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Anem cap a una altra
temporada perduda

L

a maleïda pandèmia ja porta un any llarg causant
estralls en les nostres vides. Tots hem perdut algun ésser estimat per culpa de la COVID-19 i tots
tenim coneguts a qui la malaltia ha colpejat de ple. No
enumerarem les greus conseqüències d'aquest malson
que estem vivint, si bé tenim l'esperança que molt aviat es converteixi en un mal record. Les vacunes ja són
una realitat i segur que molt aviat podrem tornar a la
normalitat.
No obstant això, mentre arriba, la immensa majoria dels
nostres esportistes i els nostres clubs, pràcticament tots
aquells que no poden participar en competicions nacionals, porten prop d’un any sense competir. Especialment els esports d'equip i els 'indoor'.
Les restriccions imposades per la Generalitat (Procicat)
no sempre s'han entès bé per part de les federacions

catalanes, els representants de les quals han arribat a
manifestar-se exigint que puguin reiniciar-se les competicions federades. Hi ha centenars de milers de nens i
nenes que no han pogut disputar les seves respectives
lligues i molts d'ells ni tan sols han pogut entrenar.
És una circumstància de difícil solució, perquè mentre
les autoritats sanitàries considerin que els milers de desplaçaments de cap de setmana per tot el territori per
competir és un risc latent per a la salut, no avançarem.
Ja som al febrer i no s'ha iniciat cap lliga en edats de formació (des de prebenjamins fins a juvenils). Serà molt
difícil, per no dir impossible, que al juny s'arribi a completar ni tan sols una volta de les diferents lligues. Per
tant, estem abocats a perdre una temporada més. Seria
la segona. Un mal enorme per a la formació de tota una
generació d'esportistes. Qui sap si irreversible.
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SIS DONES, SIS HISTÒRIES

Un reportatge de Toni Frieros
Fotos: Pep Morata

L

a tristament sentida f rase
"el futbol és cosa d'homes"
ja no té cabuda en la nostra societat, que a poc a
poc, però de manera imparable,
està aconseguint que la igualtat
de gènere en tots els àmbits de la
vida ja no sigui una excepció sinó
part de la normalitat. Una conquesta que té molts pares i moltes mares. I l'esport és un clar exemple d'això. Per aquesta raó ens
enorgulleix haver pogut reunir les
sis dones que presideixen tants
altres clubs de futbol al Maresme,
la comarca de tot Catalunya que
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més presència de dones té en la
governança d'un club de futbol.
Sis dones, sis històries de les quals
sentir-se orgullos@s. Amb totes
elles hem compartit una jornada molt especial, sent 'cicerone'
d'aquesta trobada la presidenta
de l'Arenys de Munt.

EVA ANDREO. L’arribada d'Eva
Andreo a la presidència d'un club
tan històric com és el CE Premià
de Mar es va produir després d'una
petita 'revolta' per part d'una gran
majoria de pares de jugadors,
cansats de la deriva que estava prenent l'entitat, en fallida econòmica
i amb una fugida interminable de
futbolistes quan pocs anys abans

el club era una de les grans referències del Maresme: "La gota que
va vessar el got va ser l'intent de
destitució de tota la coordinació
del club per part de la directiva",
explica l'actual presidenta.
Després de parlar amb l'alcalde i el
regidor d'Esports de l'Ajuntament,
van recollir signatures per forçar
el canvi de rumb, objectiu que van
aconseguir.
Després d'una votació, es va proposar que Eva Andreo prengués
les regnes de l'entitat, sent la
primera dona en la història del
club en fer-ho. El seu marit, entrenador del club, i el seu fill, també
jugador del Premià, van ajudar a
convèncer-la per assumir el repte:

"Ha estat un any molt difícil, perquè vàrem entrar una setmana
abans que es decretés l'estat
d'alarma. El primer que vam fer va
ser començar a pagar els deutes

El Maresme és la
comarca de tot
Catalunya que més
presència de dones té
en la governança d'un
club de futbol
que arrossegava el club: Seguretat
Social, proveïdors, entrenadors.
Vam haver de posar diners de les
nostres butxaques, si bé és cert
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reuneix les sis
presidentes de
clubs de futbol de
la nostra comarca

que l'Ajuntament ens va ajudar en
pagar-nos unes partides de subvencions que estaven pendents.
Avui dia no tenim deutes".
L'objectiu principal del nou
Premià, segons la seva presidenta,
és "créixer en nombre d'equips,
de jugadors i intentar retornar-li
al club l'esplendor que va tenir.
Serà difícil, però no impossible.
De forma molt especial volem
fer-ho amb el futbol femení. De
fet avui dia ja tenim problemes
d'espai i volem arribar a un acord
amb La Salle de Premià perquè
ens cedeixin el seu camp per entrenar". L'Ajuntament inicia ara la
millora del camp i en un futur no
es descarta fer-ne un de nou.

L’Eva es felicita per la normalització que la dona, per fi, hagi trobat el seu espai en el futbol: "En la
junta directiva som quatre homes
i tres dones i en tot moment em
sento ben tractada i respectada
tant en el club com allà on anem”.

GLÒRIA RUIZ. Glòria Ruiz, orig-

inària de Girona, ha tingut l'honor
de ser la presidenta del Canet CF
en el seu centenari, celebrat en
2019. Fa dotze anys que viu en el
municipi, que va triar per viure
com a centre neuràlgic de la seva
activitat empresarial, ja que té tintoreries pel Maresme, així com altres comarques: "Els meus fills van
començar a jugar a futbol a Canet

SET ANYS AL CAPDAVANT DE LA UE CABRERA

Montse Sala i Martín,
la pionera

L

levat d'error o omissió, segons dades de l'FCF i de la
seva delegació de Mataró,
Montse Sala i Martín va ser la
primera dona de la nostra comarca que va exercir el càrrec
de presidenta d'un club de futbol. Durant set temporades, des
de 2007, va ser la cap visible de la
UE Cabrera de Mar.
La Montse rememora que "jo
era la tresorera del club i quan
el president Salvi va voler deixar
el càrrec, em va preguntar si em
venia de gust agafar-lo. Vaig acceptar el desafiament tot just
quan van acabar les obres del
camp: gespa, graderies, bar... Van
ser començaments molt difícils
perquè molt poca gent veia amb
bons ulls que una dona estigués
en un esport tradicionalment
d'homes. Vaig haver d'escoltar
comentaris molt desagradables".
Reconeix que tant el llavors delegat dels àrbitres, Manuel Romero, com el representant de la
FCF, Antonio Jiménez, la van ajudar moltíssim. Sota la presidència de Sala i Martín, el Cabrera va
experimentar una transformació espectacular: "Vam passar
de tenir només 84 jugadors a
prop de 300 i equips en totes les
categories, fins i tot amb equips
B i C. Va arribar un moment que
teníem llista d'espera. El nostre
projecte esportiu es basava en
els valors, on la mala educació i
la violència no hi tenien cabuda
i estaven sancionades. Aquesta
idea de club agradava a moltíssimes famílies. Una altra de les

i el gran va haver d'anar-se'n al Sinera perquè el Canet es va quedar
sense equips de la seva categoria.
Molts pares vam començar a preocupar-nos pel futur de l'entitat,

Gairebé totes tenen el
mateix denominador
comú: van entrar al club
perquè els seus fills hi
van començar a jugar
des de petits
així que quan la junta directiva
d'aquell període va decidir no continuar, ens vam plantejar presentar el nostre projecte esportiu. No

“El meu
començament va
ser molt difícil. Vaig
haver d'escoltar
comentaris molt
desagradables”
coses que més em van enorgullir va ser la creació d'un dels
primers equips de futbol femení
del Maresme, que va arribar a
disputar la Copa Catalunya i va
guanyar diverses lligues".
Va deixar la presidència quan
va començar a sentir veus que
criticaven la seva gestió i model
de club. Avui està molt contenta
que hi hagi sis dones presidint
un club de futbol al Maresme:
"Estem igual de capacitades per
gestionar una entitat esportiva
i soc molt feliç que es vegi com
una cosa normal”.
es va presentar ningú més i aleshores vàrem assumir el control
del club, que en aquell moment
només tenia set equips".
La Glòria va posar-s'hi al capdavant "perquè sempre he tingut vocació d'ajudar els altres. He estat
família d'acolliment i he estat al
costat dels més necessitats. Sentia
que havia de fer un esforç pel meu
club, sobretot pels nois".
El seu balanç no pot ser més
positiu: "Malgrat la pandèmia i
totes les dificultats afegides, estem molt contents i feliços perquè
hem aconseguit generar la confiança necessària perquè el club
torni a ser tingut en compte en el
mateix poble. De la desbandada
5
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LES DADES

1.200

clubs de futbol i
futbol sala a Catalunya

60

PRESIDENTES

EVA
ANDREO MORENO
“Ha estat
un any
molt difícil,
perquè vàrem
entrar una setmana
abans que es
decretés l'estat
d’alarma”

GLÒRIA
RUIZ DE LA TORRE
“Estem molt
contents perquè
hem aconseguit
generar la confiança
necessària per
ser tinguts en
compte en el
mateix poble”

CE PREMIÀ DE MAR
Secretària de direcció

CANET CF
Empresària

El Maresme té el 10% de presidentes de
clubs de futbol de tot Catalunya

La trobada va tenir lloc al Camp Municipal d'Arenys de Munt

de jugadors que va haver-hi a altres municipis anys enrere, avui dia
els nois de Canet juguen aquí, perquè se senten orgullosos de com
fan les coses en el seu club. Tenim
un projecte esportiu consolidat i
econòmicament estem sanejats".

"L'FCF ha fet una
gran labor per la
promoció del futbol
femení, com la
campanya #Orgullosa",
coincideixen totes sis
La Glòria està molt satisfeta amb
la relació que té amb l'Ajuntament:
"Des de l'alcaldessa, al regidor, així
com els tècnics, es porten de meravella amb nosaltres. Ja estem parlant per veure si ens canvien la gespa i ampliem la zona de vestuaris".
Com les seves col·legues, la presidenta del Canet se sent molt
volguda i valorada i afirma que
aquesta idea que el futbol és cosa
6

d'homes "és una cosa que ja pertany al passat”.

FÀTIMA JIMÉNEZ. La història

de la Fàtima mereix un reconeixement, perquè gràcies a la seva determinació i esforç va evitar que
un club tan històric com és el CF
Arenys de Mar, fundat en 1940, desaparegués. No podia permetreho algú que, al costat del seu marit, regenta el bar del camp des de
2003: "Abans de l'estiu de 2019 vaig
començar a sentir rumors que el
club desapareixia, cosa que vaig
poder comprovar per mi mateixa
un cert dia que vaig entrar a
l'oficina. S'estaven portant equips,
jugadors i entrenadors a un altre
club. Els vaig dir: "No permetrem
que el club desaparegui. Convoqueu eleccions i si no es presenta
ningú, ja ho faré jo". Ho vaig dir
més amb l'estómac que amb el
cap", explica la Fàtima.
Després de presentar la documentació necessària i fer una Assemblea
'sui generis', la Fàtima va accedir a

(SOREA)

▶Un fill
▶Presidenta
des de març de 2020
▶Equips: 24
▶Llicències: 310
la presidència el 26 d'agost de 2019.
I aquí va començar un altre viacrucis: "Va ser tot molt traumàtic perquè s'havien emportat tot el que
hi havia a l'oficina i als ordinadors.
Encara sort que alguna cosa vam
poder recuperar. A partir d'aquí
comencem a reconstruir el club,
perquè solament teníem un entrenador”.
A poc a poc van començar a tornar
entrenadors històrics de l'entitat i
vam poder inscriure cinc equips a
la Federació: "Tenim un equip de
juvenils que no ha volgut anarse'n del poble. I això és el que
volem aconseguir, que l'Arenys

(Sector Tintoreries)

▶Quatre fills
▶Presidenta
des de maig de 2018
▶Equips: 15
▶Llicències: 200
de Mar torni a ser de la seva gent".
La Fàtima també explica amb orgull que han aconseguit crear un
equip amb nois en risc d'exclusió
social gràcies a un acord amb el
FC Barcelona dins del seu programa FutbolNet.
"Hem detingut la sagnia de sortida de jugadors i a poc a poc intentarem fer bé les coses perquè
l'Arenys de Mar recuperi part de
l'esplendor que va tenir", afirma
Fàtima Jiménez, que espera aviat cedir el testimoni a una junta
més jove i amb noves idees. Per
descomptat, el club que va veure
néixer Cesc Fàbregas, un dels mil-
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FÀTIMA
JIMÉNEZ LA ROSA
“De cap manera
podia permetre
que el club
desaparegués i
me'n vaig fer
càrrec més amb
l'estómac que
amb el cap”

MÒNICA
OLIVARES GRAUPERA
“Al principi
va ser difícil,
però ara el fet de
ser dona i
presidenta d'un
club de futbol es
veu amb molta
naturalitat”

LOURDES
SESMA ORTI
"Sempre em va
agradar el perfil del
club, perquè érem i
som una petita gran
família, on
el més important
era i és fer esport
amb valors”

CRISTINA
CARDIEL GERMÁN
"Ser la presidenta
va sorprendre al
principi perquè
no era gens
freqüent, però ara
mateix em sento
molt ajudada i
respectada"

CF ARENYS DE MAR
Autònoma

CE ARENYS DE MUNT
Empleada

ATLÈTIC MASNOU
Publicista

CE ALELLA
▶Empresària

▶Dos fills
▶Presidenta
des de juliol de 2019
▶Equips: 10
▶Llicències: 89

▶Dos fills
▶Presidenta des del 10 de
novembre de 2013
▶Equips: 10
▶Llicències: 140

(Regenta el bar del camp)

lors jugadors de futbol d'Espanya,
no podia desaparèixer.

