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EDITORIAL

Q

Aparador dels nostres
clubs i esportistes

uan el 2017 vàrem iniciar aquest projecte editorial de
comarca, el vam fer amb un únic objectiu: convertir-nos de veritat, amb fets i no sols amb paraules, en
l'aparador dels nostres clubs i esportistes. Era una màxima
que hem complert rigorosament, ahir i avui, i podem presumir amb orgull d'haver-nos convertit en un mitjà de comunicació que ha fet de la proximitat la seva raó de ser.
Els nostres clubs són el pilar fonamental de la promoció esportiva, perquè no solament formen en una disciplina els nostres
fills, també els eduquen en valors essencials per al dia de demà.
Presidents, directius, coordinadors, entrenadors, monitors,
tots, configuren una família essencial perquè l'esport, tant
individual com col·lectiu, sigui un dels eixos fonamentals del
desenvolupament dels nostres joves. Per això és tan important que ajuntaments i empreses donin suport a la pràctica
esportiva, tant en la seva vessant formativa com competitiva.

Aquest mes de març, L'ESPORTIU MARESME és un claríssim
exemple de tot el que som. Els presentem set reportatges
d'altres tants clubs: UE Vilassar de Mar (futbol), CP Tordera
(hoquei patins), Argentona Bocs (futbol americà), CV Arenys
de Mar (voleibol), CT Sant Pol (tennis), CFS Premià de Dalt
(futbol sala) i Club Patinatge Canet de Mar.
El Club Patí Tordera, un històric de l'hoquei patins a Catalunya i Espanya, compleix 75 anys de vida, mentre que l’Argentona Bocs, l'únic club de futbol americà de la comarca
arriba als trenta. Sense oblidar-nos de les Noces d'Or del
Club Tennis Sant Pol ni tampoc de la gran feina que duu a
terme el Club Patinatge Canet de Mar, que també arriba als
40 anys en plena salut.
La nostra portada, a més, està dedicada al millor representant del futbol maresmenc, una UE Vilassar de Mar que, des
de la Tercera Divisió, somia a fer el salt a la Segona B.
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UNIÓ ESPORTIVA

VILASSAR DE MAR

El millor representant del
futbol maresmenc
La UE Vilassar de Mar és l'únic equip de futbol de la nostra comarca que participa en
categoria nacional, a la Tercera Divisió
Un reportatge de Toni Frieros
Fotos de Pep Morata

E

l 2023, la Unió Esportiva
Vilassar de Mar complirà 100 anys de vida. Un
centenari que arriba en
un moment molt dolç per al club
més potent del Maresme, considerat una gran referència en el
futbol formatiu, no solament a la
nostra comarca, sinó també a tot
Catalunya.
L’entitat compta en l'actualitat
amb 47 equips federats, vuit d'ells
de futbol femení, la qual cosa li
permet aportar a la FCF prop de
600 fitxes federatives. Estem
parlant, per tant, d'una veritable
potència del futbol català.
TERCERA DIVISIÓ
Paral·lelament, la UE Vilassar de
Mar és l'únic equip del Maresme
que participa en categoria nacional, la Tercera Divisió, consolidant-se per tercer any consecu-
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tiu i on està duent a terme una
temporada esplèndida. A més,
compta amb un equip amateur
que va ascendir a Segona Catalana: “Aquest ascens va significar un
gran èxit esportiu per al club, perquè ens permet construir un pont
de formació i experiència per als
nois que acaben l'etapa juvenil
abans d'arribar al primer equip”,
explica Xevi Ramon, president

L'entitat està molt
il·lusionada amb
el proper gran
esdeveniment que
viurà el club i també el
municipi: els seus 100
anys de vida

del club des de fa set anys i que
ara té com a objectiu que el Juvenil A ascendeixi de Preferent a
Lliga Nacional.
Després d'un inici vacil·lant, l'equip
entrenat per Alberto Aybar, més
conegut com a ‘Peque’, va sumar sis victòries consecutives en
el Grup 5B de la Tercera Divisió,
derrotant, entre d’altres, a equips
que els doblen en pressupost

ALBERT 'PEQUE'
AYBAR
Entrenador

El nostre
objectiu primordial
és mantenir la
categoria i això
passa per acabar
entre els sis primers
i accedir als play-off”
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AJUNTAMENT DE
VILASSAR DE MAR
www.vilassardemar.cat
937 542 400

La plantilla, molt unida i
amb un gran compromís,
està competint de tu a
tu contra equips que li
doblen el pressupost

com el Sant Andreu, el Girona o el
Peralada: “El nostre objectiu primordial és mantenir la categoria
i això passa per acabar entre els
sis primers i accedir als play-off”,
afirma el tècnic.
“Crec que la nostra gran virtut és
haver-nos convertit en un equip
molt competitiu i molt difícil de
guanyar. La solidesa està sent la
clau d'aquest gran inici de temporada. Fem una pressió alta i transicions molt ràpides, tant en defensa
com en atac”, detalla l'entrenador.
ALBERT AYBAR
El ‘Peque’ és un home de futbol. Va fitxar pel Barça amb nou
anys, procedent del Rocafonda
de Mataró, i va arribar a jugar un
partit amistós amb el Barça al

camp del Benfica (Lisboa) el 29
gener de 2003, on va tenir l'honor de substituir en el lateral dret
a Carles Puyol. Després de tres
anys al Barça B i dos al Barça C,
va començar un periple que el va
portar a jugar al Sabadell, Reus,
Terrassa, Benidorm, Alzira, Llagostera i Vilassar de Mar, on amb
36 anys va penjar les botes.
Com a entrenador, el seu currículum és encara molt curt: “Vaig
debutar fent-me càrrec del Mataró a Segona Catalana i a l'any
següent ja vaig agafar al Vilassar
de Mar a Primera Catalana, amb el
qual vam ascendir a Tercera Divisió”, explica ‘Peque’, a qui li agradaria seguir els passos de Joan
Francesc Ferrer ‘Rubi’: “L’admiro
moltíssim, vaig jugar amb ell al Vi-

lassar i el vaig tenir d'entrenador
al Sabadell i al Benidorm. És un
exemple a seguir per a tota una
generació de tècnics”.
‘Peque´ lamenta les greus lesions

Està previst que aquest
estiu es canviï la gespa
artificial per una altra
d'última generació,
així com l'enllumenat
del camp gran
que han sofert dos jugadors que
eren bàsics per ell, Varese i Soufian. “Al cap i a la fi, una plantilla es
construeix perquè tots portin el
timó, des dels més veterans fins

XEVI RAMON
President

Avui dia el club està
sanejat i gaudeix d'una
magnífica estructura i
salut esportiva. Això ens
fa ser molt optimistes de
cara al futur immediat,
quan celebrem el
centenari l’any 2023”

als més joves. Tenim sis fitxes de
jugadors sub-23 que també han
d'aportar la seva qualitat. Amb
paciència, a tots els arriba la seva
oportunitat. A tots els meus jugadors els dic que són uns privilegiats, perquè ells poden jugar cada
cap de setmana, cosa que no poden fer la majoria de futbolistes
amateurs, i aquesta ha de ser una
motivació extra per a aconseguir
els objectius a curt termini”. En
això, coincideix amb el seu president: “De moment, acabar la fase
prèvia entre els sis primers. I a
partir d'aquí ja es veurà”
‘Peque’, a més de portar les regnes de la UE Vilassar de Mar també és coordinador del Cerdanyola
de Mataró i és director del CENAFE (Centre Nacional de Formació
d'Entrenadors).
FRAN FUENTES
El capità de la UE Vilassar de Mar
també es va formar en el Barça,
Espanyol i Damm en etapes formatives. Després va passar pel
Mataró a Segona B (amb Joan Vilà
com a tècnic), pel Badalona, Rubí,
Peralada, Cerdanyola, Vilassar
de Dalt, Muntanyesa, Martinenc,
Granollers i Vilassar de Mar en
dues etapes, una amb el seu germà Toni d'entrenador i ara amb
Albert Aybar.
“El nostre entrenador treballa
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ANTONIO MONTIEL
30 anys

SANTIAGO VARESE
26 anys

13

14

(2 temporades)
Prové del Tarazona
PORTER

ALBERTO ROMÁN
22 anys
(2 temporades)
Prové del Llagostera
PORTER

(3 temporades)
Prové del Martinenc
LATERAL DRET

ANDRÉS VARESE
25 anys

(2 temporades)
Prové del Sant Ildefons
MIGCAMPISTA

molt bé el sistema defensiu i això
ens permet ser un equip molt rocós. Salvant les distàncies, ens
compararia amb l'Atlètic de Madrid quant a filosofia. Encaixem
pocs gols i tenim gent a dalt que
marca les diferències”, explica
Fran, que als seus 36 anys pensa a
penjar les botes al Vilassar de Mar.

El club s'ha convertit
en una de les grans
potències del futbol
català, amb 47 equips (8
femenins) i prop de 600
llicències
“Tot i que més endavant, que encara tinc corda per a estona”, diu
entre riures. La seva experiència
li permet tenir una idea molt clara
del que és el Vilassar i el que persegueix: “Som una pinya i sortim
cada partit a guanyar, perquè creiem molt en nosaltres mateixos.
No descartem absolutament res,
perquè hem demostrat que amb
treball i il·lusió es pot arribar molt
6

3
RUBÉN CANELADA

33 anys
(3 temporades)
Prové del FD Gramenet
LATERAL ESQUERRE

15
VÍCTOR GRANERO
23 anys
(3 temporades)
CD Castilla Palencia
MIGCAMPISTA

lluny”. A més, felicita la Junta Directiva del club perquè “sempre
compleixen allò que prometen”.
XEVI RAMON
El president Xevi Ramon, també
va arribar a jugar amb el primer
equip del Barça en una gira per
l'Equador amb Carles Rexach com
a entrenador. Va jugar cinc anys al
Sabadell, després al Figueres, al
Premià de Mar a Segona B i es va
retirar al Vilassar de Mar després
de quatre temporades.

4
FRAN FUENTES
36 anys

(3 temporades)
Prové del Granollers
CENTRAL

5
J. ANDRÉS BORGES
33 anys
(3 temporades)
Prové del Santboià
CENTRAL

16
PAU ROSALES
21 anys

(2 temporades)
Prové del CF Reus
CENTRAL

6
EDUARD DOMINGO
35 anys

(3 temporades)
Prové del FD Gramenet
MIGCAMPISTA

17
XAVI TORRENT
27anys

(1 temporada)
Villaverde de Madrid
DAVANTER

El 14 de març de 2014 va assumir
la presidència de la UE Vilassar
de Mar: “Seguirem sis anys més
al capdavant del club perquè en
les últimes eleccions ningú es va
presentar. Avui dia el club està
sanejat i gaudeix d'una magnífica
estructura i salut esportiva. Això
ens fa ser molt optimistes de cara
al futur immediat, quan celebrem
el centenari l’any 2023”, afegeix
Xevi Ramon, que està molt agraït
als principals patrocinadors del
club: Conserves Dani, Restau-

18
MIGUEL LÓPEZ
23 anys
(1 temporada)
Prové del Mollet
LATERAL DRET

rant Palomares , Restaurant
L’Atlàntida, Farmàcia Vilassar,
Rehatecnet i Masia Cabot.
Un altre dels motius pels quals
està satisfet és perquè “a l'estiu
l'Ajuntament substituirà la gespa actual per una nova d'última
generació i també es procedirà
al canvi de la llum de les quatre
torres. Crec que amb aquestes
actuacions ens quedarà un camp
espectacular. Serà la millor manera per preparar el nostre centenari", conclou.

