear la 
Fundació?
Va néixer el 2014 amb l'ob-

jectiu de potenciar els valors posi-
tius i combatre les males conduc-
tes i addiccions tant en menors 
com en adolescents utilitzant 
l'esport com a eina per aprendre 
a transmetre dia a dia aquests va-
lors dels quals parlem.

Com va sorgir la idea?
Vèiem que molta gent no podia 
accedir a determinats serveis mè-
dics privats, especialment en pe-
diatria. I també observàvem que 
hi havia unes estadístiques d'alco-
holisme i drogoaddicció en ado-
lescents bastant preocupants. Per 
això vàrem pensar que a través de 
l'esport podríem ajudar-los.

I van crear el Club Esportiu Creu 
Groga...
Per diverses raons. La primera, 
perquè molts nois que fan es-
port al voltant dels catorze anys 
ho deixa. És una manera de crear 
'pertinença'. En principi no anava 
a ser un club competitiu, però els 
mateixos nois ens deien que ells 
volien competir, no sols entrenar. 
Per això vam començar a jugar fe-
derats fa dos anys en waterpolo i 
ara hem creat la secció de triatló.

Quants nois té ara el club?
Al voltant de 200, entre adoles-
cents i adults.

El Triatló comença des de zero...

SEGUEIX-NOSENTREVISTA
ENTITATS

"Vam néixer el 2014 
per, a través de l'esport, 

donar una 
oportunitat a 

menors i adolescents 
d'abandonar males 

conductes i addiccions"

Sí. Hem incorporat a l'Isam Mou-
nir com a responsable de l'Escola, 
perquè ell ja portava a un nodrit 
grup de nens en l'entitat esporti-
va on era abans i aquesta és la part 
que més ens interessa a nosaltres: 
els nens. A més, també hi haurà 
equip d'adults que portarà l'Oriol 
Gili.

També són molt ambiciosos en 
waterpolo...
Hem fitxat un entrenador amb 
molta experiència en aquest es-
port com és Mirko Blazevic. Volem 
que el club creixi en categories, 
en nombres de nens, i que tingui 
equips masculins i femenins. El 
nostre desig és crear una estruc-
tura de club, amb el primer equip 
com a referència.

Aquest és l'objectiu?
Sí, això és. Ens agradaria que en 
pocs anys el Club Esportiu de la 

Fundació Creu Groga es conver-
teixi en una referència al Mares-
me. Nosaltres no veiem l'esport 
com un negoci, tot el contrari: vo-
lem utilitzar-lo com una eina per 

arribar a una finalitat social deter-
minada, que no és una altre que 
donar-los valors i sortida a nens i 
adolescents a qui els falten punts 
de referència.

i imagino que tindran tot el su-
port de l'equip mèdic de Creu 
Groga...

Efectivament: psicòlegs, psiquia-
tres, nutricionistes, pediatres, pre-
paradors físics. És a dir, tant en 
medicina esportiva com en medi-
cina mental.

Ja han pogut recollir els fruits 
d'aquesta feina?
Sí. Tenim molts casos d'èxit, de 
nois amb unes problemàtiques 
molt acusades que gràcies a l'es-
port s'han recuperat, han aprovat 
totes les assignatures i fins i tot ara 
treballen.

Nois i noies només de Calella?
No, de fet hem parlat amb altres 
ajuntaments del Maresme per fer 
entrenaments en les seves instal-
lacions. Per exemple, vam fer un 
pla pilot amb els serveis socials de 
Mataró.

La Fundació pertany al grup Creu 
Groga, que no para de créixer...
Va néixer el 1983, bàsicament com 
un centre mèdic per als turistes 
que la visitaven. Va ser creada per 
Josep Maria Corrales amb dos co-
sins seus, Joan i Manel Corrales, 
que també eren metges. A poc a 
poc va anar evolucionant, donant 
més serveis a tota la població i va 
ser en 2007 quan es va instal·lar en 
l'actual edifici. En 2019 es va ad-
quirir el Centre Polimèdic de Bla-
nes i enguany l'Hospital Clínic del 
Maresme de Mataró. Ara podem 
fer hospitalització i intervencions 
quirúrgiques. Podem dir que hem 
tancat el cercle.

Apostarem 
molt fort per 
créixer en 
waterpolo i 
triatló, tant 
en nombres 
d'esportistes 
com d'equips"

FUNDACIÓ CREU GROGA
 Tel.: 93 766 20 30
 contacte@fundaciocreugroga.com
 www.fundaciocreugroga.com

EN L'ACTUAL EDIFICI DE CREU GROGA, UN DELS MÉS 
EMBLEMÀTICS DE CALELLA, ES REALITZEN CADA DIA 

PROP DE 1.000 ACTES MÈDICS. LA SEVA FUNDACIÓ HA 
FET UNA DECIDIDA APOSTA PER L'ESPORT

ALBERT GUINART
Responsable Fundació Creu Groga de Calella

“Volem ser  
una referència

esportiva  
al Maresme”

Fotos de JOAN MARIA ARENAZA

  GENER
2021