MÒNICA OLIVARES. L'arribada

de Mònica Olivares a la presidència del CE Arenys de Munt guarda
molts paral·lelismes amb les seves
companyes presidentes: "La junta
que hi havia en el seu moment no
volia continuar i ningú volia fer-se
càrrec del club. Va ser així com un
grup de pares ens vàrem plantejar
agafar el club, perquè coneixíem la
seva realitat. Em van proposar ser la
presidenta i vaig acceptar, perquè
el meu sogre havia estat jugador
del club, igual que el meu marit i el

(Sector tèxtil)

(Directora de màrqueting, UB)

meu fill, que era jugador. És veritat
que al principi no teníem experiència en la gestió, però a poc a poc
vam anar aprenent. A mi em va
ajudar molt Quim Doy, que llavors
era president de l'Arenys de Mar".
Mònica reconeix que "al principi
em sentia com una persona estranya, ja que era la segona presidenta d'un club de futbol al Maresme
aquell moment". Van ser moments difícils "perquè vam entrar
amb només 60 fitxes, sense futbol
onze i tot per fer". En pocs anys
van aconseguir donar-li la volta
al club com un mitjó: "Vam aconseguir que tornessin molts nois i

▶Un fill
▶Presidenta
des d'octubre de 2019
▶Equips: 32
▶Llicències: 320

entrenadors apostant per un club
amb valors, on era més important
educar que guanyar. Tot i així vam

Tret d'algun episodi
aïllat, totes s'han
sentit respectades,
ajudades i plenament
acceptades des que
van assumir el càrrec
aconseguir pujar de categoria a
molts equips, encara que aquest
no era el nostre objectiu".
La presidenta voldria tenir més

(Sector alimentació)

▶Dos fills
▶Presidenta
des d'abril de 2018
▶Equips: 17
▶Llicències: 250

equips femenins en el club, en un
poble on té una dura competència amb el futbol sala i l'hoquei
patins. Està molt satisfeta i agraïda amb l'Ajuntament perquè en
aquests anys ha millorat molt les
instal·lacions i la gespa: "Ara tenim
una necessitat que també és imperiosa: la coberta de la graderia.
Esperem que molt aviat pugui ser
una realitat".
Mònica Olivares afirma que ara el
fet de ser dona i presidenta d'un
club de futbol "es veu amb molta
naturalitat gràcies a l'evolució de
la nostra societat, on quant a la
igualtat ja no hi ha marxa enrere”.
7
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LOURDES SESMA. L’anterior
president de l'Atlètic Masnou, David Forniés, va tenir un ull clínic incorporant a la seva junta directiva
Lourdes Sesma, mare d'un jugador
del club, perquè portés la comunicació de l'entitat quan estava a
punt de celebrar les seves Noces
d'Or. La Lourdes va començar a

es pot, competir per guanyar", explica la Lourdes.
L'Atlètic va ser pioner en la instauració del 'Cinquè Temps' en Futbol
7, 'Equip amb Cor' col·laborant amb
Càritas i la creació d'un equip de
jugadors amb diferents discapacitats, una labor que li ha permès
recollir nombrosos premis.

Tant de
bo es puguin
incorporar
més dones
als càrrecs de
responsabilitat
al món de
l'esport"
donar visibilitat a l'Atlètic en xarxes
socials i posant en coneixement de
tota la comunitat les accions social
que duia a terme el club.
"Sempre em va agradar el perfil del
club, perquè érem i som una petita
gran família, on el més important
era i és fer esport, passar-ho bé i, si
8

La Lourdes va acceptar agafar el
testimoni de Forniés perquè es va
quedar acompanyada de grans
companys de viatge, com són
Jaume Cuenca, el tresorer, Albert
Gallès, secretari, Sergi González,
responsable esportiu i tota la seva
junta directiva: "Hem crescut en

equips, en categories, així com
en futbol femení, un dels nostres
grans orgulls, en passar de tenir
una noia en 2011 als quatre equips
de l'actualitat, més una escola. Tot
això sense deixar de fer el que hem
fet sempre: formar i educar".
La Lourdes i tot el club esperen
que molt aviat sigui una realitat el
pla que té l'Ajuntament de fer una
Ciutat Esportiva per al poble, amb
un altre camp de futbol i més facilitats esportives, on juguen actualment: "L'Ajuntament aposta per
unificar els dos clubs del poble,
nosaltres i l'històric CD Masnou",
una vella idea que probablement
encara trigarem a veure.

CRISTINA CARDIEL. L'actual

presidenta del CF Alella va arribar a l'entitat darrere dels seus
fills, un a l'Escoleta i l’altre al benjamí. La seva gran experiència en
l'organització d'esdeveniments esportius, com el Godó, no va passar
desapercebuda per al llavors president Joan Vidal, que li va demanar
la seva col·laboració per donar-li
'una rentada de cara' a l'entitat:
"Vaig entrar en 2014 i fins al 2017
vam transformar per complet el

club. No teníem nens, no hi havia
sentiment de club, no existia projecte esportiu ni social, res... Vam
tenir la gran sort de contractar dos
grans coordinadors, com són Àngel Bonilla i David Sánchez i amb
ells, a poc a poc, hem anat creixent en jugadors i en categories.
Paral·lelament hem anat treballant
en l'àrea social, en xarxes socials, en
comunicació i avui podem dir que
som un club amb cara i ulls i un fort
sentiment de pertinença".
Cristina va assumir la presidència
l'abril de 2018 i amb ella al davant
del club es van dur a terme les millores en les instal·lacions: gespa
nova, graderies, bar, oficines, vestidors... "Si miro enrere només puc
estar orgullosa de tot el que hem
fet junts, però no volem detenir-nos
aquí perquè en 2022 es compleixen
cent anys que va començar a jugarse a futbol a Alella. La veritat que ja
no podem créixer més, ni en equips
ni en jugadors... tret que poguéssim tenir un altre camp de futbol 11".
El fet de ser una dona al capdavant
d'un club de futbol "va sorprendre al principi perquè no era gens
freqüent, però ara mateix em sento
molt ajudada i respectada".

#unpaísunequip

Perquè ens
hi juguem molt,

fem-ho bé
Un país, un equip

esportcat

@esportcat

esportcat

esport.gencat.cat
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NATACIÓ ADAPTADA
CN MATARÓ

SÓN MOLT BONS!

D

urant els últims cinc
anys, la secció de natació
adaptada del CN Mataró
ha progressat de forma
espectacular en els seus objectius
esportius, tant en competicions
per equips com a títol individual.
El Centre s'ha adjudicat nou dels
últims deu campionats de Catalunya (4 d'estiu i 5 d'hivern) i ha estat
el gran protagonista en els últims
campionats d'Espanya de clubs.
Després de la cinquena posició assolida en 2016, ha aconseguit ferse amb el títol de campió els últims
dos anys de forma consecutiva.
També és el club capdavanter en la
lliga catalana de natació adaptada.
Entre els seus integrants, nombrosos esportistes han aconseguit
places internacionals. Parlem de
Javier Carcamo, cinquena posició
en el campionat d'Europa; Laura
Castillo, membre de l'equip nacional en el campionat d'Europa; Ariel
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Shrenck, nedador que en l'actualitat forma part de l'equip nacional i
que va participar en el Campionat
del món de Londres 2019, aconseguint pujar també al podi amb
l'equip espanyol en el campionat
d'Europa.

L’equip de natació
adaptada del Centre ha
guanyat nou dels últims
deu campionats de
Catalunya i el d’Espanya
dos anys consecutius
Igualment altres grans nedadors
han format o formen part de l'equip,
com Júlia Castelló, que va aconseguir una medalla de plata en el
campionat d'Europa en els 100 metres esquena S5 i Jordi Gordillo, que
ha disputat un total de tres jocs paralímpics, Sydney, Pequín i Atenes.

EL PAPER DE B-SWIM. La secció
de natació adaptada és competència de B-Swim, una cooperativa de
treball associat i d’iniciativa social
sense ànim de lucre. Es va constituir formalment al 2015 tot i que
els seus fundadors treballaven des
del voluntariat des de l’any 2008.
El lema “La natació que s’adapta
a tu”, intenta recollir l’esperit de
l’entitat: l’esport és un dret i ha de
ser accessible a tothom, ens adaptem a la teva situació (sigui quina
sigui) i valorem el que tens i no el
que et falta. Amb aquests principis, destaquem per sobre de tot en
el món de l’esport per a persones
amb discapacitat aprofitant tots
els avantatges que aporta l’aigua
per a poder treballar en la millora
del benestar dels usuaris.
Una de les iniciatives destacables
va ser el projecte que varen proposar al CN Mataró per a la creació d’una secció d’Esport Adaptat.

Amb la seva base tècnica i de gestió, juntament amb l’experiència,
suport i instal•lacions com un club
històric com aquest, van crear un
projecte guanyador.
Una altra de les iniciatives destacables es la relacionada amb l’alta
competició i la proposta de gestió
de campionats, direcció de competició i el format multisiability
incloent-hi la part de campionats
inclusius.
LES CLASSES ESPORTIVES DELS
NEDADORS. Per tenir un sistema
de competició ajustat a cada persona, els esportistes passen una
valoració prèvia a la seva competició per atorgar-li una classe esportiva i així competir amb altres esportistes que es trobin a situacions
equiparables. Es fa una valoració
funcional per un equip format per
dues persones: un metge o fisio i
un tècnic. Entre els dos determina-
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SECCIÓ DE NATACIÓ ADAPTADA
Molts dels seus nedadors han
participat en Jocs Olímpics o
campionats del món i d’Europa

L'EQUIP

ELS CAMPIONS D'ESPANYA 2020

NEDADORS

ANA BELÉN
Sabariego

ARIEL
Schrenck

BERTA
García

DANIEL
Ferrer

EDGAR
Sánchez

JAVIER
Cárcamo

JEREMÍAS
Mateo

LAURA
Castillo

MARK
Castro

MARTA
Colom

NATÁLIA
Sánchez

ZACH
Washington-Young

Per tenir un sistema
de competició ajustat
a cada persona, els
esportistes passen una
valoració prèvia a la seva
competició

ran la classe esportiva. La varietat
de situacions es tan diversa que
aquest punt és molt delicat i pot
marcar la carrera de l’esportista.
Les categories van de la 1 a la 10
per a persones amb discapacitat
física i paràlisi cerebral, de la S11 a
la S13 per a les visuals i la S14 per a
les persones amb discapacitat in-

tel•lectual. A més, podria variar segons l’estil de la prova segons sigui
braça o estils per tenir particularitats de moviment molt específics
i diferents a la resta dels estils de
natació. Sense cap mena de dubte,
tots aquests esportistes, així com
els seus entrenadors, mereixen
tota la nostra admiració.