FRAN
FUENTES
Capità

No descartem
absolutament
res, perquè hem
demostrat que
amb treball i
il·lusió es
pot arribar
molt lluny”
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JAVIER ESLAVA
24 anys

(2 temporades)
Prové del Can Vidalet
MIGCAMPISTA

19
RUY GAMA PÉREZ
28 anys

(1 temporada)
Prové del Sant Cristóbal
DAVANTER CENTRE

8
ÁNGEL DE LA TORRE
26 anys
(1 temporada)
Prové del Vilafranca
MIGCAMPISTA

9
CARLOS CANO
23 anys

(1 temporada)
Prové del F.Mataró
MIGCAMPISTA

XAVIER PLUVINS
26 anys

11
SOFIANE*
30 anys

(2 temporades)
Prové del Dep. Alavés
DAVANTER CENTRE

(2 temporades)
Prové del FD Gramenet
MIGCAMPISTA

(6 temporades)
Prové del Mataronesa
DAVANTER

21

22

23

20
MARC PASCUAL
21 anys

10

IVÁN ROMANO
25 anys

(1 temporada)
Prové del Santboià
LATERAL ESQUERRE

MARTÍ SERRA
21 anys

(1 temporada)
Prové del Granollers
CENTRAL

ADNANE GHAILAN
20 anys
(1 temporada)
Prové del F.Mataró
DAVANTER

12
KILIAN CABRERO
20 anys

(1 temporada)
Prové del RCD Espanyol
EXTREM

24
MARTÍ SOLER
27 anys

(1 temporada)
Prové del Manlleu
EXTREM

JUNTA
DIRECTIVA
XEVI RAMON
President
XEVI ARAGONÉS
Tresorer
JESÚS REDONDO
Secretari
JORDI LOIRE
Vocal
LAUREÀ FOLCH
Vocal

STAFF I COS TÈCNIC
ALBERTO AYBAR
39 anys
(3 temporades)
1R ENTRENADOR

DANIEL BARRAGÁN
39 anys

(3 temporades)
ENTRENADOR PORTERS

MARC DELGADO
27 anys
(3 temporades)

ROGER MARTÍNEZ
25 anys

2N ENTRENADOR

(2 temporades)
PREPARADOR FÍSIC

ORIOL LLOP
26 anys

CRISTIAN DELGADO
32 anys

(3 temporades)
3R ENTRENADOR

(7 temporades)
AJUDANT SANITARI

ALBERT CASAS
39 anys
(2 temporades)
DELEGAT

TONI BARRAL
18 anys
(1 temporada)
AJUDANT

26
JORDI CASTA
20 anys

(1 temporada)
Prové del RCD Espanyol
LATERAL ESQUERRE

AURELI MARTÍNEZ
Vocal
JORDI PI
Coordinador Cadets
JOSEP BENÍTEZ
Coordinador Infantil
XAVI GIMÉNEZ
Coordinador Futbol 7
JESÚS REDONDO
Coordinador Femení

11
J. MARIA MATEU*
23 anys

(gener 2021)
Omaha Mavericks (EEUU)
CENTRAL
*Agafa dorsal de Sofiane
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CALENDARIS DE LES COMPETICIONS DEL FUTBOL CATALÀ

Represa de les competicions que
donen accés a les categories estatals

L

a Federació Catalana de
Futbol va publicar recentment els calendaris de les
competicions del futbol
català que donen accés a les categories d’àmbit estatal, la Primera Catalana, la Preferent Femenina i la Preferent Juvenil, després
de rebre l’autorització de la seva
celebració per part del Govern de
la Generalitat de Catalunya.
Un cop adaptat el calendari a les
dates disponibles, totes tres categories es van reprendre el cap
de setmana del 27 i 28 de febrer, i
finalitzaran els dies 12 i 13 de juny.
En el cas de la Primera Catalana,
a més, es disputarà la promoció

L’Escola Futbol
Mataró lluitarà a
Primera Catalana
per tenir accés a la
Tercera Divisió
8

d’ascens a la Tercera Divisió Nacional, amb eliminatòria d’anada i
tornada, fixada pel 20 i 27 de juny.
La Primera Catalana, a una fase.
La Primera Catalana presenta dos
grups, subdividits amb quatre
subgrups de 10 equips cadascun, i
es reiniciarà a partir de la jornada 3,
després de la disputa de les dues
primeres jornades el passat mes
d’octubre. Pel que respecta al seu
format, es jugarà la primera fase
completa, amb dues voltes de
competició. En aquesta categoria
el Maresme compta amb la participació de l’Escola Futbol Mataró.
Els campions dels quatre subgrups s’enfrontaran entre ells, en
el play-off posterior, per decidir
els dos ascensos marcats a la Tercera Divisió Nacional. Per la seva
banda, seguint allò establert pel
pla de competició, els tres últims
classificats de cada subgrup baixaran a la Segona Catalana.
Una volta a la Preferent Femenina. La Preferent Femenina es
troba enquadrada en un únic
grup de 18 equips, i porta disputades fins al moment les dues primeres jornades. La categoria es
jugarà a una volta de competició.
El campió de la lliga obtindrà l’ascens a la Primera Divisió Nacional

Vilassar de Mar i el
Masnou jugaran la
Preferent Juvenil que
permet pujar a
Lliga Nacional
Femenina, mentre que descendiran de categoria els quatre últims classificats.
La Preferent Juvenil, a una volta.
La Preferent Juvenil conté un total de quatre grups, de 16 equips
cadascun, que van disputar una
jornada abans de l’aturada de les
competicions d’àmbit català. En
aquesta categoria es completarà
una volta del campionat. La UE Vilassar de Mar i el CD Masnou son
els representants del Maresme
en aquesta preferent.
Al final de la lliga, els campions
dels quatre grups aconseguiran

Si el Procicat aixequés
les restriccions
vigents, el futbol
amateur i de base
començarien a partir
del 6 i 7 de març

l’ascens a la Lliga Nacional Juvenil. Al seu torn, els quatre últims
classificats de cada grup descendiran a Primera Divisió Juvenil.
La represa de les competicions
de futbol i futbol sala amateur i del
futbol i futbol sala femení comportarà els beneficis i ajuts econòmics previstos en les campanyes
TOTS SOM UN EQUIP i #ORGULLOSA. Aquests ajuts se sumaran
al compromís de la Junta Directiva de I’FCF de retornar el 50% del
cost del Portal del Federat.
El futbol base, a la expectativa.
D’altra banda, la comissió interterritorial de la Federació Catalana de Futbol va traslladar a la
Junta Directiva la proposta per
reprendre totes les competicions
del futbol i futbol sala amateur i
de base a partir del 6 i 7 de març,
en cas que el Procicat aixequi les
restriccions vigents. El 20 i 21 de
març és la data límit per iniciar les
categories territorial i base.
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HOQUEI PATINS

75 ANIVERSARI D’UN CLUB HISTÒRIC

CP TORDERA, BRESSOL DE L’HOQUEI PATINS
Text de Toni Frieros
Fotos de Francesc Pasqual

D

ir hoquei patins és dir
Tordera. I dir Tordera és
dir hoquei patins. Pocs
municipis de Catalunya
poden presumir d'estar tan connectats a una disciplina esportiva
tan arrelada al país.
Sens dubte, el CP Tordera és un
dels històrics de l'hoquei català.
I ara està d'enhorabona perquè
compleix 75 anys de vida. Tres
quarts de segle, des del llunyà
1946, formant jugadors, aportant
talent a la selecció espanyola (té
nombrosos campions del món i
d'Europa), nodrint altres clubs tant
nacionals com estrangers i sent un
dels protagonistes més destacats
de la història d'aquest esport.
Els més vells recorden amb emoció com a la fi dels anys setanta el
CP Tordera va ascendir de Segona a Primera i de Primera a Divisió
d'Honor. Va ser l'època daurada
del club, quedant subcampió
de Lliga dues vegades, en 1980
i 1984, darrere del FC Barcelona.
Sens dubte la gran fita històrica de
l'entitat es va viure el diumenge
29 de juny de 1986 quan l'equip
entrenat per Roc Mestres es va
proclamar campió de la Copa
CERS davant el Bosano italià per
un contundent 11-4. Els Grimal,
germans Tresserras, Valverde,
Garriga, Sánchez, Porta, Vendrell i

10

RAMON VIÑOLAS
Expresident i
exentrenador

Va conquistar la Copa CERS el 1986, va ser dues
vegades subcampió de la Divisió d'Honor i ha
aportat nombrosos campions del món i d'Europa a
la selecció espanyola
Umbert formen part de la història
d'aquest esport,
Si hi ha una persona que recorda bé aquesta època és Ramon
Viñolas, entranyable i estimat a
Tordera com pocs, perquè als
seus 80 anys continua sent el
delegat del primer equip després d'haver estat entrenador i
president del club: "Porto el CP
Tordera des de l'ascens a Primera Divisió en 1980. És a dir, quaranta anys ja en el club. Aquella
temporada era l'entrenador de
l'equip juvenil i vàrem quedar
campions d'Espanya sense perdre ni un sol partit".

Admet sense embuts que abans
li agradava més l'hoquei patins
"perquè hi havia més talent, més
qualitat tècnica. Ara tots corren
molt i va tot molt de pressa". Això
sí, no dubta a afirmar sense dubtar-ho un àpex que "porto ja quaranta anys en el club i continuo
venint cada amb la il·lusió intacta del primer dia. Aquesta és la
meva casa".
Llegenda viva del CP Tordera, Ramon Viñolas va haver de bregar
amb l'època de 'vaques magres'
del club. Canvi d'hàbits en la joventut, falta de recursos econòmics,
fins que va abandonar la presidèn-

“Ja fa quaranta
anys que soc al club i
continuo venint
cada dia amb la
il·lusió intacta del
primer dia. Aquesta
és la meva casa”
cia deixant pas a Pere Vendrell primer i Carme Vila després.
L'actual presidenta, des de 2015,
lamenta que el coronavirus hagi
tallat de soca-rel el fort creixement que havia començat a experimentar el club tant en augment de jugadors com d'equips:
"Tots estem molt implicats en el
projecte malgrat les dificultats
econòmiques que tenim. Des
de l'arribada de Sergio Alonso a
la coordinació del club l'aspecte
esportiu funciona d'allò més bé".
Carme Vila confessa que se sent
"enganxada" per la passió i il·lusió
que hi posen tots els jugadors
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EL CP TORDERA CELEBRARÀ ELS SEUS 75 ANYS
Fidel a la seva història i als seus principis. Humilitat
per treballar i orgull de representar una ciutat que és
bressol de l’hoquei patins.

OK LLIGA PLATA

2a CATALANA

JÚNIOR A

JÚNIOR B

JUVENIL A

JUVENIL B

INFANTIL

BENJAMÍ A

BENJAMÍ B

PREBENJAMÍ A

PREBENJAMÍ B

PREBENJAMÍ C

ALEVÍ

ESCOLETA

VETERANS

del club: "Per a ells és un orgull
defensar l'escut i representar
Tordera i això em dona ànims i
força per continuar endavant
amb el nostre projecte". Té molt
clar els dos objectius a aconseguir: "Volem potenciar al màxim
la base, formar talent perquè en
uns anys puguem nodrir de jugadors de la casa al primer equip.
I després, intentar fer el pas de
l’Ok Lliga Plata a la màxima categoria. És un graó molt difícil de

pujar perquè és imprescindible
tenir recursos econòmics".
El coordinador general del CP Tordera des de fa sis anys, l'asturià
Sergio Alonso, està completament
d'acord amb la presidenta: "Fa uns
anys amb prou feines teníem jugadors juvenils o júniors. Avui comptem amb més de 120 llicències i
unes perspectives de creixement
molt bones. En dos o tres anys
esperem recollir els fruits i veure
a més nois del club jugant a l’OK

Lliga. A Tordera es respira hoquei".
Amb 340 socis, el CP Tordera celebrarà els seus 75 anys de vida,
com correspon, una vegada passi
aquesta pandèmia que, lluny de
desmoralitzar el club, està fent
que se senti més fort, més il·lusionat i amb més ambició que mai.
El CP Tordera és fidel a la seva història i als seus principis. Humilitat
per treballar i orgull de representar una ciutat que és bressol de
l’hoquei patins.