▶ ÁLEX Mas (1981)
50m lliure
▶ ANA BELÉN Sabariego
(1984) 50m esquena
▶ ANABEL Caballero (2002)
50m esquena
▶ ANDREA Sánchez (1997)
100m lliure
▶ ARIEL Schrenck (2001)
200m estils
▶ BERTA García (2005)
100m braça
▶ DANIEL Ferrer (2002)
50m esquena
▶ DARÍO Salcedo (1999)
50m esquena
▶ EDGAR Sánchez (2000)
400m lliure
▶ IVÁN Camps (1978)
50m braça
▶ JAVIER Carcamo (1990)
100m braça
▶ JEREMÍAS Mateo (1982)
50m lliure
▶ JESÚS Garcia (1986)
50m papallona
▶ JORDI Gordillo (1983)
50m lliure
▶ KILIAN Pulido (2003)
50m papallona
▶ IMRAM Belahsen (2009)
50m lliure
▶ LAURA Castillo (1998)
50m esquena
▶ MARK Castro (2003)
400m lliure
▶ MARTA Colom (1990)
200m braça
▶ MIQUEL Estévez (2005)
50m lliure
▶ NATÁLIA Sánchez (2005)
400m lliure
▶ NÚRIA Cussó (1980)
50m esquena
▶ SANDHYA Iscla (2003)
100m lliure
▶ ZACH Washington-Young
(1990) 50m lliure

COS TÈCNIC

▶ MARÍA FOLGADO
Entrenadora
▶ ROGER CRUAÑAS
Entrenador
▶ IKER EMBEITA
Entrenador
▶ RAMON CASTRO
Delegat
▶ ELISABETH GRAU
Delegada
▶ RICARDO YÉBENES
Responsable secció
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REPORTATGE

BÀSQUET
CB PREMIÀ DE DALT

FENT BÀSQUET

FENT POBLE
L

Un reportatge d'Adela Genís

’any 1986 naixia el Club de
Bàsquet Premià de Dalt.
Era fruit de l’esforç d’un
grup d’amants del bàsquet
que volien que aquest esport es
jugués al seu poble. Avui, aquest
club, gaudeix de bona salut i ha
anat creixent a mesura que també
ho feia el poble. Primer es va començar a la pista de Sant Jaume,
un clàssic entre els jugadors de
bàsquet de la zona, i que ara torna
a tenir dues cistelles per a la pràctica d’aquest esport. La construcció
del pavelló poliesportiu de Premià

de Dalt va significar un pas endavant per al futur de l’entitat.
El CB Premià de Dalt és un club
de poble. Un dels seus objectius és
potenciar la pràctica del bàsquet
entre els més petits. És per aquest
motiu que es dona màxima importància a l’Escoleta. “Volem que el
12

club sigui una eina de promoció amateur el CB Premià de Dalt
de l’esport i sobretot, enganxar els continua augmentant el nombre
nens al bàsquet”, assegura Alex de jugadors i aquesta temporada
Guerrero, president del club des compta amb 174 federats.
de setembre de 2019. En aquests Un altre dels objectius marcats és
continuar potenmoments el CB
ciant els equips
Premià de Dalt
De les 174 llicències, femenins. És una
gaudeix de bona
salut tot i la pan57 són de jugadores, feina que fa anys
que s’està duent
dèmia de coroque arriben a 70 si
a terme (l’anterior
navirus que està
es té en compte
junta va treballar
afectant de manera directa tots
l’equip de veteranes molt en aquesta
direcció) amb uns
els clubs de base.
“Estem seguint tots els protocols grans resultats. En aquests model Departament de Salut. Hem ments a l’entitat hi ha tres equips
adaptat els entrenaments i vam de mini femenins, un cadet i un
sènior, que s’ha recuperat just
aquesta temporada. “Apostem
pels equips femenins. El nostre
L’entitat
objectiu és que hi hagi un equip
compleix 35
de cada categoria perquè les noies puguin jugar a bàsquet al club”,
anys d’existència
explica el president. En aquests
amb 15 equips
moments l’entitat compta amb 57
jugadores, que arriba a les 70, si es
i una feina de
compta l’equip de veteranes que
formació molt
va començar la temporada pasconsolidada
sada i que enguany ha continuat
sumant jugadores.
En un moments de gran incertesa
ser dels primers clubs en què els econòmica el suport de les famílies
entrenadors van utilitzar la masca- és vital. Des de la junta del CB de
reta FFP2”, assegura Guerrero. De Premià de Dalt es treballa en l’asfet, el regal que va fer l’entitat per pecte econòmic i s’ha aconseguit,
Nadal als jugadors va ser una mas- amb gran esforç, que durant els
careta de roba amb els colors del mesos en que no s’ha pogut conticlub, vermell i negre. Tot i aquests nuar la pràctica esportiva no s’han
moments difícils per a tot l’esport cobrat les quotes. “L’objectiu és

que mica en mica es vagin reprenent els entrenaments. Estem treballant en noves fórmules per tal
d’intentar d’adaptar-nos a les noves normatives”, explica Guerrero.
Les possibilitats passen per adaptar els entrenaments a les pistes

EQUIPS
2 ➔ PREMINI MASCULÍ
1 ➔ MINI MASCULÍ
3 ➔ MINI FEMENÍ
1 ➔ INFANTIL MASCULÍ
1 ➔ CADET MASCULÍ
1 ➔ CADET FEMENÍ
1 ➔ JÚNIOR MASCULÍ
2 ➔ SUB 21 MASCULÍ
1 ➔ SÈNIOR MASCULÍ
1 ➔ SÈNIOR FEMENÍ
1 ➔ VETERANES FEMENÍ

174

LLICÈNC
IES
FEDERA
TIVES

AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE DALT
www.premiadedalt.cat
936 931 515
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ORGANIGRAMA CB Premià de Dalt

Àlex Guerrero
President

“Apostem pels equips
femenins. El nostre
objectiu és que hi hagi
un a cada categoria
perquè totes les noies
del poble puguin jugar
a bàsquet al club”
exteriors i amb grups més reduïts.
En aquest sentit, també cal destacar la col·laboració econòmica de
l'Ajuntament de Premià de Dalt
que serveix per reforçar la viabilitat
d’aquest projecte esportiu.
El CB Premià de Dalt té com a
objectius formar els jugadors en
els valors de l’esport. Molts dels
entrenadors del club formen part
de les diferents categories. Així,
molts dels formadors també són
jugadors de la casa. Aquest fet, per
exemple, crida que els jugadors i
les jugadores de categories inferiors s’acostin fins al poliesportiu
per gaudir dels partits del CB Premià de Dalt en els que juguen els
seu entrenadors. Esperem que un
cop passada aquesta pandèmia
les grades del pavelló es tornin
a omplir de famílies i amants del
bàsquet.
Una entitat amb molta història
A Premià de Dalt es va començar
la pràctica del bàsquet cap als anys
cinquanta. Es jugava a la pista de
Sant Jaume. Primerament, el club
va portar el nom de BSJ, que són
les inicials de Bàsquet Sant Jaume i també hi col·laborava l’Obra
Atético Recreativo Diocesana. “Els
més antics jugaven al pati de Sant
Jaume, més endavant ho van fer
a la pista”, ho explica Josep Font,
un dels premianencs que ha estat
molt anys vinculat al club de bàsquet i que va ser president durant
vuit anys. “Moltes vegades, si havia
plogut, anàvem a buscar serradures a la fusteria d’en Joan Comas
per assecar la pista”. Durant uns
anys, i per problemes econòmics
el club va deixar d’existir. “Va ser a
principis dels setanta i van ser set

ESCOLETA
Marc Galán
PREMINI VERMELL MASCULÍ
Roger Perarnau
PREMINI NEGRE MASCULÍ
Jose Antonio Almendros
MINI BLANC FEMENÍ
Kiko Fernández
MINI VERMELL FEMENÍ
Laia Sánchez
MINI NEGRE FEMENÍ
Raúl Tomás
MINI MASCULÍ
Oriol Marín
CADET FEMENÍ
Aleix Casanova
INFANTIL MASCULÍ
Rober Cepeda

CADET MASCULÍ
Alejandro Sánchez
JÚNIOR MASCULÍ
Guillem Alsina
SÉNIOR MASCULÍ
Oriol Marín
SÈNIOR FEMENÍ
Pol Cervantes
VETERANES
Guillem Alsina
JUNTA
• President: Alex Guerrero
• Tresoreria: Mireia Parella
• Secretaria: Esther Solano
• Vocals: Toni Alsina, Adela
Genís, Jordi Marín,Silvia Marín,
Fran Olcina, Siscu Vázquez

referent en Siscu Vázquez, que porta més de trenta-quatre anys dedicats al club”, conclou Font.
Formar gent de la casa
Un altre dels objectius primordials
del club és potenciar la formació
dels entrenadors de la casa. “Impulsem els joves perquè comencin
a tenir les primeres titulacions de
la Federació Catalana de Bàsquet”,
explica el president. Una de les figures clau en la supervisió dels
entrenaments és Jaume Ventura.

Els pilars del club tenen un únic punt de suport: la formació de
jugadors i entrenadors

El club també està fent
una gran tasca per
formar entrenadors de
la casa i així obtenir la
titulació de la FCBQ

anys”, explica. Més tard van tornar d’un partit que es va jugar a Llana agafar el club Nicador Just, Pere çà) per anar als desplaçaments de Amb una llarga trajectòria a l'ACB,
Planas i Enric Gal’equip sènior. Font va ser entrenador professional dusol, entre d’altres.
recorda l’empenta rant divuit anys i també va entrenar
A Premià de Dalt es que van tenir un durant un any un equip d'una uniEn aquest mova començar la
ment va ser quan
grup de premia- veristat americana. Ha començat a
es va fer el canvi
pràctica del bàsquet nencs per tal que fer unes sessions tècniques mende nom i el club va
el bàsquet es con- suals al canal de YouTube del club
passar-se a dir CB cap als anys cinquanta solidés com un es- que van adreçades als entrenadors
Premià de Dalt.
port de referència de la casa. “La idea és fer-ne més
amb el nom de BSJ
Uns anys després,
a la vila. “És molt i que també ho facin els mateixos
es construïa el pavelló poliesportiu important que hi hagi gent que hi entrenadors.Són gent molt jove
que es va inaugurar el 1993. “Vam dediqui temps. En aquest cas és un amb ganes d'aprendre”.
marxar de la pista de Sant Jaume
que érem tres equips i allà en vam
CONTACTE
fer onze, inclòs un equip femení”,
explica Font. “Hi va haver un moment que hi havia la competència
CLUB DE BÀSQUET
entre el bàsquet i el futbol sala per
PREMIÀ DE DALT
veure qui venia a veure més gent”,
recorda, rient, Josep Font. Entre els
T. 657 63 36 95
records de tants anys dedicats al
secretaria.cbpremiadedalt@gmail.com
club hi ha quan omplien un autocar, i a vegades, dos (com en el cas
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REPORTATGE

TENNIS

MBA TENNIS ACADEMY

ELS TRES MOSQUETERS
Talent al servei de la formació

Un reportatge de Toni Frieros
Fotos de Pep Morata

E

l Maresme és terra de tennis. De les seves pistes han
sorgit grans jugadors. I
també és un 'hub' de magnífiques escoles i, per extensió, de
prestigiosos entrenadors. Una
d'elles és la MBA Tennis Academy,
situada en el Club Tennis Cabrils i
està conduïda per tres excel·lents
tennistes dels anys vuitanta i noranta: David de Miguel, Jordi Burillo i Tino Anda. Els dos primers es
van forjar des de nens en el CT Mataró i el tercer va ser campió d'Aragó de totes les categories abans
d'incorporar-se, com De Miguel i
Burillo, a l'equip de tennistes de
'Pato' Álvarez.
Avui, els tres bolquen tota la seva
experiència i coneixements al CT
Cabrils, dotat d'unes magnífiques
instal·lacions per a la pràctica del
tennis: set pistes de terra batuda,
gimnàs, poliesportiu, pàdel, piscina... "Tenim el projecte de construir una pista ràpida", comenta
Jordi Burillo, segurament el que
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més lluny va arribar en la seva carrera. Va ser número 43 del món i va
aconseguir un sonat triomf davant
Boris Becker en el Godó de 1992
sortint de la fase prèvia. Dels tres,

és l'únic que ha guanyat un títol
ATP (Bolonya 1993) i que ha jugat
amb Espanya la Copa Davis.
David de Miguel, (81 del món en
1987) va guanyar un títol ATP de

Els extennistes David de Miguel,
Jordi Burillo i Tino Anda condueixen
l'escola de competició, tecnificació i
iniciació en el CT Cabrils

dobles amb Jordi Arrese i té una
experiència
molt
consolidada
com a entrenador. Va treballar
amb Arantxa Sánchez Vicario, Magui Serna, Marc Granollers i Marc
López: "I també amb Burillo!",
agrega entre riures.
Tino Anda, per part seva, subcampió d'Espanya júnior i cadet en els
vuitanta, va fer carrera en tornejos Satèl·lit i ITF i va passar més de
quinze anys treballant a l'escola de
Lluís Bruguera.
La MBA Tennis Academy fa un any
aproximadament que funciona,
si bé els tres ja treballaven junts
en l'anterior escola del CT Cabrils:
"Després d'una sèrie de problemes amb l'anterior responsable
vàrem decidir portar-la nosaltres
tres perquè mantenim una gran
relació i tenim el projecte per convertir-la en una gran escola de
competició i formació", apunta
David de Miguel.
Efectivament, la MBA es divideix
en alta competició (compta amb
8 tennistes dividits en dos grups
horaris), tecnificació (una trentena de jugadors alevins i infantils
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AMICS DES DELS ANYS 80
Els tres es coneixen des dels anys 80. Van formar part
de l'equip de tennis dirigit per l'entrenador 'Pato' Álvarez,
i el seu cap visible Emilio Sánchez Vicario.