CARME VILA
Presidenta des
de 2015

“Volem treballar
molt bé la base
per nodrir de
jugadors el primer
equip i intentar
aviat l'ascens a
l’OK Lliga"

PALMARÈS
PRIMER EQUIP
✦ 1977/1978: Campió de
Segona Divisió i puja a
Primera Divisió
✦ 1978/1979: Campió de
Primera Divisió i puja a
Divisió d’Honor
✦ 1979/1980: Segona
Divisió d’Honor
✦ 1983/1984: Segon a
Divisió d’Honor

EQUIPS INFERIORS
✦ 1985/1986: Campió de
la copa de la CERS
✦ 1992/1993: Tercer a
la copa de les Nacions de
Montreux
✦ 1994/1995: Subcampió
de la copa de la CERS i
tercer a Divisió d’Honor
✦ 1995/1996: Subcampió
de la copa de la CERS

✦ 2001/2002: Descens a
Primera Estatal després
de 23 temporades
seguides a la màxima
categoria
✦ 2002/2003: Ascens a
l’OK Lliga
✦ 2004/2005: Ascens a
l’OK Lliga

✦ 18 cops campió
d’Espanya de les
categories de base.
✦ Júnior (1987 i 2010)
✦ Juvenil (1977, 1979, 1981,
1986, 1991, 2009 i 2010)
✦ Infantil (1989, 2005 i
2007)
✦ Aleví (1981, 1986, 1987,
1997, 2003 i 2006)
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FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL
Jonqueres, 16, 5è C (08003, Barcelona)
www.fcvoleibol.cat
932 684 177

VOLEIBOL

CLUB VOLEIBOL ARENYS DE MAR

ARENYS DE MAR ÉS TERRA DE VÒLEI

E

l club es va fundar l'any
1992, l'any de l'esport per
excel·lència a Catalunya.
Els Jocs Olímpics de Barcelona sacsejaren el món esportiu
a casa nostra i d'aquella revolució
esportiva del moment naixeren
moltes entitats esportives, entre
elles el Club Volei Arenys.
INICIS. La idea neix de la mà de
dos professors d'educació física
de l'escola Joan Maragall, José
Romero i Basilio Fernández. Tots
dos van posar fil a l'agulla i seguits
per aficionats com Salut Fernández, Toni González i d'altres entusiastes del vòlei, van obrir el camí
cap a la instauració del voleibol a
Arenys de Mar.
Creant dos equips de noies dintre de l'escola varen començar a
jugar amistosos amb equips de la
comarca, però de seguida es van
adonar que no n'hi havia prou i que
volien jugar contra equips més
forts i federats. Així doncs neix el
que serà el Club Voleibol Arenys.
Es va començar jugant al pati de
l'escola Joan Maragall i més tard es
va aconseguir un acord amb l'ajuntament de la vila per poder entrenar i jugar en el Complex Esportiu
Fondo de les Creus. Les primeres
competicions van ser en el Consell
Comarcal del Maresme i a l'any següent ja es va disputar la primera
lliga de voleibol federat amb la Federació Catalana de Voleibol.
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Durant tota la seva trajectòria el
club ha canviat de nom en diferents ocasions, d’equipament oficial, de juntes directives... però el
que no ha canviat són les ganes

Amb 29 anys de vida,
la consolidació de
l'entitat va arribar amb
la permanència dels
primers equips sèniors
a 1a catalana, tenint
a tocar la Categoria
Nacional

de continuar jugant i formar jugadors i jugadores perquè puguin
assolir amb el club tots els objectius possibles.
Fins avui dia han estat molts els
èxits aconseguits pels equips del
club, com diferents campionats
de Catalunya, així com diverses vegades classificacions per
a campionats d'Espanya, l'últim
d'ells amb l'infantil masculí a
Cartagena que va quedar en una
meritòria 12a posició d'entre 24
equips. La consolidació de l'entitat va arribar amb la permanència dels primers equips sèniors
jugant durant molts anys a la lliga

1a catalana, i aconseguint flirtejar
alguna temporada a Categoria
Nacional. Tot un èxit amb jugadores formades a la base del club en
la seva majoria.
Actualment el club compta amb
190 esportistes i 15 equips, 12
d'ells federats i 3 equips de veterans que disputen la lliga del Consell esportiu del Maresme. Sens
dubte un creixement lent però
constant en aquests últims anys.
El 2019 és l'any on varen fer un pas
mes, i amb la col·laboració de la
Federació Catalana es va inaugurar la secció de vòlei platja, que de
mica en mica es va consolidant.

ALBERT FERRAN
President

Sènior masculí de l'actual temporada 2020-2021

“Una de les metes que
ens hem proposat
com a club és l'aposta
pel vòlei masculí.
El nostre objectiu
és tenir la branca
masculina completa”

190

LLICÈNCIES

15 / 12 + 3

EQUIPS

FEDERATS
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VETERANS
(CEM)

JUNTA DIRECTIVA
Albert
Ferran Riera
PRESIDENT

Miguel
Aguilar Llamas
VICEPRESIDENT

Laura
Peña Parra

SECRETÀRIA

Festa de celebració del 25è aniversari

Joan Marc
Juncà Llauradó
TRESORER

Carmen
Antequera Cortés
VOCAL

Un altre fet a destacar, és la feina que es fa a les escoles amb
convenis de col·laboració per tal
d'incentivar aquest esport dintre
de l'àmbit escolar i per tant augmentar el nombre d'esportistes i
que tècnicament siguin millors i
de més qualitat. A hores d'ara ja
es comencen a formar en la disciplina del vòlei nens i nenes a partir
dels nou anys.

Des de 2019, i amb
la col·laboració de la
Federació Catalana,
el club també té una
exitosa secció de
vòlei platja que es va
consolidant
Albert Ferran, el president del CV
Arenys des de la temporada 20152016, diu que “una de les metes
que s’ha proposat el club és l'aposta pel vòlei masculí. El nostre objectiu és tenir la branca masculina
completa, per la qual seguirem
treballant i la podrien aconseguir

COS TÈCNIC
Carla Visciglia Romero
 Infantil Masculí, Aleví
Masculí, Cadet femení C

Noemí González Benitez
 Infantil Femení B

Laura Bujan González

 Cadet Femení B, Juvenil
Femení B

Equip infantil de la temporada passada
la temporada que ve. Després,
com sempre, el més difícil es acabar de consolidar el projecte.
D’un temps ençà el club cada vegada a anat organitzant trobades
i esdeveniments per tal de fidelitzar els socis. Bons exemples són
la presentació dels equips a inici
de temporada o també la festa
cloenda de la temporada on jugadors i familiars gaudeixen d’un
mati jugant a vòlei a la platja amb
dinar inclòs. El torneig dels Veterans de cada Nadal o la trobada
del mini vòlei, on venen equips
alevins de moltes de les escoles
de la comarca a gaudir d’un mati
al nostre pavelló, són exemples

que el club dona molta importància a aquestes cites esportives
amb un clar component social i
de germanor.
GRUP HUMÀ. Tots aquests projectes no serien res sense un gran
grup humà que conforma el club,
des dels entrenadors fins a la junta directiva o els mateixos pares
que sempre aporten idees o fins i
tot, cada un en les seves capacitats, aporten voluntàriament solucions al club, per exemple, en
moments de pandèmia i de grades tancades, un d'ells està fent
les retransmissions dels partits
en temps real.

Àlex Ferran RodrÍguez

 Infantil Femení A, Cadet
Femení A

Ernesto Luis Ossola
 Sènior Masculí

Ferran Espriu Mora
 Juvenil Femení A,
Cadet Masculí

Andreu Oller Requena

 Sènior femení, Veterans

Joaquim
Badia RodrÍguez
 Veterans

Juan Delgadillo Fdz.
 Veterans

Dani Mena Vilar
Jordi Belda de Vial

 Entrenadors Vòlei Platja

Ctra. Barcelona, 49, Local 2
Edicifi El Rengle, Mataró
Tel.: 93 754 17 54
C/ Torrent Vallmajor, 60-62-64
Ciutat del Motor, Pol. Les Guixeres,
Nau núm 3, Badalona
Tel.: 93 884 66 00
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FUTBOL AMERICÀ

ELS ARGENTONA BOCS FAN 30 ANYS

Orgull d’Argentona... i del Maresme

L

a tardor de 1989, coinc i d i n t a m b l’i n i c i d e l
curs escolar, el professor d’Educació Física de
l’escola pública Francesc Burniol d’Argentona, Raül Paloma,
va engrescar uns quants joves
d’aquest centre educatiu i va
aventurar-se a crear un equip de
futbol americà en un municipi
que, en aquella època, no arribava als 7.000 habitants.
La iniciativa va rebre el suport de
l’alcalde Esteve Canal i va comptar
amb la col·laboració desinteressada d’en David, la Fàtima Gallemí,
la Lourdes Serra, la Carme Famadas i en Jesús García, entre molts
d’altres convilatans que s’hi van
deixar la pell per aconseguir, finalment, fundar el Club Argentona
Bocs l’any 1992, de manera oficial.
Amb els principis fonamentals
establerts, varen disputar el seu
primer partit no oficial a principis
dels anys 90, quan pràcticament
encara no havien après les normes del joc. Aquella mateixa temporada 1990-91 van competir en
la categoria júnior de la Lliga Catalana de Futbol Americà (LCFA) i,
des de la temporada 1992, en la
categoria sènior de la Lliga
Com sempre que una il·lusió comença a prendre forma, tirar endavant va ser una tasca dura, però
els entrebancs d’aquells primers
anys van enfortir i, sens dubte, van
contribuir a desenvolupar l’es-
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perit de lluita i de superació que
ha marcat l’ADN de l’entitat.
VALORS. Amb l’educació de les
persones com a base formativa,
els Argentona Bocs vetllen pel
desenvolupament com a individus dels seus jugadors i treballen els valors de l’esforç, el
respecte i el compromís com a
pautes estructurals de funcionament de la col·lectivitat.
“Volem que la pràctica del futbol
americà incideixi en l’autoestima
dels jugadors, que afavoreixi la
millora dels objectius personals
de cadascun dels membres de

l’equip i que sigui una eina que
permeti aprendre a treballar en
equip, a fomentar la disciplina
personal i a canalitzar les emocions d’una manera positiva”, explica el seu president, Marc Güell,
que està en el càrrec des de 2019
després d’agafar el relleu de
Quim Perejoan.
EL CLUB AVUI. El camp de joc i
d’entrenament és el Camp d’Esports Municipal d’Argentona, ubicat a la zona esportiva Raül Paloma, a l’entrada sud del poble.
“Tenim l’orgull de dir que quan
l’equip juga a casa sempre omple

Els BOCS han guanyat sis títols de la Lliga
Catalana, cinc en categoria sènior i una júnior
i també compta amb equips de futbol flag, la
variant del futbol americà sense contacte

les grades de gom a gom, amb
espectadors i aficionats de tota
la comarca i província”, remarca
el president.
Tot i que el futbol americà és
un esport poc popular, sobretot
comparat amb altres disciplines
més mediàtiques, el club mou al
voltant de 100 fitxes de jugadors
federats. Actualment és un dels
esports més seguits a les xarxes
socials arrel de la gran expansió que està realitzant el futbol
americà arreu de l’Estat espanyol.
Els Argentona Bocs actualment
tenen tres categories: cadet (de
14 a 16 anys), júnior (de 16 a 18) i sènior. També compte amb equips
de futbol flag, la variant del futbol
americà sense contacte: categoria Flag Open, categoria Flag
sub-13 i Categoria Flag sub-15.
Els equips els integren jugadors
d’Argentona però també de la
resta de la comarca del Maresme
(Mataró, Premià, Calella, etc.) i del
Vallès (Granollers, Mollet, Sant
Celoni, Cardedeu, etc.).
Al planter dels Argentona Bocs
s’han format jugadors que avui
dia entrenen en competicions arreu del món, com Brasil, França,
Mèxic, els EUA, Suècia, Espanya,
Finlàndia, Irlanda o Colòmbia.
També ha nodrit de jugadors les
seleccions internacionals Espanyola i Catalana en les categories
cadet, júnior i sènior, així com de
tècnics-entrenadors en moltes

ADN DEL CLUB

L’esperit de lluita i de superació han marcat l’ADN del club,
únic de futbol americà a la nostre comarca i molt conegut en
aquesta disciplina esportiva (a la foto, l'equip júnior)

MARC GÜELL
President

“Tenim l’orgull de
dir que quan l’equip
juga a casa sempre
omple les grades
de gom a gom,
amb espectadors i
aficionats de tota la
comarca i província”
convocatòries oficials.
Fins l’actualitat, l’Argentona Bocs
ha guanyat sis títols de la Lliga
Catalana de Futbol Americà. En

categoria sènior, han estat 5 cops
campions de Catalunya, els anys
1995, 2001, 2014, 2015 i 2017. En
categoria júnior, l’equip es va proclamar campió la temporada 2017.
A això s’hi ha de sumar diversos
subcampionats, entre els quals
destaca la segona plaça a la segona Liga Nacional de Futbol Americano espanyola de l’any 2007.
Avui dia, els Bocs ja son ambaixadors d’Argentona i un referent dins
del món del futbol americà a nivell
de Catalunya i a nivell d’Espanya.
“Però no en tenim prou”, explica
Marc Güell. “Ens hem proposat
dues fites: d’una banda, consolidar les arrels a casa nostra i, de l’altra, créixer com a família des dels
punts de vista esportiu i social”.
Per a aquesta nova temporada
en què el club celebra el seu 30è
aniversari, la directiva ha volgut
retre homenatge als inicis del
club retornant als colors primitius
de l’equip, el blanc i blau. Felicitats, Bocs! I per molts anys més!
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FUNCIONAMENT LLIGA CATALANA
LLIGA SÈNIOR: Dotze equips, no hi ha categories (ascens o
descens), el quatre classificats juguen una semifinal. El primer
s’enfronta amb el tercer i el segon amb el quart.
(Aquest any a causa de la Covid, per tal de poder jugar i entrenar,
es juga a Lliga Nacional).

FUNCIONAMENT LLIGA ESPANYOLA
LLIGA SÈNIOR: Tres grups A, B i C. (Bocs juga al grup C que està
dividit amb dos subgrups)
CONFERÈNCIA CATALANA: 8 equips entre ells els Bocs.
CONFERÈNCIA ESPANYOLA: 4 equips.
LLIGA JÚNIOR: Conferència est 5 equips (Bocs) i conferència
oest 4 equips.

ROSTER 1r equip

Equip tècnic
COACH: Marc “Wilk” Astier
ASSISTANT COACH: Xavier Aliaga i Daniel Pegenaute
NOM

POSICIÓ

MARC GÜELL
SERGI DOMÍNGUEZ
RICARD HOMS
MARC MAS
GERARD CASAS
VÍCTOR ALBARRACÍN
RAIMON CASAS
YAGO QUESADA
DAVID MARTÍNEZ
FRANCESC MAGRET
MARC MESA
MCKINLEY KOVATS
MARC ANTÓN
IMANOL GARCÍA
ARNAU BRUNET
JOEL GONZÁLEZ
MAHAMADOU DRAME
JOSEP GUIL
EDUARD FERRANDO
GONZALO BONNIN
ERIC LÓPEZ
PAU SÁNCHEZ
FERNANDO GARCÍA
DANI GÓMEZ
ALEJANDRO MATEO
SAMUEL LÓPEZ
KEVIN REYES
ALVAR ALIAGA
MIGUEL GONZÁLEZ
JAVIER CHUECA
JOSEP MIQUEL GARRIGÓ
PAU MANZANO
JOAN ANTONI DÍAZ
RAFAEL JIMÉNEZ

Linebacker
Ofensive/Defensive Lineman
Running Back
Ofensive/Defensive Lineman
Ofensive/Defensive Lineman
Linebacker/Quarterback
Ofensive/Defensive Lineman
Linebacker/Runningback
Defensive Back
Linebacker
Wide Receiver/ Defensive Back
Defensive Lineman
Wide Receiver
Wide Receiver
Ofensive Lineman
Ofensive Lineman
Running Back
Defensive Lineman
Defensive Lineman
Running Back/Wide Receiver
Defensive Back
Linebacker
Running Back
Linebacker
Ofensive Lineman
Ofensive Lineman
Defensive Lineman
Wide Receiver/ Defensive Back
Ofensive Lineman
Ofensive Lineman
Running Back
–
–
Quarterback

FUNCIONAMENT DEL JOC
NOMBRE DE JUGADORS: 11 a l’atac i 11 a la defensa.
ATAC: Línies, quarterback, corredors, receptors i xutadors.
DEFENSA: Línies, defensive backs, linebackers.
ÀRBITRES: 7
DURADA PARTIT: 4 quarts de quinze minuts.
MIDA DEL TERRENY DE JOC: 100 iardes (91,44 m) i d’ample
53 iardes (48,08 m).
PUNTUACIÓ: 6 punts per touchdown, amb la possibilitat
d’aconseguir 1 punt extra si el xutador passa la pilota entre els
dos pals situats a l’end zone (Zona d’anotació).
1r L’objectiu de cada equip és obtenir la major puntuació mitjançant anotacions (touchdowns o field goal).
2n Cada equip en el seu torn atacant té quatre oportunitats
(downs) per avançar 10 iardes, si ho fa torna a tenir quatre
oportunitats més.
3r Si no s’aconsegueix arribar a la zona d’anotació contraria
o avançar les 10 iardes l’equip atacant entrega la pilota a
l’equip contrari fent un xut.
4t El quarterbacK dirigeix les jugades del seu equip i té diverses
opcions per moure la pilota (Football) pot llençar-la a l’aire,
córrer ell mateix, passar-la a un company receptor, a un
corredor perquè avanci en carrera, o deixar que un xutador
l’allunyi o intenti un gol de camp.
El rellotge s’atura si la pilota surt del camp o si un dels equips
demana temps mort.
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BLANCA
ARBELL
ALCALDESSA DE CANET DE MAR
Un reportatge de Toni Frieros
Fotos de Pep Morata

L

es seves arrels són a Canet...
Des que els meus avis van venir a
Canet procedents d’un poble petit
anomenat Joanet, tots es van instal·lar
aquí. Els meus avis van obrir una botiga i els
meus pares regentaven un hotelet. El meu
pare, desgraciadament, va morir jove i vaig
haver d’ocupar-me de l’hotel des de jove. És a
dir, des de molt jove estic acostumada a portar
un negoci i tot el que això comporta.

Sou coneguts per moltes coses...
I tant! El Canet Rock, la Fira Modernista de
Canet, l'Aplec de la Creu de Pedracastell,
els cargols amb ceba (riu)... També és un lloc
que atrau bastanta gent coneguda amb interessos culturals, com ara actors, periodistes,
artistes... Ara estem edificant un teatre municipal amb dues sales, de 142 i 256 butaques
respectivament.

Encara manté l’hotel...
No, el vaig canviar per una casa de colònies.
Com que estudiava Psicologia i la meva mare
era mestra, volia aprofitar aquesta vessant, el
mètode Montessori i altres. També tinc una
escola de mar. Encara que, amb la pandèmia,
ara estem tancats.
Com definiria Canet?
La vall de Pedracastell ens atorga un clima
privilegiat. Podem gaudir tant del mar com de
la muntanya. Com vaig escriure i dir el dia de
meva presa de possessió com a alcaldessa,
som vila modernista, hereus de Domènech
i Montaner, però també terra de pescadors,
pagesos, comerciants i treballadors del tèxtil.
Els canetencs i les canetenques estem acostumats a fer feina. Per això, no dubtem a arremangar-nos i posar-nos a treballar de valent,
tocant de peus a terra com ens han ensenyat
els nostres pares.
16

Els meus dos avis van
estar empresonats per ser
republicans i els meus pares
em van transmetre aquest
sentiment de republicanisme,
d’injustícia i d’orgull per la
nostra cultura"

Els
canetencs i les
canetenques
estem
acostumats
a fer feina.
No dubtem a
arremangarnos i posar-nos
a treballar de
valent”
Com neix la seva vinculació amb la política?
Els meus dos avis van estar empresonats per
ser republicans. D’aquí, amb molta prudència, els meus pares em van transmetre aquest
sentiment de republicanisme, d’injustícia i
d’orgull per la nostra cultura. En el moment
que la meva empresa funcionava, un amic
em va oferir un lloc a Esquerra l’any 2007. Tot
just era l’època en què entrava amb força Oriol
Junqueras i la veritat és que és un home que
enganxa. Les seves idees, la seva passió... Ell
va ser el meu referent.
Quines creu que són les mancances del municipi?
A Canet ens fan falta més serveis. De mica en
mica ho estem aconseguint. El teatre municipal, per exemple, és un projecte amb més
de quinze anys d’antiguitat, però és el nostre
equip de govern qui l’ha tirat endavant. I quan
el teatre estigui acabat, construirem un nou
pavelló d’esports, necessari pel nostre municipi. També la indústria i la promoció del municipi és una mancança. Des de l’alcaldia intentem
atraure indústria amb valor afegit, aquelles
que no necessiten grans infraestructures però
que aporten valor i ocupació de qualitat.
I les fites més importants que ha aconseguit
des que és alcaldessa?
Hem pogut sanejar la Hisenda de nou milions de deute a tres. Ho hem aconseguit amb

VALOR AFEGIT
"A Canet ens fan falta més serveis. Intentem atraure
indústria amb valor afegit, aquelles que no necessiten grans
infraestructures però que aporten valor i ocupació de qualitat”
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BLANCA ARBELL

Alcaldessa de Canet de Mar
Barcelona - 13 de gener de 1965
Divorciada
2 fills
Empresària
TRAJECTÒRIA POLÍTICA
Presidenta comarcal
d’Esquerra Republicana (2012 a 2016)
Consellera Comarcal de Joventut,
Salut, Cultura i Consum (2013 a 2015)
Diputada a la Diputació de
Barcelona (2015 a 2019)
Segon mandat com Alcaldessa de
Canet de Mar (2015)
un gran esforç i no només gestionant el dia a
dia, sinó plantificant bé el futur i mirant a llarg
termini. També estem ‘espolsant l’estora’. És
a dir, fent-ho tot transparent i net, corregint
mals hàbits, atenent les necessitats de la
ciutadania amb la màxima professionalitat...
Canet és un municipi amb molt potencial i ho
volem aprofitar. Disposem, per exemple, d'un
laboratori únic al país, un centre de recerca i
transferència en tecnologia tèxtil que és pioner en la recerca i el desenvolupament de
teixits intel·ligents, com per exemple un teixit
que cura a persones que han patit cremades.
És genial tenir-los a Canet.
Quina és l’aposta de Canet per l’esport?
Fem una aposta ferma. No només per l’esport
en si, sinó per l’associacionisme del poble. Canet és un municipi amb més de cent entitats,
entre esportives i culturals. El pavelló se’ns ha
quedat petit perquè hi ha molta demanda i les
escoles també l’utilitzen. Ens agradaria que a
les escoles, des de petits, els nens fessin un
tastet de tots els esports que hi ha al poble.
Amb el nou pavelló, ho podrem aconseguir i
d’aquesta manera les escoles seran el planter
dels clubs. També hem cobert la pista d’hoquei, hem instal·lat zones esportives a les platges, una pista de skate...
En definitiva, intenteu lligar-ho tot.
Exacte, pensem que si escoles, clubs, Ajuntament, empreses i ciutadania aportem alguna
cosa al teixit que formem entre tots, prosperarem més i tindrem un teixit esportiu de més
qualitat. És per això que vam crear la regidoria
de Participació.
Canet també és llar d’esportistes d’elit...