JORDI BURILLO

DAVID DE MIGUEL

TINO ANDA

▶ Millor rànquing ATP : 43 (22/4/96)
▶ Partits ATP: 221 (92/129)
▶ Títols ATP: 1 (Bolonya 1993)

▶ Partits Copa Davis: 1 (Alemanya 1993)

▶ Millor rànquing ATP: 81 (31/8/87)
▶ Partits ATP: 50 (17/33)
▶ Títols ATP: 1 (Dobles/Bordeus)
▶ Campió Sunshine Cup

▶ Millor rànquing ATP: 478 (19/10/87)
▶ Subcampió d'Espanya cadet i júnior
▶ Campió d'Aragó de

És probable que el nivell
tècnic del tennis hagi baixat
en relació als vuitanta i
noranta, però sens dubte ha
millorat molt a nivell físic”

Volem ser una escola
de referència al Maresme
i a Catalunya, en la
qualitat de la formació,
educació i valors”

És essencial tenir una
bona base formativa i
això és el que fem a MBA,
preparar-los bé perquè
sàpiguen competir”

7 desembre 1972

que entrenen dilluns, dimecres i
divendres), d'iniciació (una dotzena de nens i nenes que treballen
dimarts i dijous). En total, l'escola
compta actualment amb seixanta
esportistes.
"Estem molt contents amb el funcionament de l'acadèmia, però
volem créixer, sobretot internacionalment i en la base, amb més
nens, perquè és aquí on està el
futur del tennis", explica David de
Miguel, que en l'actualitat viu en
Llavaneres.
Jordi Burillo, per part seva, creu que
"és probable que el nivell tècnic del
tennis hagi baixat en relació amb
els anys vuitanta i noranta, però
sens dubte ha millorat molt en
l'àmbit físic. Avui dia pràcticament
tots són uns bèsties físicament".

7 febrer 1965

16 abril 1968

totes les categories

amb Espanya

Tino Anda agrega que "ara tothom
pot jugar al tennis i hi ha moltes
escoles on triar, però preparar-los
per a competir és el més difícil, per
això és essencial tenir una bona

base formativa i això és el que fem
en MBA, preparar-los bé perquè
sàpiguen competir".
Els tres coincideixen a apuntar que
"el més important és que gaudei-

En l'actualitat ja
compten amb
60 tennistes:
"Treballem la
tècnica, la tàctica
i el físic perquè en
un futur puguin
competir bé"

xin entrenant i jugant. Si no els
agrada el que fan, no val la pena
que segueixin". I també posen
l'accent en una cosa essencial en
l'Acadèmia: "L'educació i els valors.
Volem que guanyin, però sobretot
que siguin educats. Aquí l'exemple és molt fàcil, que es comportin
com feia Emilio Sánchez Vicario
abans o Rafa Nadal ara".
David de Miguel insisteix que "volem ser l'acadèmia de tennis de
referència al Maresme i del tennis català i per a aconseguir-ho
posem tota la nostra experiència
i metodologia a la disposició dels
nostres alumnes".
Ja estan recollint els seus fruits.
Recentment el seu alumne Àlex
Álvarez s'ha proclamat campió del
Rafa Nadal Tour sub-16.
15
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AJUNTAMENTS
Alcalde de Teià

Fotos de PEP MORATA

ANDREU
BOSCH

"No sabria viure sense les meves sortides amb la
bicicleta de muntanya. Ho necessito com respirar"
Una entrevista de Toni Frieros

C

om definiria Teià?
Som un poble relativament
petit del Maresme, però
molt dinamitzat des d’un
punt de vista sociocultural. Tenim
un teixit social molt cohesionat i
col·laborador, molt de dinamisme
per part de la gent i les entitats que
conformen el municipi. Geogràficament estem envoltats pel Parc
de la Serralada del Litoral, a prop
del mar, per tant tenim un paisatge
i un entorn natural molt bonic.
Històricament tenim fins i tot arrels
romanes, com ara el celler romà
de Vallmora, i tradició medieval i
modernista, a més de la Catedral
de la Costa. Arquitectònicament
aquestes èpoques són presents en
els nostres edificis històrics.
És un poble dormitori?
No, de primeres residències. Aquí
la gent hi viu i hi fa poble. És veritat
que no tenim gairebé indústria, només el polígon de Buvisa que compartim amb Premià de Dalt. El que
tenim, i la gent ho busca, és molta
qualitat de vida, un bon entorn natural i molt bona comunicació amb
Barcelona i Mataró.
Teià és un poble integrador…

16

Sí, gràcies a l’escola, l’institut, les entitats esportives, que n’hi ha moltes,
les culturals, les socials... Totes elles
són plataformes de gran cohesió
social. I això es nota molt al poble.
Com?
El teixit sociocultural és molt ric,
divers i dinàmic. Tenim diverses
companyies de teatre amateur, a
l’entorn de Societat La Flor de La
Palma, la Colla Gegantera, els Dimonis de Teià, tres corals, el GRAM
(Grup de Recolzament i Acollida de
Minories), que es dedica a acompanyar en l’educació dels infants
nouvinguts, entitats de lleure com
el cau Mintaka, l’esplai Itaca… Al
cap i a la fi, totes fan molt per la cohesió social.
Un poble molt ric en entitats esportives.
El Centre Excursionista Teià, per
exemple, que és una entitat esportiva i alhora sociocultural. Des d’un
punt de vista esportiu tenen diverses seccions: escalada, sortides,
alta muntanya... És un centre molt
potent que té molts socis. Tenim
d’altres entitats històriques com
l’AE Teià, el nostre club de bàsquet,
o el club de futbol, que ha fet una
magnífica transformació. Arran de
la creació del CF Joventut Teià, que

responia a la demanda d’infants i
pares i mares, ara es pot entrenar i
jugar a un camp de futbol en condicions, amb gespa artificial nova. Les
anteriors instal·lacions eren obsoletes. Un gran pas ha estat la creació
del futbol femení formatiu. Teià,
històricament, havia tingut molta
empenta en el futbol sala femení.

"A Teià el que
busca la nostra gent
és qualitat de vida,
un bon entorn
a prop de Barcelona”
Des del 1983 fins al 1993, l’equip de
futbol sala femení estava vinculat al
club de futbol de Teià i era un dels
pioners i més importants de Catalunya, i després en va agafar el relleu
el Teià Futbol 5. A mi, com a alcalde i
a títol personal em feia molta il·lusió
que Teià recuperés aquest terreny
en el futbol femení.
Quina va ser la inversió al camp de
futbol?
Uns 280.000 euros. Ho vam
tenir molt clar: si volíem reactivar l’activitat esportiva al nostre municipi, sabent que ja estava creat el Club Joventut Teià,

teníem l’obligació de canviar les
instal·lacions i fer pràcticament un
camp de futbol nou. Si no haguéssim apostat per això, hauríem condemnat per sempre més aquelles
instal·lacions de Sant Berger. Finalment, hem aconseguit dotar el
municipi d’unes instal·lacions com
Déu mana i ara la nostra canalla no
ha de desplaçar-se a altres municipis per jugar a futbol.
També hi ha molta activitat al pavelló…
Tenim el bàsquet, futbol sala, patinatge… Està ple a vessar i ens falten
hores… I no oblidem el gimnàs, que
genera molta activitat. Ara tenim
un projecte sobre la taula, juntament amb la Diputació de Barcelona, per ampliar-lo.
Faran una piscina municipal?
No, no ens la podem permetre, per
ara. Només podem mantenir la piscina d’estiu.
Han recuperat un espai icònic a
Teià com és La Pista…
Així és. Forma part de l’escenari del
lleure i esportiu del nucli històric de
Teià. És una instal·lació de finals dels
anys cinquanta, privada, que pertany als socis de l’AE Teià i, arran d’un
accident que hi va haver fa uns cinc
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"Com a alcalde, i a títol personal, em
feia molta il·lusió que Teià recuperés
terreny en el futbol femení"

d’un punt de vista municipal, de
proximitat, però també estic vinculat al partit i a la política més nacional. Torno a ser a les llistes electorals del 14 de febrer… Ho faig per
poder donar al partit la meva visió
des de la política més local. A mi el
que realment més m‘ha esperonat
és la política municipal, que necessita moltes complicitats, bons companys de govern, connectar amb la
ciutadania. L’objectiu final sempre
és millorar la qualitat de vida de la
gent del teu poble: equipaments,
serveis, etcètera.

Andreu
Bosch i Rodoreda
Alcalde de Teià

Va néixer el 14 d’agost de
1964 a Teià.
Doctor en Filologia
Catalana per la Universitat
de Barcelona (2008),
professor del Departament
de Filologia Catalana de la
Universitat de Barcelona i
professor de secundària
de l'IES Maremar (el
Masnou), també ha estat
director de l'Àrea de
Llengua i Universitats de
l'Institut Ramon Llull (20092015). Conseller delegat
de Serveis als Municipis
i Innovació del Consell
Comarcal del Maresme,
i president del Consorci
del Parc de la Serralada
Litoral. A més d’alcalde,
duu les àrees d’Urbanisme,
Mobilitat i Turisme.
Andreu Bosch, davant de l'Ajuntament

anys, la instal·lació es va clausurar
per motius de seguretat. El club no
tenia prou ingressos per abordar
un projecte de rehabilitació. El que
hem fet des de l’Ajuntament és arribar a un acord amb la junta de l’AE
Teià i firmar un conveni de cessió
del dret de superfície per cinquanta anys. És a dir, ens hem convertit
en els gestors d’aquesta instal·lació
esportiva i per això l’estem rehabilitant. Estarà a disposició del club de
bàsquet, futbol sala, etcètera, i recuperarem un lloc de lleure per als
infants i, fins i tot, d’actes culturals.
Un altre actiu important és el CT
Barcelona-Teià…
Molt important, sí, perquè la seva
oferta esportiva de tennis, pàdel i
pitch and putt és molt bona i atreu
molts esportistes de Barcelona i
municipis propers al poble.
Teià és llar d’esportistes molt importants...
Hi ha molts esportistes de renom
que han viscut o viuen a Teià, com
ara David Barrufet, “Chapi” Ferrer,
jugadors de bàsquet de la Penya i
del Barça... Tenim en Dani García,
campió d’Espanya de bàdminton, que ja no viu aquí però que va
començar a practicar el bàdminton
al pavelló del poble. Estem molt orgullosos del seu èxit. Dins dels quatre candidats a Teianenc de l’any

2020 hi havia dos esportistes joves:
una gimnasta i un noi que està fent
furor amb l’escalada. No ens podem
oblidar de dos germans que estan
fent carrera internacional amb els
escacs. El que més destacaria, més
que tenir esportistes molt famosos,
és que a Teià hi ha molt de potencial
i teixit esportiu.

1999, com a regidor de l’oposició.
Era la primera vegada que ERC s’hi
presentava i vam ser segona força
política. Al mandat 2003-2007 vam
guanyar les eleccions i va ser quan
hi vaig entrar com a alcalde. A la
meitat del segon mandat (20072011) vaig estar sis anys fora de la
política, en assumir la responsabili-

Vostè és professor…
Sí, és la meva feina. Soc professor
d’institut. Tinc plaça a l’IES Maremar
del Masnou. Fa més de trenta anys
que em dedico a la docència. Ensenyo llengua i literatura catalanes.
També soc professor associat, des
de l’any 2000, de la Universitat de
Barcelona, a la Facultat de Filologia.
Cada any imparteixo una assignatura de Grau i una de Màster.
Què li agrada més, ser alcalde o ser
professor?
La docència és el meu treball,
així com la recerca com a filòleg i
lingüista, especialitzat en el català
de l’Alguer (tot i que ara treballo
en un llibre sobre el parlar salat de
Tossa de Mar). Ara bé, per mi la tasca d’alcalde no la considero ben bé
una feina, és una activitat complementària que em plantejo com un
servei a la comunitat.
Des de quan es dedica a la política?
Vaig entrar a l’Ajuntament l’any

Vostè predica amb l’exemple i fa
vida esportiva…
Soc president del Consorci del Parc
de la Serralada Litoral pràcticament des que he estat alcalde i és
un espai que em conec molt bé i
que m’ha permès gaudir de dues
de les meves grans passions: la
bicicleta de muntanya i collir bolets. Tenim la sort de gaudir d’un
entorn paisatgístic fabulós i d’un
pulmó d’oxigen únic per caminar,
anar en bicicleta o a cavall. A causa
del confinament, moltes persones
han descobert aquest parc i hem
après a valorar el que tenim al voltant. Jo, particularment, surto un
mínim de dos cops a la setmana
amb la bicicleta de muntanya.
Per mi és una activitat de salut, de
lleure i esportiva vital i la practico
des de fa més de vint anys. Tenim
una colla petita de set amics que
sempre sortim junts ben d’hora.
He de dir que ara mateix no sabria
viure sense aquestes sortides. Necessito fer bicicleta com qui necessita respirar.