Així és. Són exemple per tots els joves en el
moment en què ens trobem. No només per la
covid-19, sinó per la manca de valors generalitzada de fa uns anys ençà. També, l’esport,
en concret l’atletisme, ha ajudat com a nexe
d’unió amb els nens d’origen magrebí del poble. L’Ibrahim Ezzaydouni, per exemple, està
lluitant per anar als JJOO de Tòquio. Dit això,
aprofito per expressar el meu sentit record
pel Jordi Llopart, un extraordinari corredor de
marxa canetenc, medallista olímpic i una gran
persona de la qual tot Canet se sent extraordinàriament orgullós.
Menció apart mereix Joan Pedrero, oi?
I tant! És tota una referència en el seu esport
i per a tots nosaltres també, perquè fa marca Canet de Mar allà on va. I no podem oblidar-nos del Jordi Amat, exjugador de l’Espanyol que va sorgir del planter del Canet. O la
judoka Marta Also, una de les millors d’Espanya. O de la jove tennista Carlota García Alonso. Els nostres clubs han assolit èxits a nivell
nacional, com el club de billar i d’altres que
apleguen molts esportistes i seguidors, com
el futbol sala, patinatge o el futbol, club centenari que presideix una dona, la Glòria Ruiz.
Deia vostè que hi ha molta crispació en la
política actual...
Ni s’ho imagina. Vaig haver d’estar de baixa i
tot. Vaig ser diputada de la Diputació de Barcelona el mandat passat, i havia d’arribar a
acords amb gent del PP, o de Ciutadans. Aquí
a Canet, és impossible. És evident que entre
membres de partits diferents, molts cops no
pensem igual, però la política és dialogar i
arribar a acords. Si jo ho veig blanc i tu negre,
per què no intentar trobar un gris? Però si a

Som terra de grans
esportistes, com ara
Pedrero o el malaguanyat
Jordi Llopart i de clubs
importants que porten amb
orgull el nom de Canet arreu”
l’altra banda no hi ha ningú per dialogar, és
realment frustrant.
Té intenció de continuar un altre mandat?
Ho decidiré més endavant. Fa dos mesos
hagués dit que no. Vaig haver de demanar la
baixa perquè la doctora em va dir que el cos
em faria parar. Vaig poder carregar piles i tornar amb força en comptes de deixar el càrrec.
No vull que puguin amb mi. Si en Junqueras
aguanta, jo també
17
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CFS PREMIÀ DE DALT

Més de 35 anys d’història... i
continuem creixent

E

l CFS Premià de Dalt
es va fundar l’any 1985,
quan un grup de pares
i de joves inquiets van
constituir el Club Premià Esportiu
i van federar l’equip. Parlem d’una
entitat que recull una llarga tradició i a les millors categories del
futbol sala. És a dir, un club que fa
del seu poble, Premià de Dalt, un
dels pobles capdavanters en el
món del futbol sala. El club, des
de la seva constitució, ha dedicat

2009, l’actual CFS Premià de Dalt
s’ha convertit en l’hereu d’aquesta
tradició i, com a entitat del poble,
fomenta i recull tots els valors i
coneixements del futbol sala adquirits al llarg d’aquests anys.
Una nova junta directiva lidera el club des de la temporada
2019/20 i encapçala un projecte
il·lusionant i ambiciós. En paraules del president Joan Vázquez:
“volem ser un referent ambiciós
dins del futbol sala a nivell ma-

El club ja té 36
anys d’història i en
l’actualitat compta
amb 14 equips, 140
esportistes i una
escoleta
tots els seus esforços a fomentar
la pràctica del futbol sala, tant en
l’àmbit competitiu com en l’esport extraescolar i de lleure. Això
es va fer notar l’any 1993, quan es
va inaugurar el pavelló municipal
de Premià de Dalt. Aquest fet va
permetre que l’entitat pogués
federar equips de totes les categories i organitzar l’escola base
d’iniciació. Des del setembre de
18

resmenc i català”. Això, apunten
des de la junta, passa per facilitar
als entrenadors i entrenadores
totes aquelles eines, valors i coneixements esportius i educatius
necessaris per formar i transmetre el millor de cadascú als nens i
nenes del club, tot intentant fer la
seva vida personal i esportiva una
mica millor dia rere dia. Comenta
Joan Vázquez que “tenim clar que

el futur del futbol sala és el treball
a nivell base, escolar i formatiu...
És clau fer arrelar aquest esport i
aquest estil de vida saludable a
l’ADN dels nois i noies de Premià
de Dalt i pobles veïns”. El president aprofita per “agrair a totes
les famílies la seva confiança en
nosaltres i per fer possible que
aquest esport sigui cada dia una
mica més gran”.
El projecte del CFS Premià de Dalt
es divideix en dues branques fonamentals. Una d’elles és l’escola
base de futbol sala. Aquest futbol
base, que comprèn nens i nenes
d’entre cinc i disset anys, va en
busca d’un aprenentatge global.
És a dir, a més de la pràctica del
futbol sala en si, s’intenten enfortir
valors com l’esforç, la superació,
el treball en equip, la solidaritat,
o la integració social. Segons el
club, són valors bàsics per al dia
a dia. L’altra pota és el futbol sala
amateur, on es treballa per consolidar la trajectòria esportiva de
l’escola base. A més, es dona suport fermament a la secció femenina. Actualment, el primer equip
femení del CFS Premià de Dalt
competeix a la Divisió d’Honor, la
màxima categoria a nivell català. I els dos equips masculins, el
sub-23 i el primer equip, competeixen a la Tercera i la Primera Di-

JOAN VÁZQUEZ
President

“Volem ser un
referent ambiciós
dins del futbol
sala a nivell
maresmenc
i català”
visió Catalana, respectivament.
El club compta en aquests moments amb 14 equips, dels quals
11 formen part de l’escola base, i
els altres tres restants són els primers equips que s’han esmentat
prèviament. Aquests equips, segons el president, “són la imatge
i l’emblema del nostre club, allà
on els més petits han de veure
reflectits el seus esforços, el seus
somnis, i per tant la imatge dels
valors que representa la nostra
entitat”. En total, doncs, el CFS
Premià de Dalt és llar de més de
140 esportistes.
La manera en què el club asso-

AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE DALT
www.premiadedalt.cat
936 931 515

ESCOLETA

MINIBENJAMÍ

BENJAMÍ

ALEVÍ MASCULÍ

INFANTIL 1

INFANTIL 2

INFANTIL 3

CADET 1

CADET 2

CADET 3

JUVENIL MASCULÍ

SÈNIOR SUB 23

leix tots aquests objectius és mitjançant un organigrama esportiu
curosament planificat i executat.

El primer equip femení
competeix a Divisió
d’Honor, màxima
categoria a nivell català,
i el masculí a 1a Divisió
Catalana
El club compta amb Miquel Bonilla per realitzar les tasques de
director esportiu i coordinador

dels equips amateur. Els equips
de base són coordinats pel Lorenzo Raventós i pel Martí Ferrer.
I, a més, el club disposa de fisioterapeuta i preparador físic. Aquesta àrea fisicoesportiva és de nova
creació. Des de la junta es pensa
que si es volen aconseguir grans
fites, és prioritari que tot jugador
pugui estar ben atès i amb un seguiment personalitzat. D’aquesta
manera, ens diuen, “s’arriba a un
rendiment òptim personal i alhora ajuda a fer realitat els objectius
grupals i de club”. En quant a la
promoció i la salut econòmica,
des del club es treballa de va-

lent per donar a conèixer el CFS
Premià de Dalt mitjançant una
campanya de captació de patrocinadors i col·laboradors. Diuen
des del club que “en aquests moments de pandèmia, toca innovar
i buscar noves vies, nous camins
per sortir-ne més forts i amb un
aprenentatge positiu”.
Coneixent a fons el CFS Premià
de Dalt, veiem que es tracta d’un
club en majúscules, que posa a
disposició dels infants i els esportistes tot el seu talent i la seva
capacitat de treball i que, de ben
segur, tindrà molts èxits en el futur immediat i en el futur llunyà.
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JUNTA
DIRECTIVA
Joan
Vázquez Bellatriu
PRESIDENT

Josep
Jerez Vives
SECRETARI

Pep
Nabona i Santamaria
TRESORER

Carolina
Codina Romero
VOCAL
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AJUNTAMENT DEL
MASNOU
www.elmasnou.cat
935 57 17 00

VELA

MILLOR NAVEGANT FEMENINA DE 2020

MARÇ
2021

PALMARÈS
Nora
García de la Casa
6 de juliol de 2005

Estudiant de 4t d'ESO

NORA
GARCÍA

Talent emergent

E

l El Club Nàutic El Masnou no deixa de ser una
escola de grans talents
i excel·lents regatistes.
Històricament així ha estat... i
continua sent-ho. L'últim botó
de mostra és Nora García de la
Casa, de tan sols 15 anys, que ha
estat escollida Millor Navegant
de 2020 en categoria femenina a
la Festa de la Vela Catalana.
Competint en classe Optimist
G1, Nora García es va proclamar
Campiona de Catalunya el 2020.
Aquesta jove estudiant de l’ESO,

Per edat i normativa,
ara ha de deixar la
classe Optimist i
començar amb el
següent vaixell, el 420
apassionada del mar, va començar a navegar amb set anys de
la mà del seu pare i forma part
de la selecció catalana des dels
onze anys: "El meu pare també
va competir en la classe Optimist
quan era jove i va arribar a participar en un Campionat d'Europa.
Ara combina el seu treball de distribució amb la docència. El meu
germà petit Daniel, de tretze
20

La regatista del Club
Nàutic El Masnou ha
estat campiona de
Catalunya de la classe
Optimist G-1 per tercer
any consecutiu
anys, també navega", ens explica
Nora a la Base Nàutica del club.
Curiosament va començar a jugar a futbol, esport que també li
encanta, però des que va posar
un peu a l'Optimist i va sortir a navegar, no ha deixat mai de sentir
aquesta passió que l'ha portat a
ser una de les millors de la categoria en l'àmbit espanyol i català:
"Em fascina la mar, la sensació
de llibertat, sentir l'aigua i el vent
a la cara, la relació amb el vaixell i
poder dominar-lo", diu Nora, que
el 6 de juliol complirà 16 anys.
Té a Natàlia Via Dufresne i Sílvia
Mas, dues grans campiones del
CN El Masnou, com els seus grans
referents: "Tant de bo un dia pugui arribar on han arribat elles.
Són una gran inspiració per a mi".
Nora vol compaginar la vela amb
el Batxillerat Artístic: "M'encanta
tot el que tingui a veure amb el

disseny i la fotografia i m'agradaria dedicar-m'hi professionalment el dia de demà".
Durant la setmana, si no té vacances escolars, només fa preparació física a la tarda: "Això sí,

OPTIMIST
✦ 4a Europa 2019
✦Campiona de
Catalunya:
2018, 2019 ,2020
✦Subcampiona
d’Espanya 2019

els caps de setmana i totes les
festes, soc al mar entrenant, des
de les deu del matí fins a les cinc
de la tarda".
Per edat i normativa, ara ha de
deixar la classe Optimist i començar amb el següent vaixell, el 420:
"Ara la història canvia perquè en
comptes de navegar sola tindré
com a companya la meva amiga Mariona Ventura. El 420 és
un mini creuer de tres veles, el
doble que l'Optimist, i requereix
més força i més tècnica, però estic molt il·lusionada amb aquest
nou repte esportiu".
Nora García sempre té molt present el que des de molt petita li va
ensenyar el seu pare: "Que gaudeixi, que competeixi sense pressió i que sigui feliç". Això sí, ho té
molt clar: "M'encanta guanyar!".
També té paraules d'agraïment
per al seu club: "El Masnou és la
meva segona casa. Aquí he crescut com a esportista i espero seguir molts anys més".