Teià és
un poble que
té un gran
dinamisme
esportiu, social
i cultural"
tat de dirigir l’Àrea d’Universitats de
l’Institut Ramon Llull per donar projecció exterior a la llengua catalana.
Va ser el 2015 quan vaig tornar a la
política. Vam guanyar les eleccions
i, un altre cop, alcalde de Teià.
En total, quatre mandats…
Sí, i aquest serà l’últim. Tot a la vida
té un principi i un final. Hem de
deixar pas a la gent jove.
Què és la política per a vostè?
Principalment la visc i la veig des

Té tres filles…
Sí, una que va al gimnàs de Teià i
dues que els encanta el futbol sala
femení. Les dues bessones juguen
al juvenil del Futsal Mataró després
d’haver passat pel Premià de Dalt,
el Futbol 5 Teià i l’Interdinàmic Masnou. Per cert, del 1983 al 1993 vaig
ser el coordinador del futbol sala femení i fins i tot vaig ser-ne entrenador durant vuit anys, i la meva dona
hi jugava i n’era la capitana!
Per tant, sap de què parla…
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CICLISME

FITA HISTÒRICA

Calella, ‘gran
sortida’ de la Volta
a Catalunya de les
100 edicions

L

a història de la Volta Ciclista a Catalunya no podria
entendre's sense la participació i complicitat de Calella. I l'aposta d'aquest municipi del
Maresme per ser una ciutat amb
segell de destinació turística esportiva de qualitat tampoc s'entendria
sense la seva decidida aposta per
aquesta prova esportiva.
El dilluns 22 de març, Calella tornarà a vestir les seves millors gales
per convertir-se en el punt de sortida de la primera etapa d'una Volta
històrica: la de les 100 edicions. Una
efemèride que havia d'haver-se
completat l'any passat i que l'estat d'alarma a causa de la pandèmia de la COVID-19 ho va impedir.
Aquella Volta es va suspendre i ara,
en 2021, amb totes les garanties
sanitàries establertes, torna amb
més il·lusió i ganes que mai.
La història de Calella amb la Volta Ciclista a Catalunya es remunta
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Des de 2012, el
municipi del
Maresme ha estat
l'inici d'aquesta
prova ciclista tan
arrelada al país
als anys 1963 i 1964, quan va acollir dues arribades de la cursa de
forma consecutiva, amb triomfs
del francès Jean Gaczyck (1963) i
de José Pérez Francés (1964). Ja

no va tornar fins a l'any 2012, però
ho va fer a nivells màxims. Des de
2012 i fins a 2021, haurà acollit de
forma consecutiva la primera etapa de la cursa, amb inici i final a la
població, sent també l'escenari de
la presentació tradicional d'equips
abans de l'inici de la competició.
La Volta, inclosa dins el calendari
de l'UCI World Tour, és la tercera
cursa per etapes més antiga de
les que es disputen actualment,
només darrere del Tour de França i el Giro d'Itàlia. Com cada any
permetrà veure rodar per les carreteres catalanes els millors ciclistes
del món.
"Estem molt satisfets de la resposta de tots els inicis i finals d'etapa
de la Volta. Tots ells han volgut
mantenir la seva vinculació amb la
Volta en aquesta edició tan important, i l'arribada de la carrera serà
un gran espectacle, especialment
televisiu, en una època en la qual

tots necessitem bones notícies", ha
manifestat el director general de
la carrera, Rubèn Peris.
"Hem après molt de com fer les
coses adequadament, i destinarem molts esforços i inversió al
fet que tothom visqui una prova
segura i adaptada en el moment

L'any passat es va haver
de suspendre a causa de
la pandèmia i aquesta
edició es disputarà amb
les màximes garanties
de seguretat
de les dates de celebració de l'esdeveniment. Hem de garantir la
seguretat sanitària dels corredors,
del personal dels equips, de l'organització i en el cas que sigui
possible, dels aficionats", conclou
Rubèn Peris.

ENTREVISTA
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AJUNTAMENT DE
CANET DE MAR
www.canetdemar.cat
937 94 39 40

JUDO

PREMIS
MARTA
ALSO MONSERRAT
Calella
31 d'agost de 1996
Residencia:
Canet de Mar/Madrid
Estudis: INEFC (Grau CAFE/
Màster Gestió Esportiva)

Marta, amb la seva segona medalla
d'or a l'Europeu Universitari

Va quedar segona a la Copa d'Europa 2019 disputada a Zuric

MARTA ALSO

MEDALLA DE BRONZE CAMPIONAT D’ESPANYA ABSOLUT 2020

E

judoka en majúscules

l Maresme pot presumir
de comptar amb una de
les millors judokes d'Espanya. La canetenca Marta
Also brillant amb llum pròpia des
d'edat infantil i fa escassament dos
mesos es va penjar al coll la medalla de bronze en el Campionat d'Espanya: "A causa de la pandèmia, va
ser una de les poques competicions que van poder celebrar-se durant l'any i quedar tercera, després
de totes les dificultats per a poder
entrenar, va ser una immensa recompensa", explica Marta, que el
mes d'agost complirà 25 anys.
Estava destinada a ser judoka: "El
meu pare és professor de Matemàtiques en un Institut de Calella i la
meva mare és professora d'Educació Física en el mateix centre.
Ella va practicar judo a Arenys de

Mar i es va especialitzar en aquest
esport en INEFC. Encara que jo
també feia natació i bàsquet, vaig
acabar decantant-me pel judo, començant en el Club Judo Pineda
de Mar".
El primer gran èxit de la seva carrera esportiva li va arribar amb
catorze anys: "Vaig guanyar el
campionat de Catalunya cadet,
classificant-me per disputar el
campionat d'Espanya. Va ser quan
vaig interioritzar que si continuava treballant i esforçant-me podria
arribar lluny en el judo".
Admet que el punt d'inflexió en
la seva carrera esportiva el va donar quan es va posar a les ordes
de Dani, del Club Judo Rei de
Masnou, escola de grans judokes:
"Vaig fer un salt de qualitat molt
gran, passant a aconseguir molt

“Quan entro
al tatami
desconnecto
del món,
m'evadeixo
de tot, és com
viure una vida
paral·lela”

bons resultats tant en competicions nacionals com europees". Sens
dubte, el seu gran èxit personal el
va viure a Coïmbra (Portugal). En
2017 i 2018 es va proclamar campiona dels Jocs Universitaris Europeus, on van competir més de
4.000 esportistes de tretze modalitats esportives diferents.
Per la Marta, el Judo és una extensió de la seva pròpia vida: "Quan

La Marta, que viu a
cavall entre Canet de
Mar i Madrid, va ser
dos cops campiona
d’Europa Universitària
entro en el tatami desconnecto
del món, m'evadeixo de tot, és
com viure una vida paral·lela". En
l'actualitat viu a Madrid, on treballa en un col·legi, i aviat tornarà a
Canet de Mar on l'ajuntament li
oferirà una recepció com a reconeixement als seus èxits esportius:
"Estic molt agraïda a l'ajuntament
del meu poble perquè ara mateix
em brinda l'única ajuda econòmica que tinc per seguir practicant i
competint". A Madrid participa regularment en les concentracions
que la selecció espanyola de judo
fa en el CAR i entrena en el Club
Judo Sotillo.

Tres cops campiona de
Catalunya cadet
2012

✦ 2a Campionat

d'Espanya júnior
2013
✦ 3a Campionat
d'Espanya cadet
2014
✦ 3a Campionat
d'Espanya júnior
2015
✦ 2a Campionat
d'Espanya júnior
✦ 3a Copa d'Europa júnior
2017
✦ Campiona d'Europa
Universitària
2018
✦ Campiona d'Europa
Universitària
2019
✦ 2a Copa d'Europa sènior
2020
✦ Tercera medalla d'or
consecutiva
✦ Supercopa d'Espanya
absolut
✦ 3a Campionat d'Espanya
absolut

"El futur? Vull seguir mentre vegi
que continuo sent competitiva. A
més de la incertesa provocada per
la COVID-19, el nostre esport té una
gran dificultat i és l'econòmic. Totes les despeses per poder participar en copes europees o tornejos
internacionals surten de les nostres butxaques i això és molt difícil
d'assumir contínuament. El meu
pròxim repte serà el Campionat
d'Espanya de finals d'any”, conclou
Marta. Sort!
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La nova gespa del camp de futbol
de Cabrils ja és una realitat

M

algrat la pandèmia i
les dificultats, l'Ajuntament de Cabrils segueix el seu camí amb
pas ferm complint el full de ruta
establert. Per a 2021 estava previst
satisfer una de les demandes del
club esportiu amb més llicències del municipi. El Club Esportiu
Cabrils, així com el club de veterans, necessitaven amb urgència
el canvi de la seva gespa artificial
en haver complert, amb escreix, el
temps vital d'ús.

Aquesta actuació en la millora de
la instal·lació esportiva municipal
coincideix amb una efemèride històrica, ja que aquesta temporada
el CE Cabrils compleix cinquanta
anys de vida. Unes Noces d'Or que
se celebraran de manera adequada quan la pandèmia ho permeti.
La gespa col·locada en el Municipal és d'última generació. Està feta
amb monofilaments rectes i fibril·
lats de polietilè i té unes mides de
95x54 metres. Compleix amb totes les normatives UNE sectorials,

HOMOLOGAT PER FIFA

Amb un cost inferior als
155.000 euros, la gespa està
homologada pels laboratoris
acreditats per la FIFA

20

està homologat pels laboratoris
acreditats per la FIFA i això permetrà disputar partits de qualsevol competició oficial.
Com ocorre en la immensa majoria d'instal·lacions de futbol de l'actualitat, s'han marcat dos camps
de Futbol 7 de manera transversal
amb les seves corresponents línies.
La gespa retirada serà reciclada i
aprofitada per a crear dues zones
d'entrenament i escalfament.
L'actuació ha anat acompanyada
del canvi de porteries, de les dues

banquetes (visitant i local) i de
les dues xarxes 'parapilotes' que
estan col·locades darrere de les
porteries.
Les obres, dutes a terme per l'empresa FieldTurf (que es compromet a fer el manteniment preventiu fins al 2026), han tingut un cost
inferior als 155.000 €.

La millora coincideix
amb una efemèride
històrica, ja que aquesta
temporada el CE Cabrils
compleix cinquanta
anys de vida
Així mateix, s'ha aprofitat aquest
període de 'confinament' de la
instal·lació per millorar els tancaments perimetrals de l'equipament i fer una desbrossada de les
zones arbustives adjacents.
En resum, Cabrils pot presumir
de comptar amb una instal·lació
esportiva de primer nivell per a ús
dels seus futbolistes, formant al
costat del Complex Esportiu Municipal de Cabrils (CEM) una magnífica zona esportiva, sense cap
mena de dubte, una de les millors
del Maresme.

ENTITATS

ESPORT LOCAL

L'ENTITAT VA OBRIR EL 2013
Avui és un dels clubs esportius més
coneguts i tota una referència de les
Arts Marcials al Maresme

AJUNTAMENT DE
MALGRAT
www.ajmalgrat.cat
937 65 33 00
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AFE MALGRAT / TOP KING

Arts Marcials amb valors

E

n tan sols vuit anys, l'AFE
MALGRAT / TOP KING (Associació de Formació Esportiva Malgrat) s'ha convertit
en un dels clubs esportius més coneguts, importants i concorreguts de
Malgrat sent, a més, tota una referència de les arts marcials al Maresme
per la qualitat dels seus entrenaments, l'alt nivell dels seus entrenadors i instructors i també pels nombrosos èxits dels seus esportistes.
L'entitat va obrir les portes el setembre de 2013 i compta en l'actualitat
amb prop de 200 membres, amb
edats compreses entre els 3 i els 60
anys, demostrant-se que les arts
marcials i els esports de contacte
són per a totes les edats. Actualment és la seu oficial de la Selecció Catalana de Muay Thai i seu nacional de Combat Jiu Jitsu Espanya.