"Em fascina
el mar, la
sensació de
llibertat,
sentir l'aigua
i el vent a
la cara, la
relació amb el
vaixell i poder
dominar-lo"

NOTÍCIES

MESURES I CONTROLS
Tant l'Ajuntament com els organitzadors aplicaran
les mesures i els controls pertinents per viure un
final d'etapa amb totes les garanties sanitàries

CICLISME

VOLTA CICLISTA A CATALUNYA 2021

Mataró i La Volta,
una història d’amor

AJUNTAMENT DE
MATARÓ
www.mataro.cat
937 58 21 00
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LA VOLTA PER MATARÓ
(últims 7 anys)

2014
– Sortida 2a etapa –
(Mataró-Girona)

2015
– Sortida 2a etapa –
(Mataró-Olot)

2016
– Sortida 2a etapa –
(Mataró-Olot)

2017
– Sortida 3a etapa –
(Mataró-La Molina)

2018
– Sortida 2a etapa –
(Mataró-Valls)

2019
– Sortida 2a etapa –

(Mataró-Sant Feliu de Guíxols)

2021
– Arribada 6a etapa –
(Tarragona-Mataró)

L

a Volta Ciclista a Catalunya no podria entendre’s
sense la participació de
Mataró; ni la història esportiva i d’implicació ciutadana
de Mataró, tampoc sense la prova
ciclista. La Volta i Mataró fan simbiosi. Enguany no podia ser una
excepció. I, a més, en una carrera
històrica, ja que se celebra la Volta de les 100 edicions, una efemèride que no es va poder assolir
l’any passat a causa de la suspensió motivada per la pandèmia.
El dissabte 27 de març, la sisena
i penúltima etapa tindran la seva
sortida a Tarragona i acabarà a
Mataró després de recórrer 195,2
quilòmetres. La “serp multicolor” entrarà a Mataró procedent
d’Argentona i travessarà la ciutat
per l’Avinguda Puig i Cadafalch,
continuarà per l’Avinguda Gatassa, després circularà per la Ronda
O’Donnell, la Plaça Granollers i tindrà la meta situada davant del número 23 del Camí de la Geganta.
UNA MICA D’HISTÒRIA
Mataró ha acollit alguns dels moments més emblemàtics de la
gran prova ciclista catalana, que
es va disputar per primera vegada
el dia de Reis de 1911 a la plaça de
Sarrià de Barcelona.
La capital del Maresme i la Volta
es van conèixer l’any 1926, quan
la cursa va passar per la capital en
el transcurs de l’última etapa, que
unia Sant Feliu de Guíxols i Bar-
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celona. Posteriorment, el 1930, la
prova va tornar a creuar Mataró.
En una època on els ciclistes eren
ídols de masses, l’Esport Ciclista
Mataró jugava el paper d’entitat
líder en l’esport mataroní. L’any
1943, el president de l’entitat,
Martí Puignou, va organitzar l’arri-

La capital del Maresme
tindrà finalment una
arribada –en la 6a
etapa–després de
sis anys consecutius
realitzant una sortida
bada de la penúltima etapa de la
prova, tot aprofitant-la per donar
força a les seves demandes per
construir un nou velòdrom a la capital del Maresme. També s’organitza l’arribada de la 3a etapa (i la
sortida de la 4a) l’any 1955. Aquell
any, la ciutat rep el premi a la millor arribada.
L’any 1970 la prova celebra les
seves 50 edicions, i el mític ciclista Luis Ocaña, que guanyaria el
Tour de França tres anys després,
venç la 7a etapa, que acaba al
velòdrom de Mataró, i de nou la
ciutat és guardonada amb el premi a la millor arribada. El dia 15 de
setembre de 1976, Mataró va ser
amfitriona de la sortida de l’última
etapa de la Volta.
Ja entrats als vuitanta, el 1982
la Volta va tenir final d’etapa a la

Fa dos anys, la sortida va tenir
lloc al Camí de la Geganta

L'alcalde David Bote, la
exregidora d'esports Marisa
Merchán i Rubén Peris
capital. Aquesta etapa, que era la
segona de la prova, recorria 142
quilòmetres des d’Ogassa fins a
Mataró, i els ciclistes van creuar la
meta a Plaça Espanya. L’etapa la
va guanyar l’holandès Johan Van
de Velde, que gràcies a la seva
victòria va vestir el mallot blanc
i de ratlles verdes de líder de la
general durant la següent etapa.
L’any 1993, la Volta va tornar a passar per Mataró durant el transcurs

de la segona etapa. Aquella jornada, tots els curiosos que van baixar
a peu de carrer van tenir l’oportunitat de veure passar un dels grans
mites de la història del ciclisme:
Miguel Indurain, que era el vigent
campió de la Volta i que també
acabaria guanyan-la.
Després d’una dècada dels 2000
sense presència mataronina a la
Volta Ciclista a Catalunya, la ciutat
ha donat el tret de sortida d’alguna
etapa durant 6 anys consecutius,
de 2014 a 2020. I, aquest 2021 i
després de 38 anys, Mataró serà
arribada d’una etapa, concretament la sisena i penúltima.
Cal destacar que tant l’Ajuntament com els organitzadors aplicaran les mesures i els controls
pertinents per viure un final d’etapa amb totes les garanties sanitàries. Mataró, una vegada més,
demostrarà la seva capacitat organitzativa en un esdeveniment
esportiu de primera magnitud.
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DIRT JUMP

AJUNTAMENT DE
PALAFOLLS
www.palafolls.cat
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LA PASSIÓ
DE GEMMA
CORBERA
Foto de Regina Rigau
(Ajuntament de Palafolls)

La rider de Palafolls va ser la primera dona
a fer un salt cap endarrere sense mans
en un esport copat pels homes

Foto de Aitzol

A

ls seus 29 anys aca- A més dels seus tatuatges, el seu
bats de fer (va néixer a senyal d'identitat és el seu cabell
Barcelona el 6 de març de color rosa: "Quan era petita
de 1992), Gemma Cor- feia patinatge artístic a Palafolls,
bera ha demostrat que l'esport després a Blanes, i ja més gran
no entén de sexes i que una dona vaig passar a patinar en línia despot perfectament brillar en una prés de comprar-me uns ‘rollers’.
especialitat tradicionalment Un dia, entrenant a l’skate park
considerada d'homes, com és la de Premià de Dalt, vaig veure els
'bici dirt', una modalitat dins de salts amb bicicleta a La Poma,
les bicicletes de muntanya que que estava davant. Va ser un amor
consisteix a anar saltant i fent a primera vista. Em va cridar tant
trucs o acrobàcies
l'atenció que em
a l'aire en un circuit
vaig dir: “això ho he
També va ser la
de salts de terra.
de provar”. I em va
primera que va
L'e s p o r t i s t a d e
encantar. Així que
Palafolls, on viu competir amb nois en a casa vaig dir que
amb la seva favolia comprar-me
mília, que és molt el FMB World Tour i una bicicleta perconeguda al poble xous internacionals què volia aprendre
ja que han tingut
a saltar quan abans
una botiga de mobles de cuina, millor", rememora la Gemma, que
ha estat la primera dona a fer un té un Grau Mitjà i Superior d'Es'backflip' (salt cap endarrere) de ports en activitats físiques, d'animés de 10 metres i la primera en mació i esportives.
el món a aconseguir-lo sense "Tenia disset anys quan vaig comans (Backflip Nohands). A l'en- mençar amb els salts. Era l'única
torn d'aquest esport està consi- noia i és veritat que, al principi em
derada una de les millors 'dirt&- sentia com una "rara avis". Ja en
free ride girl' del moment.
2014 vaig començar a competir
També va ser la primera rider que amb nois i a poc a poc ja era una
va competir amb nois en el FMB més de la família", explica aquesWorld Tour, participant, entre ta esportista que viu per i per a la
d’altres, a Àustria, Polònia i Suïssa bicicleta.
i té l'honor d'haver estat convida- "Ara mateix treballo a Girona a
da a nombrosos xous internacio- un taller de bicis i totes les honals, com a Rússia.
res lliures les dedico a entrenar i

La bicicleta és el que
dona sentit a la meva
vida; per a mi és pura
adrenalina”

a perfeccionar els salts. Gairebé
sempre vaig a la Poma de Premià
de Dalt i també a La Garriga, Osor
i Avià. M'agradaria molt que en un
futur a curt termini Palafolls tingués un salt, com a mínim per poder començar, tant per entrenar
com perquè s'iniciïn els nois del
poble en aquest esport".
La Gemma, que a vegades s'entrena a Premià de Dalt amb Telma
Torregrosa, la campiona d'Espanya de descens, somia a poder
viure un dia del seu esport: "Per a
mi és adrenalina pura, és la meva
passió, és el que em dona vida
cada dia quan m’aixeco".
L'apoderament de la dona en el
món de l'esport és un fet inqüestionable. Gemma Corbera és un
clar exemple de petites conquestes que són tot un triomf.
Enhorabona!
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TENNIS

NOCES D’OR DEL CT SANT POL

EL TENNIS ENS HA FET AMICS

E

l Club Tennis Sant Pol
e s t à d 'e n h o ra b o n a .
Complir cinquanta anys
de vida només passa
una vegada. En el món de l’esport, assolir aquesta fita és sinònim de perseverança, de fer les
coses ben fetes i de bolcar molta
il·lusió i passió.

pista de pàdel. Dues dels pistes
porten el nom de Jordi Carrasco
i Toni Sarty, socis fundadors de
l’entitat. El partit inaugural va ser
entre dos germans del Reial Club
de Tennis Barcelona, Sixte i Josep
Jordi Cambra. Tots dos van ser,
posteriorment, persones molt lligades al món del tennis. En Sixte

El club vol obrirse al poble perquè
els santpolencs el
gaudeixin i se’l
facin seu
El Club Tennis Sant Pol es va fundar l’any 1971 i, en aquest mig
segle d’història, ha tingut els seves instal·lacions en dos emplaçaments diferents. Els primers
terrenys es trobaven a la zona de
l'autopista i llavors el club disposava de tres pistes ràpides i un
frontó. L’expropiació dels terrenys
per fer-hi passar l’autopista va
obligar el club a buscar una nova
ubicació, i es va acabar instal·lant
l’any 1994 en els terrenys actuals,
de titularitat municipal, fruit d’una
cessió per part de l’Ajuntament.
Actualment el club disposa de
quatre pistes de terra batuda, una
pista dura i, recentment, d’una
24

va ser alguns anys director de la
organització del torneig Conde
de Godó i en Josep Jordi presideix actualment el Reial Club de
Tennis Barcelona.
L’activitat més destacada en els
primers anys de vida eren les
classes que donava el mateix
Jordi Carrasco a tota la mainada
del poble, gratuïtament, cada dissabte al matí. Aquesta iniciativa va
ser molt important perquè la gent
del poble descobrís el tennis, un
esport tan desconegut en aquells
anys. Més tard, en Toni Sarty li va
donar un cop de mà.
Actualment, el club disposa
d’un centenar de socis, si bé en

els millors moments va arribar a
tenir-ne fins a tres-cents. És per
això que, en aquesta nova etapa,
el club vol donar-se a conèixer al
conjunt de veïns del poble i mostrar-se com una entitat oberta a
tothom i on poden gaudir persones de totes les edats.
Des de fa dues temporades, una
nova junta directiva és qui porta el
timó, presidida per Raúl Hispano.
El gran objectiu és obrir-se a tota
la ciutadania de Sant Pol, perquè
facin seu el club, el coneguin i el
gaudeixin. “Volem, per part de la
junta, apropar aquest esport tan
familiar al màxim de gent possible, tot potenciant la pràctica
d’aquest esport ja des de ben petits. És per això que donem una
gran importància a l’escola de
tennis. Per nosaltres és essencial com a club tenir una escola de
tennis ben consolidada, ja que ens
donarà una base de futurs tennistes”, explica el president. Afegeix
que “també disposem d’una nova
pista de pàdel que hem estrenat
fa poc més de sis mesos. Actualment, amb la gran demanda
d’aquest germà petit del tennis,
la pista és un gran actiu i un gran
aliat per atraure a famílies i gent
de totes els edats”. Pel que fa a la
competició, el CT Sant Pol disposa de dos equips federats, a les
categories “Absoluta” i “Majors de

RAÚL HISPANO
President

“Una de les nostres
prioritats és l’escola
de tennis, amb què
pretenem atraure
nens i nenes del poble
per formar un planter
de joves tennistes”
40 anys”, que competeixen amb
bons resultats. A l’estiu també
ofereixen un campus de tennis i
pàdel on els nens poden gaudir
del seu esport preferit durant tot
el matí en un entorn privilegiat.
També cal destacar el canvi de
direcció en el servei de restauració del club. Des de fa un any
i mig, ha assumit el comandament una persona molt estimada
al club, la Remei, que ofereix la
millor cuina tradicional i, a més,
organitza nits temàtiques, monòlegs i concerts d’estiu.
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MUNTANYISME
GRUP EXCURSIONISTA MALGRATENC

GEM, respecte i amor per la muntanya

DAVID ROS
President

“Al GEM ens agrada
fomentar la cultura i la
tradició i compartir-la
amb la gent del
nostre poble”
Socis i directius del GEM posen junts abans de participar en una edició del Miner de Ferro

E

l Grup Excursionista Malgratenc (GEM) és una
associació sense ànim
de lucre que ofereix una
àmplia varietat d’activitats, totes
elles relacionades amb l’esport
de muntanya. Es va fundar l'any
1976 i d'aleshores ençà, tots els
seus membres, encapçalats per
David Ros com a president, treballen amb la mateixa il·lusió.
El GEM es troba a l'antic Molí de
Can Feliciano, ben bé a l'entrada
del poble. Les instal·lacions estan
completament reformades, i a

L’entitat ofereix
activitats de senderisme,
rocòdrom, escalada,
barranquisme,
espeleologia o activitats
de neu
disposició dels socis i els usuaris,
els quals poden gaudir d'un espai
on es barreja l'essència i l'encant
de l'antic Molí de Can Feliciano
amb un rocòdrom actual i molt
ben equipat. Tots els dimecres al
vespre, de 19:00 a 21:00 h, el GEM
obre l'espai per a tothom que vulgui anar a conèixer-los. També és
el dia on els socis poden venir a
retornar o a llogar material a un
preu molt assequible. A més, el
dimecres s'aprofita per fer reunions i preparar sortides a la natura,
curses de muntanya o simple26

ment per petar la xerrada i compartir vivències entre els amants
de l'escalada.
Com a associació, el GEM ha assolit molts cims, com per exemple el
de l’Everest per part de Lluís Giner,
membre del GEM, l’any 1988; l’ascens al Kilimanjaro (Tanzània)
l’any 1992 o el cim de l’Aconcagua
(Argentina) el 2006. Entre d’altres
activitats, es preparen també cursos per a persones que es vulguin
iniciar a la muntanya. Actualment
fan cursos d'espeleologia, de via
ferrada, barranquisme, escalada i
neu. I per als socis més petits, es
fa un curs d'escalada en mans de
professionals dos dies per setmana en el rocòdrom del GEM, on a
part d'aprendre, els infants s’ho
passen d'allò més bé!
El GEM és una entitat de referència en el sector de l'esport de
muntanya, i està inscrit a les federacions FEEC, FCOC i FEDME.
Durant anys han organitzat nombroses proves reconegudes en
molts pobles del Maresme, com
La Triatló, el Raid de Ferro, la Cursa d'Orientació i el Miner de Ferro.

Aquesta última està constituïda
amb dues variants, per no deixar
ningú enrere. La primera és una
cursa per a aquells que vulguin
posar-se a prova, i la segona és
una marxa popular per a totes les
edats i famílies. El seu recorregut
comença des del poble fins a arribar al Turó d'en Serra, passant
pel costat de les velles mines de
ferro, rememorant la història del
poble malgratenc. Totes aquestes curses no només són possibles gràcies al GEM, sinó gràcies a
tots els voluntaris. Gent del poble,
dels municipis dels voltants i fins
i tot d’altres comarques posen la
seva ajuda desinteressada al servei del GEM, i fan pinya perquè tot
surti a la perfecció.
Any rere any, els membres del
GEM són els encarregats de dur
la tradicional Flama del Canigó
per encendre la foguera de Sant
Joan. Comenta el president David Ros que “al GEM ens agrada
fomentar la cultura i la tradició,
i compartir-la amb la gent del
nostre poble. Per això, cada any
ens encarreguem de portar les

millors pel·lícules de muntanya
del cinema de Torelló, i per Nadal, organitzem la tradicional pujada del pessebre al cim del Turó
d'en Serra. Un cop allà, per agafar
forces, mengem torrons artesans
malgratencs i acabem cantant
nadales amb els més menuts.”
En definitiva, el GEM és sinònim
de tradició cultural, amor i respecte a la muntanya. Malauradament, totes les activitats han
quedat aturades per motiu de la
situació de pandèmia. En el GEM,
però, disposen de totes les mesures de seguretat i protecció
en front de la Covid-19. Tot i així,
el president diu que “continuem
treballant amb força i sense perdre la il·lusió. Estem preparats per
quan arribi el moment de reprendre-ho tot i puguem tornar a ser
el que érem!”.

Seu de l'entitat,
situada en
l'antic Molí de
Can Feliciano
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Fotos de JM. ARENAZA

Can Saleta albergarà el Calella Sport City Lab, un espai
de coworking, d’innovació esportiva, experimentació i
emprenedoria que aglutina, connecta i beneficia tots
els agents públics i privats vinculats a l’àmbit esportiu,
la nutrició i la salut; el benestar, els serveis esportius i
l’activitat física de Calella i la seva àrea d’influència

El CALELLA SPORT CITY LAB
ja és una realitat

E

l nou projecte va estrenar
diumenge 31 de gener la
seva seu a Can Saleta. Es
tracta d’un espai obert,
equipat amb l’última tecnologia i
adaptat per fer reunions i donar la
benvinguda a empreses que vulguin formar part del teixit esportiu
que ofereix Calella. Al seu web es
pot accedir a tota la informació,
consultar els serveis que ofereix
i establir una via de contacte per
disposar d’aquest nou espai, utilitzar el banc de proves, llogar les
instal·lacions esportives del municipi o organitzar esdeveniments
relacionats amb l’esport.
Estem parlant, en definitiva, de La
Casa de l’Esport, un espai de trobada, un equipament polivalent
i susceptible de ser utilitzat per
al creixement de totes aquelles
persones, empreses i institucions
del territori vinculades a una base
comuna com és l’esport.
També un espai de trobada i d’oci
per tal què les persones es reu-

neixin, es comuniquin i gaudeixin
del temps lliure, considerant l’oci
com un element de desenvolupament per a la persona i no un
bé de consum. També, fomentant la creativitat per canalitzar
activitats esportives.
L’esport a Calella és un eix de
desenvolupament econòmic. Du-

Serveis. Un dels plats forts
d’aquest projecte ha estat l’habilitació de la seu de Can Saleta
perquè esdevingui un espai de
coworking, on els emprenedors
puguin fer realitat els seus projectes empresarials relacionats
amb l’esport i comptar amb instal·lacions equipades i físiques de

Durant l’any s’hi celebren 125 esdeveniments
esportius i generen 250 llocs de treball al municipi,
que compta amb 32 entitats esportives, 49
disciplines diferents i 43 esports federats
rant l’any s’hi celebren un total de
125 esdeveniments esportius i generen 250 llocs de treball al municipi. Són 7.000 els atletes que
fan esport a Calella, que compta amb 32 entitats esportives, 49
disciplines diferents i 43 esports
federats. D’aquesta manera neix
el Calella Sport City Lab, per fer un
salt qualitatiu en l’evolució de l’esport a nivell local i internacional.

treball, assessorament professional, formació, una comunitat per
intercanviar idees i projectes.
El banc de proves és un altre
servei a disposició dels usuaris.
Serveix per provar els productes
i oferir solucions empresarials per
tirar endavant els projectes dels
treballadors. El Calella Sport City
Lab posa a disposició la ciutat
perquè l’emprenedor pugui posar

a prova el seu producte o servei
amb les millors garanties.
Calella disposa de múltiples instal·lacions esportives i espais a l’aire lluire que es podran llogar per
dur a terme training camps, torneigs i esdeveniments esportius.
També compta amb un servei
d’organització d’esdeveniments
esportius, on les empreses reben
assessoraments i la gestió per tramitacions de permisos i proporciona sales per a presentacions, rodes
de premsa i entregues de premis.
El Calella Sport City Lab s’inscriu
dins del marc del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) de Mataró-Maresme,
iniciat el mes de maig de 2018 i
que inclou també l’estratègia Reimagine Textile, liderada per Eurecat i el TecnoCampus de Mataró.
El PECT Mataró-Maresme està
cofinançat pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) Catalunya 2014-2020 i també
per la Diputació de Barcelona.
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PATINATGE ARTÍSTIC
40 ANYS REPRESENTANT CANET DE MAR ARREU

Patinatge amb orgull de poble
Text de Carmen Gálvez
(Presidenta del CPA Canet)

L

a pràctica d’esports sobre
rodes va arribar al nostre
país als inicis del segle XX i
durant la dècada dels cinquanta es van començar a veure
algunes competicions de patinatge artístic juntament amb l’hoquei
i la velocitat. Amb tot, no va ser fins
el 1982, amb la fi de la dictadura
i l’inici de la democràcia, que es
va fundar la Federació Catalana
de Patinatge. I és en aquest context quan, el 9 de febrer de 1984,
es constitueix formalment el Club
Patinatge Artístic Canet, tot i que
la seva activitat s’havia iniciat ja el
1981. Noms com Francesc Soler,
Ramon Noé, Eduard Jover, José
M. Vines, Jordi Morro i Joan Pla
foren els membres de la primera
Junta Directiva i socis fundadors.
Els succeïren com a presidents de
l’entitat Claudi Salas, Montserrat
Pera i actualment la presidenta és
Carmen Gálvez.
Des dels seus inicis el club ha tingut molt bona acollida entre la
població. En diferents etapes hi ha
hagut fins i tot llista d’espera per
poder entrar a formar-ne part. En
les últimes temporades més de 90
patinadors han lluït els seus colors.
Consta en la memòria col·lectiva
competicions com el Trofeu Pulligan o els festivals, amb col·laboracions dels clubs d’Arenys, Pineda,
St. Cebrià, St. Iscle, Granollers, Pre-
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mià, Gramenet i parelles o patinadors individuals de nivell europeu
que omplien la pista del pavelló
esportiu municipal.
El club sempre ha estat un projecte de foment de la pràctica esportiva del patinatge artístic, amb dos
objectius clars: oferir una pràctica
esportiva alternativa als esports
majoritaris i la consecució d’èxits
esportius per portar amb orgull el
nom de Canet de Mar arreu.