ÀLEX BAENA
DIRECTOR
AFE MALGRAT/TOP KING
En molt pocs anys el club ja és una gran referència al Maresme

ESPORTISTES
MÉS DESTACTS
L’AFE MALGRAT
compta amb competidors
múltiples vegades guardonats
a escala regional, nacional i
internacional en les diferents
categories masculines i
femenines:
KHYZER HAYAT
✦ Campió d'Espanya de
Muay Thai – WKN
✦ Campió d'Espanya de
Muay Thai - IFMA

ELS INTRUCTORS
SALVADOR SALVÀ
Àrbitre de Boxa professional i
formador en el CAR (Sant Cugat)
➔ BOXA OLÍMPICA
El Brazilian Jiu Jitsu s'ha convertit en una especialitat molt popular

IBRAHIMA NJIE
✦ Campió d'Espanya de
Muay Thai – WMC
✦ Campió d'Espanya de K1
✦ Campió d'Europa de
Muay Thai – WPMT

ÓSCAR MAGRO
Faixa preta i Campió
d'Europa de Brazilian Jiu Jitsu
➔ BRAZILIAN JIU JITSU
➔ COMBAT JIUJITSU
JOANA MARTÍNEZ
Multicampiona d'Espanya
➔ TAEKWONDO

MOHAMED NJIE
✦ Campió d'Espanya de
Muay Thai – FEMT
✦ Campió d'Europa de
Muay thai – WMC

"Des dels nostres inicis, a més de
comptar amb un espai per a la
docència de diferents activitats,
treballem per a la promoció i difusió
de les Arts Marcials i els esports de
contacte, intentant transmetre tots
els seus valors, beneficis i principis
positius", explica Àlex Baena, director del centre que va ser campió de
d'Europa i d'Espanya de Muay Thai.
Afegeix que "prestem especial
atenció al treball amb els més petits, sent un dels pilars bàsics a
l'escola, on inculquem la companyonia, la humilitat, la cortesia, el

Amb més de 30 anys
d'experiència en les Arts
Marcials i els esports de
contacte, exesportista
professional i actual
dirigent de la Selecció
Catalana de Muay Thai

El grup de taekwondo és un dels més nombrosos que té l'associació

respecte al rival, a més de mantenir
hàbits saludables en l'alimentació".
En l'actualitat es pot practicar el
Muay Thai, Muay Thai Educatiu
(infantil), Boxa Olímpica, Taekwondo (WTF), Brazilian Jiujitsu,
Combat Jiujitsu i Kung Fu-Tai Chi.
No es pot obviar el vessant social
del club: "Des dels nostres inicis,
l'AFE MALGRAT manté una estreta col·laboració amb l'àrea de

Serveis Socials de l'Ajuntament
de Malgrat de Mar i diverses associacions sense ànim de lucre de
municipis pròxims. Cada nou curs
escolar tractem amb nens i adolescents en perill d'exclusió social
o de famílies desfavorides. Gràcies
a la pràctica esportiva intentem reconduir males conductes aportant
estímuls positius en un ambient on
regnen el respecte i uns bons val-

ors. Ens satisfà veure com tornen a
recuperar l'interès pels estudis, milloren les seves relacions socials i en
alguns casos fins i tot han arribat a
convertir-se en competidors", conclou Àlex Baena.
L'Associació, a més, també funciona com a promotora, organitzant
importants esdeveniments, com el
Campionat de Catalunya de Muay
Thai o el Campionat d'Espanya de
Combat Jiujitsu. En 2019 es va complir una fita històrica per al Muay
Thai a Espanya. L'AFE MALGRAT
va organitzar el primer Campionat d'Espanya de Muay Thai unificant totes les escoles nacionals
sota unes mateixes sigles FEKMT
– IFMA, sent reconegut aquest esport per primera vegada pel CSD
(Consell Superior d'Esports).
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A CAN PUIGCARBÓ

Tiana estrena el seu nou
Parc de Cal·listènia

L

a Regidoria d’Esports, Mediambient, Cultura i Promoció Econòmica van implantar el projecte itineraris
saludables on es fomenta l’activitat
física, el medi ambient, la cultura i
la promoció econòmica del municipi mitjançant una xarxa d’itineraris que es poden trobar senyalitzats
físicament i de forma online a través de la plataforma Natura Local:

Per la implantació de l’itinerari esportiu, i per tal d’augmentat
l’oferta esportiva, es va transformar
el Parc de Can Puigcarbó en un
parc que atén diferents necessitats
i diferents públics: gent gran, gent
amb patologies, adults i joves.
Cal destacar que des de Duet
Sports Jordi Marí, tots els dimarts
i dijous de 19h a 20h, de forma gratuïta, es dinamitza l’espai amb di-
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ferents propostes de sessions d’entrenament, adaptats a diferents
nivells i edats.
L’objectiu és millorar el condicionament físic de les persones i
promocionar estils de vida actius i
saludables. Actualment existeixen,
en diferents espais però dins del
mateix parc, 3 zones amb elements
esportius i un parc infantil esportiu:

Zona 3: Parc amb 5 elements cardiovasculars i de tonificació.
La regidoria d’esports va rebre una
sol•licitud per part d’un grup de joves del municipi que demanaven
que es complementeixi el parc, i
concretament la zona 2 amb una
4a zona, amb aparells de cal·listènia per treballar funcionalment de
forma més complerta i adaptada a

El consistori ha
implantat el
projecte itineraris
saludables per
fomentar l’activitat
física, el medi
ambient, la cultura
i la promoció
econòmica
Zona 1: Adreçat a persones amb
patologies i orientat a millorar la
mobilitat articular.
Zona 2: Parc que consta de 5 elements que va destinat a la millora
del treball físic i el treball funcional.

aquesta modalitat esportiva.
Desprès d’analitzar la demanda i
valorar la viabilitat del projecte, des
de la regidoria d’esports, conjuntament amb un grup de joves de Tiana, s’ha treballat de forma partici-

Albert Sales

Regidor d’Esports

"Era una reivindicació
històrica dels joves
i ells mateixos van
participar amb
l'Ajuntament en
l'elecció dels elements
de cal·listènia”
pativa per tal de dissenyar, adaptar
i complementar el Parc Esportiu de
Can Puigcarbó per tal de atendre
les necessitats i demandes del públic jove, i potenciar així l’esport de
lleure i l’oci esportiu.
"Era una reivindicació històrica dels
joves del nostre municipi i ells mateixos varen participar amb l'Ajuntament en l'elecció dels elements
de cal·listènia. Diguem que va ser
un bonic regal de Nadal per al poble", apunta Albert Sales, regidor
d'Esports de Tiana.
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CATEGORIA MÀSTER 1

El teianenc Dani Garcia,
campió d’Espanya

E

l jugador de bàdminton de
Teià, Dani Garcia, va complir finalment el seu somni
i es va proclamar campió
d’Espanya en categoria màster 1.
A causa de la Covid-19, el torneig
es va acabar celebrant a la regió de
Múrcia, en condicions molt restrictives, en comptes d’Astúries, com
estava inicialment previst.
Garcia va arribar a la cita com cap de
sèrie número 1, la qual cosa li va estalviar de jugar els quarts de final. El
teianenc lidera el rànquing masculí
a nivell estatal amb un ple de punts,
ja que aquesta temporada compta
per victòries les seves participacions
en el campionat de Catalunya i els
quatre màsters que ha disputat.
A Múrcia, va superar la fase de
grups amb bona nota i marcadors
folgats. En canvi, la semifinal li va
costar i va necessitar tres sets. A la
final es va trobar amb un vell conegut, “més gran i més fort” que ell: el
madrileny Manu Gómez. El tanteig
del primer set va ser molt igualat,
21-19. El segon, per contra, va ser
una delícia: 21-10.

Dani Garcia, a Múrcia, després de guanyar la medalla
Fins l’any passat, entrenava cinc
dies a la setmana. Ara n’hi destina quatre: dos a les instal·lacions
del Club Bàdminton Granollers, al

Amb 36 anys d’edat,
era la vuitena
vegada consecutiva
que Garcia jugava la
final individual
Alt rendiment. Amb 36 anys
d’edat, era la vuitena vegada consecutiva que Garcia jugava la final
individual. “Enguany arribava més
ben preparat que mai, gràcies al
CAR de Sant Cugat”. L’esportista
explica que després de la setena
desfeta va sol·licitar l’ingrés al CAR,
que l’ha acollit com a esportista
extern. Allí han revisat, planificat
i adaptat el seu pla de treball. “Ja
no tinc la velocitat, l’explosivitat i
la flexibilitat de quan vaig començar”, admet.
Garcia explica que “al CAR treballem per microcicles d’activació,
potenciació i refredament” i, fruit
de l’edat, els intervals s’han allargat: “Abans era molt competitiu
i ara m’he tornat selectiu. Deixo
passar cinc o sis setmanes per recuperar i tornar a preparar el cos".

Soc una
persona mol t
autoexigent i ara
puc dir que tinc
una gran pau.
M'he demostrat
que podia
aconseguir-ho”

S'entrena dos cops a la setmana al CAR

qual pertany i representa, i dos al
CAR. “Comencem diumenge. I en
comptes de llevar-me a les sis del
matí per entrenar, com sempre
feia, ara començo a les cinc de la
tarda i faig una hora de gimnàs i
dues de pista”.
A Granollers desenvolupa “moltíssima qualitat física” amb el seu
entrenador de tota la vida, el menorquí Pau Puig, en qui confia “cegament”. A Sant Cugat fa cura del
cos mitjançant circuits funcionals
i sessions de massatge. “Al CAR
hem canviat volum de treball per
qualitat de treball”.
Malsons i pànic. Tot i els progressos físics, Garcia s’adona ara, en
perspectiva, que “l’apartat psicològic era la faceta més fluixa” de la
seva preparació. Al CAR ha conegut Txema Vela, que ha estat el
mentor de campiones olímpiques
com Gemma Mengual i Ona Carbonell.
En certa manera, si Garcia va aconseguir el triomf a Múrcia va ser
també gràcies a Vela: “La matinada
prèvia em vaig despertar amb un
atac de pànic”, evoca. "El partit era
a les 11h. Entre somnis, revivia totes
les finals que havia perdut. Per superar aquella situació de bloqueig,
a les vuit, va parlar amb Vela, que li

va procurar un “ancoratge psicològic”. Es tractava d’afrontar la final
com una cadena de bicicleta amb
42 baules, una per cada punt en
disputa. “Em vaig aferrar a la idea
que cada volant guanyat m’acostava a l’objectiu”, recorda.
L’or en el campionat d’Espanya li
obre de bat a bat les portes al campionat d’Europa que es farà a Croàcia el juny. Per a un veterà com ell,
"serà tot un honor" participar-hi.
Tinc benzina per a set mesos i no
em plantejo reptes a llarg termini".

L'esportista va
començar la seva
relació d’amor amb el
bàdminton al
poliesportiu de Teià
Al novembre de l'any vinent també es disputarà el Mundial de
bàdminton a Huelva, per al qual
estaria virtualment classificat si
mantingués la seva posició actual
al rànquing. Sens dubte, seria un
bon floró per posar fi a la seva carrera profesional: "Soc una persona
molt autoexigent i ara puc dir que
tinc una gran pau amb mi mateix.
M'he demostrat que podia aconseguir-ho", conclou.
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El voleibol continua molt viu al Maresme

E

l passat 14 d'octubre, la
Federació Catalana de
Voleibol, com la resta de
federacions esportives de
Catalunya, es va veure obligada a
suspendre totes les seves competicions a instàncies del decret publicat per la Generalitat de Catalunya.
El Procicat aconsellava reduir la mobilitat entre municipis per rebaixar
l'alt índex d'infectats per la Covid-19
i els caps de setmana els catalans
no podien sortir de les seves respectives ciutats o pobles sense causa
justificada. Es van paralitzar totes
les lligues que ja havien començat
i no va poder iniciar-se cap de les
que estaven pendents. Excepte les
de categoria nacional.
En principi aquella 'aturada' de l'esport català havia de ser solament
per a 15 dies, però la realitat ha estat
més cruel de l'esperat. Avui dia cap
club/equip ha pogut competir ex-

A mitjans de gener es va
reprendre la competició
de la Primera Divisió
catalana ajornada a
l'octubre, amb
quatre equips de la
comarca en lliça
cepte els ja citats. És l'exemple dels
clubs catalans que participen en
Superlliga i Superlliga 2 que sí que
han pogut competir amb normalitat dins de les dificultats. El Club Voleibol Premià de Dalt Maresme, com
el representant més destacat de la
nostra comarca, està disputant la
seva lliga cada cap de setmana.
La Federació Catalana de Voleibol,
no obstant això, volia anar més enllà
i després de treballar conjuntament
amb altres federacions, va aconseguir que la Secretaria d'Esports de
la Generalitat, conjuntament amb
els departaments de salut i seguretat, donés llum verda al fet que es
reprenguessin les lligues de categoria nacional. En el cas del voleibol,
la Primera Divisió Catalana que és
considerada Segona Nacional.
En el moment de la suspensió
d'aquestes lligues solament s'havien disputat tres jornades del campionat i el passat cap de setmana
del 16 i 17 de gener es va reprendre
la Primera Divisió Catalana tant
masculina com femenina. En la
primera participen pel Maresme el
CV Alella, CV Arenys de Mar i el CV
Mataró. I en la segona, el CV Vilassar de Mar. La lliga masculina es va
reiniciar amb un interessantíssim
duel entre Mataró i Arenys, gua24

LES JUGADORES

del CV Premià de Dalt Maresme
estan competint des d'octubre
sense interrupcions a la
Superlliga 2

El CV Alella durant un partit

El vòlei Vilassar també ha tornat a la competició

nyat per aquest últim.
poder mantenir la competitivitat:
David Casas, coordinador esportiu "Si aquí no podien jugar, moltes de
del CV Mataró, es felicita per haver les jugadores que hem format a Vipogut tornar a la pista: "Des del lassar se n'han anat a altres clubs
punt de vista psicològic i motivaci- on sí que podien entrenar i compeonal és molt dur entir cada setmana.
trenar sense saber
Hem hagut de
El CV Premià de
si podràs comperecórrer a les nosDalt Maresme, de
tir. A nosaltres ens
tres juvenils per a
hauria agradat que Superlliga 2, és l'únic completar l'equip
el sènior femení
sènior".
també hagués po- que ha pogut disputar Com a mínim, els
gut fer-ho, encara
principals equips
la seva lliga sense
que estigui en una
del Maresme han
cap restricció
categoria inferior.
pogut tornar a
De qualsevol manera era molt im- la competició... a l'espera que els
portant tornar a jugar"
d'altres categories i els de formaÁlex Vila, entrenador del primer ció (benjamins, infantils, cadets,
equip femení i responsable del juvenils...), també puguin fer-ho. El
Club Vòlei Vilassar de Mar expressa voleibol català intenta no parar. I el
les enormes dificultats que té per del Maresme, tampoc.

EQUIPS EN COMPETICIÓ
DEL MARESME
Superlliga 2
▶ Cv Premià de
Dalt Maresme
1a Divisió Catalana
MASCULINA
(Segona Nacional)
GRUP A
▶ CV Alella
▶ CV Arenys de Mar
▶ CV Mataró
1a Divisió Catalana
FEMENINA
(Segona Nacional)
GRUP B
▶ Vòlei Vilassar
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PATINATGE ARTÍSTIC SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

Deu anys d’un somni fet realitat
L'entitat cebrianenca és el resultat de la suma de molts esforços i il·lusions per part de la seva directora
tècnica i equip directiu, així com entrenadors, pares, mares i Ajuntament. Tots plegats fan possible un
club formatiu que fa goig i que està molt arrelat en el teixit esportiu i associatiu del municipi

A

ra fa vint anys una nena
de quatre anys de Sant
Cebrià de Vallalta va començar a patinar al seu
poble, aprofitant que en aquell
moment es podien fer classes
sense sortir del municipi. Desgraciadament es van deixar de fer
aquestes classes i no va tenir més
remei que continuar practicant el
seu esport favorit marxant a un altre club del voltant si volia continuar creixent. Així ho va fer, però ella
tenia una espina
clavada al seu cor:
molts anys després de la seva
'sortida', al poble
continuava sense
ser possible practicar patinatge.
Per intentar invertir aquesta situació, va prendre la
decisió d'organitzar una jornada
de portes obertes
al pavelló. Va ser
el juliol de 2011, fa
pràcticament deu anys d'aquella
fita. L'èxit va ser espectacular, perquè s'hi van inscriure moltes noies, suficients per poder posar en
marxa el primer club de Patinatge
de Sant Cebrià de Vallalta. Mireia Perellón Rufaco, aquella nena
de quatre anyets, havia fet realitat
el seu somni. Avui és la directora
tècnica d'un club que abans de la
pandèmia comptava amb uns 50
patinadors, dels quals dos són es-

dansa, esforç, disciplina, companyonia i sobretot, diversió. Això
fa del patinatge artístic més que
un esport. A la correcta execució
tècnica de figures, salts, treballs
de peus, se suma l'harmonització
dels moviments amb la música, el
temps, el ritme i caràcter, el que
anomenem impressió artística".
Durant tota la temporada el club
participa i organitza trofeus i proves de Nivell Federatiu. El nivell
de l'equip tècnic, la dedicació
dels patinadors/
es i tot l'esforç
EL CLUB
dels
membres
del club, estan
Avui dia compta amb
tenint la seva
recompensa,
uns 50 patinadors i és
ja que cada veuna entitat molt activa
gada són més
nombrosos els
en l'organització de
premis, trofeus i
festivals i competicions,
certificats aconseguits pels pation està aconseguint
nadors del club.
L'entitat també
grans resultats
ofereix un campus d'estiu que
en bones condicions i competir, cada any té un gran nombre d'insque és una de les coses que més crits, tant del poble com de muniagraden a les nostres noies i noies", cipis veïns.
diu amb entusiasme la Mireia. La En l'actualitat compte amb quatre
responsable tècnica del club afe- patinadores a categoria Nacional,
geix que "en la pràctica del pati- Paula García, Ona Pomés, Iliana
natge artístic es treballa la tècnica, García i Meritxell Sànchez: "El nosla força, l'elasticitat, control del cos, tre objectiu és arribar a ser un gran
precisió, velocitat, seguretat, qua- club de patinatge, amb una orgalitat i varietat de les dificultats. És nització sòlida, on els nens i les
ideal per a nens i nenes de totes nenes gaudeixin d'aquest esport i
les edats perquè engloba art, ball, aprenguin amb un bon ambient".
portistes masculins. La presidenta
de l'entitat és Maria Antonia Rufaco Garrido, mare de la Mireia, i el secretari Antoni Casals Llorens, si bé
també representen la junta mares/
pares dels patinadors/es que pel fet
de ser-ho, són socis del club.
"Han estat deu anys plens de treball, constància, esforç i disciplina.
Moltes hores dedicades al club,
però han valgut la pena perquè ara
disposem d'una estructura sòlida
que ens permet poder entrenar

Mireia Perellón
Directora Técnica

“Han estat deu anys
plens de treball,
constància, esforç i
disciplina. Moltes hores
dedicades al club, però
han valgut la pena”
El Club Patinatge de Sant Cebrià
ofereix aquesta disciplina esportiva començant amb cursos d'iniciació de quatre anys perquè desenvolupin i aprenguin les habilitats
bàsiques, les figures i els elements
tècnics del patinatge artístic. Treballem perquè "tots els patinadors/
es puguin assolir el màxim del seu
rendiment", conclou la Mireia, que
no vol acomiadar-se sense "agrair
molt sincerament a l'Ajuntament
de Sant Cebrià de Vallalta la seva
col·laboració... i a totes les famílies.
Sense ells, no hauria estat possible
assolir aquesta fita meravellosa de
poder fer realitat la nostra passió:
patinar".
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EN CONCEPTE D’AJUTS PER A LA COVID-19

L’Ajuntament destina prop de 80.000 €
per a entitats i clubs esportius

Exhibició del Club Gimnàstic Mataró a la plaça Santa Anna a l'agost

D

urant el 2020, l’Ajuntament
ha
concedit
79.667,39 € extra a entitats, clubs i associacions
esportives de la ciutat perquè
puguin continuar amb la seva
activitat malgrat les restriccions
imposades per la pandèmia de la
Covid-19. Aquests ajuts responen
a mesures de la Taula de Reconstrucció Social i Econòmica i són
per a conceptes com fer front a
quotes de familiars afectats, pel
tancament forçat durant tres mesos i per als preus públics de l’ús
de les instal·lacions esportives municipals.
La Taula de Reconstrucció Social
i Econòmica ha pres mesures per

a fer front a la nova situació pro
pvocada per la Covid-19 en tots
els àmbits i sectors de la ciutat.
Un d’aquests sectors és l’esportiu,
un dels pilars bàsics de la salut i la
projecció de ciutat que va haver
de tancar les seves portes durant
tres mesos.
En aquesta línia, l’Ajuntament, amb
el suport de la Diputació de Barcelona, ha destinat 79.667,39 € als
següents conceptes:
✔ 39.700 € per a 19 sol·licituds de
19 clubs de la ciutat per fer front a
85 places d’esportistes.
✔ 8.100 € per una addenda als
convenis de subvenció de nominatives per gestió de camps amb
un increment de diners proporci-

El CH Mataró juga en la màxima categoria de l'hoquei nacional
onal als 3 mesos de tancament i
sense activitat per a 9 entitats.
✔ 31.867,39 € per a subvencions
nominatives per a 38 entitats que
fan ús de les instal·lacions esportives municipals per compensar els
preus públics aprovats i no cobrats.
La regidora d’Esports de l’Ajuntament de Mataró, Bea Delgado, explica que “l’arribada de la Covid-19
ha estat un repte per a tothom i
nosaltres el que hem fet és estar
al costat d’entitats, clubs i associacions esportives en tot moment i a
diferents nivells, oferint-los el material necessari per reprendre l’activitat (gel, cartells informatius...)
així com amb el suport necessari
i l’activació d’aquests ajuts extra”.

Bea Delgado

Regidora d’Esports

“El que volem fer
és estar al costat
d’entitats, clubs i
associacions esportives
en tot moment”

Subvencions regulars 2020
A banda d’aquests ajuts extraordinaris per la Covid-19, l’Ajuntament ha concedit 334.644,19 €
en les convocatòries ordinàries
de promoció de l’esport, per a
activitats extraordinàries, per a
la gestió de les instal·lacions esportives i per a la promoció de
l’esport extraescolar.
Durant el 2020, l’Ajuntament
de Mataró ha destinat, entre
ajuts extraordinaris i els regulars,
414.311,58 € a entitats, clubs i associacions esportives de la ciutat.

Components del Futsal Mataró entrenant-se al Parc Central
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La voluntat de la Direcció d’Esports, explica la regidora Delgado “ha sigut també mantenir la
totalitat de les subvencions normals de cada anualitat malgrat
el confinament i el tancament
dels equipaments que ha fet
que es reduís l’activitat normal
de tot l’any 2020. El fet de mantenir-les i no reduir-les proporcionalment segons l’activitat
realment feta, és un punt més
de decisió presa per ajudar les
entitats esportives de la ciutat”.

El consistori ha destinat un total
de 414.000 euros entre ajudes
extraordinàries i subvencions

ESPORT
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La importància de la promoció de l’activitat física als centres

L

’esport i l’activitat física
son bàsics per mantenir
un bon estat de salut durant totes les etapes de la
vida. No obstant això, està estudiat que hi ha moments concrets
en en què hi ha més incidència
d’abandonament d'aquesta pràctica. Aquest abandonament pot
provocar una modificació dels

L'esport i l'activitat física
son bàsics per mantenir
un bon estat de salut
durant totes les etapes
de la vida i s'ha d'evitar
el sedentarisme
estils de vida que condueixin a
conductes més sedentàries amb
el corresponent risc, a la llarga, de
tenir conseqüències sobre la salut.
Una de les etapes amb alta incidència d’abandonament de
l’esport i l’activitat física és l’adolescència. Actualment el 68% de
la població adolescent (entre 12 i

Una classe de Crosstraining organitzada pel Consell Esportiu del Maresme
17 anys) no compleix les recomanacions de l'OMS: un mínim de
60 minuts diaris d’activitat física
d’intensitat moderada o 30 minuts diaris d’intensitat vigorosa.

Les dades també confirmen una
diferència de gènere en termes
d’abandonament on el 76% són
noies i el 59% són nois.
L’elevada càrrega acadèmica i les

noves formes de lleure i relacionar-se vinculades a l’ús excessiu de
les noves tecnologies podrien ser
part dels motius d’abandonament,
juntament amb la sensació de no

ENTREVISTA • GERARD DURAN, professor d’Educació Física a l’IES Thos i Codina de Mataró

“Busquem una millora de la
qualitat de vida del joves”
de reinventar per presentar activitats i tasques prou engrescadores
perquè aquestes ganes de venir a
educació física derivin amb un treball real i efectiu.