Des dels seus inicis
el club ha tingut molt
bona acollida entre la
població. En diferents
etapes hi ha hagut fins i
tot llista d’espera
Durant la història del club han estat diversos els entrenadors que
han passat per la pista aplicant els
seus coneixements tècnics i encomanant la passió per aquest esport, que és al mateix temps un art.
En l’última dècada, i amb el canvi

de directiva i equip tècnic, s’han
aconseguit grans èxits esportius
tan a nivell individual com a nivell
de club, situant el Club Patinatge Artístic Canet com a líder en
la classificació d’Interclubs 2018.
La temporada passada Alba Judit
Ríos després d’una llarga carrera
com a patinadora i posteriorment
com a coordinadora i entrenadora, va donar el relleu a l’actual cos
tècnic format per: Anna Benet i
Ivet Escrich com a entrenadores
nacionals i coordinadores esportives, juntament amb Aina Martin
i Meritxell Fuentes com a monitores voluntàries.
Després d’una temporada 2020
paralitzada pel Covid-19, on la
competició es va suspendre i els
entrenaments van ser intermitents, l’objectiu actual és remuntar
aquesta situació al més aviat possible. Estem preparant ja una temporada 2021 amb prop d’una dotzena de patinadores en categoria
nacional, des d’aleví a sènior, que
aspiren a poder disputar les competicions de la Federació Catalana

En l’última dècada
s’han aconseguit grans
èxits esportius. Al
2018 el club va quedar
líder en la classificació
d’Interclubs
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ÚLTIMS
ÈXITS ESPORTIUS
2015 MIREIA DURAN
1a Copa Catalana Cadet
2015 ALBA JUDIT RÍOS
1a Campionat Barcelona
Sènior B
2016 ALBA JUDIT RÍOS
1a Campionat Barcelona
Sènior B
2017 CAROLINA POTTIEZ
1a Final Interclubs Bcn
INTERCLUBS 2017 CPA
CANET: 2n classificat
2018... NOA MASVIDAL 1a
Consell Esportiu Benjamí
2018... SOFIA VALVERDE 2a
Consell Esportiu Benjamí
2018... MARIA VADILLO 1a
Final Interclub
2018... ABRIL VADILLO 2a
Final Interclubs (Iniciació B)
2018... BRUNA SARDÀ 1a
Final Interclubs (Iniciació A)
2018... BRUNA SARDÀ 3a
Copa Catalana (Iniciació A)
INTERCLUBS 2018... CPA
CANET: 1r classificat
EQUIP TÈCNIC
Anna Benet
Ivet Escrich
Aina Martín
Meritxell Fuentes
JUNTA DIRECTIVA
Carmen Gálvez
(presidenta)
Mercè Lligonya (tresorera)
Marta Fabregà (secretària)
Laura García (vocal)
si les circumstàncies ho permeten. Al mateix temps treballem per
eixamplar i reforçar l’equip d’iniciació, on poden entrar nens i nenes
a partir de 4 anys que amb l’ajuda
de les monitores aprenen a gaudir
d’aquest esport.
En nom del club agraïm a les institucions i en concret a l’Ajuntament
de Canet de Mar el suport i ajuda
que sempre ens han donat per
poder tirar endavant tots els nostres projectes.
I molt especialment, volem agrair
als que han format part en algun
moment del CPA CANET perquè
TOTS hi han deixat el seu granet
de sorra i sense els quals el club
no tindria raó de ser.
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URGÈNCIES 24 HORES 365 DIES L'ANY

EL BENESTAR DE LA
PARET ABDOMINAL

DR. ÀLEX HUGUÉ
Cap del Servei de Cirurgia General i Aparell Digestiu
Hospital Clínic Maresme

C

ada dia és més preuat l'espai lliure
i la llibertat de moviment i hem de
prestar especial cura a una bona alimentació. Tant l'alimentació com la
pràctica esportiva són essencials de cara a
mantenir-se en plenes condicions. Hi ha exercicis específics per mantenir en forma la paret
abdominal, com exemples els hipopressius,
el ioga i el pilates entre altres. Ara bé, sempre
és millor sota la supervisió de professionals.
Mantenir la paret abdominal forta i sense excés de greix, pot evitar tant mals musculars
d'esquena com l'aparició d'hèrnies.

QUE SÓN LES HÈRNIES INGUINALS?

Una hèrnia inguinal és un defecte de la paret
abdominal (en la regió inguinal) que comunica el contingut de l'interior de l'abdomen amb
l'exterior. Habitualment el que es propulsa per
l'orifici (l'hèrnia) és greix de l'interior de l'abdomen, però de vegades pot propulsar un segment de budell. En aquest últim cas estem en
perill de tenir complicacions potencialment
greus amb relació a l'hèrnia.

QUE SÓN LES HÈRNIES UMBILICALS?

El melic és el lloc per on ens nodrim quan estem dins el ventre de la nostra mare. Quan
naixem se secciona el cordó umbilical i en uns
dies queda el melic que ens acompanyarà
tota la vida. Si no cuidem la paret abdominal,
augmentant el pes i el perímetre abdominal
amb el temps pot obrir-se el melic produint-se
una hèrnia umbilical.

COM PUC SABER SI TINC UNA HÈRNIA?

La definició d'hèrnia és la d'un òrgan o part d'ell
que surt fora de la cavitat que normalment el
conté. Les hèrnies abdominals, essent les inguinals i umbilicals les més freqüents, són la
patologia més prevalent en la cirurgia general i requereixen tractament quirúrgic. Quan
apareixen solen donar poca simptomatologia,
però gairebé amb tota seguretat requeriran
una intervenció quirúrgica en algun moment,
ja que un cop establertes no desapareixeran mai. El tractament quirúrgic serà més fàcil
quan l'hèrnia sigui petita així doncs quan més
precoç sigui el diagnòstic.
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El més comú per diagnosticar una hèrnia és
notar-se una tumoració (un bony) a la regió
inguinal quan es fa força amb l'abdomen. Els
pacients expliquen que ho han notat quan
agafen un pes o en tossir de forma insistent.
També pot aparèixer en forma de dolor inguinal sense notar-se clarament cap tumoració.
Són les presentacions més freqüents de l'hèrnia inguinal. El mateix passa amb l'hèrnia umbilical pel que fa a la presentació.

PUC EVITAR D'ALGUNA MANERA LA
FORMACIÓ D'UNA HÈRNIA?

El més important de cara a evitar la formació
d'una hèrnia inguinal és tenir una paret abdominal forta i en condicions. Com que els quilos
de més s'acumulen a l'abdomen, mantenir una
paret abdominal forta és essencial, també per
no patir dolor muscular a l'esquena. No està de

més visitar un/a endocrinòleg/a i dietista per
saber-ne més. Tanmateix la pràctica d'esport
rutinària és essencial per assolir el benestar
físic i així mantenir una paret en condicions per
evitar la formació d'hèrnies. No hem d'ignorar
que hi ha més factors que influeixen les hèrnies inguinals i que no podem modificar amb el
que acaben d'explicar. En aquests casos també és important mantenir-se en forma i en el
pes adequat, tot i no poder evitar la formació
d'alguna hèrnia abdominal.

Un cop diagnosticada l'hèrnia, haurem de valorar el tractament quirúrgic. Habitualment no
és una urgència, si no presenta alguna complicació aguda.

COM S'OPEREN LES HÈRNIES?

Existeixen bàsicament dues tècniques, que
són les que s'accepten internacionalment. La
tècnica clàssica o oberta i la tècnica laparoscòpica. En la clàssica es realitza una incisió a la
regió inguinal, es repara l'hèrnia col·locant una
malla per evitar que torni a sortir. La tècnica laparoscòpica es tracta de reparar l'hèrnia amb
una malla, però a través d'una petita incisió
umbilical per on posarem una càmera per accedir a l'hèrnia i reparar-la. A l'Hospital Clínic
Maresme (HCM), l'equip quirúrgic ofereix la
possibilitat d'una intervenció via laparoscòpica amb tots els beneficis que comporta
quant a menys dolor postoperatori i menor
temps de recuperació. En els dos casos es
tracta d'una cirurgia sense ingrés.

ÉS VERITAT QUE HAURÉ D'ESTAR UN
MES DE BAIXA?

Amb la tècnica clàssica, gairebé amb tota
seguretat es necessitaran uns 30 dies per a
la recuperació. Ara bé, amb la implantació
de la tècnica laparoscòpica que portem a
terme a HCM el temps de recuperació és
extraordinàriament millor. De fet en 3-5 dies
us deixaríem iniciar la pràctica esportiva suau,
per poder realitzar qualsevol mena d'esforç
un cop acabada la segona setmana, si no hi
ha complicacions associades.
En resum, l'hèrnia és la patologia més freqüent en cirurgia general i l'estil de vida pot
afavorir-ne l'aparició. En el cas de patir-ne una
és important posar-se en mans de bons professionals per garantir uns bons resultats.
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Dinamització en l’Àmbit
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E

l Consell Esportiu del Maresme, amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Mataró i l’Escola Catalana de l’Esport de la Generalitat de
Catalunya, organitzen un CURS
DE MONITOR/A D’ACTIVITATS
DE DINAMITZACIÓ EN L’ÀMBIT
POLIESPORTIU amb accés al ROPEC (Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya).
Aquest curs dota dels coneixements i capacitats per entrar
al món laboral al personal que
s’encarrega de la dinamització i
el desenvolupament de les activitats esportives o poliesportives
(promoció, esport escolar, patis
oberts, casals i campus esportius,
activitats poliesportives...) a ajuntaments, associacions de mares
i pares d’alumnes, centres educatius, associacions esportives
escolars, consells, clubs i entitats.
Segons l’actual llei de professions de l’esport, totes les persones
que treballin com a monitors i/o
tècnics esportius han d’estar inscrits al registre de professionals.

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

DATA
12/03/2021
13/03/2021
13/03/2021
BLOC COMÚ
19/03/2021
20/02/2021
20/03/2021
26/03/2021
27/03/2021
27/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
JOCS I ESPORT
30/03/2021
31/03/2021
31/03/2021
01/04/2021
01/04/2021
05/04/2021
06/04/2021
07/04/2021
08/04/2021
09/04/2021
10/04/2021
12/04/2021
GESTIÓ
13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
20/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
1RS AUXILIS 08/05/2020
09/05/2020
15/05/2021

DIA
DIVENDRES
DISSABTE
DISSABTE
DIVENDRES
DISSABTE
DISSABTE
DIVENDRES
DISSABTE
DISSABTE
DILLUNS
DIMARTS
DIMARTS
DIMECRES
DIMECRES
DIJOUS
DIJOUS
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
DISSABTE
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
DISSABTE
DILLUNS
DIMARTS
DISSABTE
DIUMENGE
DISSABTE
DIUMENGE
DISSABTE

HORARI
MODALITAT
17:00-20:00
VS
09:00-12:00
VS
VA
17:00-20:00
VS
09:00-12:00
VS
VA
17:00-20:00
VS
09:00-12:00
VS
VA
09:00-12:00
VS
09:00-12:00
VS
VA
09:00-13:00 PRESENCIAL
15:00-19:00 PRESENCIAL
09:00-13:00 PRESENCIAL
15:00-19:00 PRESENCIAL
17:00-21:00
VS
VA
17:00-21:00
VS
VA
17:00-21:00
VS
VA
17:00-21:00
VS
VA
17:00-21:00
VS
VA
17:00-21:00
VS
VA
17:00-21:00
VS
VA
09:00-13:00
VS
VA
09:00-13:00
VS
VA
09:00-13:00 PRESENCIAL

INFORMACIÓ DEL CURS
DATES: Des del 12 de març fins al 15 de maig de 2021.
MODALITAT: Virtual sincrònica (VS), virtual asincrònica (VA) i presencial.
PARTS PRESENCIALS: Al Pavelló Eusebi Millán i a un equipament
municipal a determinar.
CONVALIDACIONS: Els alumnes que certifiquin CIATE’s o estudis
superiors podran convalidar les hores corresponents.
PREU GENERAL: 220 euros*
*Es subvencionarà el 50% de tots els inscrits empadronats a Mataró.
Caldrà presentar el certificat d’empadronament en el moment de
l’inscripció. Es subvencionarà el 25% dels inscrits no empadronats a
Mataró i que pertanyin a una escola o entitat esportiva inscrita al Registre Municipal d’Entitats. Caldrà presentar un certificat de l’escola
o entitat.
Inscripcions online i més informació a www.cemaresme.cat
*Places limitades (25). En cas de més sol·licituds que places, es procedirà a realitzar un sorteig.

INSCRIPCIONS ONLINE

30

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!
✦
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!!!!
✦