C

om a professor d’Educació Física de l'ESO, quines
competències ha d’assolir l’alumnat?
Tenim vuit competències agrupades dins de quatre dimensions: la
d’activitat física saludable, la d’esport, la d’activitat física i temps de
lleure, i la d’expressió i comunicació corporal. Dins l’etapa de secundària obligatòria, ha de buscar
fonamentalment una millora de la
qualitat de vida de l’alumnat amb
la interiorització d’hàbits saludables, regulars i continuats. Veiem
però, una baixada del nivell de
capacitats físiques i també de la
tolerància a l’esforç de l’alumnat.
Això fa que sovint ens haguem
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Evidencies abandonament de
l’activitat física i l’esport entre
l’alumnat?
Sí, durant l’etapa de secundària
obligatòria es produeix un abandonament esportiu important, que
qualifico d’abandonament esportiu prematur, ja que realment estem en unes edats on no hi hauria
d’haver aquest abandonament de
l’activitat motriu.
Motius?
Són diversos: la falta d’organització
davant la càrrega acadèmica de
bona part de l’alumnat, l’esperit
tecnològic que vivim cada cop més
intensament, però també penso
que l’oferta fisicoesportiva extraescolar que troben aquests adolescents en els seus centres educatius està molt lluny de la desitjada.
L’esport dins dels centres d’ensenyament secundari acostuma a

ser pobre i moltes vegades només
hi ha l’opció de clubs. S’ha de concebre l’activitat de tarda com una
continuació de l’activitat del matí i
defugir d’aquesta concepció d’activitats “extra de l’escola” (extraescolars), que fa que sovint no existeixi un vincle real. A l’Institut Thos
i Codina creiem fermament en
aquest concepte d’institut de tarda, i anem més enllà fins i tot de les
activitats esportives, oferint també
activitats emocionals i expressives.
És tangible la relació entre activitat
lectiva i extraescolar i la cohesió social que se’n deriva, aquesta aposta
acostuma a generar sempre bones
dinàmiques al centre i, de rebot,
l’èxit acadèmic posterior és més
gran.
Parla’ns una mica de l’activitat
extraescolar de Crosstraining que
vàreu posar en marxa juntament
amb el Consell Esportiu del Maresme.
Vull agrair al Consell Esportiu del
Maresme aquesta possibilitat de
poder oferir al nostre alumnat
aquesta activitat de manera sub-

vencionada. L’activitat va arribar en
un bon moment per mi de cara a
aprofitar la promoció de l’activitat
física precisament entre el grup de
3r d’ESO que porto enguany i on
vaig denotar una baixada d’activitat, i tot i les dificultats derivades
de l’actual situació sociosanitària
vam poder engegar la proposta
amb aquest grup bombolla lectiu
després de parlar-los i motivar-los
a venir a provar-ho. Realment es
va provocar un interès real en ells
i elles i segurament els va agradar
fer un activitat que no havien experimentat mai, on et sents bé a
l’acabar i treballes d’una manera
molt funcional.
Creus que els alumnes van poder
associar l’activitat amb una millora de la condició física i per tant
de la seva salut?
Les sessions es van desenvolupar
molt bé gràcies també al vincle positiu que van generar els professionals que impartien l’activitat. Vaig
estat molt content quan vaig veure
que la presència femenina va superar la masculina, trencant també estadístiques en aquest sentit.
L’alumnat va veure una millora de
la seva condició física perquè així
m’ho van manifestar. D’aquesta
manera es va donar també sentit
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educatius
tenir temps i no haver trobat una
activitat esportiva que els motivi.
Uns dels objectius del Pla Català
d’Esport a l’Escola a través de les
accions dels Consells Esportius
és precisament dotar de recursos
als centres educatius per promocionar l’exercici físic a través de
propostes innovadores que aconsegueixin motivar els nois i noies

L’elevada càrrega
acadèmica i l’ús
excessiu de les noves
tecnologies podrien
ser part dels motius
d’abandonament
i consolidar el gust per aquest
hàbit saludable. Un exemple ha
estat aquest últim trimestre de
2020 amb la posada en marxa
d’una activitat de Crosstraining
organitzada pel Consell Esportiu
del Maresme, adreçada a grups
bombolla de l'ESO de diversos
instituts de Mataró.

BASES
del concurs
2021

LES DADES
➔ Una de les etapes amb alta
incidència d’abandonament
de l’esport i l’activitat física és
l’adolescència
➔ Actualment el 68% de la
població adolescent (entre 12 i 17
anys) no compleix les recomanacions de l'OMS: un mínim de
60 minuts diaris d’activitat física
➔ Les dades també confirmen
una diferència de gènere en termes d’abandonament on el 76%
són noies i el 59% són nois
➔ Uns dels objectius del Pla Català d’Esport a l’Escola a través
de les accions dels Consells Esportius és precisament dotar de
recursos als centres educatius
per promocionar l’exercici físic
➔ L’últim trimestre de 2020, el
Consell Esportiu del Maresme
ha posat en marxa l’activitat de
Crosstraining, adreçada a grups
bombolla de l'ESO de diversos
instituts de Mataró

Amb l’arribada del 2021, torna en la seva segona edició el
CONCURS DE FOTOGRAFIA en l’àmbit de L’ACTIVITAT FÍSICA I
L’ESPORT organitzat pel Consell Esportiu del Maresme i
l’Esportiu Maresme
Desprès de l’èxit de la primera edició celebrada durant
el primer semestre de 2020, ens complau comunicar que
arriba la segona edició del Concurs Fotogràfic en l’àmbit de
l’Activitat Física i l’Esport.
L’objectiu del Concurs és destacar fotogràficament els valors
i les emocions de la pràctica de l’activitat física i l’esport en
qualsevol de les seves manifestacions.
Des d’Esportiu Maresme i el Consell Esportiu del
Maresme promovem la pràctica de l’activitat física i l’esport,
posem en rellevància les entitats que fomenten aquesta
pràctica i donem suport als clubs, entitats i esportistes de la
Comarca del Maresme.
✦

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

En aquesta segona edició es mantenen les dues categories de
participació:
1. LA CATEGORIA ESCOLAR: aquelles manifestacions de
l’activitat física i l’esport (competitiu o no competitiu)
adreçades a persones en edat escolar (0-18 anys) que es
realitzen dins de la Comarca del Maresme.
2. LA CATEGORIA GENERAL: aquelles manifestacions de
l’activitat física i esport (competitiu o no competitiu)
adreçades a persones de 18 anys o més que es realitzen dins
de la Comarca del Maresme.
✦

PARTICIPAR ÉS MOLT SENZILL!
✦

a un dels principals motius de promoure l’activitat i ells i elles van poder experimentar en primera persona els efectes de l’activitat física
regular i continuada.
Quins aspectes clau identifiques
per aconseguir engrescar els nois
i noies a mantenir o reiniciar la
pràctica esportiva?
És fonamental alhora d’engrescar
l’alumnat a fer qualsevol activitat que hi hagi una implicació del
professorat. Si nosaltres estem al
darrere a l’hora de fer una bona
promoció de qualsevol activitat podem aconseguir que la participació
creixi. Que se sentin valorats, que
s’ho passin bé, unit a una exigència
i seriositat també són factors molt

importants. Un dels objectius que
tenim a l’Institut Thos i Codina és
generar tradició en certes activitats
de l’institut de tarda. Per cert...
Sí?
M’agradaria també reivindicar amb
força des d’aquí el fet de poder tenir la tercera hora d’educació física lectiva! A nivell estatal diferents
comunitats autònomes ja la tenen
aprovada i no entenc com a Catalunya podem estar a la cua en
aquest aspecte. Aspectes seriosos
que afecten la salut com l’abandonament de la pràctica i l’augment
de l’obesitat infantil estan en joc i
des de la matèria d’Educació Física
podem aportar un paper preventiu
molt rellevant.

S’utilitzarà l’aplicació Instagram com a plataforma de
presentació de les fotografies, i s’ha de seguir els següents
passos perquè les candidatures siguin vàlides:
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 la qual 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.
El període de presentació de fotografies 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 MÀGIA DE L’ESPORT!!!!
✦
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Marc
Buch Rigola

19/05/1986
Casat amb dos fills
ENGINYER TÈCNIC
AGRÍCOLA especialista
en Hortofructicultura
i Jardineria per la
Universitat Politècnica de
Catalunya. Postgrau en
GESTIÓ D'ESPAIS VERDS
a la School of Professional
& Executive Development.
Forma part de la Colla
de Geganters i Grallers
de Calella. President de
Ràdio Calella Televisió, del
Consell de Medi Ambient
i del Consell Municipal
d’Esports.

“Ens sentim
orgullosos del
model de ciutat que
hem construït a
través de l'esport”
Fotos de J. M. ARENAZA

E

n el seu cas podem dir allò
de 'els testos s'assemblen
a les olles'...
Sí, vaig triar la carrera universitària i el meu ofici influenciat
tant pel meu pare com pel meu avi.
A casa la vida del camp sempre ha
estat molt present, perquè el meu
avi ha estat pagès. I el meu pare
també es dedica a temes d'agricultura i jardineria. Vaig treballar
amb el meu pare fins que en 2012
vaig fer un canvi a la meva vida
obrint el meu propi projecte empresarial, que també està lligat a la
jardineria. Podem dir que ara som
competència! (Riures)

bol i sobretot a tennis, que ha estat
el meu esport preferit. Ara sóc consumidor d'esport presencial o per
televisió, però no en practico cap.
A Calella no s'avorrirà...
Per descomptat, ja ho pot ben dir,
perquè tenim una oferta esportiva molt extensa i amb nombroses
disciplines.
Com arriba a ser regidor de l'Ajuntament?
A través de la meva activitat social.
Durant cinc anys vaig ser president
de la Colla Gegantera de Calella i
Cap de Colla també, des de 2011

L'Ironman
és la suma i
l'exemple de tot
el que som i fem.
Una competició
internacional
que es veu a tot
el món”
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Veig que li encanta la naturalesa...
Sens dubte. Em fascina treballar a
l'aire lliure i estar envoltat de plantes. Faig manteniments de jardins i
obres de jardineria tant en el sector
privat com en el públic. És l'estil de
vida que he triat.

fins a 2016. Calella va ser Ciutat Gegantera de Catalunya en 2013. Tot
aquest treball social i de comunitat
que vam fer en el nostre municipi va
ser el que, suposo, va valorar Montserrat Candini quan en 2015 em va
proposar anar a la llista electoral.

És esportista?
Fins als divuit anys vaig jugar a fut-

I li va dir que sí...
Sí, perquè jo sempre vaig votar per

ella i perquè era un tren que no
passa dues vegades a la vida. Em
semblava extraordinari el treball
de transformació de Calella que
estava portant a terme i perquè
sempre he militat en el PdCat. No
podia dir-li que no. Va ser un honor
començar a treballar amb ella. En
2015 vaig assumir les regidories de
Medi Ambient i Participació Ciutadana i en 2019 les de Territori, Innovació i Esports.
Gaudeix?
Moltíssim, perquè Esports és una
regidoria molt agraïda. Calella
fa molts anys que aposta per un
model de ciutat on la pràctica
esportiva sigui una prioritat, una
manera de viure, dotant-la de les
infraestructures necessàries per
atreure turisme esportiu de qualitat. I ens sentim orgullosos de
comptar amb una forta xarxa de
clubs esportius i de ser també una
referència en l'organització d'esdeveniments esportius de primera magnitud.
Com l'Ironman...
Som uns privilegiats. Podem gaudir de la mar i de la muntanya i això
ho saben valorar i gaudir els esportistes que ens visiten. Calella és la
ciutat preferida per molts d'ells per
fer stages de qualitat. L'Ironman és
la suma i l'exemple de tot el que
som i fem. Una competició internacional que es veu a tot el món
i on participen atletes de més de
cent països. Enguany, a causa de
les circumstàncies, farem el 70.3 i

l'Ironman clàssic en una sola prova
que tindrà lloc a l'octubre.
No ens oblidem de la Volta Ciclista
a Catalunya.
Una altra prova més de l'esforç
que es fa des de l'Ajuntament i
tota la ciutadania per col·locar Calella en el mapa de l'esport d'elit. I
un exemple de la nostra capacitat
organitzativa. Aquesta serà una
edició molt especial perquè és la
prova número 100 i l'última que
començarà a Calella, encara que
continuarem lligats a la Volta.
La remodelació de la Muntanyeta
ja és una realitat.
Forma part d'un Pla d'Equipaments
Esportius dotat de 13 milions d'euros en inversions. La primera fase
de la Muntanyeta ha costat 1,3 milions, tots aportats amb fons propis
de l'Ajuntament. S'ha posat gespa
artificial, vestuaris i una nova pista d'atletisme. Ens queda millorar
l'enllumenat i la construcció de la
graderia. Era i és un pas endavant
molt necessari per a Calella. També
hem ampliat la base nàutica i hem
renovat el parquet del pavelló.
Què els queda per fer?
Valorem la possibilitat de construir una nova pista poliesportiva i
un tercer camp de futbol, accions
enfocades a donar resposta a l'alta
demanda que tenim dels nostres
clubs i esportistes i, a més, prestar
un servei de qualitat als atletes que
ens visiten al llarg de l'any, que en
són molts.

